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Poucos políticos conseguem traduzir tão bem numa frase a dura realidade vivida na 
pandemia do coronavírus por uma categoria profissional que explodiu no mundo 
todo. No Brasil, com restaurantes, pizzarias e lanchonetes fechadas, o entregador 
desses produtos foram os “salvadores da pátria".

O uber da comida 

Com os olhos voltados para eleições de 2020, os pré-candidatos à prefeitura de São Luís começaram a movimentar a sua agenda política, 
independentemente da votação ocorrer nas datas já previstas na legislação eleitoral (04/10 outubro o 1º turno e 25/10 o 2º turno) ou nos 

dias 15 de novembro e 6 de dezembro, data proposta por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). PÁGINA 5
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ELEIÇÕES NA PANDEMIA

BRUTALIDADE
Diogo Sarney é 
morto a tiro na 

Lagoa da Jansen

Discussão 
no trânsito 

pode ter sido  
motivo

Placa leva 
a suspeito 
de efetuar 
disparos

Cadastro pode ser 
feito novamente por 

desempregados

SÓ DIA ÚTIL
Começa a valer lei que 

proíbe cortes de energia 
aos fins de semana

Os desempregados que tiveram o pedido para 
receber o auxílio emergencial negado podem 

refazer o pedido. Segundo o Ministério da 
Cidadania, as pessoas que se encontram nesta 

situação devem aguardar a atualização na 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

que vai ser feita ainda este mês. PÁGINA 9

EFEITOS DA CRISE
Varejo do Brasil 
perdeu mais de 
R$ 200 bilhões

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Avenida Daniel de La Touche recebe 
pavimentação em nova faixa

Nova fase de obras retira piso do 
Complexo João Lisboa e entorno
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Sobrinho-neto do ex-presidente José Sarney foi morto com 
um tiro no pescoço após sair de sua residência na Lagoa 

da Jansen na manhã de ontem. Polícia investiga a causa do 
crime e está em busca do suspeito de disparo.

Acompanhe  novidades 
sobre o caso em nossa 
plataforma digital
oimparcial.com.br
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Numa comparação com grandes empresas, Montezano reconheceu que o aumento do
crédito oferecido a micro, pequenas e médias empresas foi “modesto”

Ca nais de cré di to

Ape lo ao Con gres so

Saú de

Pro vi dên ci as das em pre sas

PANDEMIA

BNDES quer crédito
para empresas

O
pre si den te do Ban co Na ci o- 
nal de De sen vol vi men to
Econô mi co e So ci al (BN- 
DES), Gus ta vo Mon te za no,

dis se on tem (16) que as pe que nas, mi- 
cro e mé di as em pre sas re pre sen tam o
fo co do ban co du ran te a pan de mia do
no vo co ro na ví rus.

Ao par ti ci par on tem (16) de reu- 
nião da Co mis são Mis ta do Con gres so
Na ci o nal que acom pa nha a si tu a ção
fis cal e a exe cu ção or ça men tá ria e fi- 
nan cei ra de me di das re la ci o na das à
pan de mia da co vid-19, ele dis se que a
pri o ri da de do ban co é co mo fa zer o
cré di to che gar a es se seg men to da
eco no mia.

Nu ma com pa ra ção com gran des
em pre sas,  Mon te za no re co nhe ceu
que o au men to do cré di to ofe re ci do a
mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas
foi “mo des to”.

No ca so das gran des com pa nhi as,
ele afir mou que, en tre fe ve rei ro e
abril, hou ve um cres ci men to [no cré- 
di to] de R$ 100 bi lhões, en quan to pa- 
ra mi cro, pe que nas e mé di as em pre- 
sas a ex pan são foi de R$ 10 bi lhões ou
2%.

“De um la do vo cê tem os ban cos fa- 
lan do que es tão em pres tan do mais – é
ver da de, es tão em pres tan do mais,
cres ce ram 2% em dois me ses, o que a
gen te po de di zer que é mo des to – e, de
ou tro la do, vo cê tem as em pre sas fa- 
lan do que fal ta cré di to, o que tam bém
é ver da de”, re co nhe ceu.

O pre si den te do BN DES jus ti fi cou
que hou ve uma de man da de cré di to
por em pre sas que não ti nham ca nais
de cré di to, nun ca pre ci sa ram de cré- 
di to e pas sa ram a pre ci sar.

“Nos sas fra que zas se re ve lam nes te
mo men to. A ver da de é que o cré di to
sem pre foi res tri to pa ra elas e, nes se
mo men to de pan de mia, is so fi ca mais
la ten te e mais cla ro ain da. A nos sa vi- 
são é de que a gen te po de fa zer mais”,
res sal tou.

En tre as ações do go ver no, o pre si- 
den te do BN DES dis se que o Te sou ro
es tá as su min do o ris co das ope ra ções.
Nes se sen ti do, des ti nou R$ 16 bi lhões
pa ra o fi nan ci a men to pa ra cus teio e
in ves ti men tos dos mé di os pro du to res
ru rais em ati vi da des agro pe cuá ri as
(Pro namp), R$ 20 bi lhões pa ra o Pro- 
gra ma Emer gen ci al de Aces so a Cré di- 
to e R$ 34 bi lhões fo ram pa ra o Pro- 
gra ma Emer gen ci al de Su por te a Em- 
pre gos, de ma nu ten ção de em pre go.

So ma das es sas li nhas, ele dis se que
são R$ 71 bi lhões que o go ver no dis- 
po ni bi li za de or ça men to pa ra o cré di- 
to che gar pa ra as pe que nas e mé dia
em pre sas.

Pa ra des tra var o cré di to, no en tan- 
to, Gus ta vo Mon te za no pe diu em pe- 
nho dos par la men ta res pa ra apro var o
quan to an tes a me di da pro vi só ria
(MP 975/20), que li be ra cré di to pa ra
as mé di as em pre sas.

O pro gra ma vai con ce der ga ran ti as

aos pe di dos de em prés ti mos pro to co- 
la dos no BN DES até 31 de de zem bro
de 2020 por em pre sas com re cei ta
bru ta en tre R$ 360 mil e R$ 300 mi- 
lhões.

“A gen te tem con ver sa do com o re-
la tor da Câ ma ra, de pu ta do Efraim Fi-
lho (DEM-PB), que es tá su per com- 
pro me ti do e nos apoi an do. Já pe ço
aqui a so li ci ta ção de que is so se ja
apro va do o quan to an tes nas du as Ca- 
sas (Se na do e Câ ma ra) por que es sa
in te ra ção com o Le gis la ti vo vai tra zer
apri mo ra men tos pa ra o pro gra ma, vai
tor nar o pro gra ma mais fle xí vel e mais
aces sí vel”, opi nou. O mes mo, res sal- 
tou, va le pa ra o  Pro gra ma Emer gen ci- 
al de Su por te a Em pre gos (Pe se), de
fo lha de pa ga men to.

“São ne ces sá ri os al guns ajus tes, de
for ma ge ral, fle xi bi li zan do o aces so,
ti ran do con di ci o nan tes do aces so. A
gen te acre di ta que, com es sa li be ra- 
ção, o pro gra ma po de che gar a até R$
20 bi lhões de po ten ci al”, afir mou.

Na pró xi ma ter ça-fei ra (23), se rá a
vez do mi nis tro da Saú de, ge ne ral
Edu ar do Pa zu el lo, pres tar es cla re ci- 
men tos aos par la men ta res so bre as
ações da pas ta no en fren ta men to da
pan de mia. O con vi te foi apro va do ho-
je.

Ain da sem da ta pre vis ta, a  Co mis- 
são Mis ta do Con gres so Na ci o nal
tam bém apro vou nes ta ter ça-fei ra
con vi te pa ra ou vir o mi nis tro do Meio
Am bi en te, Ri car do Sal les.

JUSTIÇA

Ministério quer reduzir impacto em milhas

SENACON DEU PRAZO DE 30 DIAS PARA QUE EMPRESAS APRESENTEM PROPOSTA

A Se cre ta ria Na ci o nal do Con su mi- 
dor (Se na con), ór gão do Mi nis té rio da
Jus ti ça (MJ), tem es tu da do uma for ma
de o con su mi dor não ser pre ju di ca do
nos pro gra mas de pon tu a ção e acú- 
mu lo de mi lhas em ra zão da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. Com a cri se
sa ni tá ria in ter na ci o nal, mui tos vo os
fo ram can ce la dos, in clu si ve aque les
que fo ram pa gos com mi lhas a ex pi- 
rar.

A Se na con tem tra ba lha do jun to
com as em pre sas que têm pro gra mas
de fi de li da de, bem co mo com a As so- 
ci a ção Bra si lei ra das Em pre sas do
Mer ca do de Fi de li za ção (ABEMF). O
ór gão do MJ fi xou um pra zo de 30 di as
pa ra que as em pre sas apre sen tem
pro pos ta de au tor re gu la ção que aten- 
da as ne ces si da des do con su mi dor
em re la ção ao uso de pon tos.

O go ver no su ge riu ain da o es ta be- 
le ci men to de um cri té rio de di vul ga- 
ção da ta xa de con ver são de re ais por

pon tos que pos si bi li te ao con su mi dor
es co lher a op ção de com pra mais van- 
ta jo sa. Além dis so, o ór gão re co men- 
da que as em pre sas fa çam o es tor no
dos pon tos, sem qual quer pe na li za- 
ção, no ca so de pas sa gens com pra das
e can ce la das em ra zão da pan de mia.
Além dis so, re co men da a pror ro ga ção
dos pra zos de va li da de dos pon tos
acu mu la dos por, pe lo me nos, seis
me ses.

A Mul ti plus já anun ci ou que os
pon tos ex pi ra dos em maio, ju nho e
ju lho de 2020 se rão re va li da dos por
mais 90 di as. A re va li da ção se rá fei ta
por meio de um cré di to de pon tos, no
dia se guin te à ex pi ra ção. A em pre sa
tam bém in for mou que o can ce la- 
men to de pas sa gens emi ti das com
pon tos, nas quais es ses pon tos ex pi ra- 
ram no pro ces so, re tor na rão vá li dos
por mais 180 di as na con ta do cli en te.

Já a Smi les, ou tra em pre sa do mer- 

ca do de fi de li za ção, tam bém anun ci-
ou me di das de mi ti ga ção dos im pac- 
tos da pan de mia pa ra seus cli en tes. O
pra zo de va li da de das ca te go ri as Smi- 
les de mar ço de 2021 foi es ten di do pa- 
ra mar ço de 2022. Além dis so, as mi- 
lhas bô nus de seis me ses te rão va li da- 
de de 12 me ses.

A cri se do co vid-19 atin giu em
cheio o mer ca do tu rís ti co e, con se-
quen te men te, as em pre sas aé re as. O
nú me ro de vo os do més ti cos diá ri os
caiu de 2.700 pa ra 180 quan do o Bra sil
se viu for ça do a pa rar di ver sas ati vi da- 
des econô mi cas di an te do no vo co ro- 
na ví rus. A pan de mia tam bém afe tou
o trá fe go in ter na ci o nal, pra ti ca men te
pa ra li san do as ope ra ções pa ra ou tros
ter ri tó ri os. O nú me ro de vo os co me- 
çou a au men tar len ta men te se ma nas
após as pri mei ras me di das de iso la- 
men to so ci al, mas ain da lon ge do que
se pra ti ca va em com pa ra ção com o
pe río do an te ri or à pan de mia.

Abor da gem ino va do ra

De xa me ta so na

INOVAÇÃO

Vacina britânica começa a
ser testada em humanos

EXPECTATIVA É QUE DISTRIBUIÇÃO COMECE EM MARÇO

O Im pe ri al Col le ge de Lon dres, na In gla ter ra, anun ci- 
ou que ini ci a rá, ain da nes ta se ma na, os tes tes em hu ma- 
nos de uma va ci na con tra a CO VID-19. A ex pec ta ti va
dos pes qui sa do res é que, ca so se ja apro va do, o pro du to
co me ce a ser dis tri buí do en tre mar ço e ju nho de 2021.

Nas pró xi mas se ma nas, 300 pes so as re ce be rão du as
do ses da va ci na. Es ta fa se é con si de ra da cru ci al pa ra
ates tar a se gu ran ça e a efi cá cia do pro du to.

Se os re sul ta dos imu no ló gi cos fo rem con si de ra dos
sa tis fa tó ri os, um no vo gru po de 6 mil vo lun tá ri os par ti- 
ci pa rá de uma no va eta pa dos tes tes ain da es te ano.

Em co mu ni ca do di vul ga do à im pren sa, a uni ver si da- 
de ga ran te que a va ci na pas sou por “ri go ro sos tes tes de
se gu ran ça pré-clí ni cos”, além de ter se mos tra do “se gu- 
ra” e pro du zi do “en co ra ja do res si nais de res pos ta imu- 
no ló gi cas efi ca zes” em ani mais.

O es tu do do Im pe ri al Col le ge uti li za uma téc ni ca ino- 
va do ra, que po de re vo lu ci o nar o pro ces so de pro du ção
de va ci nas e per mi tir que ci en tis tas re a jam mais ra pi da- 
men te ao sur gi men to de no vas do en ças.

Tra di ci o nal men te, va ci nas são pro du zi das a par tir de
ver sões fra gi li za das ou mo di fi ca das de um ví rus, que,
in tro du zi das no ser hu ma no, ge ram res pos tas imu no ló- 
gi cas sa tis fa tó ri as, por meio de an ti cor pos.

Des ta vez, os pes qui sa do res bri tâ ni cos apos tam nu- 
ma es tra té gia di fe ren te, ba se a da em tec no lo gia de au- 
tor re pli ca ção de um có di go ge né ti co (RNA) pro du zi do
sin te ti ca men te a par tir do ma te ri al ori gi nal do ví rus.

Uma vez in je ta da a va ci na, o RNA se re pli ca e ins trui
as cé lu las do pró prio cor po hu ma no a fa ze rem có pi as de
uma pro teí na en con tra da na par te ex te ri or do ví rus. Os
ci en tis tas es pe ram que es se pro ces so “en si ne” o sis te ma
imu no ló gi co a res pon der sa tis fa to ri a men te ao co ro na- 
ví rus no fu tu ro.

PACIENTES GRAVES

Estudo aponta remédio
que pode reduzir mortes

DEXAMETASONA  FAZ PARTE DO MAIOR TESTE DO MUNDO

Os pri mei ros re sul ta dos de um tes te clí ni co bri tâ ni co
da Uni ver si da de de Ox ford anun ci a do on tem (16),
apon ta que o tra ta men to com o cor ti coi de de xa me ta so- 
na re duz em um ter ço o ín di ce de mor ta li da de en tre os
pa ci en tes mais gra ves do no vo co ro na ví rus.

O me di ca men to faz par te do mai or tes te do mun do
de tra ta men tos exis ten tes pa ra ve ri fi car se tam bém são
efi ca zes na lu ta con tra o no vo co ro na ví rus.

Os au to res do es tu do clí ni co que re ce beu o no me de
Recovery, in for ma ram que “a de xa me ta so na é o pri mei- 
ro me di ca men to que ob ser va mos que me lho ra a so bre- 
vi vên cia em ca so de co vid-19”. O me di ca men to foi apli- 
ca da em do ses de 6 mg uma vez por dia em mais de 2 mil
pa ci en tes no Rei no Uni do que es ta vam em es ta do gra ve.

Os re sul ta dos apon tam que uma mor te se ria evi ta da a
ca da 8 pa ci en tes que res pi ra vam com o au xí lio de res pi- 
ra do res, ou pa ra 25 pa ci en tes que ne ces si tem ape nas do
oxi gê nio du ran te o tra ta men to. Pou co de pois do anún- 
cio, o go ver no bri tâ ni co dis se que o tra ta men to se rá usa- 
do ime di a ta men te pa ra tra tar os pa ci en tes afe ta dos.

“O be ne fí cio em ter mos de so bre vi vên cia é im por tan- 
te en tre os pa ci en tes que pre ci sam de oxi gê nio. Pa ra
eles, a de xa me ta so na de ve ria vi rar o tra ta men to ba se a
par tir de ago ra”, dis se um dos co or de na do res do tes te
Recovery, o dou tor Pe ter Horby, da Uni ver si da de de Ox- 
ford.

A de xa me ta so na é um gli co cor ti coi de sin té ti co que
faz par te da clas se dos cor ti cos te roi des. Tem po der al ta- 
men te an ti-in fla ma tó rio e imu nos su pres sor.

O me di ca men to tam bém po de ser usa do em tra ta- 
men tos in ten si vos e de cur to pra zo em ca sos de do en ças
reu ma to ló gi cas, dis túr bi os da pe le, aler gi as, trans plan- 
tes, tu mo res e pro ble mas ocu la res, pul mo na res, gas- 
troin tes ti nais, neu ro ló gi cos e san guí ne os.

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), até a primeira semana de junho, as perdas ultrapassaram os R$ 200 bilhões

Re mé di os mais usa dos

JUNHO

Varejo do Brasil perdeu
mais de R$ 200 bilhões 

A
pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus já fez o co mér cio va re jis ta
bra si lei ro acu mu lar uma per- 
da de R$ 200,71 bi lhões, se- 

gun do cál cu los da Con fe de ra ção Na- 
ci o nal do Co mér cio de Bens, Ser vi ços
e Tu ris mo (CNC). A es ti ma ti va con si- 
de ra o vo lu me que dei xou de ser ven- 
di do des de o iní cio das me di das de
iso la men to so ci al con tra a dis se mi na- 
ção da co vid-19, na se gun da quin ze na
de mar ço, até a pri mei ra se ma na de
ju nho.

“Es sa per da cor res pon de ao va re jo
am pli a do (que in clui as ati vi da des de
veí cu los e ma te ri al de cons tru ção).
Ela equi va le a mais de um mês in tei ro
de ven das. Por mês, o va re jo am pli a do
fa tu ra cer ca de R$190 bi lhões”, com- 
pa rou o eco no mis ta Fa bio Ben tes, res- 
pon sá vel pe lo es tu do da CNC.

A CNC pre vê uma

re tra ção re cor de de 8,7%

do vo lu me de ven das do

co mér cio va re jis ta ao

fim de 2020. 

Pa ra o con cei to am pli a do, o re cuo
es pe ra do é de 10,1%, tam bém o mais
agu do da sé rie his tó ri ca da Pes qui sa
Men sal de Co mér cio apu ra da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE).

“Es se ce ná rio

con tem pla a

fle xi bi li za ção con tí nua e

gra du al da qua ren te na.

Ca so a pan de mia

re a ce le re, as per das

se rão mai o res”, aler tou

Ben tes.

O nú me ro de tran sa ções no e-com- 
mer ce bra si lei ro vem cres cen do nos
úl ti mos me ses, mas 62% dos con su- 
mi do res bra si lei ros ain da pre fe rem as
com pras pre sen ci ais a ou tras mo da li- 
da des de con su mo, tais co mo com- 
pras em web si tes (9%), por meio de
apli ca ti vos (5%), re des so ci ais (4%),
etc. Os da dos são de uma pes qui sa da
CNC con du zi da em 2019.

As sim, por mais que as es tra té gi as
ado ta das pe lo se tor pa ra com pen sar
as res tri ções im pos tas ao flu xo de
con su mi do res te nham sur ti do efei to,
ine ga vel men te, a es tru tu ra do va re jo
ele trô ni co quan do do iní cio da pan- 
de mia e, até mes mo a mai or uti li za- 
ção des ses ca nais após a che ga da da
co vid-19 no Bra sil, não se de sen vol ve- 
ram o su fi ci en te pa ra anu lar as per das
no con su mo pre sen ci al. 

De acor do com da dos pro vi dos pe- 
la Re cei ta Fe de ral do Bra sil, o fa tu ra-
men to re al do e-com mer ce tem avan- 
ça do de for ma mais ace le ra da nos úl-
ti mos me ses. 

No com pa ra ti vo anu al, por exem-
plo, hou ve avan ços de até +39% (maio
de 2020 so bre maio de 2019)”, apon- 
tou o es tu do da CNC.

Em fe ve rei ro de 2020, a mé dia diá-
ria de tran sa ções no e-com mer ce no
País era de apro xi ma da men te 650 mil
ope ra ções. Em mar ço, o quan ti ta ti vo
diá rio mé dio su biu pa ra 720 mil com-
pras, avan çan do pa ra 970 mil em abril
e 1,2 mi lhão em maio, um cres ci men- 
to de 122% em re la ção ao mês de maio
de 2019.

Se gun do os da dos atu a li za dos se- 
ma nal men te pe la CNC, dos R$ 200,71
bi lhões de ven das per di das pe lo va re- 
jo bra si lei ro des de o agra va men to da
pan de mia no Bra sil, 91,7% (R$ 184,1
bi lhões) se con cen tra ram no va re jo
con si de ra do não es sen ci al.

Fa bio Ben tes es pe ra que a aber tu ra
gra du al dos es ta be le ci men tos co mer- 
ci ais le ve a per das me nos acen tu a das
pa ra o se tor ao lon go pró xi mos me ses,
mas a re cu pe ra ção da ati vi da de co- 
mer ci al ain da de pen de rá de ou tros fa- 
to res que im pac tam o con su mo, co- 
mo “da nos ao mer ca do de tra ba lho,
graus de aver são à ofer ta e à de man da
de cré di to, o ní vel de con fi an ça dos
con su mi do res e o com por ta men to
dos pre ços”.

IBGE

Metades das pessoas se automedicou

PESQUISA DO IBGE MOSTRA QUE MAIS DA METADE DAS PESSOAS COM SINTOMAS NÃO PROCURARAM ATENDIMENTO MÉDICO

A pri mei ra pes qui sa em re la ção ao
no vo co ro na ví rus fei ta pe lo Ins ti tu to
Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca
(IB GE) mos trou que mais da me ta de
das pes so as que apre sen ta ram sin to- 
mas da co vid-19 e não pro cu ra ram
aten di men to mé di co se au to me di ca- 
ram. Além dis so, 82,4% fi ca ram em
ca sa, 4,8% li ga ram pa ra al gum pro fis- 
si o nal de saú de e 13,3% com pra ram
ou to ma ram re mé dio por ori en ta ção
mé di ca.

A PNAD co vid-19 es ti ma que, en tre
24 a 30 de maio, 22,1 mi lhões de pes- 
so as apre sen ta vam pe lo me nos um
dos sin to mas da co vid-19. O nú me ro
de pes so as que apre sen tou sin to mas
gri pais é o me nor des de o iní cio da
pes qui sa. Os re sul ta dos mos tram que
en tre a pri mei ra e quar ta se ma na de
maio, caiu de 26,8 mi lhões pa ra 22,1
mi lhões o nú me ro de pes so as que re- 
la ta ram si nais de gri pe.

A co or de na do ra de Tra ba lho e Ren- 
di men to, Ma ria Lu cia Vi ei ra, acre di ta
que a re du ção de pes so as com sin to- 

mas po de ser um efei to do dis tan ci a- 
men to so ci al. “As me di das de iso la- 
men to fi ze ram com que pes so as aca- 
bem não se in fec tan do, por que es tão
em su as ca sas. Por exem plo, quem
tem fi lhos sa be que eles pe gam gri pe
na cre che e na es co la, o que não ocor- 
re com a sus pen são das ati vi da des”,
ex pli cou.

O sin to ma mais fre quen te foi a dor
de ca be ça, in for ma da por 10,2 mi- 
lhões de pes so as na se ma na de 24 a 30
de maio. Em se gui da vem na riz en tu- 
pi do, tos se, dor mus cu lar e ou tros. A
di fi cul da de de res pi rar, sin to ma mais
gra ve da do en ça, foi apre sen ta por
1,4% da pes so as. Já a per da de chei ro
ou de sa bor foi re fe ri da por 1,8% da
po pu la ção.

Em uma ou tra aná li se en co men da- 
da pe lo Con se lho Fe de ral de Far má cia
(CFF), foi cons ta ta do que hou ve au- 
men to na pro cu ra de me di ca men tos
as so ci a dos ao tra ta men to da co vid-19

nos pri mei ros três me ses do ano. A vi- 
ta mi na C, cu jo “efei to pre ven ti vo”
con tra o ví rus foi dis se mi na do em fa- 
ke news, foi a cam peã em co mer ci a li- 
za ção, com au men to de 180% nas
ven das. O pa ra ce ta mol te ve au men to
de 77% nas ven das, ocu pan do a se- 
gun da po si ção, se gui do pe la hi dro xi- 
clo ro qui na, com mais 67% de ven das.

Em meio a es se ce ná rio, os con se- 
lhos de far má cia re a li za ram, a cam pa-
nha “não en tre em pâ ni co e an tes de
usar qual quer me di ca men to, con sul-
te o far ma cêu ti co”. Is so por que, di an- 
te da re co men da ção de não ir aos hos- 
pi tais sem ne ces si da de, o far ma cêu ti- 
co aca ba sen do o pro fis si o nal da saú-
de mais aces sí vel. Pa ra res guar dar a
ca te go ria e ga ran tir a se gu ran ça do
pa ci en te, o CFF emi tiu uma no ta téc-
ni ca em que ma ni fes ta for mal men te a
pos si bi li da de do far ma cêu ti co ne gar
a dis pen sa ção de um me di ca men to,
mes mo com pres cri ção mé di ca, pos- 
si bi li da de já as se gu ra da aos pro fis si o- 
nais.

PNAD

28,6 mi lhões fo ra do
mer ca do de tra ba lho

Os pri mei ros re sul ta dos da PNAD Co vid fo ram di vul- 
ga dos nes ta ter ça-fei ra (16) pe lo IB GE. O le van ta men to
é uma ver são da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do- 
mi cí li os (PNAD Con tí nua), re a li za da com apoio do Mi- 
nis té rio da Saú de, pa ra iden ti fi car os im pac tos da pan- 
de mia no mer ca do de tra ba lho e pa ra quan ti fi car as pes- 
so as com sin to mas as so ci a dos à sín dro me gri pal.

Os da dos di vul ga dos ho je cor res pon dem às qua tro
se ma nas de maio. A pre vi são é que, na úl ti ma se ma na
do mês de ju nho, com os da dos men sais con so li da dos, o
IB GE apre sen ta rá da dos por gran des re giões e uni da des
da fe de ra ção, ida de e se xo, en tre ou tros in di ca do res
mais de ta lha dos de afas ta men to do tra ba lho e tra ba lho
re mo to.

Em meio à pan de mia, 28,6 mi lhões de pes so as es ta- 
vam fo ra do mer ca do de tra ba lho no mês de maio

Cer ca de 17,7 mi lhões de pes so as não pro cu ra ram
em pre go na úl ti ma se ma na de maio por cau sa da pan- 
de mia de Co vid-19 ou por fal ta de opor tu ni da de na re- 
gião em que vi vem. Nes se pe río do, ou tros 10,9 mi lhões
já es ta vam de sem pre ga dos e em bus ca de uma ocu pa- 
ção. Com is so, o país al can çou a mar ca de 28,6 mi lhões
de pes so as que que ri am um em pre go, mas en fren ta ram
di fi cul da des pa ra se in se rir no mer ca do de tra ba lho, se ja
por fal ta de va gas ou re ceio de con trair o no vo co ro na ví- 
rus.

Em maio, o IB GE es ti ma que 84,4 mi lhões de pes so as
es ta vam ocu pa das no país, em bo ra 169,9 mi lhões es ti- 
ves sem em ida de pa ra tra ba lhar. Is so sig ni fi ca que me- 
nos da me ta de (49,5%) es ta va tra ba lhan do no mês pas- 
sa do.

A pes qui sa mos tra tam bém que o país so ma va 29 mi- 
lhões de tra ba lha do res na in for ma li da de, que são os
em pre ga dos do se tor pri va do sem car tei ra; tra ba lha do- 
res do més ti cos sem car tei ra; em pre ga dos que não con- 
tri bu em pa ra o INSS; tra ba lha do res por con ta pró pria
que não con tri bu em pa ra o INSS; e tra ba lha do res não
re mu ne ra dos em aju da a mo ra dor do do mi cí lio ou pa- 
ren te.

Es se con tin gen te, po rém, caiu ao lon go do mês. Na
pri mei ra se ma na de maio, a ta xa de in for ma li da de foi de
35,7%. Já na quar ta, ela ha via re cu a do pa ra 34,5%, com a
re du ção de 870 mil pos tos de tra ba lho in for mais em re- 
la ção ao iní cio do mês.

“A in for ma li da de fun ci o na co mo um col chão amor te- 
ce dor pa ra as pes so as que vão pa ra a de so cu pa ção ou
pa ra a su bu ti li za ção. O tra ba lho in for mal se ria uma for- 
ma de res ga te do em pre go, por tan to não po de mos di zer
que es sa que da é po si ti va”, afir ma o di re tor ad jun to de
Pes qui sas do IB GE, Ci mar Aze re do, com ple men tan do
que é ne ces sá rio aguar dar os pró xi mos re sul ta dos pa ra
ava li ar com mais pre ci são o im pac to da pan de mia nes se
gru po.

En tre as 74,6 mi lhões de pes so as que es ta vam fo ra da
for ça de tra ba lho (que não es ta va tra ba lhan do nem pro- 
cu ra va por tra ba lho) na úl ti ma se ma na de mar ço, 23,7%
gos ta ri am de tra ba lhar, mas não bus ca ram tra ba lho de- 
vi do à pan de mia ou por fal ta de opor tu ni da de no lo cal
on de vi vem. Já 25,7 mi lhões (34,4%) gos ta ri am de tra ba- 
lhar. Es ses in di ca do res fi ca ram es tá veis nas qua tro se- 
ma nas de maio.

Já en tre as 84,4 mi lhões de pes so as ocu pa das, na úl ti- 
ma se ma na do mês, 14,6 mi lhões es ta vam tem po ra ri a- 
men te afas ta das do tra ba lho de vi do ao iso la men to so ci- 
al ou fé ri as co le ti vas, o que re pre sen ta va 17,2% do to tal
de em pre ga dos.

Ain da en tre os ocu pa dos, a PNAD COVID19 mos tra
que 8,8 mi lhões tra ba lha ram de for ma re mo ta na úl ti ma
se ma na de maio. Is so re pre sen ta 13,2% da po pu la ção
ocu pa da e não afas ta da do tra ba lho em vir tu de da pan- 
de mia. Na pri mei ra se ma na, es se nú me ro era de 8,6 mi- 
lhões de tra ba lha do res em re gi me de ho me of fi ce ou te- 
le tra ba lho.

A PNAD COVID19 mos tra tam bém que na quar ta se- 
ma na de maio, 3,6 mi lhões de pes so as com sin to mas de
gri pe pro cu ra ram aten di men to mé di co em uni da des da
re de pú bli ca e pri va da de saú de no país. Mais de 80%
des ses aten di men tos fo ram na re de pú bli ca de saú de.

Des se to tal em bus ca de aten di men to, 1,1 mi lhão se
di ri gi ram a hos pi tais e 127 mil fo ram in ter na das. No en- 
tan to, 22,1 mi lhões de pes so as re la ta ram ao me nos um
dos 12 sin to mas co muns a di ver sas gri pes e que po dem
ocor rer na Co vid-19. En tre os 3,6 mi lhões que pro cu ra- 
ram aten di men to, po den do ter bus ca do mais de um ti- 
po, 43,6% fo ram ao Pos to de saú de, Uni da de Bá si ca de
Saú de (USB) ou Equi pe de Saú de da Fa mí lia; 23,4% a
pron to so cor ro do Sis te ma Úni co da Fa mí lia ou Uni da de
(SUS) de Pron to Aten di men to (UPA) e 17,3% a hos pi tal
do SUS. Na re de pri va da, a pro cu ra foi de 9,4% em am- 
bu la tó rio ou con sul tó rio pri va do; 12,8% em hos pi tal pri- 
va do e; 3,6% em pron to so cor ro pri va do. A pes qui sa ve- 
ri fi cou que ao lon go do mês de maio hou ve um au men to
de 94 mil pa ra 127 mil no nú me ro de in ter na ções hos pi- 
ta la res. O sin to ma mais fre quen te, se gun do a PNAD
COVID19, foi a dor de ca be ça, re la ta da por 10,2 mi lhões,
se gui do por na riz en tu pi do ou es cor ren do, quei xa de 8,3
mi lhões, pe la tos se, es ti ma da em 6,5 mi lhões e por dor
mus cu lar, re la ta da por 5,9 mi lhões de pes so as. Dor de
gar gan ta (5,0 mi lhões), fe bre (4,8 mi lhões), per da de
chei ro ou de sa bor (3,7 mi lhões), fa di ga (3,3 mi lhões) e
di fi cul da de de res pi rar (2,9 mi lhões) fo ram ou tros sin to- 
mas de gri pe cap ta dos pe la pes qui sa.

No Ma ra nhão, uma equi pe com pos ta por 150 pro fis- 
si o nais, en tre en tre vis ta do res, su per vi so res e co or de na- 
do res, tra ba lha pa ra al can çar apro xi ma da men te 9.700
do mi cí li os em 207 mu ni cí pi os do es ta do. Po rém, a equi- 
pe vem en con tran do di fi cul da des pa ra efe ti var as en tre- 
vis tas, que são fei tas via te le fo ne e du ram, em mé dia, 10
mi nu tos.
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» CRIS TO VAM BU AR QUE
Pro fes sor emé ri to da UnB

Caldo de cultura

Ima gi ne mos um

bra si li en se que es ti ves se

dis tan te, sem aces so a

in for ma ções du ran te

dois anos.

 Ele vol ta à ca pi tal e, cla ro, dá uma
vol ti nha na Es pla na da dos Mi nis té ri- 
os. Ao pas sar pe la Pra ça dos Três Po- 
de res, vê um gru po pe que no de pes- 
so as que lan çam fo gos de ar ti fí cio. O
que lhe vi rá à ca be ça? Tal vez al gu ma
co me mo ra ção.

Mais ou me nos o que o dis se Luís
Ro ber to Bar ro so. Em no ta pos ta da em
re de so ci al, o mi nis tro qua li fi cou os
par ti ci pan tes de “ir re le van tes na
quan ti da de de in te gran tes e na qua li- 
da de das ma ni fes ta ções”. Va le, en tão,
a per gun ta. Por que a re a ção tão vi go- 
ro sa de ma gis tra dos, par la men ta res,
Mi nis té rio Pú bli co?

Pos sí vel res pos ta tal vez se ja es ta:

cal do de cul tu ra. Tra ta-se do re su mo
de su ces são de de cla ra ções im pen sa- 
das, re cu os em de ci sões, con fron to
en tre po de res, ex po si ção ex ces si va.
Des de  mar ço, po pu la res vão às ru as
em apoio ao pre si den te. Vi ram-se fai- 
xas con tra o STF e o Le gis la ti vo. Hou- 
ve até quem cla mas se por in ter ven ção
mi li tar. Jair Bol so na ro es te ve pre sen te
em al guns atos.

Há três se ma nas, gru pos con trá ri os
ao Pla nal to tam bém ocu pam vi as de
Bra sí lia e São Pau lo. Mis tu ram-se a
ou tras vo zes. En tre elas, an tir ra cis tas
e an ti go ver na do res. Bol so na ro pe diu
aos se gui do res que de sis tis sem das
ma ni fes ta ções. Sem êxi to. De qual- 
quer for ma, o nú me ro ra reia dos dois
la dos.

A bal búr dia ocor re em ple na pan- 
de mia. O co ro na ví rus ma tou qua se
450 mil pes so as no mun do e se apro- 
xi ma de 45 mil no Bra sil. Pre vi sões
som bri as as sus tam. O Pro du to In ter- 
no Bru to des pen ca, em pre sas fe cham
as por tas, o de sem pre go se mul ti pli ca,
a po bre za au men ta, a fo me cres ce en- 
tre os mais vul ne rá veis.

Sem va ci na, sem re mé dio efi caz e

sem co nhe ci men to ple no do ví rus,
au men ta o cli ma de in cer te za, in se gu- 
ran ça e me do. Paí ses que anun ci a ram
o fim da cri se sa ni tá ria ex pe ri men tam
no va on da do mal. Es ta dos bra si lei ros
tam bém. Nes se ce ná rio, aflo ram-se
hi per sen si bi li da des e so bres sai a im- 
por tân cia da pa la vra.

A “ir re le van te” pi ro tec nia em fren te
ao STF, en ten di da co mo agres são à
de mo cra cia, me re ceu jus to re pú dio
do pre si den te Di as Tof fo li, au to ri da-
des e ci da dãos de va ri a das to na li da- 
des par ti dá ri as. Co mo dis se o mi nis-
tro Bar ro so, “há di fe ren ça en tre mi li- 
tân cia e ban di da gem”. As ins ti tui ções
es tão em ple no fun ci o na men to pa ra
es ta be le cer li mi tes.

Fez bem o pre si den te Bol so na ro ao
afir mar que pen sa aca bar com as en- 
tre vis tas em Fren te ao Pa lá cio da Al vo-
ra da — fon te de fre quen tes cri ses. A
pa la vra não per ten ce a quem a pro fe-
re, mas ao pú bli co, que re ce be a men- 
sa gem de for ma di fe ren te. Co mo afir- 
ma Ni zan Gua na es, “a co mu ni ca ção
não é o que se diz, mas o que se en ten- 
de”. A do che fe da na ção tem mui to
pe so.

40 milhões de Floyds

O lei tor cer ta men te não

en ten de ria se o tí tu lo

des te ar ti go fos se “o

odi o so ren dis mo”, da

mes ma for ma que um

lei tor do iní cio do

sé cu lo 20 não

en ten de ria o tí tu lo

“odi o so ra cis mo”. 

A prá ti ca ra cis ta já exis tia há sé cu- 
los, mas a pa la vra se con so li dou a par- 
tir dos anos 1930. Até a dé ca da de 60,
nos Es ta dos Uni dos, es pe ci al men te
nos es ta dos do Sul, on de cri an ças
bran cas e ne gras eram se gre ga das em
es co las di fe ren tes, ban cos de ôni bus e
ba nhei ros. Em to da par te ha via por ta
de en tra da se pa ran do os bran cos dos
ne gros.

Até ho je, no Bra sil, se gre ga mos em
es co las di fe ren tes as cri an ças con for- 
me a ren da da fa mí lia. Os co lé gi os de
qua li da de são ne ga dos às cri an ças de
bai xa ren da, sen do ofe re ci dos pa ra
aque las cu jas fa mí li as po dem pa gar.
Ape sar da dis cri mi na ção por ren da,
os di ci o ná ri os não re gis tram a pa la vra
ren dis mo, por que es se tra ta men to
não é vis to co mo dis cri mi na ção. Não
é con si de ra do re sul ta do de pre con- 
cei to odi o so, é con sequên cia de um
con cei to to le ra do.

Fe liz men te, já não é mais to le ra do

que uma cri an ça se ja im pe di da de es- 
tu dar em uma es co la por pre con cei to
de cor. A des pei to de, no Bra sil, o ren- 
dis mo ser um bra ço do ra cis mo de vi- 
do ao fa to de nos sa po bre za ter pe le
ne gra, ain da é acei ta co mo sim ples
con cei to a proi bi ção de fi lhos de po- 
bres es tu da rem em es co las com a
mes ma qua li da de de cri an ças ri cas.
Por que as es co las pú bli cas pa ra to dos
são re le ga das, sem a qua li da de, sal vo
ra ras ex ce ções.

Foi o ator Will Smith quem dis se
que “o ra cis mo não au men tou, ele foi
fo to gra fa do e di vul ga do”, mos tran do
um po li ci al bran co as fi xi an do um ho- 
mem ne gro que, de ses pe ra do, sus sur- 
ra va: “Eu não con si go res pi rar”. O ví- 
deo mos trou a ca ra da per ver são do
ra cis mo. Mas o ren dis mo es co lar não
tem seu fil me pa ra mos trar a tra gé dia,
e edu ca ção de qua li da de não é vis ta
co mo oxi gê nio in te lec tu al ne ces sá rio
pa ra a so bre vi vên cia ple na nes te sé- 
cu lo do co nhe ci men to.

A po pu la ção sa be que, dos 50 mi- 
lhões de cri an ças bra si lei ras em ida de
es co lar, pe lo me nos 40 mi lhões es tão
fo ra de es co la de qua li da de. Mas não
se per ce bem os ris cos que elas cor rem
por fal ta do oxi gê nio in te lec tu al que
não re ce be rão na ida de cer ta. Não
exis te a per cep ção de que, es tan do fo- 
ra de uma es co la de qua li da de, a cri- 
an ça es tá sen do as fi xi a da. Fal ta rá oxi- 
gê nio in te lec tu al ao lon go da vi da:
não sa be rá ler, ori en tar-se, ter em pre- 
go, pro du zir e par ti ci par da ri que za
que o mun do mo der no pro duz. Mas a
as fi xia edu ca ci o nal não atin ge so- 
men te a cri an ça, e, sim, o país in tei ro,
que per de em pro du ti vi da de, ino va- 
ção, par ti ci pa ção e cons ci ên cia ple na.

Além de in jus to e odi o so, o per ver- 
so e tam bém es tú pi do con cei to de
que edu ca ção de qua li da de é ape nas

um di rei to pa ra quem po de pa gar, não
le va em con ta que ela é ne ces si da de
pes so al, co mo res pi rar e co mo ve tor
pa ra o pro gres so do país. 

Os na vi os ne grei ros ti nham ma ru- 
jos en car re ga dos de não dei xar que
es cra vos sal tas sem ao mar, por que a
mor te de um de les era vis ta co mo pre- 
juí zo pa ra o do no e to da a ca deia
econô mi ca de que ele par ti ci pa ria.
Sé cu los de pois, por não per ce ber mos
as con sequên ci as des sa mal da de com
a cri an ça e a es tu pi dez com o país, nós
dei xa mos que nos sas cri an ças sal tem
ao mar da de ses co la ri da de ou fi quem
no po rão da edu ca ção, que é uma es-
co la sem qua li da de.

Tam pou co per ce be mos que es ta-
mos ali men tan do o ra cis mo, que nas- 
ce no ata vis mo da his tó ria e na de si- 
gual da de da es co la, ber ço da ex clu são
dos afro des cen den tes e dos po bres. A
es co la sem qua li da de in duz a pre con-
cei tos que se es pa lham pe la so ci e da-
de. A es co la se rá o tú mu lo do ra cis mo
quan do a edu ca ção for ofe re ci da a to-
dos com a mes ma qua li da de e o mes- 
mo con teú do hu ma nis ta que des fa ça
pre con cei tos e va lo ri ze a di ver si da de.
Mas a to le rân cia com o ren dis mo es- 
co lar im pe de a lu ta pa ra que os fi lhos
dos po bres e dos ri cos es tu dem em
co lé gi os com a mes ma qua li da de.

Con tra o ra cis mo, lu ta-se por co tas
nas uni ver si da des, mas não se lu ta
con tra o ren dis mo, que im pe de as es- 
co las pú bli cas mu ni ci pais te rem a
mes ma qua li da de das bo as es co las
pri va das ou fe de rais. Fal ta ago ra que,
100 anos de pois do sur gi men to da pa- 
la vra ra cis mo, a pa la vra ren dis mo se ja
tam bém en ten di da co mo pre con cei to
odi o so quan do se re fe rir à se gre ga ção
que so frem as cri an ças po bres ao se- 
rem im pe di das de de sen vol ver seus
ta len tos na es co la e na ida de ide al.

ADRI A NA IZEL
adri a nai zel.df@da br.com.br

Re gis tros da
qua ren te na

A qua ren te na es ta be le ci da co mo me di da con tra o no- 
vo co ro na ví rus pro va vel men te não se rá es que ci da por
quem a vi veu. O iso la men to so ci al, a mu dan ça de ro ti na
e de pa ra dig mas e o as sus ta dor nú me ro de mor tes. Tu do
is so é ex tre ma men te mar can te. E, por mais es tra nho
que pa re ça, tam bém ins pi ra dor.

O mun do das ar tes já so fre in fluên cia do pe río do de
dis tan ci a men to im pos to pe la pan de mia. Mú si ca, li te ra- 
tu ra, au di o vi su al e ar tes vi su ais acu mu lam pro je tos ten- 
do a si tu a ção co mo te ma. 

O prin ci pal de sa fio é en con trar o

equi lí brio de ser pre ci so e em pá ti co

so bre um mo men to de tan ta

tris te za e in cer te za.

Na mú si ca, quem me lhor o fez foi a can to ra Adri a na
Cal ca nhot to. No dis co Só, to tal men te pro du zi do na
pan de mia, a ar tis ta con se gue abor dar um mo men to tão
de li ca do com uma so no ri da de pa ra ci ma e que, mes mo
to can do na fe ri da, não é som brio;  pe lo con trá rio, é sau- 
do sis ta.

Em O que te mos, fa la so bre a so li dão nos apar ta men- 
tos: “Nos tem pos de qua ren te na/ Nas sa ca das, nos so- 
bra dos/ Nós es ta mos amon to a dos e sós/ O que te mos
são ja ne las”. En quan to em Bun da lê lê, faz o funk da
qua ren te na que brin ca com ter mos mui to uti li za dos no
es ti lo pa ra re tra tar o ócio e a re pe ti ção den tro de ca sa: “É
o funk da qua ren te na/ O que faz na qua ren te na/ Na
qua ren te na, o que que faz/ Sen ta, sen ta, sen ta/ Sen ta a
bun da e es tu da/ Sen ta a bun da e lê lê/ E vai à lu ta”.

Na li te ra tu ra, uma du pla cap tou de

for ma ge nuí na a qua ren te na. As

pro fes so ras da Uni ver si da de de

Bra sí lia, Ja na ra Sou sa e Elen

Ge ral des, que lan ça ram a sé rie

li te rá ria Co mo so bre vi vi à

pan de mia.

Em pá ti ca, le ve e ins ti gan te. É as sim a sa ga que co me- 
ça com Per to de mim e já tem mais um ou tro li vro pu bli- 
ca do, A se nho ra das ba na nas, e mais dois em pro ces so
de cri a ção. Lo go no pri mei ro, uma men sa gem me cha- 
mou aten ção e que, pe lo me nos pa ra mim, de fi ne mui to
bem o mo men to: “A pan de mia nos tor na ul tras sen sí veis
ao que tí nha mos, ao que qua se per de mos”.

O olhar das pro fes so ras con se gue ser ain da mais sen- 
sí vel ao abrir a pers pec ti va pa ra per so na gens di fe ren tes
nar ra rem as vá ri as qua ren te nas. Tu do is so com es pe ran- 
ça, co mo des cre ve Te re zi nha, pro ta go nis ta do se gun do
li vro: 

“Re sol vi es cre ver es te li vro pa ra que as pes so as te- 
nham es pe ran ça quan do pas sa rem por si tu a ções di fí- 
ceis na vi da, co mo a per da de tu do que é im por tan te pa- 
ra elas, a fal ta de di nhei ro e as do en ças, prin ci pal men te,
a que acho mais hor rí vel de to das, a do en ça que es se no- 
vo ví rus trou xe, que se trans for mou nu ma pan de mia”.
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Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, pré-candidatos à prefeitura de São Luís
investem em projetos e movimentos políticos para trair a atenção dos eleitores

SAMARTONY MAR TINS

NA CON TRA MÃO

Os de mais pré-can di da tos

PREFEITURA

Pré-candidatos voltam
a focar nas eleições 

C
om os olhos vol ta dos pa ra
elei ções de 2020, os pré-can- 
di da tos à pre fei tu ra de São
Luís co me ça ram a mo vi men- 

tar a sua agen da po lí ti ca, in de pen- 
den te men te da vo ta ção ocor rer nas
da tas já pre vis tas na le gis la ção elei to- 
ral (04/10 ou tu bro o 1º tur no e 25/10 o
2º tur no) ou nos di as 15 de no vem bro
e 6 de de zem bro, da ta pro pos ta por
con ta da pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus (co vid-19).

 
Com o pre si den te da Câ ma ra Mu- 

ni ci pal de São Luís, ve re a dor Os mar
Fi lho (PDT), fo ra da dis pu ta da elei- 
ção des te ano, após anun ci ar apoio
de le e o seu par ti do ao no me do de pu- 
ta do es ta du al Ne to Evan ge lis ta
(DEM), a cor ri da elei to ral pro me te ser
mais acir ra da.

 
Os mar Fi lho in for mou, que a de ci- 

são de não man ter sua can di da tu ra
pa ra pre fei to foi to ma da de ma nei ra
co le ti va, em um diá lo go que en vol veu
li de ran ças do PDT, com o se na dor We- 
ver ton Ro cha e o ve re a dor Rai mun do
Pe nha, pre si den tes dos di re tó ri os es- 
ta du al e mu ni ci pal, res pec ti va men te,
além de fi li a dos e re pre sen tan tes dos
mo vi men tos so ci ais par ti do.

 
De for ma con sen su al, se gun do Os- 

mar, tam bém foi ba ti do o mar te lo
acer ca do apoio a Ne to Evan ge lis ta. 
Ques ti o na do so bre uma in di ca ção do
PDT pa ra com por, co mo um can di da- 
to a vi ce-pre fei to, a cha pa en ca be ça da

por Ne to, Os mar ad mi tiu a pos si bi li- 
da de, mas rei te rou que es te de ba te
ain da es tá em an da men to.

Por meio de su as re des so ci ais, Ne- 
to Evan ge lis ta, re per cu tiu o apoio de
Os mar Fi lho e do PDT.

“Agra de ço ao Pre si den te da Câ ma ra
de Ve re a do res de São Luís, Os mar Fi- 
lho, pe lo apoio à mi nha pré-can di da- 
tu ra à Pre fei tu ra de São Luís. A de ci são
tem o con sen so das prin ci pais li de- 
ran ças po lí ti cas do PDT do Ma ra nhão
co man da do pe lo se na dor We ver ton
Ro cha”, dis se Evan ge lis ta. O par la- 
men tar que tam bém acres cen tou que
a sua can di da tu ra à pre fei to é um pro- 
je to co le ti vo.

 
“As fi lei ras es tão en gros san do e eu

te nho cer te za ab so lu ta que da qui em
di an te mais pes so as fa rão ade são ao
nos so pro je to po lí ti co pa ra a cons tru- 
ção de um pla no de de sen vol vi men to
pa ra a nos sa ci da de”, res sal tou o par- 
la men tar que es tá li cen ci a do da As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão.

 
Ques ti o na do por O Im par ci al so bre

o apoio do PDT à can di da tu ra de
Evan ge lis ta, o se na dor e pre si den te
es ta du al do par ti do, We ver ton Ro cha,
dis se: “Ne to Evan ge lis ta é um jo vem
de pu ta do que tem apre sen ta do tra ba- 
lho e ca pa ci da de de diá lo go. Du as
qua li da des im por tan tes pa ra um pre- 
fei to. Em ra zão dis so, a ban ca da do
PDT na Câ ma ra Mu ni ci pal e a mi li- 
tân cia do par ti do já de mons tra ram
in te res se em apoiá-lo co mo can di da- 
to a pre fei to de São Luís, em 2020″.

“Co mo pre si den te

es ta du al, se gui rei o

sen ti men to da ba se

par ti dá ria”, dis se o

par la men tar.

 
Na con tra mão, o pré-can di da to a

pre fei to de São Luís, Car los Ma dei ra,
do So li da ri e da de, foi o pri mei ro do
país a de fen der a sus pen são das elei- 
ções mu ni ci pais de 2020, em vir tu de
da pan de mia do co ro na ví rus. A eco- 
no mia pa ra os co fres pú bli cos com a
sus pen são das elei ções gi ra ria em tor- 
no de R$ 8,8 bi lhões de re ais en tre des-
pe sas com o  Fun do Elei to ral pa ra par- 
ti dos po lí ti cos  e  cus tos da Jus ti ça
Elei to ral.

“Acho pru den te a com ple ta re for- 
mu la ção do ca len dá rio elei to ral, com
a sus pen são das elei ções des te ano.
Es se as sun to so men te po de rá ser tra- 
ta do por nor ma cons ti tu ci o nal, mas
uma Emen da à Cons ti tui ção po de ser
en ca mi nha da ao Con gres so pa ra mo- 
di fi car a Cons ti tui ção Fe de ral e pror-
ro gar os man da tos dos atu ais pre fei- 
tos e ve re a do res por 6 me ses”, de fen- 
deu Ma dei ra atra vés de sua con ta no
in te gram. A su ges tão do pré-can di da- 
to  e  Juiz Fe de ral  apo sen ta do é que o
plei to de 2020 se ja adi a do pa ra o pri- 
mei ro se mes tre de 2021.

Planos de governo com a população

PREFEITURA DE SAO LUÍS É O GRANDE OBJETO DE COBIÇA DOS PRÉ-CANDIDATOS 

Em con tra par ti da, o de pu ta do fe- 
de ral li cen ci a do, Ru bens Jú ni or (PC- 
doB), lan çou de for ma vir tu al na úl ti- 
ma se gun da-fei ra (15), o pro je to “Diá- 
lo gos por São Luís”, que é um mo vi- 
men to po lí ti co vol ta do pa ra cons tru- 
ção de um pla no de go ver no que se rá
apre sen ta do em con ven ções par ti dá- 
ri as no mês que vem.  Se gun do Ru- 
bens Jú ni or, a ideia é reu nir um con- 
jun to de in for ma ções pa ra ma pe ar a
re a li da de da ci da de, e ten tar en con- 
trar so lu ções pa ra avan çar nas trans- 
for ma ções que a ci da de quer e pre ci- 
sa.  O can di da to do Par ti do Co mu nis- 
ta já con ta com apoio de três par ti dos
e es tá em con ver sas avan ça das com
di ver sas le gen das pa ra com po si ção
de cha pa que dis pu ta rá a pre fei tu ra
mu ni ci pal de São Luís. “Mi nha tra je- 
tó ria de co e rên cia com os prin cí pi os
do nos so cam po po lí ti co me faz pe dir
com hu mil da de, o apoio pa ra cons- 
truir mos um Pla no de Go ver no fei to à
mui tas mãos. Com a bên ção de Deus e
o apoio do po vo, te nho cer te za que
che ga re mos lá”, dis se Ru bens ao mos- 
trar que as pro pos tas pac tu a das com a
po pu la ção se rão co lo ca das em prá ti- 
ca, em ca so de vi tó ria. O pré-can di da- 
to a pre fei to de São Luís pe lo PSOL,
pro fes sor Fran klin Dou glas, e um gru- 
po de apoi a do res de sua can di da tu ra
tam bém lan çou atra vés das re des so- 

ci ais o mo vi men to “Vum bo ra” com a
fi na li da de de in cen ti var uma am pla
con sul ta aos di ver sos seg men tos da
ci da de vi san do a cons tru ção de uma
pro pos ta de go ver no mo der na e sus- 
ten tá vel pa ra a ca pi tal. “De bai xo pa ra
ci ma. Com par ti ci pa ção. Di ver sas
pers pec ti vas, so bre tu do da que les que
não es tão nos cen tros de de ci são das
po lí ti cas pú bli cas de nos sa ci da de. O
‘Vum bo ra’ é pa ra além de uma elei- 
ção. É uma es tra té gia de cons tru ção
co le ti va de um no vo pro je to pa ra uma
no va ci da de, mo der na, in clu si va, sus- 
ten tá vel”, ex pli cou Fran klin Dou glas.
Os or ga ni za do res do mo vi men to
“Vum bo ra” ex pli cam a con sul ta se rá
via ins tru men tos di gi tais por con ta da
pan de mia do co vid-19 e em res pei to
às ori en ta ções sa ni tá ri as, co mo por
exem plo evi tar aglo me ra ções e man- 
ter o dis tan ci a men to so ci al. Já a pré-
can di da ta De ti nha (PL), lan çou o pro- 
je to “En con tros do Co ra ção” que es tá
pas san do por di ver sos bair ros da ilha
on de ela pro mo ve con ver sas com li- 
de ran ças pa ra  en ten der as de man- 
das. “É mui to im por tan te es tar per to
das pes so as, só as sim a gen te po de
atu ar de for ma ca da vez me lhor”. Pa ra
o seu pro je to po lí ti co, a de pu ta da es- 
ta du al con ta com o apoio do Pa tri o ta
e com o apoio de seu ma ri do, o de pu- 
ta do fe de ral Jo si mar de Ma ra nhão zi- 

nho, pre si den te do PL, Mar re ca Ne to e
os de pu ta dos es ta du ais Vi ní cius Lou- 
ro e Hé lio So a res. O de pu ta do es ta du- 
al Zé Iná cio que ofi ci a li zou a sua pré-
can di da tu ra a pre fei to de São Luís pe- 
lo Par ti do dos Tra ba lha do res (PT) na
elei ção des te ano con ti nua man ten do
diá lo go com a mai o ria das for ças in- 
ter nas do par ti do que de fen de seu
pro je to po lí ti co, li de ran ças do mo vi- 
men to so ci al, es tu dan til, sin di cal, de
mu lhe res, ne gros e di ri gen tes na ci o- 
nais do par ti do. O par la men tar acre- 
di ta que uma can di da tu ra ma jo ri tá ria
for ta le ce a cha pa pro por ci o nal de ve- 
re a do res na ca pi tal.

Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos), Wel- 
ling ton do Cur so (PSDB) e Adri a no
Sarney (PV) – se guem com fo co em
dis cus sões de pro je tos que tra mi tam
na As sem bleia Le gis la ti va e tam bém
em ações de fis ca li za ção do Go ver no
do Ma ra nhão no com ba te a pan de- 
mia. Já Bi ra do Pin da ré (PSB), con ti- 
nua en vol vi do com su as ati vi da des
par la men ta res  Sau lo Ar can ge li (PS- 
TU), tra ba lha em seu pro je to por meio
das re des so ci ais on de con ti nua com
su as crí ti cas pau ta das con tra a fle xi bi- 
li za ção do co mér cio na ilha e de ba- 
ten do so bre a es ta bi li da de do sa lá rio e
ren da pa ra tra ba lha do res.
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Ex-pre si den tes jun tos (1)

Ex-pre si den tes jun tos (2)

Pres tan do con ta

“Re ze pe lo me lhor e pre pa re-se pa ra o pi -
or”.

Di no na Car ta Ca pi tal

Re pac tu ar

O uber da co mi da
Pou cos po lí ti cos con se guem tra du zir tão bem nu ma fra se, a

du ra re a li da de vi vi da na pan de mia do co ro na ví rus por uma ca te- 
go ria pro fis si o nal que ex plo diu no mun do to do. No Bra sil, com
res tau ran tes, piz za ri as e lan cho ne tes fe cha das, o en tre ga dor des- 
ses pro du tos fo ram os “sal va do res da pá tria”. Ago ra, eles re sol ve- 
ram dar um bas ta na ex plo ra ção de seu tra ba lho e fa zer o que qua- 
se to dos tra ba lha do res es tão fa zen do: na da, es pe ran do a cri se
ame ni zar e a eco no mia fun ci o nar. Vai ser gre ve do delivery. Eles
que rem di rei tos da CLT, mas a CLT es tá des mi lin guin do.

“A fal ta de ali men ta ção é a coi sa que mais dói. Mais ain da
quan do ti ver que tra ba lhar com fo me car re gan do co mi da nas
cos tas”. Sin te ti zou Pau lo Li ma, co nhe ci do por “Ga lo”, mo to ci clis- 
ta que tra ba lha va pa ra apli ca ti vos de en tre ga – delivery. Des de
mar ço des te ano ele ten ta reu nir a ca te go ria pa ra rei vin di car me- 
lho res con di ções de tra ba lho. En tão sur giu o anún cio de que no
dia 1º de ju lho, os en tre ga do res, mes mo sem sin di ca to e sem or ga- 
ni za ção re co nhe ci da, eles fa rão sua pri mei ra pa ra li sa ção na ci o- 
nal.

Ga lo tor nou-se o ros to mais co nhe ci do de uma ca te go ria que
se ex pan diu for te du ran te o pe río do de pan de mia no país. Coin ci- 
diu com a ex pan são nas ta xas de de sem pre go na pan de mia, fa- 
zen do da ati vi da de por apli ca ti vos, tri pli car o nú me ro de em pre- 
ga do res no Bra sil, no ra mo. E o que pe dem os en tre ga do res
delivery na gra ve? Me lho res con di ções de tra ba lho. Elas são pés si- 
mas. “Blo quei os in jus tos, dí vi das in jus tas, não te mos ba nhei ro e
nem ali men ta ção.” Ga lo diz que, des de quan do gra vou um ví deo
de nun ci an do a si tu a ção dos en tre ga do res, pas sou a so frer per se- 
gui ção po lí ti ca das em pre sas delivery.

Ele diz ter si do blo que a do ofi ci al men te pe la Uber, mes mo a
em pre sa di zen do que não fa ria is so. Aí ele foi ca pa da re vis ta Exa- 
me. “De pois dis so, caiu tu do, fui blo que a do em to dos os apli ca ti- 
vos.” É o tal “blo queio bran co”, ado ta do pe las em pre sas. “O ca- 
das tro fi ca ati vo, o en tre ga dor fi ca on li ne, mas não re ce be ne- 
nhum pe di do”, con ta Ga lo. E se pe gar co ro na ví rus na rua, quem
pa ga o tra ta men to e o tem po pa ra do? O pi so sa la ri al de mo to fre- 
tis ta, en tre ga do res que são ajus ta dos, vai de R$ 980 até R$ 1.300.
Mas du ran te a pan de mia, os avul sos fa tu ram de R$ 200 a R$ 300
se ma nais. Não co bre a pres ta ção da mo ta, ma nu ten ção, pneu que
fu ra, IP VA, etc. Por is so vai ter gre ve do uber da co mi da.

O ex-se na dor Jo sé Sarney (MDB) clas si fi cou de “cri mi no so” os
ata ques de bol so na ris tas con tra o STF e seus mi nis tros. “Jun to o
meu pro tes to con tra in qua li fi cá vel e cri mi no sa agres são ao STF,
guar dião da Cons ti tui ção, in te gra do por ma gis tra dos de al tas vir- 
tu des cul tu rais e mo rais”, dis se.

Na mes ma li nha, se po si ci o na ram os ex-pre si den tes FHC, que
clas si fi cou de “gol pis mo”, os atos con tra o Su pre mo STF; se gui do
por Fer nan do Col lor, Luiz Iná cio Lu la da Sil va, Dil ma Rous seff e
Mi chel Te mer. To dos na de fe sa da de mo cra cia.

O pre fei to Edi val do Jú ni or in for mou on tem, no twit ter, que ini- 
ci ou o as fal ta men to do tre cho que pas sar por in ter ven ção viá ria
na Ave ni da Da ni el de La Tou che, Coha ma. Foi aber ta a quar ta fai- 
xa viá ria pa ra dar mais flui dez ao trân si to na re gião.

 

Kris ta li na Ge or gi e va, di re to ra-ge ren te do FMI, di zen do ser es te
um le ma im por tan te pa ra o mo men to. E que os paí ses de vem gas- 
tar o que pu de rem pa ra sair da cri se, e aler ta: Bra sil pre ci sa de mai- 
or trans pa rên cia de da dos pa ra en fren tar a pan de mia.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) co or de na ho je o

en con tro vir tu al com o vi ce-pre si den te da Re pú bli ca,
Ha mil ton Mou rão so bre o pla no de com ba te ao des- 

ma ta men to na Amazô nia. Se rá das 10h às 12h, pe la TV
Se na do e You Tu be.

 
“Se é ver da de que o Bra sil pre ci sa olhar pa ra o bem-es- 

tar da po pu la ção da re gião, tam bém é ver da de que não
po de mos des truir as nos sas ma tas e re ser vas na ci o- 

nais”, diz a se na do ra. Ela é au to ra do con vi te a Mou rão.
 
In da ga do so bre a ma ni fes ta ção do Mi nis té rio Pú bli co

Elei to ral, con trá rio à pos si bi li da de de adi a men to pa ra
no vem bro do pri mei ro tur no das elei ções de 2020, o

se na dor We ver ton Ro cha lem brou que a de ci são fi nal é
do Con gres so, me di an te uma PEC, e não do MPE.

Em en tre vis ta ao jor na lis ta Mi no Car ta, Flá vio Di no dis se que a
ar re ca da ção do Ma ra nhão vai cair R$ 2 bi lhões em 2020, que se rão
com pen sa dos pe lo go ver no fe de ral, por ação do Con gres so. So bre
a pan de mia, ci tou exem plo de ca sa: bri ga to do dia com a mãe
(ido sa) que quer sair. “Li go três ve zes por dia: A se nho ra não de ve
sair de ca sa. Fo que iso la da”.

Flá vio Di no de fen deu o pac to do con sen so, en tre os po de res,
pa ra en fren tar a cri se a fa zer o Bra sil avan çar. “Pre ci sa mos de um
cer to es pí ri to de Nel son Man de la: re pac tu ar. An dar me nos pa ra
trás e mais pa ra fren te”.

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeitura  inicia pavimentação da 
nova faixa viária da Avenida 
Daniel de La Touche, na Cohama
Serviço que integra o programa São Luís em Obras, criado pelo prefeito Edivaldo, visa 
desafogar o trânsito no local dando mais mobilidade e segurança para quem trafega na via

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender 
a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Timon - MA, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 09/07/2020 às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 09 de junho de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.227/2020 – EMSERH

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender demanda da FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FUNAC/MA, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no 
Termo de Referência. Abertura: 01/07/2020 às 09h (horário de Brasília); Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail: 
csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 15 de junho de 2020.
MARCEL SALIB SOARES SANTOS

Pregoeiro da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2020
PROCESSO Nº. 67490/2020/SES

OBJETO: Objeto: “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo 
(seringas, agulhas descartáveis) para atender as demandas da Superintendência de Epidemiologia e 
Controle e Doenças da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com a finalidade de aplicar 
vacinas em ação de imunização de rotina e campanhas nos 217 sistemas municipais de saúde, 
conforme as quantidades e especificação constante no Termo de Referência e Edital. Abertura: 
01/07/2020 às 09h (Horário de Brasília) Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, 
Jaracaty; CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 
31985559.

São Luís - MA, 15 de junho de 2020.
GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2020
PROCESSO Nº. 64859/2020/SES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 010/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 084, de 17 de maio de 2019, torna público que o 
Pregão Presencial nº 010/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Materiais 
Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas e Construção, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 
02.07.2020, 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 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando 
subsidiariamente, no que couber, a 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 ou no site www.carolina.ma.go-
v.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 16 de junho de 2020. PEDRO DA 
SILVA SANTOS-Pregoeiro

HOSPITAL ESPERANÇA S/A – UDI HOSPITAL, 
CNPJ 02.284.062.0011/70, torna publico que rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMAM, a Renovação da Licença de Operação 
(RLO) nº 02/2020, com validade até 21/01/2022, 
para empreendimento comercial e de serviços, cuja 
atividade consiste no atendimento médico-hospi-
talar, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha nº 2000 – 
Bairro: Jaracaty – CEP: 65076-820.

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire – Estado do Maranhão torna público para conhecimen-
to dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da 
Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie, 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo o SRP para futura 
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais de expediente e limpeza de interesse 
da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, data da abertura: 30 de junho de 2020, às 09:00 
(Nove) horas. A íntegra do Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara 
Municipal na Rua do Coqueiro nº 09, Centro - Governador Nunes Freire – MA, no horário de 08:00 às 12:00 
horas, onde poderão ser obtidos gratuitamente impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores 
informações no endereço supra, ou através do fone (98) 3371-1716.

Governador Nunes Freire – MA, em 15 de junho de 2020.
MARILENE DE SOUSA MORAIS - Pregoeira

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ: 01.625.921/0001-02

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA 

ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 
2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

  EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2181
LIVRO:  D 9         FOLHA:  68          TERMO: 2269

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. ESRON ALEX GONÇALVES 
MAGALHAES e KAREN REBEKA DA SILVA CARDOSO. Ele, de Nacionalidade 

brasileiro, natural de São Luis -MA, nascido em 29/08/1999, estado civil solteiro, 

profissão estudante, residente e domiciliado em Avenida Principal 01, Qd. 07, Casa 

33, Novo Horizonte, Paço do Lumiar - Ma, filho de Alessandro Nascimento 

Magalhaes, e de Maria Solange Silva Gonçalves. Ela, de nacionalidade brasileira, 

natural de São Luis - MA, nascida em 05/06/2001, estado civil solteira, profissão 

estudante, residente e domiciliada em Rua F, Casa 39, Qd. 39, Residencial Novo 

Horizonte, Paço do Lumiar MA, filha de Edmilson do Nascimento Cardoso e de 

Franca Guilhermino da Silva Cardoso. Se alguém souber de algum impedimento, 

que o oponha. Lavro o presente para ser afixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 08 de junho de 2020.
Angela Maria Melo Pinheiro

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS
NATURAIS

QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO
MATRÍCULA

0313770155 2020 6 00003 016 0000397 89
O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da 
Conceição Campos Chaves, faz saber a quem 
interessar que ANTONIO JOSÉ FERREIRA e VANIA 
CRISTINA BOAS. Ele brasileiro, divorciado, vigilante, 
filho de Francisco Vicente Ferreira e Antonia Lopes 
Ferreira. Ela, brasileira, solteira, saladeira, filha de 
Domingos Emilia Boas.osé 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, 12 de Junho de 2020
Mariana Cunha Lemos 

Escrevente Autorizada – Cartorio 5° zona
São lLuis -MA 

Comunicado
S. R Nunes – SP Supermercado

A Empresa S. R Nunes – SP Supermercado, inscrita no CNPJ 
sob o n°24.341.585/0001-1, torna público o requerimento 
junto a Secretaria do Estado e Recursos Naturais – SEMA a 
Licença de operação –L. O. N° 19070034804/2019 a ser 
localizado na Rua Almir Silva n° 15 lote 13, quadra 46, bairro 
Altamira no Município de Barra do Corda/Ma.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de refeições, nas 
instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus São Bernardo.

Dia: 23/06/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Valor Global: R$ 191.250,00

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

São Luís, 9 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 15/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha das propostas mais vantajosas 

para a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação 
(tablets) visando atender a demanda dos discentes da UFMA para uso dos alunos 

em atividades acadêmicas remotas em tempo da pandemia COVID-19.

Dia: 24/06/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 4.505.700,00

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 

consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 12 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

A 
Prefeitura de São Luís avan-
ça com a obra de interven-
ção viária da Avenida Daniel 
de La Touche, que tem por 

objetivo alargar a via, implementan-
do uma quarta faixa para melhorar a 
fluidez do trânsito. Nesta terça-feira 
(16) foi iniciada mais uma etapa do 
projeto, que consiste no asfaltamen-
to da nova extensão lateral, criada a 
partir da transposição do canteiro. 
Quando concluída, a intervenção de-
safogará os congestionamentos que 
se formam na região, principalmen-
te em horários de pico. Os serviços, 
coordenados pela Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Públicos 
(Semosp) e que integram o progra-

ma São Luís em Obras, fazem parte 
de um amplo pacote de obras que 
estão sendo executadas pela gestão 
do prefeito Edivaldo Holanda Junior 
na capital, em diferentes áreas.

A obra em curso, está sendo feita 
em cerca de 500 metros da Avenida 
Daniel de La Touche, na altura do 
Supermercado Mateus, próximo ao 
Elevado da Cohama, até a Rua do Ari-
rizal, trecho onde o trânsito costuma 
ser mais intenso, sobretudo pelos re-
tornos de quadra e conexões a regi-
ões vizinhas existentes no perímetro.

“Essa é mais uma intervenção ur-
bana com o objetivo de melhorar o 
tráfego e a qualidade de vida da po-
pulação. A região é uma das que, his-

toricamente, tem um grande fluxo de 
veículos nos horários considerados 
de pico. Ao longo de nossa gestão, 
temos trabalhado para melhorar o 
trânsito na capital e, neste sentido, 
realizamos intervenções em vários 
pontos da cidade para mudar essa 
realidade, com impactos positivos 
para todos”, pontuou o prefeito Edi-
valdo, lembrado que, ainda na re-
gião da Cohama a Prefeitura já re-
alizou mudanças na configuração 
geométrica e implantação de nova 
sinalização na Rua do Aririzal, no 
ponto de encontro desta via com a 
Avenida Daniel de La Touche, um 
trecho onde havia constantes en-
garrafamentos.

Iniciada nova fase da reforma do 
Complexo Praça João Lisboa 

 A Prefeitura de São Luis, por meio 
do Instituto Municipal da Paisagem 
Urbana (Impur), deu início à segun-
da fase da obra executa no Complexo 
Praça João Lisboa, Largo do Carmo, 
Rua de Nazaré e entorno. Nesta se-
mana, foi iniciada a retirada de todo 
o piso do espaço que compreende os 
três logradouros e adjacências. A ação 
faz parte do programa São Luís em 
Obras e amplia os investimentos re-
alizados pela gestão do Prefeito Edi-
valdo Holanda Junior na região do 
Centro Histórico de São Luís. A obra 
do complexo é realizada em parceria 
com o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
Desde segunda-feira (15), o trânsito 
no local foi alterado para a realiza-
ção da obra

“A requalificação de todo o espa-
ço, que conta com a parceria do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional (IPHAN), integra o 
São Luís em Obras, programa cria-
do pelo prefeito Edivaldo Holanda 
Junior que tem trabalhando atuan-
do em várias frentes, e tem entrado 
fortemente no paisagismo, constru-
ção e reforma de dezenas de espaços 
públicos já em execução na capital”, 
detalhou o presidente do Impur, Fá-
bio Henrique Carvalho.

Nesta fase, todo o piso atual está 
sendo retirado e a obra começa a 
ganhar muito mais volume. Du-
rante toda a semana, o piso será 
removido e a substituição que será 
feita atenderá ao novo layout do 
espaço, respeitando as especifici-
dades estabelecidas pelo IPHAN. 
Para tanto, a Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes (SMTT) 
está atuando para disciplinar o trân-
sito no local, que teve de ser alte-
rado para que as obras tivessem 

continuidade.
Além da recomposição do piso, 

todo o complexo incluindo a Pra-
ça João Lisboa, Largo do Carmo, 
bem como Rua de Nazaré e entor-
no, recebem esta semana, serviços 
de construção de rampa de acesso 
à igreja do Carmo, os bancos se-
rão removidos para revitalização, 
além do importante símbolo do 
espaço, o tradicional relógio e as 
estátuas João Lisboa e do Frei Ca-
puchinho também serão recolhidas 
para restauração.

O projeto também prevê novo pai-
sagismo, ampliação dos espaços para 
pedestres, com adequação total às 
normas de acessibilidade, uniformi-
zação do pavimento, reordenamen-
to do serviço de engraxate e abrigos 
localizados no espaço que agora vão 
passar a contar com banheiros pú-
blicos.

Proíbido corte de água e luz em 
véspera de fim de semana 

Foi sancionada pela 
Presidência da República 
a Lei n° 14.015, que proí-
be o desligamento de ser-
viços públicos como água 
e energia elétrica nas sex-
tas-feiras, fins de semana 
e vésperas de feriados. Tra-
ta-se de um projeto de au-
toria do senador Weverton 
(PDT-MA). A lei determi-
na que o consumidor seja 
comunicado previamente 
sobre o desligamento em 
virtude da inadimplência 
e o dia a partir do qual será 
realizada a interrupção do 
serviço. Caso o usuário não 
receba a notificação pré-
via, fica suspensa a cobran-
ça da taxa de religação e a 
concessionária responsá-
vel pelo fornecimento será 
multada.

“Hoje é um dia de mui-
ta emoção. Nosso manda-
to tem sido em defesa do 
trabalhador. A sanção des-
te projeto é um conquista 
importante para a popula-
ção porque irá fazer justi-
ça aos trabalhadores que 
já passaram por humilha-

ções com o corte desses ser-
viços”, afirmou Weverton.

O senador disse que 
com a suspensão dos cor-
tes antes de feriados e fins 
de semana evita-se que os 
trabalhadores sejam pe-
gos de surpresa e passem 
longo período sem água e 
luz. “Durante a semana, é 
mais fácil para o consumi-
dor conseguir o dinheiro e 
pagar a conta para religar 
logo”, explicou.

O projeto de lei foi apre-
sentado por Weverton quan-
do era deputado federal e 
reapresentado e aprovado 
no Senado em 2019. No pro-
jeto original também fica-
va proibida a cobrança da 
taxa de religação, em caso 
de cortes por inadimplên-
cia, mas esse dispositivo foi 
retirado em votação na Câ-
mara dos Deputados, onde 
o projeto foi aprovado este 
ano. Com as mudanças pro-
postas na Câmara, o pro-
jeto de Weverton foi defi-
nitivamente aprovado no 
Senado e enviado para san-
ção presidencial em maio.

TRÂNSITO

REFORMAS

É LEI

A lei sancionada se aplica 
aos serviços públicos pres-
tados pelas administrações 
diretas e indiretas da União, 
estados, Distrito Federal e mu-
nicípios.

“Quero registrar meu agra-
decimento a todos os sena-
dores e deputados federais e 
também o presidente da Re-
pública que sancionou o tex-
to sem nenhum veto. E des-

taco também os deputados 
estaduais do Maranhão, que 
por meio do deputado Neto 
Evangelista, me trouxeram a 
demanda de proibir os cor-
tes nas vésperas de feriados 
e fins de semana. Esta lei vai 
dar dignidade a todas as fa-
mílias. Este é um momento 
de darmos as mãos em fa-
vor dos trabalhadores bra-
sileiros”, concluiu o senador.
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Presidente criticou Alexandre de Moraes, ministro relator do inquérito que apura a
produção de notícias falsas e ofensas contra magistrados da Corte

STF

“Estou sendo
complacente demais”

O
pre si den te Jair Bol so na ro 
vol tou a re cla mar do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) 
pe la de ci são da Cor te que 

im pe diu a pos se do de le ga do Ale xan- 
dre Ra ma gem co mo di re tor-ge ral da 
Po lí cia Fe de ral. De acor do com o che- 
fe do Pa lá cio do Pla nal to, is so re pre- 
sen tou “mais uma bru tal in ter fe rên cia 
do STF no Exe cu ti vo, não po de mos 
con cor dar com is so.”

Em um re ca do à Su pre ma Cor te, 
Bol so na ro dis se es tar “sen do cons ci- 
en te e com pla cen te de mais”. “Não 
que ro dar so co na me sa e afron tar 
nin guém, mas pe ço que não afron te o 
Po der Exe cu ti vo”, en fa ti zou, em en- 
tre vis ta à Band News. “Não que re mos 
me dir for ça com nin guém. Nós que- 
re mos ad mi nis trar e con du zir o Bra sil 
a um por to se gu ro. Afi nal de con tas, 
têm mui tas in cer te zas no ar”, acres- 
cen tou.

Bol so na ro ain da fez crí ti cas ao mi- 
nis tro Ale xan dre de Mo ra es, re la tor do 
inqué ri to no STF que apu ra a pro du- 
ção de no tí ci as fal sas e ofen sas con tra 
ma gis tra dos da Cor te. No fim de maio, 
Mo ra es pe diu que apoi a do res do che- 
fe do Exe cu ti vo e par la men ta res pró-
go ver no fos sem in ves ti ga dos.

“É um inqué ri to que ser ve pa ra o 
in te res se ape nas de le. Ele é ví ti ma, ele 
in ter ro ga, ele jul ga e ele con de na. Is so 
não é jus to, no meu en ten der, por que 
es tá à mar gem da le gis la ção bra si lei- 
ra. Is so é um fo co de atri to”, pro tes- 
tou. “Até bus ca e apre en são fo ram re a- 
li za das na ca sa de 29 sim pa ti zan tes 
meus, ne nhum da opo si ção. Is so não 
soa mui to bem no Es ta do de mo crá ti- 
co de di rei to. Is so, ob vi a men te, é um

In ter ven ção mi li tar

O CHEFE DO PLANALTO TAMBÉM RECLAMOU DO MINISTRO CELSO DE MELLO

fo co de atri to que o Su pre mo tem que 
su pe rar.” O che fe do Pla nal to tam bém 
re cla mou do mi nis tro Cel so de Mel lo, 
re la tor do inqué ri to que in ves ti ga se o 
co man dan te do Pla nal to in ter fe riu 
po li ti ca men te na Po lí cia Fe de ral. Mais 
uma vez, ele dis se que o de ca no do 
STF não de ve ria ter di vul ga do a ín te- 
gra do ví deo da reu nião mi nis te ri al de 
22 de abril. “É inad mis sí vel se ex ter- 
nar, pu bli ci zar uma reu nião de mi nis- 
tros quan do se tra ta va de as sun tos es- 
pe cí fi cos. E eu dis se nos au tos que po- 
de ria ex pli ci tar o que eu fa lei, e não os 
ou tros. La men ta vel men te, o mi nis tro 
Cel so de Mel lo en ten deu er ra do, e 
uma pe que na cri se es tá ins ta la da no 
Bra sil, que es pe ro que se ja mais ra pi- 
da men te re sol vi da”, afir mou Bol so na- 
ro, ao ci tar a po lê mi ca cri a da pe la fa la 
do mi nis tro da Edu ca ção, Abraham 
Wein traub, de que, por ele, “bo ta va 
es ses va ga bun dos to dos na ca deia, 
co me çan do no STF”.

O pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou que “não exis te in ter ven ção mi li- 
tar” no Bra sil. “Co mo da rei um gol pe 
se sou pre si den te da Re pú bli ca e che- 
fe su pre mo das For ças Ar ma das?”, 
ques ti o nou. De acor do com o che fe 
do Exe cu ti vo, “nós, os mi li ta res, ja- 
mais cum pri ría mos or dens ab sur das, 
mas tam bém ja mais acei ta ría mos um 
jul ga men to po lí ti co pa ra des ti tuir um 
pre si den te de mo cra ti ca men te elei to”. 
“Nós, mi li ta res das For ças Ar ma das, 
que eu tam bém sou, so mos os ver da-
dei ros res pon sá veis pe la de mo cra cia 
nes te país”, dis se, na en tre vis ta à 
Band News. Pa ra o pre si den te, a in ter-
pre ta ção do “ar ti go nº 142 (da CF) não 
pre ci sa va que o mi nis tro Luiz Fux, 
mo no cra ti ca men te, aten des se ao pe-
di do do PDT, um par ti do que tem li ga- 
ção com o Par ti do Co mu nis ta Chi nês, 
pa ra di zer qual é o pa pel das For ças 
Ar ma das.”

ESTRANGEIROS

Brasil é o 22º país que
mais atrai investimentos

PAÍS VOLTOU A FICAR ENTRE OS MAIS BEM AVALIADOS 

O Bra sil vol tou a fi gu rar na lis ta dos 25 paí ses mais
con fiá veis pa ra o in ves ti men to es tran gei ro di re to (IED),
se gun do in di ca dor pro du zi do pe la con sul to ria nor te-
ame ri ca na A.T. Kearney, di vul ga do nes ta ter ça-fei ra
(16).

Após fi car de fo ra da lis ta no ano pas sa do, o país é a
úni ca na ção da Amé ri ca La ti na a com por a lis ta no ran- 
king de 2020. Pe lo oi ta vo ano con se cu ti vo, os Es ta dos
Uni dos li de ram co mo país mais atra ti vo pa ra in ves ti- 
men tos es tran gei ros, se gui do por Ca na dá, Ale ma nha,
Ja pão e Fran ça. Com ple tam a lis ta dos dez pri mei ros co- 
lo ca dos, pe la or dem: Rei no Uni do (6º), Aus trá lia (7º),
Chi na (8º), Itá lia (9º) e Suí ça (10º).

O Ín di ce de Con fi an ça do In ves ti men to Es tran gei ro
Di re to (IED) da Kearney é uma pes qui sa anu al fei ta com
exe cu ti vos das 500 mai o res em pre sas do mun do, des de
1998. As clas si fi ca ções são cal cu la das com ba se em per- 
gun tas so bre a pro ba bi li da de de as em pre sas dos en tre- 
vis ta dos fa ze rem um in ves ti men to di re to em um mer ca- 
do nos pró xi mos três anos. A pon tu a ção va ria em uma
es ca la de 1 a 3. No ca so do Bra sil, a pon tu a ção apu ra da
foi de 1,65. “De pois de sair do ran king de 2019, o Bra sil
re to ma uma po si ção es te ano, fi can do em 22º lu gar. En- 
tre os fa to res que im pul si o na ram o sen ti men to de in ves- 
ti men to es tão a apro va ção da re for ma da pre vi dên cia e
os es for ços do go ver no pa ra am pli ar as pri va ti za ções, o
que de vem es ti mu lar o cres ci men to da eco no mia”, diz o
re la tó rio da Kearney so bre o de sem pe nho do Bra sil.

A con sul to ria de fi ne in ves ti men to es tran gei ro di re to
co mo apli ca ção de ca pi tal por uma em pre sa es tran gei ra
em uma em pre sa em um país di fe ren te. É o mes mo con- 
cei to de fi ni do pe la Con fe rên cia das Na ções Uni das so- 
bre Co mér cio e De sen vol vi men to (Unc tad), de que se
tra ta de “um in ves ti men to que en vol ve um re la ci o na- 
men to de lon go pra zo e re fle te um in te res se e con tro le
du ra dou ros por uma en ti da de re si den te em uma eco no- 
mia (in ves ti dor di re to es tran gei ro ou em pre sa-mãe) de
uma em pre sa re si den te em ou tra eco no mia (IDE) em- 
pre sa ou afi li a da em pre sa ou afi li a da es tran gei ra)”.

Bus ca e apre en são

BOLSONARISTAS

Moraes quebra sigilo de deputados

A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DE QUATRO DEPUTADOS BOLSONARISTAS FOI FEITA

O mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral, de ter mi nou, nes ta
ter ça-fei ra (16/6), a que bra do si gi lo ban cá- 
rio de qua tro de pu ta dos bol so na ris tas a
fim de in ves ti gar se eles atu a ram no fi nan- 
ci a men to dos atos an ti de mo crá ti cos, que
pe dem o fe cha men to do STF e do Con gres- 
so.

Bia Ki cis (PSL-DF), Car la Zam bel li (PSL-
SP), Ca bo Ju nio Ama ral (PSL-MG) e Oto ni
de Pau la (PSC-RJ) es tão en tre os par la men- 
ta res que ti ve ram o si gi lo que bra do. Se gun- 
do o mi nis tro, há in dí ci os de que eles ma ni- 
fes ta ram apoio aos atos an ti de mo crá ti cos
que vêm sen do re a li za dos no Bra sil.

Al guns em pre sá ri os tam bém fo ram al- 
vos de bus ca e apre en são nes ta ter ça-fei ra,
co mo Otá vio Fakhoury e o ad vo ga do Luís
Fe li pe Bel mon te, res pon sá vel pe la or ga ni- 
za ção e fi nan ci a men to do no vo par ti do de
Bol so na ro, o Ali an ça pe lo Bra sil.

A Po lí cia Fe de ral cum priu, na ma nhã
des ta ter ça-fei ra (16/6), 21 man da dos de
bus ca e apre en são so li ci ta dos pe la PGR

(Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca) e de ter-
mi na dos pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra- 
es, do STF.

Os al vos são apoi a do res do pre si den te
Jair Bol so na ro. Den tre eles, es tá o de pu ta- 
do fe de ral Da ni el Sil vei ra (PSL-RJ), o úni co
com fo ro. Tam bém fo ram al vos o blo guei ro
Al lan dos San tos, o ad vo ga do e em pre sá rio
Luis Fe li pe Bel mon te, e o pu bli ci tá rio Sér- 
gio Li ma.

Al lan dos San tos tam bém foi al vo de
bus ca e ope ra ção no dia 27 de maio no âm- 
bi to do inqué ri to das fa ke news, que in ves- 
ti ga ame a ças, ofen sas e in for ma ções fal sas
con tra os mi nis tros da su pre ma Cor te.

O inqué ri to que in ves ti ga atos an ti de- 
mo crá ti cos foi ins tau ra do em 20 de abril a
pe di do da PGR. Nes sa úl ti ma se gun da-fei- 
ra (15), a PF pren deu tem po ra ri a men te a
ati vis ta Sa ra Fer nan da Gi ro mi ni, co nhe ci- 
da co mo Sa ra Win ter, lí der do gru po ‘300 do
Bra sil’, que apoia o pre si den te Jair Bol so na- 
ro, a pe di do da PGR. Hou ve man da do de
pri são tem po rá ria con tra ou tras cin co pes- 
so as li ga das ao gru po, que não ha vi am si do
pre sas até a úl ti ma se gun da-fei ra (15).

Mis são da da é mis são cum pri da

EDUCAÇÃO

“Weintraub sabe demais”

AO PRESIDENTE BOLSONARO, WEINTRAUB DIZ QUE SEGUIRÁ A MISSÃO QUE LHE FOR DADA

Po de ser até que o pre si den te Jair Bol- 
so na ro ti re Abraham Wein traub do Mi nis- 
té rio da Edu ca ção, mas ele já foi aler ta do,
por as ses so res mui to pró xi mos, que o mi- 
nis tro sa be de mais pa ra ser de fe nes tra do
do go ver no sem ne nhu ma com pen sa ção.

Wein traub, se gun do es ses as ses so res, é
mui to li ga do aos in te gran tes do ga bi ne te
do ódio, que es tá no cen tro do inqué ri to
aber to pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
(STF) pa ra in ves ti gar a dis se mi na ção de
fa ke news com o in tui to de des truir re pu- 
ta ções e de de fen der ações an ti de mo crá- 
ti cas.

Não por aca so, dois fi lhos dos pre si den- 
te, Car los e Edu ar do Bol so na ro, vêm de- 
fen den do a per ma nên cia de Wein traub no
go ver no. Eles afir mam que o mi nis tro tem
uma lon ga fi cha de “bons ser vi ços” pres- 
ta dos ao go ver no.

A po si ção dos fi lhos, por si nal, es tá pe- 
san do mais na de ci são de Bol so na ro so bre
o fu tu ro de Wein traub do que as quei xas
con tra o mi nis tro que o pre si den te vem
re ce ben do de mi li ta res que par ti ci pam do
go ver no e de in te gran tes do Cen trão, gru- 
po po li ti co ao qual o Pa lá cio do Pla nal to
re cor reu em bus ca de apoio no Con gres- 
so.

Ao pre si den te Bol so na ro, Wein traub diz
que se gui rá a mis são que lhe for da da pe lo
che fe. Mas ele não es con de que gos ta ria
de con ti nu ar à fren te do Mi nis té rio da
Edu ca ção, pois ain da não con se guiu
cum prir o seu ob je ti vo de “lim par as uni- 
ver si da des da men ta li da de es quer dis ta”
que se con so li dou nas ins ti tui ções nos úl- 
ti mos 30 anos.

“En ga na-se quem pen sa que Wein- 
traub es tá em bai xa no go ver no”, diz um
dos prin ci pais as ses so res do Pa lá cio do
Pla nal to. “Ele é mui to bem-quis to pe la fa- 
mí lia Bol so na ro. Os fi lhos do pre si den te
elo gi am mui to a for ma co mo o mi nis tro
de fen de o go ver no”, acres cen ta.

Ou tro as ses sor diz que Wein traub “é le- 
al” e me re ce to do apoio. “É es sa le al da de
que pre va le ce rá ca so ele te nha que dei xar
o go ver no nu ma ten ta ti va do pre si den te
de re cons truir pon tes com o STF e com o
Con gres so”, fri sa.

Ou tro pon to im por tan te que pe sa rá no
des ti no de Wein traub: o an da men to das
in ves ti ga ções do STF so bre fa ke news. Ele
é um dos per so na gens prin ci pais de to das
as li nhas de apu ra ção, as sim co mo Car los
e Edu ar do Bol so na ro.

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020
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Sobrinho-neto de José Sarney é assassinado com tiro no pescoço, na Lagoa da Jansen,
após discussão de trânsito. Diogo foi baleado ao descer do carro durante bate-boca

Ca so Ma ri a na Cos ta

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Diogo Sarney é morto 
em discussão na Lagoa
DA REDAÇÃO

O
pu bli ci tá rio e so bri nho-ne- 
to do ex-pre si den te Jo sé 
Sarney, Di o go Adri a no Cos- 
ta Cam pos, de 41 anos, foi 

as sas si na do no fim da ma nhã de on- 
tem, ter ça-fei ra (16), após uma dis- 
cus são no trân si to, na La goa da Jan- 
sen, em São Luís.

Di o go, que era pu bli ci tá rio, foi atin- 
gi do no pes co ço ao des cer do car ro, 
um Re nault Kwid, de cor bran ca. 

DIOGO SARNEY FOI ASSASSINADO NA LAGOA DA JANSEN, NO FIM DA MANHÃ DE ONTEM

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O au tor do ti ro dis pa rou de den tro 
do veí cu lo, um Fi at Ar go, de cor ver- 
me lha, atin gin do a ví ti ma, que mor- 
reu no lo cal. O fa to acon te ceu em 
fren te ao an ti go bar Por Aca so.

O veí cu lo de Di o go te ria co li di do 
com o ou tro au to mó vel, no mo men to 
em que saía da ga ra gem do pré dio on- 
de mo ra va, na Rua Frei Antô nio, Pon ta 
do Fa rol. Os dois mo to ris tas ain da se- 
gui ram em dis cus são du ran te al guns 
me tros, mo men to em que Di o go saiu 

do car ro e foi ba le a do.
Equi pes da Po lí cia Mi li tar, Ci vil, 

Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim) e o 
Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) es ti ve- 
ram no lo cal pa ra os pro ce di men tos 
in ves ti ga ti vos. 

O ca so é in ves ti ga do pe la Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção a 
Pes soa (SHPP).

Di o go Sarney é ir mão de Gus ta vo 
Adri a no, que foi di re tor do fó rum elei-
to ral do Ma ra nhão.

Carro usado no crime é identificado pela polícia

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão con ti- 
nua as in ves ti ga ções no ca so do as sas- 
si na to do pu bli ci tá rio Di o go Adri a no
Cos ta Cam pos pa ra iden ti fi car o au tor
do cri me.

Até o iní cio da noi te de on tem, a
po lí cia iden ti fi cou o pro pri e tá rio do
veí cu lo Fi at Ar go, de cor ver me lha,
que foi ocu pa do pe lo ho mem sus pei- 
to de ter ati ra do con tra Di o go. A po lí- 
cia in ves ti ga se ele é a mes ma pes soa
que dis cu tiu e ma tou a ví ti ma.

Po li ci ais acre di tam que o as sas si no
não es ta va so zi nho no Fi at Ar go e afir- 
ma ram que o ti ro foi da do de den tro
do veí cu lo. Câ me ras de mo ni to ra- 
men to fo ram usa das pa ra iden ti fi car
as pla cas do car ro do sus pei to.

Di o go é fi lho de Con ci Sarney, a
Con ci zi nha, ir mão de Gus ta vo Adri a- 
no, que foi di re tor do fó rum elei to ral
do Ma ra nhão, e so bri nho-ne to do ex-
pre si den te Jo sé Sarney. Ele foi fun ci o- 
ná rio da Em pre sa Ma ra nhen se de Ad- 
mi nis tra ção Por tuá ria (Emap), on de
per ma ne ceu no se tor de Co mu ni ca- 
ção So ci al até o ano de 2016.

Es sa não é a pri mei ra vez que fa mi- 
li a res do ex-pre si den te Jo sé Sarney
são ví ti mas da vi o lên cia. Em no vem- 
bro de 2016, Ma ri a na Cos ta, de 33

anos na épo ca, tam bém so bri nha-ne-
ta do ex-pre si den te da re pú bli ca Jo sé
Sarney, e fi lha do ex-de pu ta do es ta- 
du al, Sarney Ne to, foi en con tra da
mor ta e com si nais de as fi xia em sua
re si dên cia, no Tu ru, em São Luís.

O au tor do cri me, o em pre sá rio Lu- 
cas Por to con fes sou ter ma ta do a cu-
nha da. O mo ti vo se gun do ele, te ria si- 
do que Ma ri a na Cos ta não cor res pon- 
dia aos seus sen ti men tos amo ro sos.

De acor do com a po lí cia, Por to ti- 
nha mar cas de ar ra nhões no cor po e
no ros to. As câ me ras do pré dio o mos-
tra ram sain do cor ren do pe las es ca das
do lo cal. Lu cas Por to foi pre so na ca sa
da ví ti ma ao vol tar pa ra pres tar con- 
do lên ci as no dia do ve ló rio. A po lí cia
es ta va de pos se das ima gens das câ- 
me ras de se gu ran ça e o re co nhe ceu.

Se gun do a po lí cia, as câ me ras do
Con do mí nio Garvey Park fo ram fun-
da men tais pa ra efe tu ar a pri são – Por- 
to foi atu a do em fla gran te. Após pres-
tar de poi men to, ele foi en ca mi nha do
pa ra o Com ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe- 
dri nhas.

PA TRÍ CIA CU NHA

BO DAS DE OU RO

Cur so de Co mu ni ca ção
co me mo ra 50 anos

Cin quen ta anos de his tó ria do Cur so de Co mu ni ca- 
ção So ci al da UF MA e a ins ti tui ção es tá com uma pro- 
gra ma ção di ver si fi ca da que vai des de pa les tras, we bi ná- 
ri os, mi ni cur sos, den tre ou tras ati vi da des vir tu ais, que
pros se gui rá até o mês de agos to. Tam bém a co or de na- 
ção do even to cri ou um per fil nas re des so ci ais on de os
alu nos e ex-alu nos po dem man dar re gis tros de sua pas- 
sa gem pe lo cur so e ins ti tui ção. Um es pa ço de in te ra ção
pa ra guar dar as me mó ri as e di vul gar as his tó ri as da que- 
les que vi ven ci a ram e fa zem par te do Cur so de Co mu ni- 
ca ção So ci al da UF MA. “A ideia é mos trar, a par tir das fo- 
tos e men sa gens no Ins ta gram, as pes so as que vi ven ci a- 
ram o cur so e con vi dá-los a com par ti lhar su as me mó ri- 
as. As sim, es se per fil co la bo ra ti vo nos per mi ti rá co nhe- 
cer as pes so as que fi ze ram par te des sa his tó ria”, dis se o
che fe do De par ta men to de Co mu ni ca ção So ci al e pro- 
fes sor de cur so de Rá dio e TV, Car los Be nal ves.

A ideia es tá fa zen do os alu nos e ex-alu nos re vi ra rem
seus ar qui vos e re vi ve rem bo as me mó ri as dos tem pos
idos na ins ti tui ção, o que es tá tra zen do nos tal gia. Con- 
ver sei com al guns ex-alu nos e eles fa la ram de su as pas- 
sa gens e apren di za dos pe lo cur so.

Pa ra a jor na lis ta Wal di re ne Oli vei ra (As sem bleia Le- 
gis la ti va),  a épo ca em que en trou na UF MA, em 1988, foi
um pe río do de gran des mu dan ças po lí ti cas, da no va
Cons ti tui ção, em que a uni ver si da de abria no vos ho ri- 
zon tes pa ra os es tu dan tes. “Já na que la épo ca bus cá va- 
mos o for ta le ci men to da uni ver si da de pú bli ca e a me- 
lho ria das con di ções de en si no e apren di za gem. Mas
ape sar das de fi ci ên ci as, a UF MA foi um am bi en te mui to
pro pí cio pa ra a for ma ção de co mu ni ca do res cons ci en- 
tes de que se ri am pro fis si o nais de gran de im por tân cia
pa ra a con so li da ção da de mo cra cia bra si lei ra”, dis se.

Lu an da Be lo, jor na lis ta da Em pre sa Bra si lei ra de Co- 
mu ni ca ção, en trou pa ra o cur so de Co mu ni ca ção So ci al,
no se gun do se mes tre de 1993, aos 18 anos, re cém-saí da
do en si no mé dio e ti nha co mo re fe rên ci as em jor na lis- 
mo os jor nais O Im par ci al e o ex tin to Jor nal de Ho je.
 “Não fa zia a mí ni ma ideia da for ma ção de um jor na lis ta,
mas sa bia que que ria fa zer o que aque las pes so as fa zi- 
am. Aque las pes so as que as si na vam os jor nais. Ape sar
das di fi cul da des es tru tu rais do cur so – tris te e pe re ne re- 
a li da de da edu ca ção pú bli ca no Bra sil, ti ve mos o pri vi lé- 
gio de con tar com pro fis si o nais in crí veis. Es tes sim fi ze- 
ram/fa zem to da di fe ren ça na mi nha for ma ção. A prá ti- 
ca, por as sim di zer, ad qui ri aqui fo ra, no dia a dia; mas
foi lá que apren di o mais im por tan te des se ofí cio: sen so
crí ti co. Pen so que es sa for ma ção nor te ou to do o meu fa- 
zer jor na lís ti co, do qual mui to me or gu lho. Vi da lon ga ao
cur so de Co mu ni ca ção So ci al da UF MA e mi nha gra ti- 
dão aos meus mes tres”, pon tou.

Fé lix Al ber to Li ma, jor na lis ta e es cri tor, dis se que a
ex pe ri ên cia de pas sa gem pe lo cur so de Co mu ni ca ção
da UF MA tem uma im por tan te sim bo lo gia pa ra ele e pa- 
ra mui tos “que vi ve ram aque la aven tu ra na se gun da me- 
ta de dos anos 1980. Era o prin cí pio da re de mo cra ti za ção
do país e tí nha mos ali no cur so, e em seus ar re do res, um
am bi en te fér til pa ra o de ba te po lí ti co e cul tu ral. O cur so
de Co mu ni ca ção abriu uma ja ne la pa ra o mun do. E a ju- 
ven tu de da que la épo ca sou be ti rar pro vei to dis so.
Apren di mui to con vi ven do com pes so as in te res san tes,
com as quais fiz ami za de que du ra até ho je”.

Jo sé Ri ba mar Pra se res Mu niz, co or de na dor de Jor na- 
lis mo da Rá dio Tim bi ra AM, dis se que con si de ra mui to
im por tan te dois as pec tos que vi ven ci ou no Cur so de
Co mu ni ca ção da UF MA. “Além da con vi vên cia com pro- 
fis si o nais que eram ou vi ri am a se des ta car no mer ca do
pro fis si o nal de São Luís. O pri mei ro as pec to foi o re for ço
do com pro mis so so ci al que jor na lis tas, ra di a lis tas e re- 
la ções pú bli cas de vem ter. O ou tro, diz res pei to à apre- 
en são ou re cor te da re a li da de pe lo viés da sin gu la ri da- 
de, que es ta rá mar ca da nas re por ta gens e ar ti gos jor na- 
lís ti cos.”

Ati vi da des
A pro gra ma ção ci en tí fi ca se rá re a li za da de ma nei ra

re mo ta em de cor rên cia do ce ná rio de pan de mia da Co- 
vid-19.  As ati vi da des se rão pro mo vi das pe los pro fes so- 
res e gru pos de pes qui sa em di fe ren tes áre as do De par- 
ta men to de Co mu ni ca ção So ci al pa ra aten der os di fe- 
ren tes te mas e in te res ses. Pa ra o che fe do De par ta men to
de Co mu ni ca ção So ci al e pro fes sor de cur so de Rá dio e
TV, Car los Be nal ves, “es sa pro gra ma ção mar ca a evo lu- 
ção do cur so ao lon go des ses 50 anos, com a pos si bi li da- 
de de ofe re cer mais de 20 even tos ci en tí fi cos or ga ni za- 
dos pe los pro fes so res mes tres e dou to res do De par ta- 
men to. Eles ori en tam ati vi da des de pes qui sa de gran de
re le vân cia pa ra a área”. A pro gra ma ção po de ser en con- 
tra da nas re des so ci ais da UF MA e pe lo per fil no ins ta- 
gram @comunicacaoufma50.

His tó ria
O cur so de Co mu ni ca ção So ci al foi fun da do em 1970

e con tou com o apoio dos pro fes so res da USP pa ra a sua
efe ti va ção em São Luís. No iní cio, con tou com du as ha- 
bi li ta ções, Jor na lis mo e Re la ções Pú bli cas, e ape nas em
1986, foi in cor po ra do o cur so de Ra di a lis mo.

Pa ra Car los Be nal ves, a his tó ria do cur so se con fun de
com a his tó ria da co mu ni ca ção no Ma ra nhão. “Nós te- 
mos exem plos de gran des pro fis si o nais no mer ca do de
co mu ni ca ção lo cal oriun dos do cur so de Co mu ni ca ção
da UF MA e, cer ta men te, em 50 anos de atu a ção já fo ram
inú me ros pro fis si o nais for ma dos, uma co la bo ra ção
mui to im por tan te pa ra a co mu ni ca ção so ci al do nos so
es ta do e, tam bém, pa ra o país. A con so li da ção des sa
área co mo cam po ci en tí fi co nos opor tu ni za en ten der- 
mos a so ci e da de a par tir da dis cus são da co mu ni ca ção”,
re ve lou.

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020
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A atualização das informações do RAIS vai acontecer antes da data limite para pedir o
benefício que é até 2 de julho. Daí o desempregado poderá realizar o recadastro

DA RE DA ÇÃO

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Desempregados
podem refazer  cadastro

Re gras pa ra re ce ber 

O
s de sem pre ga dos que ti ve- 
ram o pe di do pa ra re ce ber o 
au xí lio emer gen ci al ne ga do 
po dem re fa zer o pe di do. Se- 

gun do o Mi nis té rio da Ci da da nia, as 
pes so as que se en con tram nes ta si tu- 
a ção de vem aguar dar a atu a li za ção na 
Re la ção Anu al de In for ma ções So ci ais 
(RAIS), que vai ser fei ta ain da es te 
mês.

No RAIS cons tam in for ma ções de 
tra ba lha do res e em pre sas e de acor do 
com o go ver no a atu a li za ção no sis te- 
ma ain da em ju nho pos si bi li ta rá que 
mui tos bra si lei ros de sem pre ga dos fa- 
çam o re ca das tro pa ra re ce ber o au xí- 
lio.

A atu a li za ção das in for ma ções 
acon te ce rá an tes da da ta li mi te pa ra 
pe dir o be ne fí cio que é até 2 de ju lho. 

Daí o de sem pre ga do po de rá re a li- 
zar o re ca das tro pe lo si te au xi lio.cai- 
xa.gov.br ou pe lo apli ca ti vo Au xí lio 
Emer gen ci al. Po rém, se ca das trar no- 
va men te não é ga ran tia de apro va ção.

Lem bran do que pa ra re ce ber o au- 
xí lio emer gen ci al de R$ 600 ou R$ 
1.200 a ci da dã ou ci da dão não po de 
es tar re ce ben do se gu ro-de sem pre go 
nem ou tro be ne fí cio, ex cluin do o Bol- 
sa Fa mí lia. Além dis so, o go ver no es- 
ta be le ceu li mi te de ren da pa ra re ce- 
ber.

O pe di do do au xí lio é ne ga do pa ra 
pes soa mem bro de fa mí lia com ren da 
su pe ri or a três sa lá ri os mí ni mos (R$ 
3.135,00) ou cu ja ren da men sal por 
pes soa mai or que meio sa lá rio mí ni- 
mo (R$ 522,50).

Ade mais, quem re ce beu ren di men- 
tos tri bu tá veis aci ma do te to de R$ 
28.559.70 em 2018, de acor do com de- 
cla ra ção do Im pos to de Ren da, tam-

• Tra ba lha dor In for mal;
• Mi cro em pre en de dor In di vi du al 
(MEI);
• Con tri buin te in di vi du al da Pre vi- 
dên cia So ci al.

ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SERÁ ANTES DA DATA LIMITE DE PEDIR O BENEFÍCIO

DIVULGAÇÃO

bém não tem di rei to.
Pa ra pe dir o be ne fí cio ain da é ne- 

ces sá rio que a pes soa se ja mai or de 18 
anos, ou mãe com me nos de 18, es te ja 
de sem pre ga do ou exer ça ati vi da de 
em uma das se guin tes con di ções:

Ca len dá rio pa ra no vos apro va dos
No úl ti mo sá ba do (13), a Cai xa 

Econô mi ca Fe de ral di vul gou ca len dá-
rio pa ra pa ga men to da pri mei ra par-
ce la do au xí lio emer gen ci al pa ra cer ca 
de 4,9 mi lhões de no vos apro va dos 
pa ra re ce ber o be ne fí cio.

O pa ga men to foi fei to on tem, ter- 
ça-fei ra (16,) e ho je, quar ta-fei ra (17), 
o cro no gra ma obe de ce or dem do mês 
de ani ver sá rio do be ne fi ciá rio. 

Os nas ci dos de ja nei ro a ju lho re ce- 
be ram na ter ça, já os ani ver sa ri an tes 
de ju lho a de zem bro po dem res ga tar 
o di nhei ro ho je.

ASSASSINATO EM GOIÁS

Corpo de travesti maranhense é sepultado

PAULINA ERA NATURAL DE AÇAILÂNDIA E , ANTES DE SE MUDAR PARA O GOIÁS,  MOROU POR DOIS ANOS EM IMPERATRIZ

DIVULGAÇÃO

O cor po da tra ves ti Pau li na Reis
Sou sa, de 21 anos, che gou na úl ti ma
se gun da-fei ra (15), à ci da de de Açai- 
lân dia, pa ra o ve ló rio e se pul ta men to.
Pau li na foi as sas si na da na ma dru ga da
do úl ti mo sá ba do (13), quan do es ta va
na com pa nhia de ou tra tra ves ti, em
Aná po lis (GO), ci da de on de pas sou a
re si dir há du as se ma nas. Ela era na tu- 
ral de Açai lân dia e tam bém mo rou
por dois anos em Im pe ra triz, an tes de
se mu dar pa ra o Goiás.

Se gun do as in ves ti ga ções da po lí- 
cia, as tra ves tis fo ram sur pre en di das
em um pon to on de cos tu ma vam fi car
no bair ro Ca lix to lân dia. Os sus pei tos
es ta vam em um car ro de pas seio e te- 
ri am si mu la do a con tra ta ção de um
pro gra ma, mas lo go anun ci a ram um
as sal to.

Por meio de de nún ci as, a Po lí cia
Mi li tar che gou a um dos sus pei tos
que dis se on de es ta va a ar ma e o car ro
uti li za do no cri me. No lo cal in for ma- 

do, ou tras três pes so as fo ram pre sas
sus pei tas de en vol vi men to no ca so,
to dos com pas sa gem por trá fi co e
rou bo. “O veí cu lo [usa do no cri me] é
pro du to de rou bo do úl ti mo dia 9, na
ci da de de Goi â nia. To dos eles [os 4 su- 
pei tos] fo ram en ca mi nha dos à Po lí cia
Ci vil pa ra se rem au tu a dos por la tro cí- 
nio. Um de les tam bém se rá au tu a do
por fa vo re ci men to pes so al e pos se de
ar ma de fo go por que es con deu a ar- 
ma uti li za da no cri me. Ou tro, além do
la tro cí nio, se rá au tu a do por re cep ta- 
ção des se veí cu lo rou ba do”, ex pli cou
o te nen te Jú ni or, da Po lí cia Mi li tar,
que acom pa nhou o ca so.

Pau li na foi dan ça ri na da qua dri lha
ju ni na Ma tu tos do Rei, de Açai lân dia,
que emi tiu no ta de pe sar nas re des so- 
ci ais lem bran do que a jo vem era
“sinô ni mo de ale gria e ir re ve rên cia”. A
pre fei tu ra de Açai lân dia tam bém se
ma ni fes tou por meio de no ta “pe la
mor te trá gi ca da qua dri lhei ra” que fez
par te do mo vi men to ju ni no da ci da de
“co nhe ci da por sua ale gria con ta gi an- 

te, en tu si as mo e boa re la ção com to-
dos”. A mor te de Pau li na acon te ce
jus ta men te na vés pe ra de um dos
even tos na ci o nais mais es pe ra dos pe-
la co mu ni da de LGBT, que es te ano ga-
nhou uma edi ção vir tu al, no úl ti mo
do min go (14), por cau sa da pan de mia
de Co vid-19. A edi ção tra di ci o nal, que
no ano pas sa do reu niu 3 mi lhões de
pes so as na Ave ni da Pau lis ta, te ve que
ser can ce la da. Com o te ma “so li da ri e- 
da de”, a 24ª edi ção da Pa ra da do Or-
gu lho LGBT de São Pau lo te ve o ob je-
ti vo de ar re ca dar por meio de li ves,
do a ções pa ra o pro je to Re de Pa ra da
Pe la So li da ri e da de, que apoia uma
par ce la da po pu la ção LGBT em si tu a- 
ção de vul ne ra bi li da de.

De acor do com o dos siê da As so ci a-
ção Na ci o nal de Tra ves tis (An gra), o
Bra sil é o país que mais ma ta tra ves tis
e tran se xu ais, com 124 pes so as trans
as sas si na das em 2019, à fren te do Mé-
xi co, que ocu pa o se gun do lu gar no
ran king glo bal com me ta de do nú me- 
ro de ho mi cí di os.

SAU LO DU AI LI BE

COLISÕES

Acidentes na BR-135
termina com morte

A COLISÃO ENTRE MOTO E CAÇAMBA TERMINOU EM TRAGÉDIA

Um gran de aci den te dei xou uma pes soa mor ta, na
BR-135, em São Luís. A tra gé dia acon te ceu por vol ta das
7h40 da ma nhã de on tem, ter ça-fei ra (16), na al tu ra do
km 7,7 da ro do via fe de ral. A Co li são en tre uma mo to e
uma ca çam ba pro vo cou a mor te do con du tor da mo to- 
ci cle ta.

Re la tos dos agen tes da PRF, que aten de ram a ocor- 
rên cia, dão con ta que o mo to ci clis ta se guia no sen ti do
de cres cen te da BR-135, quan do foi sur pre en di do por
uma ca çam ba atra ves san do a ro do via.

O mo to ci clis ta não te ve tem po de fre ar ou des vi ar e
co li diu vi o len ta men te na la te ral es quer da do veí cu lo de
car ga.

Uma equi pe do IML e da pe rí cia do Icrim che gou ao
lo cal pa ra a pe ri cia e re ti ra da do cor po da ví ti ma.

Além de ser fa tal, o aci den te pro vo cou vá ri os trans- 
tor nos pa ra quem tran si ta va pe lo lo cal da gra ve ocor- 
rên cia. Uma imen sa fi la de veí cu los se for mou, ex ten- 
den do-se do re tor no do Ma ra ca nã até pró xi mo a en tra- 
da da Ita pe ra/Que bra Po te.

Co li são no Cam po de Pe ris
En quan to uma equi pe aten dia a ocor rên cia com óbi- 

to no re tor no do Ma ra ca nã, ocor reu uma ou tra co li são
en vol ven do mo to ci cle ta, no Cam po de Pe ris, na BR-135.
Na oca sião, a ba ti da foi en tre um ôni bus de li nha e uma
mo to ci cle ta. O con du tor da mo to ba teu a ca be ça e fi cou
gra ve men te fe ri do. Ele foi so cor ri do por veí cu lo do Exér- 
ci to bra si lei ro que pas sa va pe lo lo cal e deu su por te à ví- 
ti ma.

MARANHÃO

PF cumpre mandados
de busca e apreensão

FORAM CUMPRIDOS 21 MANDADOS EM 5 ESTADOS E NO DF

DIVULGAÇÃO

Na ma nhã de on tem ter ça-fei ra (16), a Po lí cia Fe de ral
re a li zou di li gên ci as re que ri das pe la Pro cu ra do ria Ge ral
da Re pú bli ca (PGR) e de ter mi na das pe lo mi nis tro Ale- 
xan dre de Mo ra es, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF).

As me di das tem o ob je ti vo de ins truir o Inqué ri to nº
4.828/DF/STF que in ves ti ga a ori gem de re cur sos e a es- 
tru tu ra de fi nan ci a men to de gru pos sus pei tos da prá ti ca
de atos con tra a De mo cra cia.

As di li gên ci as são cum pri das no Ma ra nhão e ou tros
es ta dos co mo: São Pau lo, Rio de Ja nei ro, Mi nas Ge rais,
San ta Ca ta ri na e no Dis tri to Fe de ral. No to tal são cum- 
pri dos 21 man da dos de bus ca e apre en são.

A as ses so ria da Po lí cia Fe de ral (PF) no Ma ra nhão in- 
for mou: “não há mais in for ma ções dis po ní veis a res pei- 
to das di li gên ci as. Co mo a ope ra ção foi de ter mi na da pe- 
lo STF, as in for ma ções fi cam a car go do Su pre mo”.

Co mo a ope ra ção foi de ter mi na da

pe lo STF, as in for ma ções fi cam a

car go do Su pre mo

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020
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Cidade iniciará hoje a 2ª fase da flexibilização. Flu e Botafogo são contra o retorno
imediato. Clubes se reúnem com a prefeitura nesta quarta, e Crivella aposta em acordo

CAMPEONATO CARIOCA

Reunião define data
da volta do futebol

O
Cam pe o na to Ca ri o ca es tá 
au to ri za do a vol tar, após 
três me ses de pa ra li sa ção, 
por con ta da pan de mia de 

Co vid-19. Em co le ti va de im pren sa, a 
Pre fei tu ra do Rio de Ja nei ro anun ci ou 
a se gun da fa se da fle xi bi li za ção das 
me di das res tri ti vas na ci da de, a par tir 
de ho je, quar ta-fei ra (17). En tre elas, a 
vol ta das com pe ti ções es por ti vas, 
com por tões fe cha dos pa ra o pú bli co.

O pre fei to Mar ce lo Cri vel la re for- 
çou que o Cam pe o na to Ca ri o ca se rá 
re to ma do com por tões fe cha dos pa ra 
o pú bli co, pro va vel men te a par tir de 
ama nhã, quin ta-fei ra (18). A de ci são 
fi nal, no en tan to, ca be à Fe de ra ção de 
Fu te bol e aos clu bes. Uma reu nião 
ho je, en tre Pre fei tu ra e clu bes, de fi ni- 
rá as da tas da vol ta do es ta du al do Rio 
de Ja nei ro.

To dos es tão au to ri za dos a jo gar a 
par tir de ho je, mas nin guém se rá obri- 
ga do a en trar em cam po. Flu mi nen se 
e Bo ta fo go, por exem plo, são con tra a 
vol ta ime di a ta. “A fa se per mi te. Po- 
rém, de pen de da Fe de ra ção, por que 
Bo ta fo go e Flu mi nen se que rem ter o 
di rei to e têm to do o di rei to… É o que 
eu es ta va ex pli can do, nin guém é obri- 
ga do a se guir os pas sos da Pre fei tu ra. 
A pes soa de ci de o que ela de ci de. Eles 
não que rem jo gar. En tão, pa ra não ter 
ju di ci a li za ção e sus pen der o Cam pe o- 
na to mais uma vez pe lo Tri bu nal de 
Jus ti ça, que é sem pre mui to pru den te, 
quan do a pes soa pe de a li mi nar eles 
con ce dem… A ideia é fa zer um acor- 
do. Quem qui ser jo gar, jo ga. Quem 
não qui ser, tem que ser res pei ta do e 
jo gar só em ju lho, dis se Cri vel la.

O pre fei to do Rio de Ja nei ro ain da

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, SEM A PRESENÇA DE PÚBLICO, ESTÃO AUTORIZADAS NO RIO

ANDRÉ DURÃO / GLOBOESPORTE.COM

re ve lou que o pre si den te Jair Bol so na- 
ro pla ne ja es tar no Ma ra ca nã pa ra 
acom pa nhar a vol ta do Cam pe o na to 
Ca ri o ca. “O pre si den te Bol so na ro pro- 
me teu que vem, hein. O pre si den te 
Bol so na ro diz que vem, en tão não vai 
ser [com o es tá dio] va zio não, o pre si- 
den te vai es tar lá ven do o jo go”, dis se.

O re tor no de trei nos e com pe ti ções 
cons ta en tre as me di das de fle xi bi li za- 
ção do iso la men to so ci al anun ci a das 
pe la ges tão de Mar ce lo Cri vel la no iní- 
cio des te mês. A Fe de ra ção de Fu te bol 
do Es ta do do Rio de Ja nei ro (Ferj) e a 

mai o ria dos clu bes ca ri o cas con tam 
com es sa li be ra ção pa ra ba ter o mar- 
te lo pe la vol ta do Es ta du al. Na ma dru- 
ga da des ta ter ça-fei ra, a en ti da de se 
reu niu com os fi li a dos e en ca mi nhou 
o re tor no das par ti das a par tir da 
quin ta-fei ra.

Os úni cos con trá ri os fo ram Bo ta fo- 
go e Flu mi nen se, que pre ten dem ir à 
Jus ti ça con tra a vol ta do fu te bol. A du-
pla en ten de que não há se gu ran ça su- 
fi ci en te pa ra vol tar ao tra ba lho en-
quan to a epi de mia não for con tro la- 
da.

TÓQUIO

Novo adiamento das
Olimpíadas é uma opção

OS JOGOS DEVEM ACONTECER ENTRE JULHO E AGOSTO DE 2021

DIVULGAÇÃO/ME

A or ga ni za ção das Olim pía das de Tó quio po de mu dar
os pla nos ini ci ais de que não ha ve ria um no vo adi a men- 
to do me ga e ven to. Nas úl ti mas se ma nas, a ideia ven ti la- 
da por di ri gen tes ja po ne ses e pe lo Co mi tê Olím pi co In- 
ter na ci o nal (COI) era de ci dir até mar ço do ano que vem
ser os Jo gos acon te ce ri am en tre ju lho e agos to de 2021
ou se ri am can ce la dos. Mas di an te da in cer te za so bre o
con tro le da pan de mia glo bal de co ro na ví rus e da cri se
econô mi ca, Haruyuki Ta kahashi, mem bro do Con se lho
de Tó quio 2020, acre di ta que uma no va mu dan ça de da- 
ta de ve ria ser uma op ção.

De acor do com a pu bli ca ção ja po ne sa Nik kan Sports,
Ta kahashi de fen de a te se de que é pos sí vel es pe rar que a
pan de mia glo bal de co ro na ví rus se ja con tro la da pa ra
en cai xar as Olim pía das no ca len dá rio ain da em 2021.

Uma coi sa é cer ta: tan to COI quan to a or ga ni za ção ja- 
po ne sa dos Jo gos tra ba lham com a cer te za de que é in- 
viá vel um adi a men to pa ra 2022, ano das Olim pía das de
In ver no de Pe quim, da Co pa do Mun do de fu te bol do
Ca tar, do Mun di al de Atle tis mo e dos Jo gos da Com- 
monwe alth.

Mem bro do COI, o bel ga Pi er re-Oli ver Bac ker di fa lou
re cen te men te so bre um pos sí vel no vo adi a men to, mas
foi em uma di re cao con tra ria a de Haruyuki Ta kahashi.
“Ho je to do mun do tem cer te za de que co me ça rá em 23
de ju lho de 2021. Se ria im pen sá vel man ter es se pro je to
em an da men to por mais tem po, um ano que fos se, con- 
si de ran do os enor mes cus tos e to das as mi lha res de pes- 
so as en vol vi das. To das as fe de ra ções es por ti vas pre ci- 
sam se adap tar ao adi a men to dos Jo gos. Não po de mos
pre ver uma re vi ra vol ta se me lhan te pe la se gun da vez”,
dis se.

A si tu a ção do co ro na ví rus no Ja pão não é das pi o res
(17.427 in fec ta dos e 928 mor tes). Mas no con tex to glo- 
bal fo ram re gis tra dos até es ta ter ça-fei ra 3.44 mi lhões de
ca sos da Co vid-19 e 439 mil mor tes.

LEUCEMIA

Time renova com goleiro Van Damme

O GOLEIRO MIGUEL VAN DAMME NA PARTIDA ENTRE CERCLE BRUGGE E KORTRIJK

GETTY IMAGES

O mo des to Cer cle Brug ge te ve uma
gran de ati tu de, e re no vou por uma tem po- 
ra da o con tra to do go lei ro Mi guel Van
Dam me, que lu ta con tra uma leu ce mia pe- 
la ter cei ra vez. O clu be ter mi nou na 14ª co- 
lo ca ção no úl ti mo Cam pe o na to Bel ga, en- 
cer ra do por con ta da pan de mia de co ro na- 
ví rus.

O con tra to foi as si na do no cen tro de
aten di men to re si den ci al de Bru ges, e o
anún cio foi fei to pe lo pre si den te do clu be,
Vin cent Go e ma e re, nas re des so ci ais da
equi pe. “A re no va ção do con tra to de Mi- 
guel Van Dam me foi es sen ci al pa ra nós. O
Cer cle é uma gran de fa mí lia e Mi guel, que
es tá co nos co des de 2013, é uma par te im- 
por tan te dis so. O Cer cle é Mi guel e Mi guel
é o Cer cle: nos sa re cu pe ra ção es por ti va e o
“con ti nue acre di tan do” fo ram mais do que
nun ca os sím bo los da si tu a ção do Cer cle e
Mi guel nos úl ti mos me ses”. “Fi co fe liz em

sa ber que a saú de de Mi guel es tá evo luin do
po si ti va men te: nun ca de sis ta!”

Sem en trar em cam po des de maio de
2019, Van Dam me faz tra ta men to de imu- 
no te ra pia. Com 26 anos, es se se rá o oi ta vo
ano de le no Cer cle Brug ge, on de sem pre jo- 
gou.

Em 2016, ele des co briu a leu ce mia, que
foi tra ta da du as ve zes no ano se guin te. No
en tan to, em ju nho de 2019, o go lei ro anun- 
ci ou que a do en ça re tor nou na co lu na e no
cé re bro.

A re no va ção do con tra to de

Mi guel Van Dam me foi

es sen ci al pa ra nós

UFC

Dana reconhece “poder” de Amanda

AMANDA É A ÚNICA ATLETA A DEFENDER E MANTER CINTURÕES DE 2 CATEGORIAS DIFERENTES 

GETTY IMAGES

No ca so, Aman da Nu nes, cam peã dos
pe sos-pe nas (até 66kg) e pe sos-ga los (até
61kg) do Ul ti ma te. Em en tre vis ta, o pre si- 
den te do UFC afir mou que par te do mo ti- 
vo de a “Le oa” não ser res pei ta da tan to
quan to me re ce se de ve ao fa to de ser mu- 
lher. “Acho que é por ela ser mu lher, pa ra
ser sin ce ro. (…) Acho que é par te da ra zão,
mas es tá fi can do di fí cil não res pei tá-la,
es pe ci al men te de pois de sua úl ti ma atu a- 
ção. Quan do ela en fren tou Ger mai ne de
Ran da mie, mui ta gen te dis se, “Ah, ela pa- 
re ceu hu ma na nes ta lu ta”. O quê?!? Ela en- 
fren tou a me lhor tro ca do ra de gol pes de
to dos os tem pos! E ga nhou a lu ta! O que
vo cês que rem des sa mu lher? E nes ta lu ta
con tra a Spen cer, in cri vel men te du ra e
du rá vel, ela deu uma au la com ple ta”, ar- 
gu men tou Whi te.

An tes das vi tó ri as so bre Fe li cia Spen cer
e Ger mai ne de Ran da mie, Nu nes te ve tal- 
vez su as vi tó ri as mais im pres si o nan tes,
no cau tes so bre Cris Cyborg e Holly Holm.
Da na Whi te exal tou es sas du as apre sen ta- 
ções. “Ela es tá bo tan do o sar ra fo tão al to
que vai ser mui to di fí cil de ou tro atle ta
con quis tar o que ela con quis tou. Não es- 
que ça: to do mun do só fa la va de quão as- 
sus ta do ra e pe ri go sa era a Cyborg. E ela
ab so lu ta men te des truiu a Cyborg. Des- 

truiu! Holly Holm, que tam bém é uma das
me lho res de to dos os tem pos no bo xe e no
MMA, e quão fa cil men te ela a der ro tou. E
Holly Holm não cai fá cil, ela en fren tou to- 
das as me lho res, e Aman da Nu nes a atro- 
pe lou”.

A per gun ta que fi ca, po rém, é quem o
UFC po de co lo car pa ra fa zer fren te à bra- 
si lei ra. Whi te rei te rou que não es tá in te- 
res sa do nu ma tri lo gia de Nu nes con tra
Va len ti na Shev chen ko, cam peã do pe so-
mos ca (até 57kg), já que as du as pri mei ras
lu tas fo ram ven ci das pe la bai a na. Uma
pos si bi li da de que foi le van ta da se ria uma
su per lu ta con tra Cla res sa Shi elds, bi cam- 
peã olím pi ca de bo xe e que já ex pres sou
in te res se em en fren tar Aman da. Da na,
en tre tan to, acha que o du e lo é di fí cil de
acon te cer. “A par te di fí cil nu ma lu ta des- 
sas é: o que elas vão lu tar? Elas vão lu tar
bo xe ou MMA? Eu sei que Cla res sa es tá
trei nan do, mas ela não po de ria pos si vel- 
men te es tar no ní vel da Aman da Nu nes
(no MMA). To da vez que fa ze mos al go as- 
sim, é sem pre eu man dan do os meus lu ta- 
do res pa ra o bo xe, en ten de? É di fí cil, te- 
mos que re sol ver is so. Eu gos to da Cla res- 
sa, já me reu ni com ela, com seu ma na ger,
e to do mun do es tá in te res sa do, mas co mo
fa ze mos is so?”, in da gou o pre si den te.

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020
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Pandemia obriga a Academia de Ciências Cinematográficas a adiar a festa de entrega
dos prêmios, que seria realizada em fevereiro, em Los Angeles

PA LO MA PI NHEI RO

Eu Nun ca

Sex Edu ca ti on

The End Of The Fu***ing World

I Am Not Okay With This

ADIAMENTO

Oscar será entregue
em 25 de abril de 2021

A
93ª ce rimô nia do Os car foi 
trans fe ri da pa ra 25 de abril de 
2021 de vi do à pan de mia glo- 
bal cau sa da pe la CO VID-19. 

O anún cio foi fei to on tem pe la Aca de- 
mia de Ar tes e Ci ên ci as Ci ne ma to grá- 
fi cas e a Re de de Te le vi são ABC, em 
Los An ge les. A en tre ga dos prê mi os 
es ta va mar ca da pa ra 28 de fe ve rei ro 
de 2021.

Coin ci din do com a ce le bra ção do 
Os car, o Mu seu da Aca de mia de Ci ne- 
ma, cu ja aber tu ra ao pú bli co es ta va 
pro gra ma da pa ra 14 de de zem bro, se- 
rá inau gu ra do em 30 de abril, tam bém 
co mo re sul ta do da cri se da saú de.

“Há mais de um sé cu lo, os fil mes 
têm de sem pe nha do pa pel im por tan- 
te, nos con for tan do, ins pi ran do e en- 
tre ten do nos mo men tos mais som bri- 
os. Eles cer ta men te têm fei to is so es te 
ano. Nos sa es pe ran ça, ao es ten der o 
pe río do de ele gi bi li da de e a da ta de 
en tre ga, é for ne cer a fle xi bi li da de ne- 
ces sá ria pa ra que ci ne as tas fi na li zem 
e lan cem fil mes sem ser pe na li za dos 
por al go além do con tro le de qual quer 
pes soa”, anun ci ou o co mu ni ca do do 
pre si den te da Aca de mia, Da vid Ru- 
bin, e do CEO da ins ti tui ção, Dawn 
Hud son.

“O pró xi mo Os car e a aber tu ra do 
no vo mu seu mar ca rão um mo men to 
his tó ri co, reu nin do fãs ao re dor do 
mun do pa ra se uni rem atra vés do ci- 
ne ma”, de cla rou a du pla.

“Nós nos en con tra mos em ter ri tó- 
rio des co nhe ci do es te ano. Con ti nu a- 
re mos a tra ba lhar com nos sos par cei- 
ros na Aca de mia pa ra ga ran tir que o

ESCULTURA DA ESTATUETA DO OSCAR EXPOSTA NO DOLBY THEATRE

show de 2021 se ja um even to se gu ro e 
co me mo ra ti vo que tam bém cap tu re a 
emo ção da aber tu ra do Mu seu de Ci- 
ne ma da Aca de mia”, afir mou Karey 
Bur ke, pre si den te da ABC En ter tain- 
ment.

Pro je ta do pe lo ar qui te to Ren zo Pi- 
a no, ven ce dor do prê mio Pritz ker, o 
Mu seu da Aca de mia de Ci ne ma te rá 
seis an da res, com es pa ços pa ra ex po- 
si ções, se to res edu ca ci o nais e even tos 
es pe ci ais, além de um es tú dio de con- 
ser va ção, um res tau ran te e uma lo ja 
de mu seu. Tam bém fun ci o na rão lá os 
te a tros Da vid Gef fen The a tre, com 1 
mil lu ga res, e Ted Mann, com 288 as- 
sen tos.

“Fa lo por to dos nós quan do di go 
que es ta mos aguar dan do an si o sa- 
men te o mo men to em que po de re- 
mos com par ti lhar o Mu seu da Aca de- 
mia com os aman tes do ci ne ma de to- 
dos os lu ga res”, afir mou Bill Kra mer, 
di re tor da ins ti tui ção. “Com es ta pan- 
de mia sem pre ce den tes ocor ren do 
em to do o mun do e nos so com pro- 
mis so com a saú de e a se gu ran ça de 

nos sos vi si tan tes e fun ci o ná ri os, to-
ma mos a di fí cil de ci são de es pe rar 
mais al guns me ses pa ra abrir as por- 
tas. Fe liz men te, com os pro to co los de 
se gu ran ça em vi gor, as ex po si ções 
con ti nu am sen do ins ta la das”, in for-
mou. “Es ta mos an si o sos pa ra abril de 
2021 che gar. Los An ge les e o mun do 
po de rão se unir en quan to a Aca de mia 
ce le bra rá o Os car abrin do seu tão so-
nha do mu seu.”

As da tas tam bém mu da ram pa ra o 
pe río do de ele gi bi li da de do Os car, 
com no vos pra zos de ins cri ção e 
even tos re la ci o na dos à tem po ra da de 
prê mi os. O pe río do de ele gi bi li da de 
foi es ten di do. Fi xa do pa ra até 31 de 
de zem bro, ele pas sou pa ra 1º de ja- 
nei ro de 2020 a 28 de fe ve rei ro de 
2021. Ins cri ções pa ra ca te go ri as es pe- 
ci ais (ani ma ção, do cu men tá rio lon- 
ga-me tra gem, cur ta-me tra gem do cu- 
men tal, lon ga-me tra gem in ter na ci o- 
nal, cur ta-me tra gem de ani ma ção e 
cur ta-me tra gem de ação ao vi vo) po- 
de rão ser fei tas até 1º de de zem bro de 
2020.

ISOLAMENTO

Quatro séries teens para assistir na Netflix

“I AM NOT OKAY” FALA SOBRE UM TRAUMA NA FAMÍLIA EM QUE A JOVEM SYD DESCOBRE TER PODERES SOBRENATURAIS

As sé ri es te ens são um su ces so no
mun do to do, já que os te mas tra ta dos
são re cor ren tes na vi da de vá ri as pes- 
so as. E tem mui ta gen te, que mes mo
já ten do pas sa do des sa fa se ado ra re- 
lem brar ou vi ver os dra mas e in se gu- 
ran ças tí pi cos des sa fai xa etá ria.

Por is so, se pa ra mos 4 di cas de sé ri- 
es te ens, de di fe ren tes gê ne ros, pa ra
vo cê ma ra to nar na Net flix.

De vi é uma ado les cen te in di a na,
que aca ba de per der o pai. Com a aju- 
da das ami gas, ela ten ta me lho rar seu
sta tus so ci al na es co la, mas an tes, pre- 
ci sa su pe rar al guns trau mas e li dar
com mui tos con fli tos in ter nos.

A sé rie é cri a da por Mindy Ka ling
(The Of fi ce) e Lang Fisher, que já es- 
cre veu al guns epi só di os da sé rie
Brooklyn Ni ne-Ni ne. A pri mei ra tem- 
po ra da foi lan ça da es te ano e tem 10
epi só di os.

Ide al pa ra quem quer dar bo as ri sa- 

das, se emo ci o nar e co nhe cer um
pou co da cul tu ra in di a na!

Otis é um ga ro to in se gu ro e inex pe- 
ri en te, fi lho de uma te ra peu ta se xu al.
Após pas sar boa par te da vi da ou vin- 
do a mãe abor dar vá ri os as sun tos, ele
co me ça a dar con se lhos so bre pro ble- 
mas se xu ais em tro ca de di nhei ro.

A sé rie abor da as sun tos co muns na
vi da dos jo vens, que na mai o ria das
ve zes, são ne gli gen ci a dos ou evi ta dos.
A pri mei ra tem po ra da foi lan ça da em
2019 e a se gun da foi li be ra da em fe ve- 
rei ro des te ano. Ca da tem po ra da tem
8 epi só di os. Ide al pa ra ma ra to nar!

Ja mes é um jo vem de 17 anos, que
acre di ta ter ten dên ci as psi co pa tas.
Após co nhe cer uma ga ro ta cha ma da
Alyssa, ele de ci de que irá ma tá-la, en- 
quan to am bos fo gem em uma vi a- 
gem, mas aca ba se apai xo nan do por
ela.

A sé rie é ba se a da nos qua dri nhos

“The End of the Fuc king World“, de
Char les S. Fors man e tem du as tem- 
po ra das com 8 epi só di os, ca da.

Uma boa op ção pa ra aque les que
cur tem uma at mos fe ra som bria, com
hu mor áci do.

Após um trau ma na fa mí lia, a jo-
vem Syd des co bre ter po de res so bre- 
na tu rais. Sem mui tas ha bi li da des so-
ci ais, ela ten ta se sen tir bem com a
aju da dos pou cos ami gos que tem,
mas pa re ce que as coi sas não vão ser
tão fá ceis.

Lan ça da es te ano, a sé rie tem uma
tem po ra da com 8 epi só di os. A his tó- 
ria é ins pi ra da nos qua dri nhos de
mes mo no me de Char les S. Fors man,
que tam bém ins pi rou a pro du ção de
“The End of the Fuc king World“.

Se vo cê já viu “It – A Coi sa (2017)”
vai re co nhe cer os per so na gens prin ci- 
pais, já que Sophia Lil lis e Wyat Oleff
de ram vi da aos per so na gens Beverly e
Stanley no fil me ba se a do no li vro de
Stephen King.

COMEMORAÇÃO

Boi da Lua celebra
São João em Live

BOI DA LUA FARÁ LIVE NO PRÓXIMO SÁBADO DIA 20

O Boi da Lua, so ta que de or ques tra, vai ce le brar no
pró xi mo sá ba do, dia 20 de ju nho, em seu ca nal do
YouTube, a par tir das 17h, uma li ve me ga es pe ci al, com
sor teio de vá ri os prê mi os.

Com rit mo di fe ren ci a do, o gru po é re fe rên cia por on- 
de pas sa, che gan do a ar ras tar mul ti dões aos ar rai ais do
Ma ra nhão.

Se gun do o pre si den te, Washing ton Co e lho, a ex pec ta- 
ti va é gran de. “Fa re mos uma li ve bem le gal. Va mos ma- 
tar a sau da de do nos so São João. Con to com a au di ên cia
de to dos vo cês”, dis se.

O gru po ini ci ou su as ati vi da des cul tu rais em 1993,
quan do fun da do por jo vens ta len tos do bair ro com a ne- 
ces si da de de res ga tar e for ta le cer as ma ni fes tações ar- 
tísti cas no tra di ci o nal bair ro do João Pau lo.

Fun da do por aman tes da nos sa cul tu ra, o gru po ho je
se fir ma co mo um dos mais or ga ni za dos bum ba-meu-
boi, tra zen do em seu con jun to um núme ro sig ni fi ca ti vo
de brin can tes e sim pa ti zan tes, on de se va le res sal tar que
em sua mai o ria são mo ra do res do bair ro do João Pau lo.
As ati vi da des pro mo vi das pe la ins ti tuição por se rem di- 
ver si fi ca das abran gem cri anças, jo vens, adul tos e ido sos
do João Pau lo e co mu ni da des vi zi nhas.

Du ran te seus 27 anos, o Boi da Lua já foi ho me na ge a- 
do por par ti ci pa ção em apre sen tações cul tu rais nos di- 
ver sos ar rai ais públi cos e pri va dos, na fes ta de São
Marçal, em ins ti tuições pri va das, em es pe tácu los, Ex po- 
sição no Odi lo Cos ta Fi lho, no Fes ti val de Fan far ras, no
Pro gra ma Mais Vo cê da Ana Ma ria Bra ga – Re de Glo bo
de Te le vi são.

Pre mi a do dois anos con se cu ti vos co mo o Me lhor CD
de Bum ba-meu-Boi (2012 e 2013) pro mo vi do pe la Rádio
Uni ver si da de FM. Par ti ci pou do Fes ti val In ter na ci o nal
de Cul tu ra (2015). To das as ho me na gens es tão re gis tra- 
das na for ma de tro féus, pla cas e ates ta dos que for mam
a ga le ria de Prêmi os do Boi da Lua.

FILME

“Destacamento blood”
coloca Spike Lee no topo

QUATRO VETERANOS VOLTAM AO VIETNÃ NO FILME

Spi ke Lee tem 63 anos. Des de sua es treia em lon gas,
há 34, com a co mé dia Ela quer tu do, o ci ne as ta não pa- 
rou um só ano de fil mar. Já ad mi tiu que sua fle xi bi li da de
– ele faz fil mes, sé ri es, do cu men tá ri os, cli pes, co mer ci- 
ais – foi o que lhe per mi tiu es tar sem pre tra ba lhan do.
Ain da que se ja adap tá vel, o ci ne as ta nor te-ame ri ca no
nun ca mu dou o seu pro pó si to: co lo car os ne gros – e o
que sig ni fi ca ser ne gro nos Es ta dos Uni dos e no mun do,
on tem e ho je – no cen tro de sua obra.

A che ga da de Spi ke Lee à Net flix com Des ta ca men to
blo od é o mais re cen te ca pí tu lo des sa his tó ria. Es se é o
pri mei ro lon ga do di re tor a ser lan ça do na pla ta for ma
que ho je li de ra o mer ca do de stre a ming – mas não seu
pri mei ro pro je to, já que Lee pro du ziu sé rie e es pe ci al
pa ra a Net flix. Dis po ní vel des de a úl ti ma sex ta-fei ra (12),
o dra ma de guer ra es tá en tre as mai o res au di ên ci as do
ser vi ço – al can çou, no Bra sil, o se gun do lu gar na au di- 
ên cia, se gun do a Net flix.

Lan ça do em meio à on da de pro tes tos an tir ra cis tas ao
re dor do pla ne ta de cor ren tes da mor te, por su fo ca men- 
to, do ne gro Ge or ge Floyd por um po li ci al bran co de
Min ne a po lis, em 25 de maio, o fil me não é fá cil, ain da
que sua men sa gem se ja cla ra e opor tu na. Mai or der ro ta
mi li tar da his tó ria nor te-ame ri ca na, a guer ra do Vi et nã
(1955-1975) é vis ta aqui sob o viés dos ne gros, que lu ta- 
ram uma guer ra que não lhes per ten cia e que fo ram uti- 
li za dos co mo bu chas de ca nhão no com ba te.

Paul (Delroy Lin do), Otis (Clar ke Pe ters), Ed die (Norm
Lewis), Mel vin (Isi ah Whi tlock Jr.) e Norm (Chadwick
Bo se man) são ir mãos de san gue (Das 5 blo od é o tí tu lo
ori gi nal) que com ba te ram jun tos no Vi et nã. Dos cin co,
Norm, lí der do es qua drão, não vol tou.

São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020

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

