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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

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

APARTE     Cor         BASTIDORES
TER 16/06/2020

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

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

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

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

Quanto mais encurta o tempo que separa as eleições municipais de 
2020, mais esquenta o debate sobre quando e como elas serão realizadas 
em meio à crise da pandemia do coronavírus. Esta semana, novamente, 
deputados senadores e autoridades do TSE vão se debruçar sobre o tema.

Corrida contra o tempo

O secretário de Educação, Felipe Camarão, anunciou a medida que deve criar o 4º ano do ensino médio em 2021 e, com isso, conseguir um reforço pe-
dagógico opcional para os alunos da rede estadual de ensino. O acréscimo foi pensado para os estudantes que não se sentiram contemplados com o con-

téudo estudantil dado por meio das aulas via Internet, durante a pandemia. Projeto deve passar pela aprovação do Conselho de Educação. PÁGINA 3

Shopping Centers 
reabrem com pouca 

movimentação na Ilha

EMERGENCIAL
Veja como serão feitos 

os saques do FGTS
No próximo dia 29, será liberado o 

saque emergencial do FGTS, o objetivo 
do Ministério da Economia em liberar 
o dinheiro agora é amenizar o impacto.

Como enviar e receber 
dinheiro pelo Whatsapp

PÁGINA 10

Com restrições e pouca movimentação, 
após mais de 80 dias fechados por 

conta da pandemia do coronavírus, os 
shoppings reabriram as portas ontem, dia 
15 de junho. Poucas pessoas se arriscaram 
em um dos seis shoppings da Grande Ilha 

durante todo o dia. PÁGINA 9

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

Número de mortes por causas naturais aumenta 
mais de 20% no Maranhão entre abril e maio

PÁGINA 2

Alunos terão mais um ano de 
estudo para recuperar perdas 

do ensino no Maranhão

Aneel anuncia que 
cortes de energia 

continuam proibidos 
até 31 de julho

Câmara de São Luís 
retoma as atividades 
presenciais em forma 
de escala de rodízio

 PÁGINA 7

 PÁGINA 5

DESPEDIDA
Assembleia decreta 
luto de três dias por 
morte de deputado 
estadual Zé Gentil

ADAPTAÇÃO: Honras a São João 
devem ser feitas online

O presidente da Assembleia Legislati-
va do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), decretou luto oficial de três dias 
pelo falecimento do deputado Zé Gentil 

(PRB), aos  80 anos, vítima de complicações 
decorrentes da Covid-19. Ele era pai do pre-

feito de Caxias, Fábio Gentil. PÁGINA 5

NOVIDADE

VOLTA ÀS COMPRAS

PÁGINA 10

PÁGINA 9

PRORROGAÇÃO

GRADUALMENTE

TEMPO  PERDIDO
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Segundo a Petrobras, o método pooling multiplex, é mais ágil e econômico porque
pode avaliar várias pessoas, simultaneamente

COMBATE

Nova metodologia de
testes é apresentada

P
e tro bras e a Fe de ra ção das In- 
dús tri as do Es ta do do Rio de 
Ja nei ro (Fir jan) SE NAI dis po- 
ni bi li za ram gra tui ta men te o 

pro to co lo de ba se ci en tí fi ca pa ra uma 
no va me to do lo gia de tes tes em mas sa 
da Co vid-19. Se gun do a Pe tro bras, o 
mé to do cha ma do de po o ling mul ti- 
plex, é mais ágil e econô mi co, por que 
po de ava li ar vá ri as pes so as, si mul ta- 
ne a men te. Os la bo ra tó ri os es pe ci a li- 
za dos no Bra sil e no mun do que es ti- 
ve rem in te res sa dos po dem ob ter a 
me to do lo gia com o Ins ti tu to SE NAI 
de Ino va ção em Quí mi ca Ver de.

“O pro to co lo do no vo mo de lo de 
tes tes fun ci o na co mo um guia de ori- 
en ta ções reu nin do to das as di re tri zes 
e pos sí veis apli ca ções, além de va li da- 
ção téc ni ca e ci en tí fi ca ne ces sá ri as 
pa ra que la bo ra tó ri os, em pre sas e ins- 
ti tui ções de ci ên cia & tec no lo gia pos- 
sam ado tar o mé to do”, in for mou a Pe- 
tro bras.

Cus tos e efi ci ên cia
Pa ra o ge ren te-exe cu ti vo do Cen tro 

de Pes qui sas da Pe tro bras, Ju li a no 
Dan tas, a ino va ção es tá na me to do lo- 
gia de tes tes. “As amos tras co le ta das 
são tes ta das e com bi na das em mis tu- 
ras de até oi to pa ci en tes por vez, em 
vez de ape nas um, eco no mi zan do 
tem po. Além dis so, a mo da li da de per- 
mi te eco no mia no nú me ro de re a gen- 
tes usa dos. Um re a gen te em lu gar de 
três uti li za dos nor mal men te, ge ran do 
re du ção adi ci o nal de cus to”, re ve lou.

Além dis so, a no va me to do lo gia 
per mi te re du zir a quan ti da de de aná- 
li ses dos tes tes do ti po RT-PCR, que 
são con si de ra dos pa drão ou ro pa ra 
di ag nós ti co da co vid-19, de três pa ra

 A INTENÇÃO É AUMENTAR A EFICIÊNCIA DOS TESTES RT-PCR

ape nas uma aná li se por amos tra se ja 
com bi na da ou não. Com is so, a in ten- 
ção é au men tar a efi ci ên cia dos tes tes 
RT-PCR, com re du ção de cus tos na 
com pra de in su mos, e, ain da, oti mi- 
zar o uso de la bo ra tó ri os e as des pe sas 
ope ra ci o nais.

A di mi nui ção da quan ti da de de re- 
a gen tes e de mão de obra po de re sul- 
tar, de pen den do das ca rac te rís ti cas 
da po pu la ção, na am pli a ção em até 10 
ve zes a ca pa ci da de de tes ta gem dos 
la bo ra tó ri os. De acor do com a Pe tro- 
bras, es sa es tra té gia se mos tra es sen- 
ci al pa ra os pro gra mas de tes ta gem 
em mas sa dos es ta dos e mu ni cí pi os.

O lí der do pro je to na Pe tro bras, Ru- 
bens Aka mi ne, des ta cou que no com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus (SARS CoV 
2), um dos mai o res pro ble mas é a es- 
cas sez de re a gen tes no mer ca do pa ra 
aná li ses das amos tras, por ser um in- 
su mo mui to ca ro e ge ral men te im por- 
ta do. “Com a no va me to do lo gia de 
tes tes, fa re mos eco no mia de re a gen- 
tes, am pli an do a ca pa ci da de de re a li- 
za ção de tes tes na po pu la ção. Com a 
es tra té gia em po ol, vo cê tes ta um gru- 

po mai or de pes so as com me nos re a-
gen tes”, co men tou.

Na me to do lo gia de RT-PCR uma 
amos tra pre ci sa ser tes ta da em três di-
fe ren tes re a ções pa ra va li da ção dos 
re sul ta dos em um pro to co lo re la ti va- 
men te lon go, já no po o ling mul ti plex 
o pro ces so é oti mi za do e en vol ve ape- 
nas uma re a ção, ou se ja uma aná li se.

Na vi são do pes qui sa dor do Ins ti tu- 
to SE NAI de Ino va ção em Quí mi ca 
Ver de, Ser gio Kuriyama, es sa me to do- 
lo gia é um di vi sor de águas no com ba-
te à co vid-19 no Bra sil. “Es se mé to do 
tem po ten ci al não só pa ra tor nar viá- 
veis os tes tes em mas sa, co mo tam- 
bém po de rá sub si di ar a to ma da de 
de ci são em re la ção a me di das co mo 
lock down (blo queio to tal) ou re du ção 
do iso la men to so ci al”, des ta cou.

Con for me a Pe tro bras, es se pro je to 
é mais uma ini ci a ti va da sua Equi pe 
Ci en tí fi ca de Res pos ta que tem de sen- 
vol vi do so lu ções rá pi das e viá veis pa- 
ra aju dar a so ci e da de no en fren ta- 
men to à pan de mia, em con jun to com 
em pre sas, uni ver si da des e ins ti tui-
ções de ci ên cia & tec no lo gia.

PESQUISA

Turismo só se recupera em 2021

SONDAGEM OUVIU 4.921 PESSOAS EM 15 ESTADOS PRA CHEGAR A CONCLUSÃO DO PERÍODO DE RETORNO DO TURISMO

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Re la tó rio da Re de Bra si lei ra de Ob- 
ser va tó ri os de Tu ris mo (RBOT), sis te- 
ma ti za do pe lo Ob ser va tó rio de Tu ris- 
mo, da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra- 
ná (UF PR), re ve lou que pre pon de ra
no se tor a pers pec ti va de que bai xas
fi nan cei ras pro vo ca das no con tex to
da pan de mia da co vid-19, se jam re cu- 
pe ra das so men te no ano que vem. A
ava li a ção foi ma ni fes ta da 51% das
4.921 pes so as con sul ta das pe la son- 
da gem.

Os par ti ci pan tes abran ge ram pro- 
fis si o nais atu an tes de di ver sas áre as
li ga das ao tu ris mo, co mo hos pe da- 
gem, ali men ta ção, agên ci as, ope ra do- 
ras de tu ris mo e pro du to ras de even- 
tos, além de re pre sen tan tes de pre fei- 

tu ras e as so ci a ções. Ao to do, 15 es ta- 
dos fo ram con tem pla dos pe lo le van- 
ta men to, o pri mei ro fei to pe la RBOT, e
que de ve rá ter os nú me ros atu a li za- 
dos.

O es tu do, in ti tu la do Son da gem
em pre sa ri al dos im pac tos da Co vid-
19 no se tor de tu ris mo do Bra sil, tam- 
bém mos tra que 12% ima gi nam que a
me lho ra de ve de mo rar pa ra che gar,
vin do ape nas de pois de 2021. Ain da
me nos oti mis ta, uma par ce la de 3%
afir ma que o pre juí zo é ir re ver sí vel, ou
se ja, que não irá con se guir se res ta be- 
le cer, in de pen den te men te do pra zo
es ti ma do. No to tal, qua se um quin to,
19%, se man tém mais con fi an te e es- 
pe ra uma vi ra da já pa ra o se gun do se- 
mes tre des te ano. Após ana li sar as res- 

pos tas en ca mi nha das, os pes qui sa do-
res con cluí ram que o mai or im pac to
se deu em abril. Na que le mês, a que da
no fa tu ra men to dos em pre sá ri os va ri- 
ou en tre 75% e 100%, de mo do ge ral,
ín di ce atin gi do de vi do ao fe cha men to
de ne gó ci os ou à im ple men ta ção de
me di das de qua ren te na, que le vou à
sus pen são das ati vi da des.

Sem di nhei ro em cai xa, o que le vou
em pre sá ri os a re cor rer a em prés ti- 
mos, mui tos de les não vi ram ou tra
saí da, se não en co lher o qua dro de
fun ci o ná ri os. De ca da dez em pre sas
ou vi das na pes qui sa, qua tro de mi ti- 
ram em pre ga dos pa ra re du zir gas tos,
ca rac te rís ti ca que te ve mai or pro por-
ção en tre os se to res de hos pe da gem e
ali men ta ção.

Ran king

Vi o lên cia

TRI MES TRE

Nú me ro de mor tes
na tu rais au men ta
21% no Ma ra nhão

O nú me ro de óbi tos por cau sas na tu rais nos me ses de
mar ço a maio des te ano te ve au men to de 11,3% na com- 
pa ra ção com o mes mo pe río do do ano pas sa do. A in for- 
ma ção foi di vul ga da on tem (15) com ba se nos re gis tros
lan ça dos pe la pla ta for ma on li ne Car tó ri os de Re gis tro
Ci vil no Por tal da Trans pa rên cia, ad mi nis tra da pe la As- 
so ci a ção Na ci o nal dos Re gis tra do res de Pes so as Na tu- 
rais (Ar pen-Bra sil).

O Ma ra nhão foi o sex to es ta do do

Bra sil com um mai or au men to no

nú me ro de mor tes na tu rais nes te

pe río do com 21,7% de óbi tos a mais

re gis tra dos em re la ção ao ano

an te ri or. 

As mor tes por cau sas na tu rais são re sul ta do de do en- 
ça ou mau fun ci o na men to in ter no do cor po e nes ta
clas si fi ca ção es tão in cluí dos óbi tos por co vid-19 e de- 
mais do en ças res pi ra tó ri as. O re gis tro da mor te é fei to
por meio de um do cu men to que dá ori gem à cer ti dão de
óbi to fei ta em car tó ri os li be ra ção dos se pul ta men tos.

Se gun do o le van ta men to, o cres ci men to foi de 32.249
óbi tos no pe río do de mar ço a maio, pas san do de
284.928 mor tes por cau sas na tu rais, em 2019, pa ra
317.177 em 2020. O mês de ju nho não foi con ta bi li za do.
O mai or cres ci men to, de 17,8%, se deu nos me ses de
abril e maio, en quan to que, no mes mo pe río do de 2019
o au men to foi de 8,8%.

O to tal de óbi tos no país de mar ço a maio au men tou
de 8,8%, pas san do de 304.676 em 2019, pa ra 331.775 em
2020. Os da dos tam bém mos tram cres ci men to de 7,2%
em abril em com pa ra ção ao mês de mar ço, e de 12,5%
em maio.

O Ama zo nas foi o es ta do que te ve mai or au men to no
nú me ro de mor tes no pe río do, de 84,6%, se gui do pe lo
Ce a rá (34,1%), Pa rá (28,8%), Per nam bu co (28,7%), Rio
de Ja nei ro (22,9%) e Ma ra nhão (21,7%). 

O es ta do de São Pau lo re gis trou um au men to de 9,5%,
pas san do de 76.821 em 2019, pa ra 84.172 em 2020. Mi- 
nas Ge rais, Pa ra ná, Dis tri to Fe de ral e Rio Gran de do Sul
vi ram o nú me ro de óbi tos por cau sas na tu rais di mi nuir
na com pa ra ção com o ano de 2019.

Se por um la do as mor tes por cau sas na tu rais au men- 
tou, o fe cha men to de ba res, ca sas no tur nas e a re du ção
de au to mó veis em cir cu la ção nas ru as e es tra das le vou à
re du ção no nú me ro de mor tes vi o len tas, que caí ram
26% nes te ano em com pa ra ção a 2019.

Mor tes vi o len tas são as que cor res pon dem a cau sas
ex ter nas co mo aci den tes de trân si to, ho mi cí di os, sui cí- 
di os, afo ga men to, en ve ne na men to, quei ma du ras, en tre
ou tros. Es sas cau sas, que em 2019 re pre sen ta ram 19.748
óbi tos de mar ço a maio, caí ram pa ra 14.598 no mes mo
pe río do de 2020. Nos cin co pri mei ros me ses do ano, a
re du ção é de 20,3%, pas san do de 40.593 no ano pas sa do
pa ra 32.347 nes te ano.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Para recuperar a perda de atividades educacionais entre os estudantes do ensino médio
da rede estadual por conta da pandemia, secretário anuncia ano letivo opcional

SAMARTONY MAR TINS

Au las pre sen ci ais se guem sus pen sas
até 30 de ju nho

OPCIONAL

Seduc lança 4º ano do
ensino médio em 2021

O
se cre tá rio de es ta do da edu- 
ca ção do Ma ra nhão, Fe li pe
Ca ma rão, usou sua re de so- 
ci al pa ra anun ci ar que os es- 

tu dan tes de en si no mé dio da re de es- 
ta du al te rão aces so a um 4º ano le ti vo
a par tir de 2021.  Se gun do Ca ma rão a
im ple men ta ção é op ci o nal pa ra es tu- 
dan tes que quei ram fa zê-lo co mo re- 
for ço pe da gó gi co. O pro je to já es tá
nos úl ti mos ajus tes e se gui rá pa ra re- 
gu la men ta ção do Con se lho de Edu ca- 
ção.

 
Fe li pe Ca ma rão ex pli cou que o 4º

ano le ti vo foi pen sa do pa ra os es tu- 
dan tes do en si no mé dio que não se
sen ti ram con tem pla dos com o con- 
teú do es tu dan til da do por meio de
au las via in ter net du ran te o pe río do
de iso la men to so ci al no pe río do da
pan de mia do no vo co ro na ví rus (co- 
vid-19), afir man do que foi uma de ter- 
mi na ção do go ver na dor Flá vio Di no
(PC doB), ex pli can do co mo fun ci o na- 
rá na prá ti ca.

 
“Os es tu dan tes que con cluí rem o

en si no mé dio e que fo ram apro va dos
e não se sen ti ram con tem pla dos com
o con teú do, não gos ta ram do con teú- 
do não pre sen ci al, ou não es ti ve ram
sa tis fei tos com o que ti ve ram ou ti ve- 
ra aces so a apren di za gem re mo ta da
for ma ade qua da e qui se rem cur sar
no va men te o 4º em nos sas es co las, es- 
ses es tu dan tes te rão es se di rei to. Es sa

É

op ção. É uma opor tu ni da de, não é
uma obri ga ção. O es tu dan te te rá di- 
rei to ao es por te, a ali men ta ção es co- 
lar e aos li vros”, dis se o se cre tá rio.

 
Ca ma rão res sal tou, ain da, que o es- 

tu dan te que op tar pe lo 4º ano po de
usar co mo re for ço pa ra o ves ti bu lar,
pa ra o pré-Enem, pa ra o pré-ves ti bu- 
lar. “Is so é uma ques tão de jus ti ça. De
res pon sa bi li da de so ci al e de opor tu- 
ni da de pa ra os es tu dan tes que en- 
fren ta ram tan tos pro ble mas e tan tos
de sa fi os”, acres cen tan do que o 4º ano
op ci o nal se rá ins ti tuí do por um ou
dois anos, e que is to es tá sen do de ba- 
ti do com o con se lho es ta du al de edu- 
ca ção. O 4º ano op ci o nal de acor do
com o se cre tá rio não vai re pro var e
nem con si de rar co mo eva são es co lar.

 
Uma ou tra op ção que o se cre tá rio

de edu ca ção re ve lou que es tá sen do
es tu da da, é que se o es tu dan te do 4º
ano ti ver um bom de sem pe nho ele
po de rá subs ti tuir su as bo as no tas pe la
aque la que não foi tão boa as sim.

“Um es tu dan te que ti rou no ta 7 em
bi o lo gia, mas no 4º ano cur sou no va- 
men te, fez su as ava li a ções e fi cou com
no ta 9, 9,5 ou 10 va mos es tu dar a pos- 
si bi li da de de subs ti tuir. Pre ju di car de
for ma ne nhu ma, mas pa ra be ne fi ci ar
es ta mos es tu dan do es sa pos si bi li da- 
de”, afir man do que tra ta-se de uma
me di da de equi da de.

 
Ca ma rão afir mou re cen te men te

que os es tu dan tes po de rão cur sar es- 
se 4º ano ob vi a men te sem ne nhum

cus to. “Mes mo que o MEC [Mi nis té rio
da Edu ca ção] não nos man de re cur- 
sos, o go ver no es ta du al vai ban car”,
dis se o se cre tá rio du ran te um de ba te
vir tu al pro mo vi do pe la Fun da ção Ge- 
tú lio Var gas, no úl ti mo dia 9 de ju nho.

 
As sim co mo a Se duc do Ma ra nhão,

a  Se cre ta ria Es ta du al de São Pau lo
ava lia abrir um “quar to ano do en si no
mé dio” em 2021, de vi do à pan de mia
de co ro na ví rus. Is so por que os es tu-
dan tes vêm en fren tan do vá ri as di fi- 
cul da des com o en si no à dis tân cia,
com au las pe la in ter net e em ca sa. A
pre o cu pa ção é mai or com alu nos do
en si no mé dio, que se pre pa ram pa ra o
Enem e to dos os ou tros ves ti bu la res.
Se gun do a pas ta, o ob je ti vo é pre pa rar
me lhor os es tu dan tes pa ra o fu tu ro e
pa ra as pro vas de vi do às con di ções
des te ano.

 
O Go ver no do Es ta do pror ro gou a

sus pen são das au las pre sen ci ais nas
ins ti tui ções de en si no em to do o Ma- 
ra nhão, até o pró xi mo dia 30 de ju nho.
A pror ro ga ção da sus pen são foi di vul- 
ga da on tem (15), em no vo de cre to. As
au las pre sen ci ais nas ins ti tui ções de
en si no es tão sus pen são em to do es ta- 
do des de a 2ª quin ze na de mar ço, e in-
te gra um con jun to de me di das que fo- 
ram to ma das pe lo Go ver no do Es ta do
e to da a so ci e da de, co mo for ma de
con ter a dis se mi na ção do no vo co ro- 
na ví rus (co vid-19) no Ma ra nhão.

BRASIL

Estudo diz que vírus circulava antes de isolamento

TRABALHO TAMBÉM MOSTRA QUE AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONSEGUIRAM REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA

Um es tu do que en vol veu pes qui sa- 
do res do Bra sil e do Rei no Uni do mos- 
tra que o no vo co ro na ví rus (co vid-19)
já cir cu la va no país an tes da ado ção
de me di das de iso la men to so ci al. Pa ra
fa zer a aná li se, o gru po iden ti fi cou
427 ge no mas do ví rus no Bra sil a par- 
tir dos da dos de 7,9 mil amos tras de
la bo ra tó ri os pú bli cos e pri va dos. O
tra ba lho foi pu bli ca do na pla ta for ma
me dR xiv e ain da não pas sou pe la re vi- 
são da co mu ni da de ci en tí fi ca.

O es tu do iden ti fi cou que en tre 22 e
27 de fe ve rei ro, três ti pos do ví rus,
pro va vel men te vin dos da Eu ro pa, es- 
ta vam pre sen tes no país e con se gui- 
ram se es ta be le cer an tes das me di das
pa ra res trin gir o con tá gio. O pri mei ro
ca so no Bra sil foi con fir ma do em São
Pau lo, no dia 24 de fe ve rei ro, em um
ho mem que ti nha vol ta do de vi a gem à

Itá lia. As pri mei ras me di das de iso la- 
men to so ci al só fo ram ado ta das no es- 
ta do a par tir de 16 de mar ço, e a qua- 
ren te na, com fe cha men to dos ser vi- 
ços não es sen ci ais, em 24 de mar ço.

O tra ba lho tam bém mos tra que as
me di das de iso la men to so ci al con se- 
gui ram re du zir a dis se mi na ção da do- 
en ça no país. Pa ra ava li ar es se im pac- 
to, os pes qui sa do res cru za ram o nú- 
me ro de mor tes diá ri as com da dos so- 
bre o des lo ca men to da po pu la ção for- 
ne ci dos pe la em pre sa de ge o lo ca li za- 
ção In Lo co e pe lo Go o gle.

Ape sar dos efei tos po si ti vos da qua- 
ren te na, o es tu do mos tra que com a
que da na ade são ao iso la men to so ci al
em São Pau lo, hou ve tam bém um au- 
men to na ve lo ci da de de trans mis são
da do en ça.

A pes qui sa mos tra ain da que as vi a- 

gens den tro do Bra sil ti ve ram um pa- 
pel im por tan te pa ra que o co ro na ví- 
rus cir cu las se en tre as di fe ren tes re- 
giões do país. Se gun do o ar ti go, as “al-
ta men te po pu lo sas e bem co nec ta das
áre as ur ba nas do Su des te agem co mo
prin ci pais fon tes de ex por ta ção do ví- 
rus den tro do país”, apon tam os pes- 
qui sa do res após ana li sar tam bém as
dis tân ci as mé di as das vi a gens de
avião no pe río do da pan de mia.

As si nam o tra ba lho pes qui sa do res
li ga dos a 44 ins ti tui ções no Bra sil e no
Rei no Uni do. En tre eles, es tá o gru po
do Ins ti tu to de Me di ci na Tro pi cal da
Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si- 
da de de São Pau lo e da Uni ver si da de
de Ox ford, da In gla ter ra, que em fe ve-
rei ro fi ze ram o pri mei ro se quen ci a- 
men to ge né ti co do co ro na ví rus na
Amé ri ca La ti na.

Úl ti mo en con tro

AJUDA

Bolsonaro conversa com
Putin sobre cooperação

CONVERSA DE ONTEM FOI FEITA POR TELEFONE 
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O pre si den te Jair Bol so na ro in for mou on tem (15) que
con ver sou, por te le fo ne, com o pre si den te da Rús sia,
Vla di mir Pu tin. De acor do com Bol so na ro, am bos con- 
cor da ram em “apro fun dar ain da mais a co o pe ra ção en- 
tre nos sos paí ses, in clu si ve no com ba te à co vid-19”.

“Tra ta mos tam bém dos re sul ta dos que que re mos
atin gir na pró xi ma Cú pu la do Brics, em São Pe ters bur- 
go”, es cre veu o pre si den te em pu bli ca ção na sua con ta
no Twit ter.

O Brics é gru po for ma do por Bra sil, Rús sia, Ín dia, Chi- 
na e Áfri ca do Sul. Nes te ano, a Rús sia es tá na pre si dên- 
cia ro ta ti va do blo co.

Em 14 de no vem bro do ano pas sa do, o pre si den te Jair
Bol so na ro re ce beu, no Pa lá cio do Pla nal to, o lí der rus so
Vla di mir Pu tin. O en con tro ocor reu após a re a li za ção da
11ª Reu nião de Cú pu la do Brics, quan do os che fes de Es- 
ta do dos cin co paí ses anun ci a ram acor dos pa ra for ta le- 
cer o blo co e emi ti ram uma de cla ra ção con jun ta. O en- 
con tro com Bol so na ro du rou cer ca de 50 mi nu tos.

Pu tin e Bol so na ro con ver sa ram so bre a am pli a ção
dos flu xos de co mér cio e in ves ti men tos en tre os paí ses.
“As du as par tes dis cu ti ram a re mo ção de en tra ves ao co- 
mér cio de pro du tos do se tor agro pe cuá rio e a di ver si fi- 
ca ção da pau ta co mer ci al. Ma ni fes ta ram dis po si ção de
es tu dar ini ci a ti vas pa ra a pro mo ção de in ves ti men tos
re cí pro cos”, in for mou o go ver no bra si lei ro.

No en con tro, o pre si den te rus so tam bém de mons- 
trou in te res se em no vos apor tes no se tor de ener gia. Os
dois pre si den tes tam bém re for ça ram dis po si ção de
apro fun dar o in ter câm bio em áre as co mo ge o lo ca li za- 
ção, tec no lo gia es pa ci al e bi o tec no lo gia.

NOVA FASE

Reino Unido revisa
distanciamento

PRÓXIMA ETAPA DE REABERTURA PREVISTA PARA 4 DE JULHO

O Rei no Uni do es tá re ven do a re gra de dois me tros de
dis tân cia so ci al an tes do pró xi mo es tá gio da fle xi bi li za- 
ção das me di das de res tri ção pa ra con ter o co ro na ví rus.
A no va eta pa es tá pre vis ta pa ra 4 de ju lho, quan do ba res,
res tau ran tes e ca be lei rei ros po de rão re a brir na In gla ter- 
ra, dis se o pri mei ro-mi nis tro, Bo ris John son, nes se do- 
min go (14)..

O pro gres so no com ba te à pan de mia do co ro na ví rus
cri ou “es pa ço de ma no bra” pa ra a re gra, que mui tos em- 
pre ga do res dis se ram que vi nha tor nan do mais di fí cil a
re cu pe ra ção da eco no mia, dis se John son em um shop- 
ping cen ter da re gião les te de Lon dres que se pre pa ra
pa ra re a brir na pró xi ma se ma na.

O Rei no Uni do tem o ter cei ro mai or nú me ro de mor- 
tes por co ro na ví rus no mun do, atrás ape nas dos Es ta dos
Uni dos e do Bra sil. Crí ti cos do go ver no bri tâ ni co di zem
que a si tu a ção é um re fle xo dos pro ble mas no en fren ta- 
men to da cri se.

O go ver no do Par ti do Con ser va dor, de John son, que
afir ma ter se gui do con se lhos ci en tí fi cos pa ra com ba ter
a pan de mia, en fren ta o di fí cil de sa fio de equi li brar a re- 
cu pe ra ção da eco no mia sem per mi tir uma se gun da on- 
da de ca sos.

“Tra ba lha re mos em es trei ta co la bo ra ção com os es- 
pe ci a lis tas o tem po to do e to ma re mos a de ci são cer ta
com ba se na se gu ran ça, na saú de e no com ba te à do en- 
ça”, dis se John son.

A es ca la da cri se no Rei no Uni do foi mos tra da por da- 
dos da se ma na pas sa da, que mos tra ram uma que da da
pro du ção de 25% em re la ção a mar ço e abril.

Co mo a co vid-19 na po pu la ção caiu pa ra 1 ca so a ca- 
da 1.600 pes so as ou me nos, as chan ces de con trair a do- 
en ça em um en con tro a me nos de dois me tros de dis tân- 
cia di mi nuí ram, acres cen tou John son.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

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.

Recordar é viver

Alu no do cur so pri má rio da Es co la
São Luís de Gon za ga, da gran de edu- 
ca do ra Zu lei de Bo géa, sub me tia-me
di a ri a men te a ri tu al cí vi co-re li gi o so
com o cân ti co de três hi nos(Co lé gio,
re li gi o so e o Na ci o nal ou do Ma ra- 
nhão), além, é cla ro, da re za do ter ço
em de vo ção ao san to pa tro no da es- 
co la pri má ria. Quan do a si re ne anun- 
ci a va o fi nal das au las, vol ta va pa ra ca- 
sa des cen do a rua do Sol, de vi da men- 
te far da do com o uni for me ca qui, bo- 
tões fe cha dos até a go la. No tra je to,
olhos sem pre pos tos a re gis trar os car- 
ta zes dos fil mes do Ci ne Te a tro, ar ren- 
da do à Em pre sa de Ci ne ma Du a li li be,
de pro pri e da de de Jo sé Du ai li be, por
de cre to do in ter ven tor Pau lo Ra mos.
Per ten cia ao mes mo do no o ci ne Ri- 
ba mar na ci da de do san to mi la grei ro
e, pos te ri or men te, o Pas seio e o Mon- 
te Cas te lo. O em pre sá rio Moysés Taj ra
pos suía o Éden, Roxy, Ri al to, Ri vo li e
Ri val (o ci ne ma das mul ti dões por co- 
brar in gres so ba ra to). O Rex, no João
Pau lo, di re ci o na do aos “re cos” do 24º
BC, era de Wal do mi ro Sil va.

Co mo to do pir ra lho, aguar da va
com an si e da de as co mé di as açu ca ra- 
das que re fle ti am mui to bem o Bra sil
do go ver no JK: in fra es tru tu ra, in dus- 
tri a li za ção e Bra sí lia, tri lo gia ir ri ga tó- 
ria de es pe ran ça pa ra que os bra si lei- 
ros se es bal das sem com a co mi ci da de
de Os ca ri to, An ki to, Gran de Ote lo, Zé
Trin da de e das ar tis tas tor ne a das do
qui la te de Vir gi nia La ne, So nia Ma me- 
de e ou tras for mo su ras. E, é cla ro, a es- 
tre la mai or, a lou ra-char mo sa Eli a na
Ma ce do, que qua se sem pre con tra ce- 
na va com o ga lã Cyll Farney(ir mão da
voz de ou ro Dick Farney) ou com An- 
sel mo Du ar te que en ve re dou pe lo Ci- 
ne ma No vo con quis tan do a Pal ma de
Ou ro, no Fes ti val de Can nes, em 1962,
com O pa ga dor de pro mes sas.

A chan cha da con sa grou o ci ne ma
na ci o nal e che gou a ar re ba tar pla teia
re cor de de 15 mi lhões de es pec ta do- 

res quan do o país não al can ça va 60
mi lhões de ha bi tan tes (tem pos de- 
pois o jin gle da Co pa do Mun do de 70
can ta va “70 mi lhões em ação, pra
fren te Bra sil, sal ve a Se le ção…”). Os
fil mes, de hu mor in gê nuo, fa zi am o
pú bli co mor rer de rir. Os ro tei ros per- 
fei tos mis tu ra vam so nhos, as cen são
so ci al e mú si ca de su ces so. A nar ra ti va
os ten ta va for te ele men to oní ri co de
um país bus can do iden ti da de, quan to
a te le vi são en ga ti nha va e se quer al- 
me ja va der ru bar a su pre ma cia do rá- 
dio.

O aces so a es ses cam peões de bi- 
lhe te ria obri ga va for ma ção de fi la que
va ra va a rua do Sol, do bra va o Cor rei- 
os e fi na li za va na Pa ni fi ca do ra Re ci fe,
can to com a rua da Paz, pré dio ocu pa- 
do ho je pe la Jun ta Co mer ci al. Aliás,
nes sa in ter ces são com a Pra ça João
Lis boa, acon te cia na Se ma na San ta a
pro cis são do En con tro do Se nhor,
com ápi ce pa ra o cân ti co de Verô ni ca
exi bin do o véu com a San ta Fa ce de
Cris to pa ra o pú bli co. Na mul ti dão de
fi es, gar bo sa men te ves ti do com a far- 
da de Ga la do co lé gio(bran ca e en go- 
ma da, exi bin do vis to sas po lai nas pre- 
sas ao sa pa to Vul ca brás), com pu nha o
ter cei ro pe lo tão do con tri to cor te jo.
Ca ro la con vic ta e ve ne ra da à Nos sa
Se nho ra, a pro fes so ra Zu lei de Bo géa
co man da va os alu nos nes se mai or
even to re li gi o so da ci da de.

Vol tan do ao Ci ne Te a tro, aos do- 
min gos, além da ves pe ral e soi rée, exi- 
bia ma ti né as 10 ho ras, con fli tan do
com o pro gra ma de Li ma Jú ni or, o Do- 
min go é nos so, na Rá dio Di fu so ra, en- 
tão na Ma ga lhães de Al mei da. Por ser
dia sa gra do, a car ti lha dos Man da- 
men tos da mi nha sau do sa mãe era re- 
gi a men te se gui da com os se guin tes
câ no nes: quem não par ti ci pas se do
ato li túr gi co na Igre ja da Sé não ia a
clu be, ci ne ma, pas seio e fi ca va de cas- 
ti go em ca sa. Ou se ja, “ta va las ca do”.
Mis são cum pri da, eu e dois ir mãos se- 
guía mos ru mo ao CT. Com a ses são
sem pre lo ta da, os lu ga res na pla teia e
fri sas es go ta vam-se ra pi da men te. So- 

bra va só a tor ri nha, no úl ti mo an dar,
es pa ço rús ti co e de ban co des con for- 
tá vel. No trai ler o ci ne jor nal Atu a li da- 
des Atlân ti da, exi bia no tí ci as de fa sa- 
das, acon te ci das há me ses.

O Ci ne Te a tro exi bia, quan do pos sí-
vel, es pe tá cu los da So ci e da de Cul tu- 
ral dos Ar tis tas do Ma ra nhão-SCAM,
fun da da por Do na Li lah Lis boa e
mem bro ca ti vo Jo sé Ri ba mar Be lo
Mar tins. No pro gra ma sa raus mu si- 
cais, re ci tais clás si cos, ópe ra e pe ças
te a trais de au to res ma ra nhen ses. No
pal co bri lha ram pra tas da ca sa co mo
a pi a nis ta Si mo ne Fa ria; a re no ma da
es cri to ra Con cei ção Aboud, da AML,
au to ra de Gra des e Azu le jos en tre ou- 
tros ro man ces; a in te lec tu al e gran de
po e ti sa Dag mar Des ter ro, tam bém da
AML, au to ra da for te po e sia de Se gre-
dos Dis per sos; Yedo Sal da nha, gran de
ce nó gra fo; Lucy Tei xei ra, que for ta le- 
ceu com sua cul tu ra de di plo ma ta o
es pa ço cul tu ral; Cló vis Sen na, jor na- 
lis ta, es cri tor e cro nis ta; Ubi ra tan Tei-
xei ra, jor na lis ta, te a tró lo go, cro nis ta,
es cri tor e mem bro das AML; o ca sal
in cen ti va dor da cul tu ra Do na Ze lin da
e Car los Li ma; Reynaldo Faray(o Ma- 
ra nhão lhe de ve jus ta ho me na gem); o
in te lec tu al João Moha na; a que ri da e
res pei ta da es cri to ra Ar le te No guei ra e
um bo ca do de gen te ati va da eru di ção
ma ra nhen se. No car na val acon te ci am
o Bai le Mu ni ci pal e o Bai le In fan til.

O go ver no Sarney re to ma o TAA,
que pas sa por gran de re for ma e abre
as por tas em 31 de ja nei ro de 1969,
com a obra Abraão e Sa ra, do sa cer do- 
te, mé di co e es cri tor João Moha na,
pos sui dor de vas ta pro du ção li te rá ria.
A pe ça te ve es tron do so su ces so. Di ri- 
gi da por An dros Che di ack, pri mo de
Braz Che di ack con sa gra do pe lo fil me
Na va lha na Car ne e ou tros su ces sos.
No elen co bri lha ram o pró prio An dros
Che di ack, Lú cia e Le da Nas ci men to,
Eu gê nio Guis ti, Re gi na Te les, Ana Lú- 
cia Fro ta, ar tis tas da TV Di fu so ra e a
ju ven tu de cul tu ral da ca pi tal. Não fiz
par te do elen co, mas con se gui as sis tir
al guns en sai os da pe ça.

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

O Que é Po der
Mo de ra dor?

Ao es que cer sua His tó ria, os po vos con de nam-se a re pe- 
ti-la. En si na va Ge or ge Santayna so bre o re tor no dos mes- 
mos epi só di os na tra je tó ria da hu ma ni da de. O atu al qua- 
dro bra si lei ro as se me lha-se a ou tros do pas sa do. A Re pú- 
bli ca pro cla ma da por gol pe mi li tar der ru bou a Mo nar quia
ba se a da no es cra va gis mo e no la ti fún dio. O Im pé rio, ins ti- 
tuí do pe lo prín ci pe co lo ni za dor Pe dro I, se ria obra dos in- 
gle ses. Eles a ti nham em men te des de 1808. Pre ci sa vam
am pli ar mer ca dos pa ra a ven da de seus pro du tos. A in va- 
são na po leô ni ca, na pe nín su la ibé ri ca, de sen ca de ou a re a- 
ção con tra o ab so lu tis mo re al, sus ci tou on da de cons ti tu ci- 
o na lis mo na Es pa nha, Por tu gal e colô ni as. As es pa nho las
de fla gra ram as guer ras na ci o nais de in de pen dên cia. O Bra- 
sil, efe tu ou a sua pe lo prín ci pe, apre sen ta do co mo de fen- 
sor do li be ra lis mo.

 De pois se viu, não era bem as sim. Pe dro I dis sol veu a As- 
sem bleia Cons ti tuin te, pren deu os seus mem bros, e ou tor- 
gou a Cons ti tui ção Im pe ri al de 1824, ne la, in se riu-se o Po- 
der Mo de ra dor. Tan tos anos de pois ago ra é ob je to de pa re- 
ce res e ações ju di ci ais. Que Po der é es se? A Res pos ta ins cre- 
ve-se nos ar ti gos 98 e 99 da ex tin ta Car ta Im pe ri al: “a di vi- 
são e har mo nia dos po de res po lí ti cos é o prin cí pio con ser- 
va dor dos di rei tos dos ci da dãos e o mais se gu ro meio de fa- 
zer efe ti vas as ga ran ti as que a Cons ti tui ção ofe re ce”. Os po- 
de res re co nhe ci dos cons ti tu ci o nal men te são: le gis la ti vo,
mo de ra dor, exe cu ti vo e ju di ci al. Efer ves cia o li be ra lis mo
cen tra do na ci da da nia. Co mo fa lar de la no re gi me es cra vo- 
cra ta, com a po pu la ção ma jo ri ta ri a men te com pos ta de ca- 
ti vos? Era dis cur so po lí ti co ju rí di co não cor res pon den te a
prá ti ca. Por cu ri o si da de his tó ri ca a exa mi na re mos.

O Po der Mo de ra dor da Car ta Im pe ri al foi con ce bi do pe- 
lo dou tri na dor suí ço Ben ja min Cons tant. Era o Quar to Po- 
der, de fe ri do ao Im pe ra dor, co mo re pre sen tan te da na ção,
e su pre mo juiz dos ou tros po de res, por sua con di ção de
neu tro e po li ti ca men te apar ti dá rio. O Bra sil foi o la bo ra tó- 
rio da ex pe ri ên cia mo de ra do ra, aqui exer ci do na pes soa de
Dom Pe dro II. Era a cha ve da or ga ni za ção po lí ti ca. A na ção
re pre sen ta va-se pe la As sem bleia Ge ral e pe lo Im pe ra dor. A
le gi ti ma ção se fa zia pe los prin cí pi os da so be ra nia po pu lar
e da ori gem di vi na do po der mo nár qui co. O Im pe ra dor, in- 
vi o lá vel, não se su jei ta va a qual quer res pon sa bi li za ção le- 
gal.

A neu tra li da de po lí ti co-par ti dá ria, era con di ção ín si ta
ao exer cí cio do Po der Mo de ra dor im pe ri al. Dois par ti dos se
re ver sa vam na con du ção da po lí ti ca ad mi nis tra ti va do Im- 
pé rio. Co mo di zia Ma cha do de As sis, os li be rais e con ser va- 
do res eram mui to pa re ci dos, exer ci ta vam ro dí zio en tre os
mes mos.

O Exér ci to re tor nou for ta le ci do da Guer ra do Pa ra guai.
Boa par te das tro pas era for ma da por es cra vos. A cor po ra- 
ção apoi ou o abo li ci o nis mo, e os ofi ci ais e alu nos da Es co la
Mi li tar li de ra dos por Ben ja min Cons tant Bo te lho de Ma ga- 
lhães, ins pi ra dos na ide o lo gia po si ti vis ta au to ri tá ria, pro ta- 
go ni za ram a pro cla ma ção da Re pú bli ca.

As in ter ven ções mi li ta res se su ce de ram du ran te a Pri- 
mei ra Re pú bli ca e as que lhe su ce de ram, cri an do-se o pres- 
su pos to de que as For ças Ar ma das exer ce ri am o Po der Mo- 
de ra dor im pe ri al da Cons ti tui ção im pe ri al de 1824. Im pos- 
sí vel, por se tra tar de ins ti tui ção mo nár qui ca in com pa tí vel
com a for ma re pu bli ca na de go ver no, con for me a ma ni fes- 
ta ção de su as li de ran ças.

Pa ra re for çar o ar gu men to, é opor tu no lem brar, o Pre si- 
den te Cas tel lo Bran co, em 1965, apro vou a Lei da Ina ti vi da- 
de, es ti pu lan do o pra zo pa ra os ge ne rais per ma ne ce ram na
ati va, e se des li ga rem da ca ser na após o de sem pe nho de
fun ções ci vis. Era a con cre ti za ção do pla no de pro fis si o na- 
li za ção das For ças Ar ma das por ele de fen di da du ran te a
sua car rei ra. Bem-su ce di do. Nos sas Fo ças Ar ma das de mo- 
crá ti cas, que lu ta ram

con tra o na zi-fas cis mo na Se gun da Guer ra Mun di al, in- 
clu si ve Cas tel lo, um dos seus co man dan tes, es tão vol ta das
pa ra as su as atri bui ções pro fis si o nais, es tri ta men te pre vis- 
tas na Cons ti tui ção da Re pú bli ca.

No pas sa do a le gis la ção per mi tia a exis tên cia dos ofi ci ais
an fí bi os, que exer ci am car gos por lon go tem po e de pois re- 
tor na vam a ca ser na. Era o ca so de Góis Mon tei ro, Ze nó bio
da Cos ta, Cor dei ro de Fa ri as e ou tros
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Pre ven ção do co ro na ví rus

MORTE DO DEPUTADO ZÉ GENTIL

Luto oficial de três
dias no Maranhão
O

pre si den te da As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão, 
de pu ta do Othe li no Ne to 
(PC doB), de cre tou lu to ofi- 

ci al de três di as pe lo fa le ci men to do 
de pu ta do Zé Gen til (PRB), aos  80 
anos, ví ti ma de com pli ca ções de cor- 
ren tes da Co vid-19, às 4h45 des ta se- 
gun da-fei ra (15), no Hos pi tal Uni med 
de Te re si na, on de es ta va in ter na do 
des de o úl ti mo dia  7. Em pre sá rio e 
po lí ti co, Zé Gen til era pai de qua tro fi- 
lhos, en tre eles o pre fei to de Ca xi as, 
Fá bio Gen til

O par la men tar es ta va em seu quar- 
to man da to no Le gis la ti vo ma ra nhen- 
se. Nas elei ções de 7 de ou tu bro de 
2018, foi elei to de pu ta do es ta du al pe- 
lo Re pu bli ca nos, com 62.364 vo tos. 
Exer ceu ain da a fun ção nas le gis la tu- 
ras de 1987 a 1991 (de pu ta do cons ti- 
tuin te), 1991 a 1995, 1995 a 1999 e, na 
atu al, de 2019 a 2023. An tes, em 1982, 
exer ceu man da to de ve re a dor de Ca- 
xi as, ci da de on de nas ceu, no dia 18 de 
maio de 1940.

Zé Gen til mar cou his tó ria na po lí ti- 
ca ma ra nhen se sen do um dos par la- 
men ta res cons ti tuin tes que ela bo ra- 
ram a atu al Cons ti tui ção do Es ta do do 
Ma ra nhão, pro mul ga da em 5 de ou tu- 
bro de 1989. Por es se fei to, foi ho me- 
na ge a do pe la As sem bleia Le gis la ti- 
va no ato de co me mo ra ção dos 30 
anos da Cons ti tui ção Es ta du al, ce le- 
bra do no ano pas sa do.

Ao as su mir seu ter cei ro man da to 
no Par la men to Es ta du al, em 2019, Zé 
Gen til ga nhou des ta que com a apro- 
va ção do pro je to RG+, en tre mui tos 
ou tros que apre sen tou na Ca sa, em 
be ne fí cio da po pu la ção ma ra nhen se.

Ví ti ma da Co vid-19, o de pu ta do te- 
ve seu es ta do agra va do por con ta de 
su as co mor bi da des – di a be tes, hi per- 
ten são e do en ça re nal crô ni ca. No do- 
min go, ele te ve uma pa ra da car di or-

NO TA DE PE SAR

 ZÉ GENTIL  DEIXA  QUATRO FILHOS, ENTRE ELES O PREFEITO DE CAXIAS, FÁBIO GENTIL

res pi ra tó ria e seu es ta do de saú de pi o- 
rou ain da mais, vin do a fa le cer na ma- 
dru ga da des ta se gun da-fei ra (15).

O pre si den te Othe li no Ne to emi tiu 
no ta de pe sar na qual la men ta o fa le- 
ci men to do par la men tar e ami go. “A 
mor te de Zé Gen til é um fa to la men tá- 
vel pa ra to dos nós da As sem bleia Le- 
gis la ti va, ami gos, fa mi li a res e, es pe ci- 
al men te, pa ra a po pu la ção de Ca xi as. 
Em bo ra pas sas se uma cer ta ti mi dez, 
ele era sem pre mui to de ter mi na do 
em seus po si ci o na men tos. Era uma 
pes soa mui to edu ca da e ver da dei ra. 
Com cer te za, fa rá mui ta fal ta pa ra to- 
dos nós, dis se.

Ve ja abai xo a ín te gra da no ta emi ti- 
da pe lo pre si den te Othe li no Ne to:

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão ma ni fes ta pro fun do pe sar pe lo 
fa le ci men to do de pu ta do es ta du al Jo sé 
Gen til (PRB), aos 80 anos, nes ta se gun- 

da-fei ra (15). Em ra zão des ta gran de 
per da, o Par la men to ma ra nhen se de-
cre ta lu to ofi ci al de três di as. Zé Gen til, 
co mo era co nhe ci do, es ta va no seu 
quar to man da to co mo de pu ta do es ta- 
du al, exer cen do a fun ção nas le gis la- 
tu ras 1987 a 1991 (de pu ta do cons ti- 
tuin te), 1991 a 1995,  1995 a 1999 e, na 
atu al, de 2019 a 2023.

Pai de qua tro fi lhos, en tre eles o pre- 
fei to de Ca xi as, Fá bio Gen til, o fa le ci- 
men to de Zé Gen til dei xa uma imen sa 
la cu na na po lí ti ca do Es ta do e en lu ta 
os ci da dãos e ci da dãs ca xi en ses e de to- 
do o Ma ra nhão.

Nes te mo men to de dor, a As sem-
bleia Le gis la ti va trans mi te ir res tri ta 
so li da ri e da de aos fa mi li a res, ami gos, 
ad mi ra do res, e à po pu la ção de Ca xi as 
em ge ral, que per de um gran de lí der 
po lí ti co e apai xo na do por es sa ci da de 
tão que ri da. Deus o re ce ba em paz!

De pu ta do Othe li no Ne to
Pre si den te da As sem bleia Le gis la ti- 

va do Ma ra nhão

EXPEDIENTE REDUZIDO

Câmara de São Luís retoma atividades presenciais
Após qua se três me ses fe cha da por

con ta da pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís
(CMSL) re a briu as por tas nes ta se gun- 
da-fei ra (15/06), em re gi me de re to- 
ma da gra du al das ati vi da des.

Os se to res ad mi nis tra ti vos es tão
ope ran do com quan ti da de re du zi da
de ser vi do res, em es ca la de ro dí zio,
so men te no ho rá rio das 8h às 14h.
Even tos co le ti vos não-di re ta men te
re la ci o na dos às ati vi da des le gis la ti vas
do Ple ná rio e das Co mis sões con ti nu- 
am sus pen sos, por ora.

To dos os fun ci o ná ri os re ce be ram
más ca ras de pro te ção. Pon tos de dis- 
tri bui ção de ál co ol em gel fo ram ins- 
ta la dos nas prin ci pais en tra das do
pré dio. Nes te lo cais, pro fis si o nais do
se tor de Saú de es tão me din do a tem- 
pe ra tu ra das pes so as.

Por meio da Re so lu ção Ad mi nis tra- 
ti va de nº 008/2020, pu bli ca da na úl ti- 
ma sex ta-fei ra (12), o pre si den te da
Ca sa, ve re a dor Os mar Fi lho (PDT),
de ta lha as di re tri zes so bre o es que ma
ex tra or di ná rio de fun ci o na men to.

“Es ta mos de ci din do com ba se em
nor mas de se gu ran ça sa ni tá ria to das
as pre cau ções pa ra que os ser vi do res,
co la bo ra do res e vi si tan tes pos sam es- 
tar se gu ros e pro te gi dos”, dis se pre si- 
den te.

O do cu men to es ta be le ce que a es- 
ca la de tra ba lho pre sen ci al se rá de fi- 
ni da por ca da um das di re to ri as do
par la men to, fa zen do com que par te
das ati vi da des la bo rais na se de do le- 
gis la ti vo te nha um li mi te má xi mo de
50% dos fun ci o ná ri os. O ho me of fi ce
foi ins ti tuí do e, as sim, mui tos po dem
exer cer su as fun ções de ca sa, co mo
aque las pes so as que se en con trem no
gru po de ris co, e por for ça de co mor- 
bi da des, pre ci sa rão ser afas ta das,
con for me des ta o art. 5º da nor ma.

Ses sões hí bri das – Tam bém co mo
for ma de evi tar o con tá gio, os par la- 
men ta res de vem re a li zar as ses sões
ex tra or di ná ri as pre sen ci ais ape nas

uma vez por se ma na, às ter ças-fei ras,
po den do ser pro mo vi das na mo da li- 
da de vir tu al ou por par ti ci pa ção dos
par la men ta res de for ma hí bri da (pre- 
sen ci al e re mo ta).

As pro po si ções em tra mi ta ção po- 
dem ser aces sa das pe lo Sis te ma de
De li be ra ção Re mo ta (SDR). Já as
trans mis sões acon te cem no ca nal Câ- 
ma ra de São Luís no Youtube: ca ma- 
raslz.

Já o aces so às de pen dên ci as da Câ- 
ma ra é per mi ti do ape nas aos ve re a- 
do res, pro fis si o nais de veí cu los de im- 
pren sa, as ses so res de en ti da des e ór- 
gãos pú bli cos mu ni ci pais, for ne ce do- 
res e em pre ga dos que pres tam ser vi- 
ços no Le gis la ti vo e, em es ca la mí ni- 
ma, além de ser vi do res, es ta giá ri os,
tra ba lha do res mi rins e ter cei ri za dos,
se guin do o pro to co lo de cre den ci a- 
men to con ce di do pe lo se tor res pon- 
sá vel.

As me di das ado ta das es tão em con- 
so nân cia com as ori en ta ções atu al- 
men te em vi gor da An vi sa e das au to- 
ri da des sa ni tá ri as pa ra com ba te à
pan de mia, bem co mo ali nha das aos

es for ços da so ci e da de. Por con ta dis- 
so, o le gis la ti vo pas sou a dis po ni bi li-
zar con tro le re gu lar da tem pe ra tu ra
de to dos os par la men ta res e ser vi do- 
res; além do en ca mi nha men to de ca- 
sos sus pei tos e ori en ta ções pa ra hi gi-
e ni za ção pes so al.

A de ter mi na ção es ta be le ce ain da o
uso obri ga tó rio de más ca ras em to dos
os am bi en tes in ter nos e ex ter nos nas
de pen dên ci as dos pré di os. Va le des ta- 
car que den tro do re cin to, es tá dis po- 
ní vel ál co ol em gel e/ou ál co ol hi dra- 
ta do 70% em pon tos es tra té gi cos da
Ca sa atra vés de dis pen ser e/ou to tens.

Os ser vi do res de ve rão se

ade quar às

re co men da ções de

dis tân cia mí ni ma de 1,5

(um e meio) me tro, com

o ob je ti vo de con ter o

con ta to e di mi nuir o

ris co de pro li fe ra ção do

no vo co ro na ví rus.

As re gras que são vá li das du ran te
es te pe río do de pan de mia, agra dou os
ser vi do res do le gis la ti vo. Na opi nião
da fun ci o ná ria Adri a na Ma ra nhão Ro- 
dri gues, as ses so ra par la men tar do ve- 
re a dor Jo sué Pi nhei ro (DEM), é im- 
por tan te que o Par la men to es te ja
aber to pa ra dis cu tir pro pos tas pa ra a
so lu ção de pro ble mas que afe tam a
so ci e da de lu do vi cen se du ran te a pan- 
de mia de co ro na ví rus de for ma se gu-
ra e pre ven ti va.

1

2

3

Con ven ções re mo tas

Co mí cio vi ra li fe

Me tas elo gi a das

“Olha, eu vou aca bar não pa ran do mais
aqui”.

Bu ra co con tá bil (1)

Bu ra co con tá bil (2)

Cor ri da con tra o
tem po

Quan to mais en cur ta o tem po que se pa ra as elei ções mu ni ci- 
pais de 2020, mais es quen ta o de ba te so bre quan do e co mo elas
se rão re a li za das em meio à cri se da pan de mia do co ro na ví rus. Es- 
ta se ma na, no va men te de pu ta dos, se na do res e au to ri da des do
Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE) vão se de bru çar so bre o te ma.
As sim co mo al guns de pu ta dos e se na do res já pro pu se ram mu- 
dan ça na da ta da elei ção, ou tros, co mo o ma ra nhen se Hil do Ro- 
cha (MDB), pre fe re que na da mu de no ca len dá rio elei to ral. No Se- 
na do du as Pro pos tas de Emen da Cons ti tu ci o nal (PEC 19/2020 e
PEC 22/2020) tra mi tam com o ob je ti vo de al te rar a da ta do plei to.
Mas Hil do Ro cha diz que é com pli ca do sair do dia 4 de ou tu bro,
por ser uma re gra pé trea da Cons ti tui ção. O art. 60 tan to de fi ne a
re a li za ção das elei ções quan to a sua da ta no pri mei ro do min go de
ou tu bro. Mas se de pen der da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí- 
pi os (CNM) o Con gres so não ape nas mu da ria as elei ções mu ni ci- 
pais pa ra 2022, quan do pror ro ga ria os man da tos dos pre fei tos e
ve re a do res.

O ar gu men to cen tral pa ra o adi a men to é o com ba te à mal si na- 
da cri se sa ni tá ria, que es tá afli gin do to das as na ções, sem dis tin- 
ção de cre do e ra ça. Na reu nião, há du as se ma nas com o pre si den- 
te da Câ ma ra Ro dri go Maia e do Se na do, Da vi Al co lum bre, o pre si- 
den te do TSE, mi nis tro Luiz Ro ber to Bar ro so dis se ter re ce bi do
ape lo até de uma jun ta mé di ca, pa ra não re a li zar as elei ções em
no vem bro, em ra zão do ris co de fo men tar o con tá gio do co ro na ví- 
rus no pro ces so elei to ral. Os mé di cos lem bram que o vo to di gi tal,
as fi las pa ra vo tar e do ba ta lhão de me sá ri os são fa to res al ta con ta- 
mi na ção do ví rus.

A PECs que tra mi tam no Con gres so so bre as elei ções de ou tu- 
bro tra tam do se guin te: pri mei ra pro põe que as elei ções se jam
adi a das pa ra de zem bro. A se gun da pre vê o adi a men to pa ra me a- 
dos do ano de 2021, mas não pror ro ga man da tos. Já a ter cei ra pro- 
pos ta es ta be le ce o adi a men to das elei ções e pror ro ga ção dos atu- 
ais man da tos pa ra 2022, com o ob je ti vo de uni fi car as elei ções em
uma só da ta. O mi nis tro Luiz Bar ro so já dis se ser con tra es sa coin- 
ci dên cia de man da tos, o que des mon ta ria to do o pro ces so elei to- 
ral, in clu si ve mu da ram a pro gra ma ção das ur nas ele trô ni cas.

 

O TSE ain da não re gu la men tou, mas já es tá pron to pa ra al te rar
a re gra das con ven ções par ti dá ri as, en tre 20 de ju lho e 5 de agos to.
Per mi ti rá en con tros re mo tos, pa ra es co lha dos can di da tos a pre- 
fei to e ve re a do res. O TSE já tem po si ção fir ma da, mas fal ta re gu la- 
men tar.

 

Fal ta tam bém nor ma ti zar a pro pa gan da elei to ral pre sen ci al
cri an do, co mo os co mí ci os, ca mi nha das e reu niões, com to da a
se gu ran ça sa ni tá ria. Uma das al ter na ti vas se ria re a li zar as cam pa- 
nhas em bar can do na on da das li fes. Se rá que da ria au di ên cia?

 

O go ver na dor Flá vio Di no par ti ci pou on tem da pos se do no vo
Pro cu ra dor Ge ral de Jus ti ça, Edu ar do Ni co lau. Ele gos tou do
anún cio de du as me tas da no va ges tão do Mi nis té rio Pú bli co: a
de fe sa da pro bi da de no uso do di nhei ro pú bli co e o com ba te ao
ra cis mo.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti do) ao ser co bra do por
apoi a do res, on tem, ao dei xar o Pa lá cio da Al vo ra da, no “cer ca di- 
nho”. Apoi a do res o in ter pe la ram so bre “aná li ses er ra das” fei tas pe- 
lo mi nis té rio da Saú de na cri se pan dê mi ca.

 

A mor te do de pu ta do es ta du al Jo sé Gen til pe la covid19
dei xa um imen so va zio na po lí ti ca de Ca xi as, que já ex- 

pe ri men tou ou tro mo men to du ro, com a ida do de pu- 
ta do Hum ber to Cou ti nho em ja nei ro de 2018. Du as li de ran ças de
pres tí gio ina pa gá vel na prin ce sa do ser tão.

 
Em um co mu ni ca do di vul ga do on tem nas re des so ci ais,

o PSDB Bru no Araú jo diz que os go ver nos do PT e de
Bol so na ro se “ir ma nam na des trui ção do país”. O par- 

ti do, po rém, pe lo vis to, apoia o bol so na ris mo re ni ten te
de seu lí der no Se na do Ro ber to Ro cha.

 
Em re ca do di re to ao Pla nal to, no twit ter, a se na do ra Eli- 

zi a ne Ga ma es cre veu que a so ci e da de bra si lei ra “não
su por ta mais ex tre mis mos, des res pei to aos Po de res da

Re pú bli ca, o au to ri ta ris mo na for ma de go ver nar, de
cui dar da saú de da po pu la ção”.

Com a eco no mia bra si lei ra aos fran ga lhos e ar re ca da ção tri bu- 
tá ria em que da li vre, os pre fei tos vão pre ci sar fa zer gi nás ti ca con- 
tá bil pa ra não ter mi nar o man da to em 2020 des mo ra li za dos. A
Con fe de ra ção dos Mu ni cí pi os pre vê que da de R$ 10,5 bi lhões no
FPM.

Mais de 95% dos mu ni cí pi os de pen dem do Fun do de Par ti ci- 
pa ção pa ra so bre vi ver. A Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA) pre via um
re pas se de R$ 115,1 bi lhões, mas a cri se do co ro na ví rus pro vo cou
mu dan ça drás ti ca na con ta, cain do pa ra R$ 104,5 bi lhões.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020

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

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA inscrita no CNPJ 
05.025.553/0001-12 torna público, que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais - Sema, em 01.06.2020, a Autorização de Outorga de Direito de Uso de Água 
Subterrânea situado no Povoado Itaiguara, Cidelândia – MA, sob as coordenadas geográficas: 
4°59’25.3"S e 47°49’45.7"O, para fins de abastecimento público, conforme dados constantes no 
processo nº 6848/2020.

JOSÉ SÉRGIO DELMIRO VALE
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E PESCA- SAGRIMA
COMUNICADO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização da Secretaria de 
Estado da Saúde-SES/MA, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 7º e 10º do Decreto 
Estadual nº 31.251, de 28 de outubro de 2015 e da Portaria/SES/MA nº 432, de 25 de julho de 
2019, INTIMA o Instituto Cidadania e Natureza - ICN, C.N.P.J. nº 05.487.198/001-01, para que 
no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, apresente defesa escrita, especificando eventuais 
provas que pretenda produzir, em razão das imputações contidas nos Processos Administrativos 
de Responsabilização nº 253679/2019; nº 194180/2019; nº 244162/2019; nº 244142/2019; nº 
194194/2019 e  nº 194197/2019.

Na mesma intenção, com base nos princípios da ampla defesa e contraditório, poderá o Instituto 
ter acesso aos autos dos processos anteriormente citados, devendo sua defesa ser apresentada 
tempestivamente a esta comissão na sede da Secretaria de Estado da Saúde - Avenida 
Professor Carlos Cunha – Jaracaty S/N – São Luís-MA – CEP 65076-820 – Telefone 30985675 
30985500.

São Luís-MA, 10 de junho de 2020.
SORMANI KENJI ERICEIRA TANAKA

Presidente da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
LEI FEDERAL N° 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013

DECRETO ESTADUAL Nº 31.251, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015
PORTARIA/SES/MA Nº 432, DE 25 DE JULHO DE 2019

NOTIFICAÇÃO

Processo nº 252677/2015/SES - Pagamento indenizatório 
à Empresa P.E. COÊLHO NETO

Processo nº 17068/2016/SES - Pagamento indenizatório à 
Empresa PRONTOSERV COMERCIO REPRESENTAÇÕES.

Processo nº 254925/2015/SES - Pagamento indenizatório à 
Empresa ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO

Processo nº 23353/2016/SES - Pagamento indenizatório à 
Empresa ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Processo nº 1620/2016/SES Pagamento indenizatório à 
Empresa São Jorge Distribuidora Hospitalar LTDA-ME

Processo nº 253698/2015/SES - Pagamento indenizatório à CENTER 
CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI - EPP

253679/2019/SES

P.A.R

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO

ASSUNTONº

1

2

3

4

5

6

194180/2019/SES

244162/2019/SES

244142/2019/SES

194194/2019/SES

194197/2019/SES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Carolina-MA, Estado Maranhão, através da Prefeitura 
Municipal, torna público que fará  licitação na modalidade  Tomada de Preços nº 004/2020-CPL/P-
MC, na forma execução indireta, tipo Empreitada por preço Global, tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para Implantação de 1.694,70m de Pavimentação Asfáltica no Povoado 
São João das Cachoeiras no Município de Carolina-MA, Contrato de Repasse Nº 
893445/2019/MAPA/CAIXA, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 03.07.2020, às 08h30min, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça Alípio 
Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus anexos estão à 
disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente 
de Licitação-CPL desta Prefeitura. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 
15 de junho de 2020. AMILTON FERREIRA GUIMARÃES – Presidente da CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, na forma da 
Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de 
Preços de nº 005/2020, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A MA/334 AO 
POVOADO LAGOINHA DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. O recebimento e abertura dos 
envelopes de Documentação e Proposta será em Sessão Pública a ser realizada às 09h:00h, do dia 07 de 
julho de 2020, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, 
Praça Central, s/n, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente em mídia removível (pendrive) ou adquirido de forma física (em papel) mediante ao 
recolhimento da importância de R$ 70,00 (Setenta Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação 
Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão de Licitação, no horário de 
expediente.  Feira Nova do Maranhão (MA), 15 de junho de 2020. Edson da Silva Santos – CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Praça Central, s/nº – Centro – CEP: 65.995-000- CNPJ: 01.616.041/0001-70

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Fiscal, com base no artigo 30 do seu 

Estatuto, convoca o Conselho Fiscal para a 24ª Reunião 

Ordinária, a realizar-se no dia 18 de junho às 10:00 horas, por 

meio de vídeo conferencia, com a finalidade de analisar e 

deliberar sobre os Demonstrativos Contábeis e Parecer da 

Auditoria Independente, referente ao exercício de 2019.

São Luís, 15 de junho de 2020.

Maria do Socorro Pereira Mendes da Silva

Presidente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 018 0000399 85

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da Conceição 

Campos Chaves, faz saber a quem interessar que GUILLIANNO 
LOPES DE MOURA e KARINE DA SILVA VIANA. Ele brasileiro, 

solteiro, medico urologista, filho de Francisco Gomes de Moura e Ana 

Lopes da Silva Moura. Ela, brasileira, solteira, funcionaria piblica 

estadual, filha de José Idelmar Nascimento Viana e Maria Marinho da 

Silva. Quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa 

suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá apresentá-lo 

por escrito perante este Cartório.

São Luís, 15 de Junho de 2020
Mariana Cunha Lemos 

Escrevente Autorizada – Cartorio 5° zona
São lLuis -MA

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/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 002/2020

A Câmara Municipal de São Mateus do Maranhão - Ma, através de seu pregoeiro designada pela 
portaria 015/2020 de 02 de Janeiro de 2020, torna público que realizará às 09h00min  do dia 30 
de janeiro de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Accioly Nunes 
da Costa s/n, Bairro Avenida Piqui, São Mateus do Maranhão/MA, licitação na modalidade Pregão 
na forma Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de Preços para eventuais 
aquisições de combustíveis atendendo assim as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus 
do Maranhão – Ma, Conforme Edital e Anexos nos termos da Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar 
n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar 155/2016, subsidiar-
iamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas 
pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos poderão ser consultados gratuitamente ou retirados 
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no horário das 08h00min às 12h00min ou no 
site www.cmsaomateus.ma.gov.br Informações no mesmo endereço. 

São Mateus do Maranhão - MA, 11 de junho de 2020.
Neemias de Oliveira Ripardo Garreth - Pregoeiro.

Prefeitura de São Luís conclui 
etapa da drenagem profunda 
no bairro do Olho d’Água  
Implantação de tubulação de concreto armado está sendo finalizada e nos próximos dias 
será iniciada a fase de terraplanagem e posterior pavimentação; bairros como Divineia e 
Santa Bárbara também recebem serviços de drenagem da gestão do prefeito Edivaldo

A Prefeitura de São Luís segue in-
tensificando os trabalhos nas frentes 
de obras de drenagem pela cidade. 
Uma das ações que está em fase avan-
çada é a drenagem profunda realiza-
da na Avenida Rio Claro, localizada 
no bairro Olho d’Água. No local, está 
sendo concluída a implantação de 
600 metros de tubulação de concreto 
armado, interseccionado por caixas 
de ligação e de manutenção (poços de 
visita) e, nos próximos dias, deve ser 
iniciada a terraplanagem para que, 
posteriormente, seja realizada a pa-
vimentação. Estas ações integram o 
programa São Luís em obras, ideali-
zado pelo prefeito Edivaldo Holan-
da Junior e que tem se consolidado 
como o maior pacote de ações estru-
turantes das últimas décadas. Bairros 
como Divineia, Santa Bárbara, Tibi-
ri e São Cristóvão também recebem 
obras de drenagem profunda.

“Estamos realizando obras gran-
diosas em São Luís, muitas delas es-
truturantes, como é o caso as drena-
gens profundas que estamos fazendo 
no Olho d’Água, Divineia, Santa Bár-
bara, Tibiri e outros locais nos quais 
as comunidades esperavam pelas in-
tervenções há muitos anos. Assim, 
promovemos qualidade de vida e so-
lucionamos de forma definitiva pro-
blemas como alagamentos durante 
os períodos de chuvas levando tran-
quilidade e qualidade de vida para 
os moradores destas áreas”, disse o 
prefeito Edivaldo.

Estas ações são coordenadas pela 

Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos (Semosp). Na Avenida 
Rio Claro, a obra integra a implanta-
ção de uma linha principal de tubu-
lações de concreto armado de 1,20m 
de diâmetro e ramificações em tubos 
concretados de dimensões menores, 
bem como a construção de poços de 
visita, que são caixas de alvenaria, 
construídas de blocos de concreto 
e que servem para ligar as tubula-
ções e para possibilitar manuten-
ção. Também estão sendo constru-
ídos dezenas de bueiros e bocas de 
lobos, complementando o serviço, 
que antecede a pavimentação.

OUTRAS FRENTES DE 

DRENAGEM

Uma das frentes de drenagem mais 
importantes do programa São Luís 
em Obras fica na região do bairro 
Santa Bárbara, onde estão sendo 
construídas cerca de 12 km de dre-
nagem profunda e mais de 20 km de 
asfaltamento.

Destaque para os serviços na Rua 
São Jerônimo, onde já foram constru-
ídos bueiros duplos (medindo 1,80m 
x 2,00m cada); finalizados 740 unida-
des de aduelas (galerias) de 2,50m x 
1,80m; sete poços de visita, seis bo-
cas de lobo dupla (BLD) e mais 80m 
de calçada e passeio.

Na Rua São Jerônimo também está 
sendo implantada drenagem auxiliar 

por tubos de Polietileno de Alta Den-
sidade. São 70 unidades de 1.050mm 
de diâmetro e mais oito unidades de 
750mm de diâmetro, além de nove 
poços de visita e 10 bocas de lobo 
dupla (BLD).

Na Rua São Raimundo, já foi exe-
cutada a implantação de 75 unida-
des de tubulação de Polietileno de 
Alta Densidade de 70mm de diâme-
tro, 19 poços de visita e 19 bocas de 
lobo dupla. Na Rua Bom Jesus, foi 
concluída a implantação de 22 uni-
dades de tubulação de 1.050mm de 
diâmetro, dez poços de visita e dez 
bocas de lobo dupla.

Outra frente de trabalho no Santa 
Bárbara fica na Rua da Saudade, pró-
ximo ao cemitério do Cajupe, onde 
já foi concluído o dissipador, que é 
uma estrutura de alvenaria com cer-
ca de 70 metros de extensão, feita de 
paredes de blocos de concreto e que 
vai ser interligada à rede de drena-
gem da região, distribuindo o fluxo 
pluvial para uma área desabitada, 
onde outrora foi um córrego.

Na Rua da Saudade, além do dissi-
pador, foi concluída a construção de 
58 metros de bueiro simples (2,50m x 
2,50m), sete poços de visita, implan-
tação de 20 unidades de tubulação 
de 1.050mm de diâmetro, 36 unida-
de de aduelas (galerias) de 2,50m x 
2,50m, aterramento da área de lan-
çamento e execução de três unida-
des de boca de lobo simples, entre 
outras ações.

DIVINEIA

As obras de drenagem no polo Divineia também avan-
çaram. Os trabalhos estão concentrados na limpeza e 
retirada de material (aterramento) para circulação de 
pedestres na Travessa Teixeira. Na Avenida Argentina 
foi concluída a fixação do poço de visita número 25 e, 
no canteiro de obras, está sendo finalizada a concre-
tagem de duas tampas de poços de visita (números 3 e 
4) e foi concluída a concretagem de dois pré-moldados 
de boca de lobo, entre outros serviços.

As equipes da Prefeitura também estão trabalhando 
no reparo no canal de escoamento da área, isto é, na 
construção dos muros laterais, que são feitos de con-
creto armado, além da terraplanagem e limpeza das 
margens do canal.

A Divineia é um polo habitacional formado por de-
zenas de bairros como 
Sol e Mar, Vila Luizão, 
Chácara Brasil, Habita-
cional Turu e dezenas de 
condomínios de prédios 
que foram construídos 
nos últimos anos nes-
ta área. No local, estão 
sendo implantados cer-
ca de 11 km de drena-
gem profunda e mais 6 
km de pavimentação.
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Os “300 do Bra sil”

Ou tras ma ni fes ta ções

ATIVISTA

Sara Winter é presa
pela PF em Brasília

L
í der do mo vi men to “300 do
Bra sil”, de apoio ao pre si den te
Jair Bol so na ro, a ati vis ta de ex- 
tre ma-di rei ta Sa ra Fer nan da

Gi ro mi ni, co nhe ci da co mo Sa ra Win- 
ter, foi pre sa pre ven ti va men te pe la
Po lí cia Fe de ral na ma nhã de on tem
(15). Há ou tros cin co man da dos de
pri são em cum pri men to, to dos con tra
li de ran ças do gru po “300 do Bra sil”.

Sa ra é al vo do inqué ri to das fa ke
news, que es tá no STF e apu ra ame a- 
ças, ofen sas e in for ma ções fal sas con- 
tra os mi nis tros da su pre ma Cor te.
Mas o Cor reio apu rou que a pri são foi
no âm bi to do inqué ri to que in ves ti ga
ma ni fes ta ções an ti de mo crá ti cas,
aber to em abril des te ano a pe di do da
PGR.

A in for ma ção foi con fir ma da em
uma re de so ci al da ati vis ta. “Sa ra Win- 
ter foi pre sa por con ta de uma in ves ti- 
ga ção so bre fi nan ci a men to de pro tes- 
tos an ti de mo crá ti cos. Is so mes mo, as
ma ni fes ta ções on de ido sos, cri an ças,
de fi ci en tes, mu lhe res par ti ci pa vam
em apoio ao PR @jair bol so na ro é a tal
ma ni fes ta ção ‘an ti de mo crá ti ca’. #Ad- 
mA qui”, diz a pu bli ca ção.

Ad vo ga da de Sa ra, Re na ta Ta va res
es tá a ca mi nho da su pe rin ten dên cia
da Po lí cia Fe de ral, em Bra sí lia, pa ra
le var al guns per ten ces pes so ais à ati- 
vis ta. Re na ta dis se ain da não sa ber o
mo ti vo exa to da pri são, “pois fa lou só
por al guns se gun dos com a cli en te
por te le fo ne.”

A pri são dos seis pos sui pra zo de
cin co di as e tem co mo ob je ti vo ou vir
os in ves ti ga dos e, se gun do a PGR, reu- 

nir in for ma ções so bre co mo fun ci o na
o es que ma cri mi no so. O inqué ri to es- 
tá no STF pe lo fa to de as ma ni fes ta- 
ções an ti de mo crá ti cas te rem ti do a
pre sen ça de de pu ta dos fe de rais.

Sa ra lí de ra um gru po que apoia o
pre si den te Jair Bol so na ro, cha ma do
de “300 do Bra sil”. Os in te gran tes es- 
ta vam acam pa dos, até a ma nhã do úl- 
ti mo sá ba do (13/6), na Es pla na da dos
Mi nis té ri os, mas fo ram re ti ra dos do
lo cal pe la Po lí cia Mi li tar do Dis tri to
Fe de ral e o DF Le gal (an ti ga Age fis).

À tar de, ela e um gru po de cer ca de
20 pes so as ten ta ram in va dir as áre as
res tri tas do Con gres so Na ci o nal, ul- 
tra pas san do a es tru tu ra que cer ca va e
su bin do na par te ex ter na do pré dio,
on de fi cam as gôn do las, pró xi mo às
cú pu las do Con gres so, mas fo ram
bar ra dos pe la Po lí cia Le gis la ti va.

À noi te, os in te gran tes do mo vi- 
men to vol ta ram a re a gir e apon ta ram
fo gos de ar ti fí cio pa ra o STF e gra va- 
ram ví de os pa ra dis tri buir nas re des
so ci ais com ata ques aos mi nis tros e
ao go ver na dor do DF, Iba neis Ro cha
(MDB).

Um dos en vol vi dos aca bou sen do
pre so pe la Po lí cia Ci vil do DF nes se
do min go (14). Re nan Sil va Se na, de 57
anos, as si nou um ter mo cir cuns tan ci- 
a do de ocor rên cia, pres tou de poi- 
men to e foi sol to.

O bol so na ris ta é o mes mo que, em
maio, hos ti li zou e agre diu ver bal men- 
te en fer mei ras que par ti ci pa vam de
em um pro tes to pa cí fi co e si len ci o so

na Pra ça dos Três Po de res em ho me- 
na gem aos pro fis si o nais de saú de que
se ar ris cam no tra ba lho pa ra sal var vi-
das de pa ci en tes com co vid-19.

O sus pei to es ta va acom pa nha do de
um gru po de bol so na ris tas. No ví deo,
o res tan te dos mem bros do mo vi men- 
to ten ta im pe dir a ação da po lí cia. Um
de les se gu rou a por ta di an tei ra do veí-
cu lo e foi ar ras ta do.

Mas es sa não foi a pri mei ra vez que
Sa ra e o gru po de la ata ca ram o STF ou
os in te gran tes da Cor te. Em 27 de
maio, quan do a PF cum priu man da-
dos de bus ca e apre en são con tra a ati-
vis ta por or dem de Mo ra es, ela cha- 
mou o mi nis tro de “co var de” e gra vou
um ví deo di zen do que que ria “tro car
so co” com o mi nis tro, e que des co bri- 
ria tu do so bre a vi da do ma gis tra do,
in cluin do os lu ga res que ele fre quen- 
ta. “Nun ca mais vai ter paz na sua vi- 
da”, afir mou na oca sião. Em 30 de
maio, o gru po che gou a fa zer um pro-
tes to em fren te STF e uti li zou to chas e
más ca ras. A ima gem lem brou a mui- 
tos ações do Ku Klux Klan (KKK), or ga-
ni za ção ra cis ta ori gi na da nos Es ta dos
Uni dos que fa la em su pre ma cia bran- 
ca e já co me teu di ver sos atos vi o len-
tos con tra ne gros. Na oca sião, o gru po
que foi pro tes tar em fren te ao STF gri- 
ta va “ca re ca to ga do, Ale xan dre des ca-
ra do”, “mi nis tro, co var de, que re mos
li ber da de”, “vi e mos co brar, o STF não
vai nos ca lar”e “in cons ti tu ci o nal, Ale- 
xan dre imo ral”, sem pre co mo gri tos
de guer ra gui a dos por Sa ra Win ter.

ANEEL

Corte de energia segue proibido até agosto

MEDIDA PERDERIA A VALIDADE NA PRÓXIMA SEMANA E FOI PRORROGADO ATÉ O DIA DE 31 DE JULHO

(MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé- 
tri ca (Ane el) pror ro gou até o fim de ju- 
lho a proi bi ção do cor te de ener gia
elé tri ca dos con su mi do res ina dim- 
plen tes re si den ci ais ur ba nos e ru rais.
A proi bi ção do cor te de ener gia por 90
di as foi apro va da pe la agên cia no fim
de mar ço, com va li da de tam bém pa ra
os ser vi ços con si de ra dos es sen ci ais
no en fren ta men to da pan de mia do
no vo co ro na ví rus. Com a de ci são des- 
ta se gun da-fei ra (15), a me di da, que
per de ria va li da de na pró xi ma se ma- 
na, fi ca rá em vi gor até o dia 31 de ju- 
lho.

Ao jus ti fi car a pror ro ga ção, a di re- 
to ra da Ane el Eli sa Bas tos Sil va, re la to- 
ra do pro ces so, ar gu men tou que, na
mai or par te dos es ta dos, con ti nu am
as ações de iso la men to so ci al e de res- 
tri ção à cir cu la ção e aglo me ra ção de
pes so as pa ra evi tar a pro pa ga ção da
co vid-19, do en ça cau sa da pe lo no vo
co ro na ví rus.

Se gun do a re la to ra, os efei tos da
pan de mia no se tor elé tri co le va ram a
um au men to da ina dim plên cia dos
con su mi do res e à re du ção do mer ca- 

do das dis tri bui do ras, em vir tu de da
di mi nui ção na ati vi da de econô mi ca e
da ne ces si da de de ma nu ten ção do
ser vi ço. Eli sa dis se, en tre tan to, que a
nor ma apro va da pe la agên cia pre vê
que, se após o pra zo de ter mi na do a
dí vi da per sis tir, a ener gia se rá cor ta- 
da. As dis tri bui do ras de ve rão avi sar os
con su mi do res com an te ce dên cia.

“Fei tas es sas res sal vas, a pro pos ta é
que, a par tir de 1º de agos to, a dis tri- 
bui do ra vol te a efe tu ar a sus pen são do
for ne ci men to por ina dim plên cia”,
dis se Eli sa, em seu vo to.

Se gun do a di re to ra da Ane el, a ex- 
ce ção fi ca por con ta das uni da des
“on de exis tam pes so as usuá ri as de
equi pa men tos de au to no mia li mi ta- 
da, vi tais à pre ser va ção da vi da hu ma- 
na e de pen den tes de ener gia elé tri ca;
as das sub clas ses re si den ci ais de bai- 
xa ren da, en quan to du rar a con ces são
do au xí lio emer gen ci al; aque las em
que a dis tri bui do ra sus pen der o en vio
de fa tu ra im pres sa sem a anuên cia do
con su mi dor; e nos lo cais em que não
hou ver pos tos de ar re ca da ção em

fun ci o na men to, o que in clui ins ti tui- 
ções fi nan cei ras, lo té ri cas, uni da des
co mer ci ais con ve ni a das, en tre ou tras,
ou em que for res trin gi da a cir cu la ção
das pes so as por ato do po der pú bli co
com pe ten te”.

Além de pror ro gar a proi bi ção do
cor te no for ne ci men to de ener gia elé- 
tri ca, a Ane el am pli ou até 31 de ju lho
o pra zo pa ra que as dis tri bui do ras de
ener gia se jam au to ri za das a sus pen- 
der o aten di men to pre sen ci al, a sus- 
pen são da en tre ga da fa tu ra men sal
im pres sa no en de re ço dos con su mi- 
do res e a per mis são pa ra que as dis tri- 
bui do ras re a li zem a lei tu ra de con su- 
mo em ho rá ri os di fe ren tes do usu al
ou mes mo a sus pen são da lei tu ra.

Ao ado tar a sus pen são da en tre ga
da fa tu ra im pres sa, as dis tri bui do ras
de ve rão en vi ar fa tu ra ele trô ni ca ou o
có di go de bar ras aos con su mi do res,
por meio de ca nais ele trô ni cos ou dis- 
po ni bi li zá-las em seu si te ou apli ca ti-
vo. Na hi pó te se de sus pen são da lei tu- 
ra do con su mo, o fa tu ra men to se rá
fei to com ba se na mé dia arit mé ti ca do
con su mo nos úl ti mos 12 me ses.

Ten são en tre Bol so na ro e STF

PODERES

Militares entram na briga
entre Executivo e STF

MINISTRO CELSO DE MELLO É RELATOR DO PROCESSO 

AFP PHOTO / EVARISTO SA

Mi li ta res da For ça Aé rea Bra si lei ra (FAB) en tra ram de
vez na cri se en tre o Exe cu ti vo e o Su pre mo Tri bu nal Fe- 
de ral (STF) e en vi a ram um ma ni fes to crí ti co ao mi nis tro
Cel so de Mel lo, re la tor do inqué ri to que apu ra se o pre si- 
den te Jair Bol so na ro in ter fe riu po li ti ca men te na Po lí cia
Fe de ral, co mo acu sa o ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser gio Mo- 
ro. O do cu men to con ta com a anuên cia de ofi ci ais do al- 
to es ca lão das de mais for ças mi li ta res e foi en vi a do ao
mi nis tro no sá ba do (13). O tex to, ao mes mo tem po em
que exal ta as qua li da des de mi li ta res, faz crí ti cas ao po- 
der Ju di ciá rio, men ci o nan do, por exem plo, ações ba se a- 
das em sub je ti vi da de e uso de “pa la vre a do en fa do nho”.
“Ne nhum Mi li tar gal ga to dos os pos tos da car rei ra, por- 
que fez uso de um pa la vre a do en fa do nho, su pér fluo,
ver bo so, ar di lo so, co mo um bo lo dó rio de dou tor de fa- 
cul da de”, diz um dos tre chos.

Em ou tro mo men to, o tex to faz uma re fe rên ca mais
di re ta a Cel so de Mel lo, co mo na par te em que se lê: “Ne- 
nhum Mi li tar, quan do lhe é exi gi do de ci dir ma té ria re le- 
van te, o faz de tal mo do que me re ça ser cha ma do, por
quem o in di cou, de ge ne ral de mer da”. O tre cho pa re ce
fa zer men ção ao epi só dio em que a de pu ta da fe de ral Bia
Ki cis (PSL-DF) cha mou o mi nis tro de “juiz de mer da”,
após de tor nar al vo de ope ra ção da PF que in ves ti ga fa ke
news.

Um dia an tes do en vio do do cu men to a Cel so de Mel- 
lo, o Su pre mo e o pre si den te Jair Bol so na ro fi ze ram de- 
cla ra ções que au men ta ram a ten são en tre o Exe cu ti vo e
o Ju di ciá rio, sem pre ten to o pa pel das For ças Ar ma das
co mo cen tro da dis cus são.

MUDANÇA

Funchal é o novo secretário
do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA ECONOMIA CONFIRMOU TRANSIÇÃO NO ÓRGÃO

O Mi nis té rio da Eco no mia in for mou nes ta se gun da-
fei ra (15) que o eco no mis ta Bru no Fun chal se rá o no vo
se cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal, no lu gar de Man su e to
Al mei da, que anun ci ou sua saí da do car go.

De acor do co mo o mi nis té rio, Fun chal as su me de for- 
ma de fi ni ti va a par tir do dia 31 de ju lho. Até lá, ha ve rá
um pro ces so de tran si ção en tre o atu al e o fu tu ro se cre- 
tá ri os.

De acor do com a pas ta, Bru no Fun chal é ba cha rel pe- 
la Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (UFF), com dou to- 
ra do em eco no mia pe la Fun da ção Ge tu lio Var gas (FGV)
e pós-dou to ra do pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Ma te má ti ca
Pu ra e Apli ca da (Im pa). É tam bém pro fes sor ti tu lar da
Fu ca pe Bu si ness Scho ol e foi pes qui sa dor vi si tan te na
Uni ver si da de da Pen sil vâ nia.

Em 2017 e 2018, Fun chal foi se cre tá rio de Fa zen da do
Es pí ri to San to e um dos res pon sá veis pe lo pro ces so de
ajus te das con tas pú bli cas pro mo vi do pe lo es ta do. E
des de o iní cio do go ver no Jair Bol so na ro in te gra a equi- 
pe da Se cre ta ria de Fa zen da co mo di re tor de Pro gra ma e
foi um dos téc ni cos res pon sá veis pa ra ela bo ra ção do
pro je to do Pac to Fe de ra ti vo, que tra mi ta no Con gres so
Na ci o nal.

“O Mi nis té rio da Eco no mia agra de ce a Man su e to Al- 
mei da pe lo com pro mis so com a equi pe que che gou
com o no vo go ver no e por to do tra ba lho re a li za do à
fren te do Te sou ro Na ci o nal em prol do re e qui lí brio das
con tas do país”, diz a no ta ofi ci al con fir man do a saí da
de Man su e to en vi a da pe la pas ta.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020

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

O Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia
e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE MA), uni da de
ple na Rio Anil, es tá re ce ben do mui tos elo gi-
os pe lo pro je to “Olá, va mos con ver sar?” A
ação ofe re ce aten di men to psi cos so ci al e ori- 
en ta ção ju rí di ca, con tan do com o apoio da
equi pe mul ti dis ci pli nar da es co la: as sis ten-
tes so ci ais e psi có lo gas. O pro je to tam bém
re ce be a co la bo ra ção de vo lun tá ri os de Ins ti-
tui ções co mo Ceu ma e Tri bu nal de Jus ti ça.

Andar com fé

Pa ra co lo car em prá ti ca a fra se “a união
faz a for ça”, a cam pa nha “Bra sil An dar Com
Fé” con vi da a olhar pa ra quem pre ci sa. O
pro je to par te da in ten ção de aju dar a di vul-
gar ins ti tui ções (ONGs) de to do o Bra sil, que
nes te mo men to cui dam de pes so as em si tu-
a ção de vul ne ra bi li da de. O si te com pi la
ins ti tui ções de co mu ni da des de no ve re-
giões do país pa ra que as do a ções se jam fei-
tas di re ta men te .

Re to ma da pre sen ci al de ma nei ra
gra da ti va e se gu ra é o fo co da Via
Mun do.  Re cen te men te, a equi pe ca -
pi ta ne a da por An to nio Ba ce lar Jú ni -
or (fo to), so li ci tou jun to ao Go ver no
Fe de ral, o se lo “Tu ris mo Res pon sá -
vel – Lim po e Se gu ro”.  Mais uma pre -
o cu pa ção da equi pe Via Mun do na
ga ran tia da se gu ran ça e bem es tar de
to das as par tes in te res sa das e en vol -
vi das no dia a da ins ti tui ção que atua
na or ga ni za ção de vi a gens e cur sos
de in ter câm bio no ex te ri or. Ba ce lar
res sal ta tam bém que reu niões têm
acon te ci do jun to ao tra de or ga ni za -
da pe la ABAV/MA, a As so ci a ção de
Agên ci as de In ter câm bio do Bra sil
(Bel ta), da qual ele é co or de na dor
Nor te/Nor des te.

Nes ta quar ta-fei ra, 17,
às 20h, no ca nal do
Youtube da As so ci a ção
Co mer ci al do Ma ra -
nhão (ACM), se rá
trans mi ti do Ao Vi vo o
we bi nar “Re cu pe ra ção
Ju di ci al – uma al ter na -
ti va que o Ma ra nhão
pre ci sa co nhe cer”. O
ad vo ga do Ra fa el Sal -
da nha (fo to), dou tor e
es pe ci a lis ta em re cu -
pe ra ção de em pre sas é
quem co man da o even -
to on-li ne gra tui to e
que tem co mo pú bli co
al vo em pre sá ri os.

Nes te mês de ju nho, a
no va con ta em for ma to
de bo le to já co me çou a
ser dis tri buí da pa ra os
mais de 2 mi lhões de
cli en tes da Equa to ri al
Ener gia MA, pro por ci o -
nan do mai or fa ci li da de
de pa ga men to e mais
se gu ran ça aos cli en -
tes. Se gun do a ge ren te
de Re la ci o na men to
com o Cli en te da Equa -
to ri al Ma ra nhão, Fran -
ci la So a res (fo -
to), “ago ra não se rá
mais pre ci so sair de
ca sa pa ra pa ga mento”

Regras para o comércio

O se tor lo jis ta no Es ta do vol tou a fun ci o nar
nes ta se gun da-fei ra, 15, mas com uma sé rie de
re gras que pre ci sam se obe de ci das. Co mo em
to dos os lo cais pú bli cos e pri va dos de uso co le ti- 
vo, o uso de más ca ras é 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. Tem mais: 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. 

Vacina a vista

Co ro na Vac, va ci na de sen vol vi da pe lo la bo ra- 
tó rio chi nês Si no vac Bi o te ch, foi ca paz de in du- 
zir a pro du ção de an ti cor pos con tra o no vo co- 
ro na ví rus em mais de 90% dos vo lun tá ri os que
re ce be ram a do se da imu ni za ção nas fa ses 1 e 2
de tes tes, na Chi na, se gun do co mu ni ca do da
em pre sa. A no tí cia é ani ma do ra es pe ci al men te
pa ra o Bra sil. Na úl ti ma quin ta-fei ra, 11, o go ver- 
na dor de São Pau lo, João Do ria (PSDB), fir mou
par ce ria com o la bo ra tó rio pa ra tra zer os tes tes
da fa se 3 e a pro du ção da va ci na pa ra o Ins ti tu to
Bu tan tan.

Energia no boleto

A fa tu ra de ener gia da Equa to ri al Ener gia Ma- 
ra nhão foi trans for ma da no tra di ci o nal bo le to
ban cá rio e es sa mu dan ça na for ma de pa ga- 
men to tra rá be ne fí ci os co mo: a re du ção de pa- 
ga men tos em du pli ci da de, já que é in viá vel pa- 
gar o mes mo bo le to du as ve zes, a am pli a ção da
re de de re ce bi men to da con ta, pois po de rá ser
pa ga em qual quer agên cia ban cá ria, In ter net
Ban king, cai xa ele trô ni co, ban cos di gi tais, ca sas
lo té ri cas e cor res pon den tes ban cá ri os.As in for- 
ma ções são da ge ren te de Re la ci o na men to  da
Equa to ri al Ma ra nhão, Fran ci la So a res.

Pra curtir

Du ran te o 1º Con -
gres so da As so ci a ção
Na ci o nal dos Di ri -
gen tes das Ins ti tui -
ções Fe de rais de En -
si no Su pe ri or (An di -
fes), que ocor re nos
pró xi mos di as 17 e 18,
em sis te ma on li ne, a
UF MA vai re a li zar
du as me sas te má ti -
cas.

As me sas es tão mar -
ca das pa ra o dia 17,
quar ta-fei ra, pe la
ma nhã, co mo par te
ini ci al do even to”. A
pri mei ra me sa se rá
das 9h às 10h30min e
vai dis cu tir “As ações
da UF MA no en fren -
ta men to à Co vid-19”. 

Por con ta do co ro na -
ví rus, a Glo bo de ci diu
que fa rá a se le ti va fi -
nal do The Voi ce Bra -
sil on-li ne, se gun do
in for ma ções da co lu -
na Flá vio Ric co, do
por tal R7.

O ob je ti vo da emis so -
ra é con tar com uma
quan ti da de me nor de
pro fis si o nais en vol vi -
dos pa ra evi tar o con -
tá gio da Co vid-19.
Ain da se gun do o co -
lu nis ta, a es treia da
no va tem po ra da do
reality mu si cal es tá
pre vis ta pa ra ou tu -
bro.

O Se brae no Ma ra -
nhão lan çou no sá -
ba do, 13, o jin gle ofi -
ci al do mo vi men to
Mo bi li za São Luís du -
ran te a Li ve So li dá ria
do Boi de Ma ra ca nã.

Quem li de rou o ba ta -
lhão foi o can ta dor
Ri bi nha de Ma ra ca nã,
com po si tor e in tér -
pre te da to a da pro -
mo ci o nal. 

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020
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Paróquias da capital maranhense dedicadas a São João começam suas programações
de forma virtual para homenagear o santo junino no período de junho e julho

Con ti nu am fe cha dos

SÃO JOÃO

Honras ao santo
são adaptadas
PATRÍCIA CUNHA

É
im pos sí vel, pa ra quem é ma- 
ra nhen se, não se sen tir nos- 
tál gi co com a au sên cia dos 
fes te jos ju ni nos e la men tar 

que es te ano eles não irão ocor rer, 
sen do a gran de fes ta po pu lar do Ma- 
ra nhão. O mês de ju nho que ce le bra 
os san tos ju ni nos San to Antô nio, São 
João, São Pe dro e São Mar çal tem for- 
ça na cul tu ra po pu lar, mas tam bém 
na re li gi o si da de. Os san tos são acla- 
ma dos pe los gru pos ju ni nos, e por 
fiéis que com põem uma co mu ni da de 
re li gi o sa de di ca da a pro gra mar e exe- 
cu tar os fes te jos ju ni nos. Mas es te ano 
es tá sen do tu do di fe ren te. Co me çou o 
fes te jo de São João. E as pro gra ma- 
ções se rão acom pa nha das pe la In ter- 
net.

Es ta mos acos tu ma dos a lo go de- 
pois da mis sa, vi si tar as bar ra cas e de- 
gus tar a cu li ná ria tí pi ca da épo ca, e 
as sis tir aos es pe tá cu los dos gru pos de 
bum ba-boi, qua dri lha, dan ças, shows 
mu si cais. Mas es te ano não. Foi as sim 
com o fes te jo de San to Antô nio e es tá 
sen do com o fes te jo de São João, bem 
co mo se rá com São Pe dro.

Na Ar qui di o ce se de São Luís há du- 
as pa ró qui as de di ca das ao san to, a 
tra di ci o nal igre ja São João Ba tis ta, no 
Cen tro His tó ri co de São Luís, lu gar 
que no dia do san to reú ne as brin ca- 
dei ras de bum ba meu boi pa ra ho me- 
na ge ar um dos pa tro nos ju ni nos. Ou- 
tra igre ja de di ca da ao san to es tá no 
bair ro Vi nhais Ve lho, on de acon te ce a 
Fes ta das Águas, fes te jo pa ro qui al que 
reú ne as fa mí li as dos bair ros vi zi nhos 
em tor no da an ti ga igre ji nha cons truí- 
da há mais de 400 anos pe los je suí tas 
pa ra a mis são jun to aos ín di os da que-

AS PROGRAMAÇÕES DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA SERÃO FEITAS PELA INTERNET

DIVULGAÇÃO

la al deia. “O San to é mui to que ri do na 
ca pi tal ma ra nhen se, es tan do pre sen- 
te em to a das, la dai nhas po pu la res e 
vá ri as ini ci a ti vas es pon tâ ne as nos la- 
res da ci da de, re ce be, ain da, mui tas 
ho me na gens em vá ri as co mu ni da des 
dis tri buí das nas di ver sas pa ró qui as 
da Ar qui di o ce se, co mo a igre ji nha de- 
di ca da ao san to no Ten dal, po vo a do 
ru ral do Pa ço do Lu mi ar; no Rio São 
João – es tra da de Ri ba mar; em Ruy Vaz 
– Axi xá, en tre ou tras. Por fim e não 
me nos im por tan te te mos a ca pe la de 
São João Ba tis ta na es tra da da Mai o- 
ba, se de do bum ba meu boi da Mai o- 
ba, so ta que de ma tra ca”, dis se o Diá- 
co no tran si tó rio Bru no Men des Pi- 
men ta, da Pa ró quia São João Ca lá bria 
(Jar dim Amé ri ca).

Na Pa ró quia São João Ba tis ta, no 
Cen tro, já foi anun ci a da a pro gra ma- 
ção que se rá trans mi ti da pe las re des 
so ci ais da Pa ró quia to dos os di as às 
17h. “Em vir tu de das ori en ta ções Go- 
ver na men tais de Saú de, vo cê de vo- 
to/de vo ta de São João Ba tis ta, po de rá 

acom pa nhar a Fes ta do Pa dro ei ro 
atra vés das trans mis sões. Ou tra no vi- 
da de se rão as li ves be ne fi cen tes em 
prol da fes ta”, co mu ni cou a pa ró quia.

Es te ano a Pa ró quia São João Ba tis-
ta de Vi nhais (Vi nhais Ve lho) vai fa zer 
o trí duo pa ra São João, na Fes ta das 
Águas. As ce le bra ções do Trí duo que 
es te ano tem co mo te ma, “Vão com a 
for ça do Es pí ri to San to e se jam mi- 
nhas tes te mu nhas”, se rão trans mi ti- 
das às 19h pe las re des so ci ais da Pa ró-
quia e vão de 21 a 24, da ta do en cer ra-
men to da fes ta.

No dia 21 ha ve rá a car re a ta de aber-
tu ra às 8h, com con cen tra ção no Lar- 
go, e a San ta Mis sa às 19h, tam bém no 
Lar go da Ma triz com a par ti ci pa ção 
das fa mí li as em seus car ros. Nos di as 
22 e 23, 2° e 3° dia do Trí duo, a San ta 
Mis sa se rá trans mi ti da de den tro da 
igre ja, às 19h30 (sem a pre sen ça dos 
fiéis). E no dia 24 acon te ce a San ta 
Mis sa So le ne, no Lar go da Ma triz, 
com as fa mí li as em seus car ros, às 
19h.

SÃO LUÍS

Shoppings reabrem, mas com pouca movimentação

OS SHOPPINGS NÃO REGISTRARAM UMA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DURANTE A REABERTURA, ONTEM, DIA 15 DE JUNHO

DIVULGAÇÃO

Com res tri ções e pou ca mo vi men- 
ta ção. As sim foi o pri mei ro dia da re a- 
ber tu ra dos shop pings da re gião me- 
tro po li ta na de São Luís.

Após mais de 80 di as fe cha dos por
con ta da pan de mia do co ro na ví rus, os
shop pings re a bri ram as por tas on- 
tem, dia 15 de ju nho. Pou cas pes so as
se ar ris ca ram em dos seis shop pings
da Gran de Ilha.

Na en tra da dos shop pings fo ram
afi xa dos pon tos de hi gi e ni za ção com
ál co ol em gel, ta pe tes hi gi e ni za do res
e apa re lhos que me dem a tem pe ra tu- 
ra cor po ral.

Fun ci o ná ri os dos shop pings ain da
ori en ta vam con su mi do res e or ga ni- 
za vam o flu xo de pes so as pa ra que
não ocor res se ne nhum ti po de aglo- 

me ra ção.
Com ho rá ri os re du zi dos, shop- 

pings abri ram as por ta às 12h e fe cha- 
ram às 20h. O fun ci o na men to se rá de
se gun da a do min go.

As lo jas con si de ra das ân co ras,
aque las que são mai o res e tem vá ri as
en tra das, ti ve ram al gu mas por tas iso- 
la das. As pra ças de even tos e ali men- 
ta ção fo ram de sa ti va das pa ra evi tar
aglo me ra ções.

No pi so fo ram co la dos ade si vos in- 
di can do es pa ço en tre os con su mi do- 
res. 

Nas es ca das ro lan tes tam bém fo- 
ram co lo ca dos ade si vos on de mos tra- 
vam o es pa ça men to en tre as pes so as.
O uso de más ca ras con ti nua obri ga tó- 
rio.

O fun ci o na men to das 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 con- 
ti nu am ve da dos.

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. (S.D)

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções do Diá rio de Goiás

O cri me

GOIÁS

Preso assassinos de
travesti maranhense

“PAULINA” FOI  MORTA A TIROS POR HOMENS EM UM CARRO

DIVULGAÇÃO

A po lí cia de Goiás pren deu qua tro pes so as sus pei tas
da mor te da tra ves ti ma ra nhen se iden ti fi ca da de Mar lan
Reis Sou za, mais co nhe ci da co mo “Pau li na”. Ela foi mor- 
ta na ma dru ga da do dia 13, úl ti mo sá ba do.

Pau li na foi mor ta em Aná po lis, no bair ro Ca lix to lân- 
dia, re gião com gran de con cen tra ção de mo téis e ca sas
no tur nas no mu ni cí pio.

O Gru po de In ves ti ga ção de Ho mi cí di os (GIH) in for- 
mou que a cau sa da mor te foi la tro cí nio. A ví ti ma es ta va
com uma ami ga na re gião, quan do foi abor da da por um
gru po de cin co pes so as, que es ta vam em um car ro com
pla cas de São Fran cis co de Goiás. Os ho mens dis se ram
que gos ta ri am de fa zer um pro gra ma com as du as, mas
em se gui da anun ci a ram o as sal to.

Pau li na dis se que não es ta va com te le fo ne ce lu lar e
foi al ve ja da por um ti ro. Ela é ma ra nhen se de Im pe ra triz
e es ta va em Aná po lis ha via cer ca de uma se ma na. A
ami ga cor reu e não foi atin gi da. Na ma nhã de sá ba do,
cin co fo ram pre sos, mas um foi li be ra do após com pro- 
var que não par ti ci pou do cri me.

O gru po dis se à Po lí cia Ci vil que ma ta ram Pau li na por
vin gan ça a uma agres são an te ri or, que te ria si do pra ti- 
ca da por tra ves tis.

STELLAR BANNER

Aeronave monitora
local de afundamento

NAVIO FOI AFUNDADO NO DIA 12, NA COSTA MARANHENSE

DIVULGAÇÃO

Afun da do na úl ti ma sex ta-fei ra (12), o na vio mer can- 
te Stel lar Ban ner ain da con ti nua ins pi ran do cui da dos
dos ór gãos res pon sá veis. On tem, se gun da-fei ra (15), foi
o úl ti mo dia de mo ni to ra men to da Ma ri nha do Bra sil,
que es te ve no lo cal com o Na vio de Apoio Oceâ ni co
“Igua te mi”, e o OSRV (Oil Spill Res pon se Ves sel) Água
Ma ri nha. As du as em bar ca ções es ta vam mo ni to ran do o
lo cal de afun da men to do gra ne lei ro, pa ra ve ri fi car pos- 
sí veis ob je tos que por ven tu ra se sol tem do na vio e man- 
chas de óleo na ce na de ação.

Além dis so, a ae ro na ve Po sei don, con tra ta da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re cur sos
Na tu rais Re no vá veis (Iba ma), vem re a li zan do vo os diá- 
ri os de mo ni to ra men to na área do afun da men to, on de
não fo ram en con tra das man chas de óleo. Ela per ma ne- 
ce rá re a li zan do bus cas nos pró xi mos di as.

A Ma ri nha do Bra sil, por meio da Ca pi ta nia dos Por- 
tos do Ma ra nhão, ins tau rou, lo go após o in ci den te, um
inqué ri to pa ra apu rar as cau sas e res pon sa bi li da des so- 
bre o fa to à na ve ga ção com pra zo es ti ma do de 90 di as
pa ra ser fi na li za do, sen do pos sí vel a pror ro ga ção. Quan- 
do con cluí do, se rá re me ti do ao Tri bu nal Ma rí ti mo. (S.D)

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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WhatsApp passa a permitir enviar e receber dinheiro pelo aplicativo. Vai ser possível
realizar 20 transações por dia, tendo limite de R$ 1 mil por transação e R$ 5 mil por mês

Sai ba co mo vai fun ci o nar

• No me nu de en vio de ima gens, ha -
ve rá uma no va fun ção cha ma da “pa -
ga men to”;
• Quan do se le ci o nar a op ção, o apli -
ca ti vo vai pe dir o va lor e re di re ci o nar
pa ra a cri a ção da con ta;
• Vo cê vai pre ci sar cri ar uma se nha de
6 dí gi tos e acei tar os ter mos de uso da
pla ta for ma;
• É pre ci so in cluir o no me com ple to,
CPF e um car tão emi ti do por um dos
ban cos par cei ros;
• Se rá en ca mi nha do um có di go por
SMS, e-mail ou pe lo apli ca ti vo do
ban co.

APLICATIVO

Enviar e receber
dinheiro pelo WhasApp

LU CI A NA GO MES
O What sApp é um dos apli ca ti vos

mais usa dos no mun do e ele es tá com
uma ino va ção: en vi ar e re ce ber di- 
nhei ro. Mas co mo is so po de acon te- 
cer?

O What sApp anun ci ou que o Bra sil
se rá o pri mei ro país a re ce ber uma
atu a li za ção do apli ca ti vo, no vi da de
que vai per mi tir que os usuá ri os pos- 
sam en vi ar e re ce ber di nhei ro, usan do
car tões ca das tra dos no apli ca ti vo.

A no va fun ção de ve che gar ao Bra sil
nas pró xi mas se ma nas, de acor do
com as in for ma ções di vul ga das pe lo
What sApp.

Nes sa no va atu a li za ção vai ser pre- 
ci so ca das trar um car tão pa ra po der
uti li zar da fun ção dé bi to e fa zer as
trans fe rên ci as.

Na fun ção cha ma da de Fa ce bo ok
Pay, vão ser re a li za dos os pa ga men- 
tos. Em no ta, foi di to que o no vo re- 
cur so re ce beu es se no me pa ra que, no
fu tu ro, o mes mo car tão ca das tra do
pos sa ser uti li za do em to dos os apli- 
ca ti vos da em pre sa.

Pa ra que vo cê pos sa re ce ber e en vi- 
ar di nhei ro pe lo Wha tApp se rá ne ces- 
sá rio o ca das tro de um car tão na fun- 

ção Fa ce bo ok Pay.

PINDARÉ

Corpo de PM que desapareceu em lago é achado
DA REDAÇÃO

Foi en con tra do no fim da ma nhã de 
on tem, se gun da-fei ra (15), o cor po do 
sar gen to iden ti fi ca do co mo Fer nan do 
Cos ta Sil va, que de sa pa re ceu após a 
ca noa em que ele es ta va ter vi ra do em 
no La go do Zé Ma ria, na Zo na Ru ral de 
Pin da ré, no úl ti mo do min go (14). A 
in for ma ção foi con fir ma da pe la ma- 
jor e co man dan te do Cor po de Bom- 
bei ros de San ta Inês, Éri ca Lin do so.

Equi pes do Cor po de Bom bei ros e 
Cen tro Tá ti co des de on tem (14) re a li- 
za vam as bus cas pe lo cor po do sar- 
gen to. A ma jor in for ma que pro va vel- 
men te o cor po aca bou boi an do já que 
ha vi am pas sa do as 24 ho ras após o 
afo ga men to.

Fer nan do es ta va na em bar ca ção 
jun ta men te com seu ir mão e seu fi lho 
e re a li za vam uma pes ca ria quan do a 
ca noa em que os três es ta vam aca bou 
vi ran do.

A Po lí cia Mi li tar in for mou ain da 
que o ir mão do sar gen to con se guiu 
na dar até a mar gem do la go que es ta- 
va cheio e seu fi lho foi sal vo por uma 
pes soa que pas sa va de ca noa no lo cal,

FERNANDO ESTAVA NA EMBARCAÇÃO JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO E SEU FILHO

DIVULGAÇÃO

os três es ta vam a cer ca de 300 me tros 
da mar gem do la go.

Fer nan do Cos ta Sil va atu a va atu al- 

men te co mo co man dan te na ci da de 
de Iga ra pé do Meio. O sar gen to mo ra-
va em San ta Inês.

IMPERATRIZ

Jovem morto com 50 facadas é achado sem cabeça
DIVULGAÇÃO

Um cri me bru tal! As sim foi o as sas- 
si na to de Ari al do da Sil va Sou sa, de 26
anos. O ra paz, que é ex-pre si diá rio, foi
mor to em Im pe ra triz com 50 fa ca das
e ain da foi de ca pi ta do. Os cri mi no sos
que exe cu ta ram Ari al do ain da jo ga- 
ram o cor po de le no Rio To can-
tins. Po pu la res en con tra ram o ca dá-
ver do ra paz boi an do no rio, sem a ca-
be ça, no úl ti mo do min go (14). O cor- 
po foi re mo vi do pe lo IML de Im pe ra-
triz, po rém a ca be ça não foi lo ca li za- 
da. Ari al do ti nha vá ri as pas sa gens pe- 
la po lí cia por ho mi cí dio e trá fi co.

Re gras de sa que

Co mo sa ber o sal do do FGTS

1 – Apli ca ti vo FGTS
• Bai xe o apli ca ti vo pe lo App Sto re, Go o gle Play ou Win -
dows Sto re;
• Quan do abrir o app, na te la ini ci al se le ci o ne “ca das -
tre-se” e pre en cha o for mu lá rio;
• Cli que em “não sou um robô” e, após is so, em “ca das -
tre-se”;
• A Cai xa en vi a rá e-mail de con fir ma ção pa ra o en de re -
ço ele trô ni co que vo cê in for mou no for mu lá rio;
• Cli que no link en vi a do;
• No apli ca ti vo,pa ra con fir mar os da dos, res pon da às
per gun tas com in for ma ções adi ci o nais;
• Leia e acei te os ter mos de uso e pron to!

2 – Si te da Cai xa
• No si te, in for me o nú me ro do CPF ou NIS/PIS e cli que
em “ca das trar se nha”;
• Leia o re gu la men to e cli que em “acei to”;
• De pois pre en cha seus da dos e crie uma se nha;
• Após is so, fa ça o lo gin;
• No can to su pe ri or es quer do, cli que em “Co mo con sul -
tar o sal do? Tu to ri al “FGTS”, e de pois em “Sa que Ime di a -
to FGTS”;
• Ou tra pá gi na se rá aber ta, ne la in for me in for mar o CPF
ou PIS e os da dos pe di dos.

FGTS

Ve ja co mo vão
fun ci o nar os sa ques
a par tir do dia 29

No pró xi mo dia 29, se rá li be ra do o sa que emer gen ci al
do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS), o
ob je ti vo do Mi nis té rio da Eco no mia em li be rar o di nhei- 
ro ago ra é ame ni zar o im pac to da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus no bol so dos tra ba lha do res.

O va lor li mi te que po de rá ser res ga ta do é até um sa lá- 
rio mí ni mo, ou se ja, R$ 1.045. Ini ci al men te, o re cur so se- 
rá de po si ta do em con ta so ci al gra tui ta da Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral, co mo acon te ceu com o pa ga men to da se- 
gun da par ce la do au xí lio emer gen ci al.

Por meio do apli ca ti vo Cai xa Tem se rá pos sí vel pa gar
con tas e fa zer com pras. No en tan to, o sa que do di nhei ro
em es pé cie as trans fe rên ci as pa ra ou tros ban cos se rão
li be ra dos em di as mais pra fren te.

O ca len dá rio de pa ga men to do FGTS emer gen ci al de- 
ve obe de cer or dem do mês de ani ver sá rio do tra ba lha- 
dor, is so pa ra evi tar fi las e aglo me ra ções nas agên ci as da
Cai xa, co mo in for mou o pre si den te do ban co, Pe dro
Gui ma rães.

O sa que do no vo FGTS de R$ 1.045 pa ra quem tem
mais de uma con ta, de ve co me çar pe las con tas ina ti vas
(de em pre gos an te ri o res) com me nor sal do, e após is so o
tra ba lha dor po de rá res ga tar o di nhei ro de con tas ati vas
tam bém com me nor sal do.

Lem bran do que o va lor li mi te de sa que é até R$ 1.045.
Es se é va lor to tal que po de ser sa ca do, não por ca da con- 
ta. O di nhei ro fi ca rá dis po ní vel pa ra mo vi men ta ção por
90 di as. Ca so a pes soa não te nha res ga ta do o re cur so
den tro do pra zo, o di nhei ro vol ta pa ra o fun do sem per- 
das.

Ca so o tra ba lha dor quei ra sa car o di nhei ro após es se
pra zo, se rá pre ci so so li ci tar pe lo app do FGTS.

Há du as op ções pa ra con sul tar o sal do dis po ní vel no
FGTS, a pri mei ra é pe lo apli ca ti vo do FGTS dis po ní vel
pa ra ser bai xa do no seu ce lu lar, e a se gun da es co lha é via
si te da Cai xa.

Se gun do a Cai xa, o tra ba lha dor po de rá con fe rir os va- 
lo res dis po ní veis e es cla re cer de mais dú vi das pe lo app
do FGTS a par tir do dia 19 de ju nho.

Des de on tem, dia 15 de ju nho, o tra ba lha dor tam bém
po de con sul tar os va lo res dis po ní veis e ti rar dú vi das so- 
bre o be ne fí cio pe lo si te ou te le fo ne 111.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020
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Em 125 anos, Inglaterra pode ter atleta negro em equipe olímpica de natação. Alice
Dearing, de só 23 anos, está disposta a quebrar histórico desigual nas Olimpíadas 

NATAÇÃO INGLESA

Primeira negra na
equipe olímpica

C
om só 23 anos, Ali ce De a ring 
po de fa zer his tó ria nos pró- 
xi mos Jo gos Olím pi cos, pro- 
gra ma dos pa ra ju lho de 

2021, em Tó quio. Is so por que ela de ve 
se tor nar a pri mei ra atle ta ne gra a in- 
te grar a equi pe de na ta ção da Grã-
Bre ta nha em 125 anos de Olim pía das. 
A du ra re a li da de, no en tan to, não se 
de tém só aos atle tas de al to ren di- 
men to na mo da li da de. Na In gla ter ra, 
95% dos adul tos ne gros e 80% dos cri- 
an ças ne gras não na dam. Ain da pi or e 
mais gri tan te é a por cen ta gem de na- 
da do res ne gros ou par dos re gis tra dos 
na “Swim En gland”, ór gão na ci o nal de 
es por tes aquá ti cos: 1%. E não es ta- 
mos fa lan do de uma mo da li da de 
inex pres si va en tre os in gle ses. O país é 
o sé ti mo mai or ven ce dor em Olim pía- 
das, ten do con quis ta do 79 me da lhas 
na na ta ção. “Não que ro sem pre ser 
cha ma da de ‘na da do ra ne gra da Grã-
Bre ta nha’. Eu que ro ser co nhe ci da por 
mi nhas re a li za ções. Mas tal vez se ja 
ne ces sá rio se is so aju dar a ins pi rar 
ou tra cri an ça ne gra a en trar na pis ci- 
na e ape nas ten tar”, dis se Ali ce De a- 
ring.

Cam peã mun di al jú ni or de águas 
aber tas aos 19 anos, Ali ce aos 23 de- 
tém atu al men te os me lho res ín di ces 
na pro va en tre os na da do res in gle ses. 
Obs ti na da a con quis tar a clas si fi ca- 
ção iné di ta pa ra os Jo gos, a jo vem es tá 
dis pos ta a na dar con tra a cor ren te za 
do ra cis mo. Com uma vi são co le ti va 
do pró prio pa pel que ocu pa na na ta- 
ção in gle sa, ela faz ques tão de in cluir 
na ro ti na, além dos trei nos, com pro- 
mis sos, ati vi da des e es tu dos vol ta dos 
ao em po de ra men to de ne gros e mu-

ALICE  PODE SER PRIMEIRA ATLETA NEGRA A DEFENDER INGLATERRA NA NATAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

lhe res. “Ser uma ga ro ta-pro pa gan da 
de na ta ção ne gra é emo ci o nan te, por- 
que re al men te amo o es por te e que ro 
ver o má xi mo de pes so as pos sí vel. 
Mas tam bém é ater ro ri zan te, por que 
há mui ta pres são. Eu ra ci o na li zei – se 
não eu, quem? E que ro que is so acon- 
te ça o mais rá pi do pos sí vel, pa ra que- 
brar es sa bar rei ra”, dis se.

Já mes tran da na Uni ver si da de de 
Lough bo rough, De a ring é a em bai xa- 
do ra prin ci pal da “Black Swim ming 
As so ci a ti on”, uma ins ti tui ção de ca ri- 
da de que in cen ti va os ne gros a na da- 
rem. Ela tam bém faz par te do pro gra- 
ma “Wo men’s Trust”, que bus ca aju- 
dar atle tas mu lhe res a se tor na rem vo- 
zes pa ra sua ge ra ção. Re cen te men te, 
ela tam bém fe chou par ce ria com uma 
mar ca es pe ci a li za da em fa bri car tou- 

cas de na ta ção pa ra ca be los afro. “As 
coi sas pre ci sam ace le rar ab so lu ta- 
men te em to dos os lu ga res. Vo cê não 
po de sim ples men te fa zer na da do res 
de eli te vi rem de lu gar ne nhum. Por- 
tan to, nos so fo co es tá no la do de 
apren der a na dar”, dis se.

Fi lha de um in glês, a jo vem na tu ral 
de Bir mingham foi mo ti va da, no en- 
tan to, a en trar na na ta ção por con ta 
da mãe, que nas ceu em Ga na e che- 
gou a ser re fe rên cia da mo da li da de no 
con ti nen te afri ca no. Na en tre vis ta ao 
“The Guar di an”, Ali ce che gou a re ve- 
lar que foi dis cri mi na da e ape li da da 
por téc ni cos du ran te seu de sen vol vi-
men to. Ela en fa ti zou ain da que ela e a 
mãe fo ram as úni cas pes so as ne gras 
em tor nei os e com pe ti ções na In gla- 
ter ra em15 anos de prá ti ca.

TÓQUIO

Candidato a governador
quer cancelar Olimpíadas

TARO YAMAMOTO  É CANDIDATO A GOVERNADOR DE TÓQUIO

DIVULGAÇÃO

De olho em ci da dãos de Tó quio des con ten tes com a
re a li za ção das Olim pía das em 2021, um ano após o pla- 
ne ja do por con ta do co ro na ví rus, o can di da to a go ver- 
na dor Ta ro Yamamoto pro me teu, se for elei to, can ce lar
os Jo gos, mar ca dos pa ra acon te ce rem en tre ju lho e
agos to do ano que vem. O plei to acon te ce rá no dia 5 de
ju lho. Se gun do o ex-ator, pro va vel men te o mun do não
es ta rá li vre da Co vid-19 em 2021 e a ca pi tal do Ja pão te rá
mui tos pre juí zos fi nan cei ros com o me ga e ven to.

Lí der do par ti do de opo si ção Reiwa Shin sen gu mi,
Yamamoto não é fa vo ri to na dis pu ta e ten ta con se guir
vo tos na re ta fi nal da cam pa nha. Atu al go ver na do ra de
Tó quio, Yuriko Koi ke é de ve ser re e lei ta, de acor do com
as pes qui sas.

Ou tra pro pos ta de Yamamoto, que é fa mo so no Ja pão
por atu ar em fil mes co mo Bat tle Royale, é dar uma aju da
emer gen ci al de US$ 950 (cer ca de R$ 4.900) aos mo ra do- 
res de Tó quio pa ra mi ni mi ar os pro ble mas na eco no mia
cau sa dos pe la pan de mia de co ro na ví rus.

Co mo Tó quio aca bou não sen do mui to afe ta da quan- 
to se es pe ra va pe la Co vid-19, o go ver no de Yuriko Koi ke
vem sen do bem ava li a do pe la po pu la cao lo cal. Em pes- 
qui sa re cen te, ela te ve 70% de apro va ção, ín di ce mai or
do que o pri mei ro-mi nis tro do Ja pão, Shin zo Abe, que
te ve 38%.

Ape sar da sua gran di o si da de, o Ja pão re gis trou um
nú me ro pe que no de ca sos de co ro na ví rus em re la ção
aos mai o res paí ses do mun do: 17.427 in fec ta dos e 928
mor tes até es ta se gun da-fei ra, se gun do da dos da uni- 
ver si da de ame ri ca na Johns Hop kins.

SAU LO DU AI LI BE

ESPANHA

Maranhense se destaca em La Liga

O ATACANTE MARANHENSE, MARCOS ANDRÉ, SE DESTACA PELO MIRANDÉS, DA ESPANHA

DIVULGAÇÃO

To dos sa bem que os jo ga do res ma ra- 
nhen ses es tão es pa lha dos pe los qua tro
can tos do mun do e na tar de do úl ti mo do- 
min go (14), pe la se gun da di vi são da Es pa- 
nha, a La Liga2, o jo vem Mar cos An dré de
Sou sa Men don ça, de 23 anos, foi des ta que
da ro da da com um be lo gol que mar cou em
par ti da con tra o Nu man cia.

O ata can te Mar cos Ma ra nhão, co mo é
co nhe ci do no fu te bol, de fen de o Mi ran dés,
e mar cou o gol da vi tó ria, aos 82 mi nu tos. O
ma ra nhen se chu tou de fo ra da área e de- 
sem pa tou a par ti da.

Na tu ral de Co ro a tá, Mar cos An dré es tá
des de 2015 na Es pa nha, on de já de fen deu
o Cel ta de Vi go, Lo gro nés, Val la do lid e ago- 

ra o Mi ran dés. Re ve la do pe lo So bra di nho-
DF, Mar cos nun ca atu ou por ne nhu ma
equi pe do Ma ra nhão, nem em ca te go ri as
de ba se. Na tem po ra da 2019/2020 fo ram 35
jo gos e 9 gols mar ca dos. Nas úl ti mas tem- 
po ra das fo ram: 38 jo gos e 13 gols
(2018/2019) e 38 jo gos e 12 gols
(2017/2018), am bas pe lo Lo gro nés.

Na pró xi ma quin ta-fei ra (18), Mar cos
An dré te rá mais um com pro mis so pe la La
Liga2, quan do o Mi ran dés en ca ra o Hu es- 
ca, às 14h30 fo ra de ca sa, pe la 33ª ro da da
da com pe ti ção. O Hu es ca ocu pa a quar ta
co lo ca ção da ta be la, com 53 pon tos, e o Mi- 
ran dés es tá no sé ti mo lu gar, com 45 pon- 
tos. Em ca so de vi tó ria, o ti me do ma ra nhe- 
se po de che gar ao G4, zo na de clas si fi ca ção
pa ra a pri mei ra di vi são da La Li ga.

SALVADOR

Prefeitura libera retorno aos treinos

EQUIPES COMO O BAHIA DEVEM RETORNAR AOS TRABALHOS COM BOLA NESTA SEMANA

Os ti mes de fu te bol da ca pi tal bai a na
es tão li be ra dos pa ra vol tar às ati vi da des.
Na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra (15),
em en tre vis ta co le ti va, o pre fei to de Sal va- 
dor, ACM Ne to, apre sen tou o pro to co lo de
re to ma da das ati vi da des.

Além de Vi tó ria e Ja cui pen se, que trei- 
nam em Sal va dor, o pro ce di men to con tou
tam bém com a par ti ci pa ção do Bahia,
que tem o cen tro de trei na men tos em Di- 
as D’Ávi la e Ca ma ça ri.

As ati vi da des têm di ver sas res tri ções,
en tre a pre sen ça de so men te me ta de do
cor po de fun ci o ná ri os e atle tas. “To das as
me di das va lem pa ra os cen tros de trei na- 
men to de fu te bol pro fis si o nal. O mais di- 
re ta men te afe ta do no mo men to é o Bar ra- 
dão, já que o Bahia trei na em Di as D’Ávi la,
no CT Eva ris to de Ma ce do, em bo ra o
Bahia te nha nos aju da do na ela bo ra ção
dos pro to co los”, dis se ACM Ne to.

Du ran te a co le ti va de im pren sa, o pre- 

fei to de Sal va dor apre sen tou uma par te
do pro to co lo pa ra a li be ra ção das ati vi da- 
des. An tes de os trei nos co me ça rem, os
clu bes te rão que tes tar os fun ci o ná ri os e
va ci nar con tra a H1N1. O Bahia fez es se
pro ce di men to na se ma na pas sa da. O Vi- 
tó ria pla ne ja co me çar o pro ces so nes ta
ter ça-fei ra. En tre os re qui si tos pa ra a vol ta
aos trei nos es tá a proi bi ção de ati vi da des
em am bi en te fe cha do, obri ga to ri e da de de
me dir tem pe ra tu ra di a ri a men te e a proi- 
bi ção da pre sen ça de con vi da dos, tor ce- 
do res e im pren sa nos trei na men tos.
“Aque le co le ti vo que às ve zes en saia uma
par ti da de fu te bol não es tá per mi ti do. Só
trei nos in di vi du ais, as se gu ran do o dis tan- 
ci a men to en tre um me tro e meio en tre
atle tas e atle tas e fun ci o ná ri os. O fun ci o- 
na men to es tá res tri to a 50% dos fun ci o ná- 
ri os e atle tas. Os clu bes pre ci sa rão fa zer
um re ve za men to. Va mos li mi tar a 50%”,
acres cen tou o pre fei to de Sal va dor.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020
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O músico conhecido como "caçador de groove" lança cacuriá eletrônico para diminuir o
impacto da ausência do São João no Maranhão

MÚSICA

Thierry Castelo lança
single “Baticuriá”

“S
au da des do São João, né, 
mi nha fi lha?”. A per gun ta 
vi rou me me. E me mes, 
ho je em dia, di tam nos- 

sos hu mo res – ou di zem res pei to so- 
bre eles. A pan de mia de co ro na ví rus 
le ga rá à hu ma ni da de – ou ao me nos à 
na ção que se aglo me ra va pe los ar rai- 
ais Ma ra nhão afo ra – o pri mei ro mês 
de ju nho sem eles, os ar rai ais. Se rá 
uma ex pe ri ên cia iné di ta ver ar tis tas 
so lo e gru pos de bum ba meu boi e 
tam bor de cri ou la, en tre ou tras ma ni- 
fes ta ções tí pi cas (não ape nas do) pe- 
río do nas li ves que vi ra ram mo da du- 
ran te o iso la men to so ci al.

Sem se apre sen tar em pal cos há 
três me ses, o ba te ris ta Thierry Cas te lo 
(Cri o li na, Gru po Afrôs, Ba ré de Cas co 
e Ti a go Má ci, en tre ou tros) de di cou ao 
ca cu riá, e par ti cu lar men te ao Ca cu riá 
de Do na Te té, o mais fa mo so do mun- 
do, sua no va mú si ca. Ad mi nis tra do 
pe lo La bo ra tó rio de Ex pres sões Ar tís- 
ti cas do Ma ra nhão (La bo rar te) des de 
o fa le ci men to de sua frontwo man, a 
dan ça tem ori gem no cru za men to en- 
tre sa cro e pro fa no dos can tos e ba tu- 
ques to ca dos a cai xa das fes tas do Di- 
vi no Es pí ri to San to e é uma pai xão de 
in fân cia do mú si co, que apre sen ta 
igual de sen vol tu ra en tre as ba que tas 
no pal co e o gin ga do e a ma le mo lên- 
cia do cor dão nos ter rei ros e ar rai ais.

Do en con tro e re en con tro com o 
ca cu riá, Thierry se per gun ta, des de 
sem pre, co mo du as cai xas do Di vi no e 
me lo di as sim ples têm tan to po der. “O 
ca cu riá trans for mou a mi nha vi da e 
prin ci pal men te a mi nha for ma de ver

THIERRY CASTELO ASSINA LETRA, MÚSICA E ARRANJOS DE “BATICURIÁ”

a mú si ca e seu po der so bre o cor po e a 
men te das pes so as”, de cla ra. Seu tra- 
ba lho de pes qui sa com os rit mos da 
cul tu ra po pu lar do Ma ra nhão re sul ta- 
ram em um pseudô ni mo, o “Ca ça dor 
de gro o ve”, que ele as su miu pa ra mer- 
gu lhar nu ma mú si ca que atra ves sa os 
sé cu los e com que apre sen ta es te seu 
“Ba ti cu riá”.

O ba te ris ta Thierry, que as si na le- 
tra, mú si ca e ar ran jos, tam bém to ca 
gui tar ras (com João Si mas), te cla dos 
(com João Vi tor Car va lho) e pro gra- 
ma ções. O sin gle foi gra va do, mi xa do 
e mas te ri za do no Deu na Te lha Au di o- 

lab pe lo mú si co João Si mas e se rá dis- 
po ni bi li za do nas pla ta for mas de stre-
a ming nes te sá ba do, 13 de ju nho, dia 
de San to An to nio, não à toa o san to 
ca sa men tei ro: ao rit mo an ces tral do 
ca cu riá, com sam ples da voz de do na 
Al mei ri ce (no me de ba tis mo da len-
dá ria e sau do sa Te té), ca sa-se a ele trô- 
ni ca do ba ti cu, so no ri da de mo der na 
de  fes tas do ti po ra ve, que evo ca a pe- 
ga da das fes tas de apa re lha gem do 
tec no bre ga do vi zi nho  Pa rá. O re sul- 
ta do é uma ex pe ri ên cia so no ra úni ca, 
que alia tra di ção e mo der ni da de sem 
for çar a bar ra.

LITERATURA

E-book reúne de A a Z em crônicas de Verissimo

PARA O AUTOR, PODER DE CONCISÃO ACOMPANHOU SEU AMADURECIMENTO, RETRATADO NO E-BOOK VERISSIMO ANTOLÓGICO

“Es cre ver é a ar te de cor tar pa la- 
vras”, sen ten ci ou cer ta vez Car los
Drum mond de An dra de. Le va da co- 
mo um man tra por es cri to res, pro fis- 
si o nais ou di le tan tes, a má xi ma
drum mon di a na en con tra em Luis
Fer nan do Ve ris si mo sua mais com ple- 
ta tra du ção. Aos 83 anos, o mais im- 
por tan te (e po pu lar) cro nis ta bra si lei- 
ro vi vo se acha ho je “pro li xo no pas sa- 
do”. Nes ta al tu ra da vi da, Ve ris si mo
con ti nua es cre ven do mui to. Mas es se
mui to é sem pre con ci so, cer tei ro. Só
os bons têm ta ma nho po der de sín te- 
se.

Ve ris si mo an to ló gi co – Meio sé cu lo
de crô ni cas, ou coi sa pa re ci da, que a
edi to ra Ob je ti va lan ça ago ra, é um li- 
vrão, mes mo que nes te mo men to so- 
men te via e-bo ok – a edi ção lu xu o sa
em ca pa du ra es tá nos pla nos pós-
pan de mia. São 316 crô ni cas dos anos
1970 até a atu a li da de, com pi la das e
reu ni das, dé ca da a dé ca da, de fon tes
di ver sas.

Além da pre sen ça inin ter rup ta na
im pren sa – sua es treia foi em 19 de
abril de 1969, com En tran do em cam- 
po, so bre o In ter na ci o nal, no jor nal

gaú cho Ze ro Ho ra –, o li vro apre sen ta
tam bém tex tos ra ros, fru to de ex ten sa
pes qui sa de Mar ce lo Dun lop. Ele ex- 
traiu ma te ri al de con tos per di dos em
an to lo gi as, edi ções que só fo ram pu- 
bli ca das no Rio Gran de do Sul, tex tos
pu bli ca dos nas (ex tin tas) re vis tas Íca- 
ro e Playboy.

“Co mo a gen te não quis dei xar es- 
ca par na da, vi a jei por vá ri os di as a
Por to Ale gre pa ra es ca ra fun char os ar- 
qui vos do LFV, in clu si ve na bi bli o te ca
da ca sa de le. Acha mos ra ri da des que
nem ele lem bra va, e is so foi a mai or
re com pen sa da odis seia – só per den- 
do tal vez pa ra a po len ta que co mi na
ca sa dos Ve ris si mo”, co men ta Dun lop.

Na pes qui sa, de pa rou-se com a
con ci são ca rac te rís ti ca do es cri tor.
“Quan do a fa mí lia Ve ris si mo re ce beu
o apa nha do de crô ni cas pa ra ava li ar,
de ca ra o po vo lo go achou que era pa- 
ra cor tar umas 200, pa ra fi car aque le
li vro en xu to de sem pre.” O es cri tor
acom pa nhou to do o pro ces so da edi- 
ção, mas man te ve uma cer ta dis tân- 
cia. Subs ti tuiu even tu al men te um tre- 
cho ou pa la vra, mas não in di cou qual- 
quer crô ni ca. Tal fun ção, con ta Dun- 

lop, cou be mais a Fer nan da, pri mo gê- 
ni ta do cro nis ta.

Um dos prin ci pais cri té ri os pa ra a
se le ção foi re ti rar tu do que fos se fac-
tu al, que re per cu tis se al gu ma no tí cia
do mo men to, evi tan do, as sim, no tas
de ro da pé. “Co mo a fron tei ra en tre
crô ni ca e con to é mui to flui da, es cor-
re ga mos mais pa ra o con to”, con ti nua
Dun lop. Nes ta se a ra, es tão con tos bí- 
bli cos e po li ci ais.

Os diá lo gos, sem pre im pa gá veis,
fa zem gar ga lhar, dé ca das de pois de
sua pu bli ca ção ori gi nal. Deus nu ma
me sa de bo te co ou uma re cei ta de su-
flê de chu chu. De si tu a ções ab so lu ta-
men te in ve ros sí meis ou co me zi nhas
o au tor tem o seu me lhor.

“O cro nis ta/con tis ta Ve ris si mo pa- 
re ce ter nas ci do pron to. Tan to nas te- 
má ti cas quan to no es ti lo ele se man- 
te ve o mes mo, é im pres si o nan te. Al- 
guns de seus me lho res tex tos, re pe ti-
dos em qua se to das as an to lo gi as de
hu mor, são dos anos 1970. Já o seu au- 
ge pa re ce ser nos anos 1980 e 1990, em
que ele con so li dou a con ci são no es ti- 
lo, o ti po de hu mor”, ana li sa o pes qui-
sa dor.

ORGULHO

Nickelodeon confirma
que Bob Esponja é LGBT

BOB ESPONJA FAZ PARTE DA COMUNIDADE LGBTQIA+

Ago ra é ofi ci al: Bob Es pon ja é, de fa to, LGBT. Sua
emis so ra de TV ori gi nal, a Nic ke lo de on, ofi ci a li zou que
o pro ta go nis ta de “Bob Es pon ja Cal ça Qua dra da”, lan ça- 
do em 1999, per ten ce a es sa co mu ni da de.

Em um post no Twit ter pa ra ce le brar o Mês do Or gu- 
lho LGBT, o ca nal pu bli cou três fo tos de al guns de seus
per so na gens co lo ri dos, com a fra se: “Ce le bran do o or- 
gu lho com a co mu ni da de LGBTQ+ e seus ali a dos nes te
mês e em to dos os me ses”.

As ima gens que acom pa nham o post são de Kor ra, de
“A Len da de Kor ra”, que en cer rou sua tra ma em 2014 ao
la do de ou tra mu lher; de Schwoz Schwartz, de “Henry
Dan ger”, in ter pre ta do pe lo ator trans Mi cha el Cohen; e,
cla ro, de Bob Es pon ja, que apa re ce sob um fil tro nas co- 
res da ban dei ra LGBT .

Há mui tos anos se es pe cu la so bre a se xu a li da de do
ani mal ma ri nho, com mui tos fãs do de se nho di zen do,
in clu si ve, que ele e seu me lhor ami go, a es tre la do mar
Pa trick, na ver da de se ri am um ca sal.

Em um epi só dio de 2002, eles ado tam uma con cha e
agem co mo os pais de la. Al guns per so na gens se cun dá- 
ri os da que le ca pí tu lo che gam a ques ti o nar co mo a
união en tre uma es pon ja e uma es tre la do mar po de ria
re sul tar em uma con cha.

O ani ma dor ame ri ca no Stephen Hil len burg, cri a dor
de “Bob Es pon ja Cal ça Qua dra da”, ha via di to no pas sa- 
do que o pro ta go nis ta da sé rie é as se xu a do.

“Nós nun ca ti vos in ten ção de que eles [Bob Es pon ja e
Pa trick] fos sem gays. Eu con si de ro eles co mo sen do
qua se as se xu a dos. Nós es ta mos ape nas ten tan do ser di- 
ver ti dos”, dis se ele em 2005 à re vis ta Pe o ple.

HISTÓRIA

“Uma Linda Mulher”
completa 30 anos

NEM JULIA ROBERTS NEM GERE FORAM A PRIMEIRA OPÇÃO

Em ju lho, se rão co me mo ra dos os 30 anos do lan ça- 
men to de Uma lin da mu lher. O lon ga de Garry Marshall
es tre la do por Ju lia Ro berts e Ri chard Ge re é “mais” em
mui ta coi sa. Per ma ne ce co mo a co mé dia ro mân ti ca de
mai or bi lhe te ria de to dos os tem pos (US$ 463 mi lhões),
a de mai or pú bli co nas sa las (mais de 42 mi lhões de es- 
pec ta do res). Foi um lon go ca mi nho pa ra se che gar a es- 
se re sul ta do. Qual quer es pec ta dor da Ses são da tar de
co nhe ce a his tó ria – em pre sá rio es pe ci a li za do em su ca- 
te ar em pre sas que de pois ven de pe lo mai or lu cro con- 
tra ta pros ti tu ta pa ra ser sua acom pa nhan te por uma se- 
ma na. Ele a ti ra da rua, Ro deo Dri ve, dá-lhe um ba nho
de bu ti que nas gri fes mais chi ques de Los An ge les e, co- 
mo Pig ma lião di an te de Ga las teia, apai xo na-se por sua
cri a ção. Uma lin da mu lher é mais que sim ples men te
um fil me. Vi rou re fe rên cia – íco ne? – da cul tu ra pop. É ci- 
ta do até em es tu dos aca dê mi cos so bre a mo bi li da de so- 
ci al. Mas po de ria ter da do tu do er ra do. Ini ci al men te, era
pa ra ser um dra ma som brio, meio do cu men tá rio, so bre
uma pros ti tu ta dro ga da. Co mo pro je to, o tí tu lo era US$
3 mil, o va lor que Vi vi an Ward co bra pa ra acom pa nhar
Edward Lewis por uma se ma na. O ro tei ro ori gi nal in- 
cluía uma ce na de Vi vi an en vol ven do-se nu ma dis pu ta
pe sa da com seu for ne ce dor. O en tão pre si den te da
Disney, Jeffrey Kat zen ber ger – a em pre sa pro du to ra era
uma sub si diá ria, a Tou chs to ne –, não es ta va gos tan do
de na da da qui lo. Deu o ul ti ma to e exi giu que a his tó ria
sór di da fos se trans for ma da em con to de fa das mo der- 
no. Par te des sa zo na som bria da pros ti tui ção apa re ce,
bas tan te ate nu a da, na per so na gem da ami ga de Vi vi an.

A pri mei ra es co lha pa ra o pa pel da pro ta go nis ta foi
Ka ren Al len. Ju lia Ro berts ter mi nou es co lhi da aos 45 do
se gun do tem po. Ven ceu mais pe la de sis tên cia das ou- 
tras que pe lo pró prio no me, em bo ra já ti ves se a cre den- 
ci al do Glo bo de Ou ro de co ad ju van te que re ce beu por
Flo res de aço, de 1989.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020

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

