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

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

O ano de 2020, no Brasil, tinha tudo para ser diferente do monstrengo 
que está se tornando. Um grande laboratório de experimentos, no qual 
muitos acreditam saber tudo, mas a realidade mostra que o gigante la-
tino-americano precisa ser redescoberto. 

Um gigante errante

COVID EM 21 ALDEIAS

Banco Central institui o 
pagamento instântaneo 

e pode acabar com os 
famosos TED e DOC

Em mais um movimento rumo à digitalização 
da economia nacional o Banco Central do Brasil 
publicou a Circular 4.027 que institui oficialmente 
o SPI. Sistema de pagamentos instantâneos 
do BC que pode “acabar” com as transações 

de TED e DOC.  PÁGINA 12

Dom Belisário é internado após ter mal estar

O arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisário da Silva, está 
internado em um hospital particular, após ter um mal estar ontem. O arcebispo 

passou por exames, entre eles, dois testes feitos para covid-19 que deram 
negativo. Ele passa bem e apresenta quadro de saúde estável. PÁGINA 12

Índios da etnia Guajajara residentes em Genipapo dos Vieiras, localizado a 480 quilômetros de São Luís, testaram positivo para o novo 
coronavírus (covid-19) em menos de uma semana. Os testes foram feitos pelos técnicos da secretaria municipal de saúde e profissionais de 
entidades ligadas à saúde indígena que estiveram em 21 aldeias. Passaram pelos testes crianças, adultos e idosos com sintomas da doença. 

PÁGINA 2
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Vídeo mostra que não 
houve colisão entre 

veículos antes de 
homicídio na Lagoa

Imagens das câmeras de segurança do 
condomínio onde o publicitário Diogo Sarney 
morava foram divulgadas e ajudaram à polícia 
a identificar o principal suspeito do crime. 
Nas imagens, observa-se o carro do suspeito 

descendo a rua sem colidir. PÁGINA 11

São Luís é a 4ª capital com menor ritmo de contágio
A plataforma Farol Covid constatou que o ritmo de contágio do novo 

coronavírus em São Luís é de 0,88. Isso significa que uma pessoa infectada 
transmite a doença para menos de 1 pessoa, o que é importante para a 

diminuição do número de novos casos. PÁGINA 3

Pesquisadores do 
Ibope aplicam testes 
rápidos de covid-19

NOVA MODA

Como ganhar dinheiro 
com o TIkTok

Indicar amigos, fazer desafios e as-
sistir vídeos estão entre as formas de 
monetização da plataforma digital que 
mais cresce no período da pandemia.

Flamengo encara Bangu 
no retorno do Carioca

PÁGINA 13

Pelo menos 2,6 mil pesquisadores do 
IBOPE Inteligência vão aplicar testes 
rápidos para o coronavírus em visitas 
domiciliares a 250 moradores de 133 
cidades do Brasil entre os dias 21 e 23 

de junho. A meta é realizar 33.250 testes 
rápidos e entrevistas em São Luís.

PÁGINA 3

FUTEBOL HOJE

DE CASA EM CASA

PÁGINA 14
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Aumento de casos do novo coronavírus entre as comunidades indígenas maranhenses
está preocupando as autoridades sanitárias de saúde de Genipapo dos Vieiras

SAMARTONY MAR TINS

ALERTA

200 índios Guajajara
estão contaminados

U
m to tal de 200 ín di os da et- 
nia Gua ja ja ra re si den tes em
Ge ni pa po dos Vi ei ras, lo ca- 
li za do a 480 quilô me tros de

São Luís, tes ta ram po si ti vo pa ra o no- 
vo co ro na ví rus (co vid-19) em me nos
de uma se ma na. Os tes tes fo ram fei tos
pe los téc ni cos da se cre ta ria mu ni ci- 
pal de saú de de Ge ni pa po dos Vi ei ras
e pro fis si o nais de en ti da des li ga das à
saú de in dí ge na que es ti ve ram em 21
al dei as do mu ni cí pio. Pas sa ram pe los
tes tes cri an ças, adul tos e ido sos com
sin to mas da do en ça.

 
A ação foi co or de na da pe la se cre tá- 

ria de saú de, Rai a ne San tos, que
acom pa nhou os tra ba lhos na Al deia
Co qui nho on de só em um dia fo ram
re gis tra dos 50 ca sos. En tres os in fec- 
ta dos, es tá o ca ci que da al deia, Jo sé
Lu ci a no Gua ja ja ra, que es tá em iso la- 
men to do mi ci li ar.   Pa ra evi tar mais
con ta mi na ção en tre a po pu la ção, a
se cre ta ria de saú de do mu ni cí pio ins- 
ta lou bar rei ras sa ni tá ri as na en tra da
da ci da de e sus pen deu o co mér cio
não es sen ci al. Se gun do Rai a ne San- 
tos, es tão fun ci o nan do so men te su- 
per mer ca dos, far má ci as e bor ra cha ri- 
as.

“Sus pen de mos por 10 di as o trans- 
por te al ter na ti vo de vans e car ros de
li nha. Tam bém es tão sus pen sos cul- 
tos re li gi o sos, ati vi da des es por ti vas e
cul tu rais que pro mo vam qual quer ti- 
po de aglo me ra ção. E con ti nua obri- 
ga tó rio o uso de más ca ras”, afir man- 
do que já es tão dis po ní veis tes tes rá- 

pi dos pa ra a po pu la ção, além de ter
re for ça do o aten di men to em to da re- 
de hos pi ta lar – in for ma ção con ti da
em um ví deo no si te da pre fei tu ra do
mu ni cí pio Ge ni pa po dos Vi ei ras.

Se gun do o bo le tim epi de mi o ló gi co
di vul ga do no úl ti mo dia 16, pe la Se- 
cre ta ria de Saú de do Mu ni cí pio, 567
ca sos fo ram no ti fi ca dos, 244 ca sos fo- 
ram con fir ma dos, 300 des car ta dos, 48
re cu pe ra dos e 02 óbi tos.

Os ca sos fo ram con fir ma dos nas
se guin tes zo nas in dí ge nas: Al deia Ca- 
ju ei ro Re al, Al deia São Pe dro, Al deia El
Be tel, Al deia Mus sum, Al deia Ma nu el,
Al deia Co ro a tá, Al deia Ba na nal, Al- 
deia Yulting, Al deia Por to Ve lho, Al- 
deia Dq. Ven tu ra, Al deia Boa Es pe ran- 
ça, Al deia Mas sa ran du ba, Al deia Pla- 
nal to, Al deia Rai mun do Amo rim, Al- 
deia Rai mun do Amo rim, Al deia Co- 
qui nho, Al deia Mar ta He le na, Al deia
Ta qua ri, Al deia Pan ta nal, Al deia
Yhuana, Al deia Zhay Ta ta e Al deia
Uchu oa. Por meio de no ta, o Dis tri to
Sa ni tá rio In dí ge na, que após aten ção
bá si ca de saú de, ini ci ou o tra ta men to
em to dos os in dí ge nas que tes ta ram
po si ti vo pa ra a co vid-19 e a sé rie de
ações fo ram ade qua das pa ra a re a li- 
da de atu al e con ta com os apoi os das
se cre ta ri as dos mu ni cí pi os e es ta do 
pa ra pro te ger os in dí ge nas.

 
O Con se lho In di ge nis ta Mis si o ná- 

rio – Ci mi vem a pú bli co, mais uma
vez, de nun ci ar o agra va men to do
con tá gio por co ro na ví rus no in te ri or
das al dei as in dí ge nas em to do o Bra- 
sil, e exi gir pro vi dên ci as das au to ri da- 
des fren te à es sa si tu a ção ca la mi to sa,
que tem vi ti ma do inú me ros in dí ge- 

nas.
 
Tam bém por meio de no ta, o Ci mi

se so li da ri za e se co lo ca tam bém em
lu to jun to às inú me ras fa mí li as que
cho ram pe la mor te de seus en tes que-
ri dos, im pe di das de dar-lhes seu úl ti-
mo adeus; en tre es ses, há mui tas li de- 
ran ças, em es pe ci al as mais ido sas,
ba lu ar tes da his tó ria e cul tu ra vi va de
seus po vos, que es tão mor ren do pe la
co vid-19.

 
A no ta dia ain da que, “no Bra sil,

nes ses três me ses de pan de mia, os
nú me ros ofi ci ais di vul ga dos pe la Se-
cre ta ria Es pe ci al de Saú de In dí ge na
(Se sai) in di cam a ocor rên cia de 103
mor tes de in dí ge nas por co vid-19 e
pe lo me nos 3.079 in dí ge nas con ta mi-
na dos até o dia 16 de ju nho. Já de
acor do com os da dos co le ta dos pe la
Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge nas do
Bra sil (Apib) até o dia 14 de ju nho, os
nú me ros são ain da mais as sus ta do- 
res: 281 in dí ge nas mor tos e 5.361 con-
ta mi na dos pe lo no vo co ro na ví rus”.

 
O Ci mi afir ma tam bém que, “es sa

tra gé dia só não é mai or de vi do às pro- 
vi dên ci as to ma das pe los pró pri os in-
dí ge nas de fe char os seus ter ri tó ri os
lo go no iní cio da pan de mia. Mes mo
as sim, a con ta mi na ção se alas trou em
Ma naus (AM) e con ti nua se alas tran-
do nas re giões do al to e mé dio So li- 
mões, Va le do Ja va ri, Rio Ne gro, no es- 
ta do do Ama zo nas, e tam bém nos es- 
ta dos de Ro rai ma, Ma to Gros so, Ma to
Gros so do Sul, Pa rá, Ma ra nhão, Ce a rá,
Per nam bu co, as sim co mo no li to ral
Sul do Bra sil. Em to das es tas re giões, o

BRASIL

Taxa de contágio cai, mas transmissão está descontrolada

A TAXA ATUAL É MENOS DO QUE A METADE REGISTRADA HÁ TRÊS SEMANAS

O Bra sil tem re gis tra do uma su ces- 
si va di mi nui ção na ta xa de con tá gio
(Rt) da co vid-19 nas úl ti mas se ma nas.
Em no va aná li se do Im pe ri al Col le ge
de Lon dres, pes qui sa do res in fe ri ram
que, atu al men te, ca da gru po de 100
pes so as in fec ta das com o ví rus trans- 
mi te a do en ça pa ra ou tras 105. O ín di- 
ce, no en tan to, ain da é con si de ra do
al to e faz com que a epi de mia se es pa- 
lhe em ve lo ci da de pro gres si va no
país.

Em pou co mais de um mês, a Rt
bra si lei ra caiu de 2,8 (ou se ja, um do- 
en te pas san do o ví rus pa ra qua se três
pes so as) pa ra 1,05. Ta xas aci ma de 1
in di cam que a trans mis são ain da es tá

fo ra de con tro le. Por is so, o Bra sil es tá
há oi to se ma nas no rol de paí ses cu ja
epi de mia não con se gue ser bar ra da
com efi cá cia.

No gru po de 51 paí ses com trans- 
mis são ati va acom pa nha dos pe lo Im- 
pe ri al Col le ge, o Bra sil, que já ocu pou
a po si ção de mai or ta xa de trans mis- 
são no fim de abril, ago ra es tá na 27ª
po si ção. Na Amé ri ca La ti na, epi cen tro
da do en ça no mun do, a Bo lí via e o Pe- 
ru es tão com Rt de 1,36. Na fren te do
Bra sil tam bém se en con tram a Ar gen- 
ti na (1,29), Chi le (1,12) e Colôm bia
(1,1).

A di mi nui ção da ta xa de ve im pac- 
tar no nú me ro to tal de óbi tos ao fi nal

des ta se ma na epi de mi o ló gi ca, já que
os es tu dos não in di cam que o acu mu-
la do de ve con ti nu ar su bin do. Até dia
20 de ju nho, o gru po es ti ma que se rão
con ta bi li za das mais 7.090 mor tes. O
re cor de foi de 7.096 na se ma na epi de- 
mi o ló gi ca 23.

Nem por is so a si tu a ção é con for tá- 
vel pa ra o Bra sil que, atu al men te, é o
país com mai or nú me ro de ca sos e fa- 
ta li da des re gis tra dos di a ri a men te.
Des ta for ma, a pre vi são é tam bém a
mai or en tre os 51 paí ses com trans- 
mis são ati va acom pa nha dos pe lo gru- 
po. A se gun da es ti ma ti va mais al ta é
qua se a me ta de da bra si lei ra. São es-
pe ra dos 3,6 mil mor tos no Mé xi co.

IN FOR MA ÇÃO

Ban co de da dos reú ne
in for ma ções anô ni mas
de pa ci en tes

A Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa do Es ta do de São
Pau lo (Fa pesp) anun ci ou ho je (17), na ca pi tal pau lis ta, a
cri a ção da pri mei ra ba se de da dos aber tos anô ni mos do
país com in for ma ções de mo grá fi cas de 75 mil pa ci en tes
de co vid-19. O ar qui vo guar da rá 1,6 mi lhão de exa mes
clí ni cos e la bo ra to ri ais e 6.500 da dos de des fe cho de pa- 
ci en tes pa ra sub si di ar pes qui sas ci en tí fi cas so bre o no vo
co ro na ví rus, que se rão com par ti lha dos com pes qui sa- 
do res de uni ver si da des e ou tras ins ti tui ções. O ban co de
da dos, de no mi na do Co vid-19 Da ta Sha ring/BR, foi cri a- 
do em co la bo ra ção com a Uni ver si da de de São Pau lo
(USP), o Gru po Fleury e os hos pi tais Sí rio-Li ba nês e Is- 
ra e li ta Al bert Eins tein.

De acor do com o di re tor ci en tí fi co da Fa pesp, Luiz
Eu gê nio Mel lo, a ideia é sub si di ar a pes qui sa ci en tí fi ca
so bre a do en ça. A cri a ção da pla ta for ma é uma ini ci a ti va
de fa zer o que tem si do a tô ni ca do de sen vol vi men to da
ci ên cia nas úl ti mas dé ca das – a aber tu ra dos da dos ge ra- 
dos por ins ti tui ções pú bli cas de pes qui sa pa ra a so ci e- 
da de, sem a ne ces si da de de as si nar uma pu bli ca ção.

“Nes te ca so, es ta mos fa lan do de in for ma ções que não
fo ram ge ra das pe lo sis te ma pú bli co. Co me ça mos com
três ins ti tui ções pri va das e são in for ma ções que, se não
fos se me di an te es sa ini ci a ti va, per ma ne ce ri am nos re- 
po si tó ri os das or ga ni za ções. A ideia é, lan çan do mão de
uma pla ta for ma que já exis tia na USP, com par ti lhar da- 
dos que não se ri am dis po ni bi li za dos de ou tra for ma pa- 
ra mo bi li zar ci en tis tas de ma nei ra que con si ga mos con- 
tri buir pa ra no vos en ten di men tos da atu al epi de mia”,
dis se.

Se gun do Mel lo, uma pla ta for ma nes ses mol des de- 
mo ra anos pa ra ser cons truí da, mas, no ca so des ta, os
da dos fo ram in se ri dos em tem po re cor de de vi do à exis- 
tên cia da es tru tu ra e do in ves ti men to. “O que re sul tou
de re le van te foi o es ta be le ci men to dos vín cu los de con- 
fi an ça en tre os fun da do res da ini ci a ti va. A fun ção cen- 
tral da Fa pesp é ser vir co mo ca ta li sa dor des se tra ba lho.
O cus to da ob ten ção dos da dos já foi pa go pe los pa ci en- 
tes que fi ze ram os exa mes, e o que es ta mos fa zen do é, de
for ma anô ni ma, com par ti lhar es se con jun to de in for- 
ma ções”.

O pró-rei tor de Pes qui sa da USP, Sylvio Ca nu to, des ta- 
cou que o tra ba lho é um gran de pas so na lu ta con tra a
co vid-19, já que a si tu a ção mos tra a ne ces si da de do
com par ti lha men to de da dos ci en tí fi cos. “O pro je to já
es tá fun ci o nan do na USP e per mi te usar as in for ma ções
de for ma sus ten tá vel. Es te é um ins tru men to que se rá
pe re ne”, afir mou Ca nu to.

O di re tor exe cu ti vo do Gru po Fleury, o mé di co Ed gar
Riz zat ti, dis se que des de o ini cio da pan de mia pes qui sa- 
do res e cen tros de es tu do têm si do pro cu ra dos por star- 
tups, com in te res se na dis po ni bi li za ção de da dos de pa- 
ci en tes de co vid-19, pa ra de sen vol vi men to de pro je tos e
es tra té gi as em ci ên cia de da dos e al go rit mos de in te li- 
gên cia ar ti fi ci al. “Por is so, acre di to que es sa ini ci a ti va pi- 
o nei ra vai tra zer gran de be ne fí cio pa ra a co mu ni da de
ci en tí fi ca e vai per mi tir que te nha mos me lhor en ten di- 
men to da do en ça em nos so meio, o que tra rá im por tan- 
te con tri bui ção à so ci e da de”.

Pa ra o di re tor de en si no e pes qui sa do Hos pi tal Sí rio-
Li ba nês, Luiz Fer nan do Li ma Reis, a re le vân cia da ini ci- 
a ti va po de ser ca rac te ri za da pe lo com pro mis so das ins- 
ti tui ções na so lu ção da pan de mia e na me lho ria do cui- 
da do as sis ten ci al aos pa ci en tes. “A res pos ta sem pre veio
da ci ên cia e a le gi ti mi da de da Fa pesp em pro mo ver  a ci- 
ên cia dá a ga ran tia do pro pó si to do pro je to. Não te re- 
mos so lu ções fo ra da ci ên cia não pau ta das pe la me lhor
ge ra ção do co nhe ci men to, e é nes se sen ti do que nos
jun ta mos à Fa pesp nes se de sa fio”.

Na ava li a ção do di re tor-su pe rin ten den te do Hos pi tal
Is ra e li ta Al bert Eins tein, Luiz Vi cen te Riz zo, a úni ca ma- 
nei ra de fa zer pes qui sa boa é em co la bo ra ção. “O co nhe- 
ci men to é o mai or ini mi go da do en ça e a pre o cu pa ção é
com os pa ci en tes, com o co nhe ci men to, tra zen do so lu- 
ções pa ra a vi da das pes so as e não só pa ra a co vid-19,
por que es se ban co de da dos po de rá ser apro vei ta do em
di ver sas ou tras ati vi da des”.

O ban co con te rá da dos anô ni mos dos pa ci en tes que
fi ze ram exa me, es ti ve ram in ter na dos e a des cri ção da
evo lu ção clí ni ca do qua dro de saú de. Pos te ri or men te
se rão adi ci o na dos exa mes de ima gem. Os da dos po de- 
rão ser ve ri fi ca dos por ana lis tas, que da rão su ges tões
pa ra me lho rar a pla ta for ma.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

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


oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 3

Visitas domiciliares começam no próximo domingo, em São Luís e em mais 133 cidades
do Brasil

SÃO LUÍS

Pesquisa inicia nova
etapa de testes rápidos
PATRICIA CUNHA

P
e lo me nos 2,6 mil pes qui sa- 
do res do IBO PE In te li gên cia 
vão apli car tes tes rá pi dos pa ra 
o co ro na ví rus em vi si tas do- 

mi ci li a res a 250 mo ra do res de 133 ci- 
da des do Bra sil en tre os di as 21 e 23 de 
ju nho. O tra ba lho es ti ma a pro por ção 
de ca sos de in fec ção por co ro na ví rus 
no Bra sil, e ini cia no va eta pa com a 
me ta de re a li zar 33.250 tes tes rá pi dos 
e en tre vis tas em São Luís e em mais 
132 ci da des de to dos os es ta dos do 
país.
“É fun da men tal que a po pu la ção 
acei te par ti ci par da pes qui sa. Em ca- 
da ci da de, por exem plo, é pre ci so re a- 
li zar pe lo me nos du zen tos tes tes, pa ra 
que pos sa mos apre sen tar es ti ma ti vas 
so bre a re al di men são da Co vid-19. 
Além de con tri buir com o es for ço co- 
le ti vo de en fren ta men to da pan de- 
mia, o par ti ci pan te tem a opor tu ni da- 
de de re a li zar o exa me e sa ber o re sul- 
ta do na ho ra”, diz a epi de mi o lo gis ta 
Ma ri ân ge la Frei tas da Sil vei ra, in te- 
gran te da co or de na ção do es tu do.
A pro por ção de pes so as que já con- 
traí ram o ví rus no Bra sil au men tou 
em 53% no pe río do de du as se ma nas 
en tre a pri mei ra eta pa, re a li za da de 19 
a 21 de maio, e a se gun da, de 4 a 5 de 
ju nho. Os da dos mais re cen tes tam- 
bém mos tram que, pa ra ca da di ag- 
nós ti co con fir ma do, exis tem ao re dor 
de seis ca sos re ais não no ti fi ca dos na 
po pu la ção. Pa ra se ter uma ideia, as 
es ti ma ti vas so mam mais de 1,7 mi-

So bre a pes qui sa

O MARANHÃO TEM MAIS DE  62 MIL CASOS DA DOENÇA

 REUTERS / LINDSEY WASSON

lhão de pes so as que têm ou já ti ve ram 
o co ro na ví rus, con tra o to tal de 
296.305 ca sos no ti fi ca dos em 120 ci- 
da des bra si lei ras na vés pe ra do se- 
gun do le van ta men to da pes qui sa.
O Ma ra nhão tem mais de 62 mil ca sos 
da do en ça, com 1.537 vi das per di das e 
36.970 re cu pe ra dos. A ca pi tal já re gis- 
trou 12.095 ca sos, com 654 mor tes, de 
acor do com o úl ti mo bo le tim da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de.

O Es tu do de Pre va lên cia da In fec- 
ção por Co vid-19 no Bra sil 
(EPICOVID19-BR) é co or de na do pe la 
Uni ver si da de Fe de ral de Pe lo tas. A se- 
le ção das re si dên ci as e das pes so as 
que se rão en tre vis ta das e tes ta das 
ocor re por meio de um sor teio ale a tó- 
rio, uti li zan do os se to res cen si tá ri os 
do IB GE co mo ba se.
Pa ra o exa me, os pes qui sa do res co le- 
tam uma go ta de san gue da pon ta do 
de do do par ti ci pan te, que se rá ana li- 
sa da pe lo apa re lho de tes te em apro- 
xi ma da men te 15 mi nu tos. En quan to 

aguar da o re sul ta do, o par ti ci pan te 
res pon de a per gun tas so bre sin to mas 
da Co vid-19 nas úl ti mas se ma nas, 
bus ca por as sis tên cia mé di ca e ro ti na 
em re la ção às me di das de pre ven ção e 
iso la men to so ci al. Em ca so de re sul ta- 
do po si ti vo, os pro fis si o nais co mu ni- 
cam a Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca lo- 
cal.
Os pes qui sa do res que re a li zam as vi- 
si tas es tão iden ti fi ca dos por cra chá do 
IBO PE In te li gên cia e uti li zam os equi- 
pa men tos de pro te ção in di vi du ais 
(EPIs): más ca ras, tou cas, aven tais, sa- 
pa ti lhas (to dos des car tá veis), ócu los 
de pro te ção e lu vas. To dos os pro fis si- 
o nais são tes ta dos e ape nas aque les 
que ti ve rem re sul ta do ne ga ti vo re a li- 
zam as vi si tas do mi ci li a res. Em ca so 
de dú vi das, os par ti ci pan tes po dem 
en trar em con ta to pa ra es cla re ci men- 
tos so bre as vi si tas às ca sas pe los te le-
fo nes 0800-800-5000, (11) 3335-8583, 
(11) 3335-8606; (11) 3335-8610, ou pe- 
los e-mails pes qui sa.co vid-19@uf- 
pel.edu.br e pes qui sa.co vid-19@ibo-
pein te li gen cia.com.

PNAD Covid no Maranhão

A PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS É FEITA VIA TELEFONE E DURA, EM MÉDIA, 10 MINUTOS

No es ta do, a Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os (PNAD Con tí- 
nua) pa ra ob ter da dos so bre o mer ca- 
do de tra ba lho e so bre a po pu la ção
com pos sí veis sin to mas do no vo co ro- 
na ví rus é fei ta via te le fo ne e du ra, em
mé dia, 10 mi nu tos. Mas a 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 e que 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, vem
en con tran do di fi cul da des pa ra efe ti- 
var as en tre vis tas.

“Nos sos agen tes de pes qui sa en- 
fren tam dois gran des obs tá cu los pa ra
co le tar os da dos pa ra a PNAD Co vid: a
des con fi an ça apre sen ta da pe las pes- 
so as que re ce bem nos sos te le fo ne- 
mas, alar ma das di an te de epi só di os
co muns de gol pes e fa ke news; e a au- 
sên cia de co ber tu ra de ser vi ços de te- 
le fo nia em al gu mas re giões do es ta do,

so bre tu do nas áre as ru rais”, re la ta
Elcylene Men des Ro dri gues, co or de- 
na do ra da PNAD Co vid no Ma ra nhão.

A ci da de de Cha pa di nha, que, de
acor do com o úl ti mo bo le tim epi de- 
mi o ló gi co di vul ga do pe la pre fei tu ra
mu ni ci pal, so ma 1.658 ca sos do no vo
co ro na ví rus, faz par te da mi cror re- 
gião que apre sen ta mai or di fi cul da de
na co le ta de da dos da PNAD Co vid no
Ma ra nhão. As sim, a equi pe da Agên- 
cia do IB GE em Cha pa di nha au men- 
tou os es for ços, nas úl ti mas se ma nas,
com o ob je ti vo de am pli ar o ín di ce de
co ber tu ra da pes qui sa.

“Se gui mos cons ci en ti zan do a po- 
pu la ção so bre a re le vân cia des sa pes- 
qui sa, uma vez que as in for ma ções
ob ti das por meio de la são fun da men- 
tais pa ra apoi ar go ver no e so ci e da de
na to ma da de de ci sões de com ba te à
pan de mia, além de pos si bi li tar um

mo ni to ra men to mais efi caz de in di- 
ca do res so ci o e conô mi cos, es pe ci al- 
men te re la ci o na dos ao mer ca do de
tra ba lho”, ex pli ca João Ri car do Sil va,
ana lis ta de pla ne ja men to do IB GE.

Os mo ra do res que re ce be rem o te- 
le fo ne ma po dem con fir mar a iden ti- 
da de dos agen tes de co le ta por meio
do si te Res pon den do ao IB GE
(https://res pon den do.ib ge.gov.br/)
ou do te le fo ne 0800 721 8181, e in for-
mar ma trí cu la, RG ou CPF do en tre- 
vis ta dor. Tam bém pe la cen tral de
aten di men to é pos sí vel con fir mar se o
nú me ro de te le fo ne da li ga ção re ce bi-
da re al men te é de um en tre vis ta dor
do IB GE.

Em ca so de im pos si bi li da de de
pres tar os da dos no mo men to da cha- 
ma da, o in for man te po de agen dar
com o en tre vis ta dor o mo men to mais
opor tu no pa ra que es te re tor ne a li ga- 
ção.

BRU NA TA VA RES

PLATAFORMA

São Luís é a 4ª capital com
menor ritmo de contágio

RITMO DE CONTÁGIO DA COVID-19 EM SÃO LUÍS É DE 0,88

A pla ta for ma Fa rol Co vid cons ta tou que o rit mo de
con tá gio do no vo co ro na ví rus em São Luís é de 0,88. Is so
sig ni fi ca que uma pes soa in fec ta da trans mi te a do en ça
pa ra me nos de 1 pes soa, o que é im por tan te pa ra a di mi- 
nui ção do nú me ro de no vos ca sos. De acor do com a
pes qui sa, a ca pi tal ma ra nhen se é a 4ª com me nor rit mo
de con tá gio da do en ça.

Os da dos tam bém mos tram que em re la ção a ca pa ci- 
da de hos pi ta lar a es ti ma ti va é que os lei tos de São Luís,
que con ta com 2.740, só fi quem 100% ocu pa dos em
mais de 2 me ses, o que a pla ta for ma con si de rou co mo
‘bom‘ por sig ni fi car a pos si bi li da de de ter lei tos pa ra
quem pre ci sa.

A pes qui sa uti li zou 50% da ca pa ci da de hos pi ta lar re- 
por ta da por Da ta SUS em pri mei ro de maio pa ra o cál cu- 
lo da pro je ção de di as pa ra atin gir a ca pa ci da de má xi- 
ma. Além dis so, fo ram con si de ra dos lei tos dis po ní veis
pa ra co vid-19 os ti pos de lei tos ci rúr gi cos, clí ni cos e
hos pi tal-dia.

Já em re la ção a sub no ti fi ca ção, a pes qui sa co lo ca que,
a ca da 10 pes so as do en tes, 2 são di ag nos ti ca das, nú me- 
ros vis tos co mo ins ta tis fa tó ri os. Os da dos mos tram ain- 
da que, na úl ti ma se ma na, cer ca de 39% das pes so as fi- 
ca ram em ca sa na ca pi tal ma ra nhen se.

A Pla ta for ma Fa rol Co vid for ne ce da dos so bre os mu- 
ni cí pi os e es ta dos bra si lei ros re la ci o na dos ao en fren ta- 
men to da pan de mia do no vo co ro na ví rus. A fer ra men ta
foi de sen vol vi da por ci en tis tas de da dos, es pe ci a lis tas
em ges tão pú bli ca e pes qui sa do res da saú de, com o ob- 
je ti vo de apoi ar o po der pú bli co na exe cu ção e adap ta- 
ção de es tra té gi as e po lí ti cas na ges tão de cri se da Co vid-
19.

TRATAMENTO

São Luís tem 68% dos
leitos de UTI ocupados

TAXA DE OCUPAÇÃO ESTÁ EM RITMO DE DIMINUIÇÃO NA ILHA

Tam bém de acor do com o bo le tim, o nú me ro de lei- 
tos clí ni cos li vres cres ceu. A Ilha de São Luís tem ape nas
25,4% de ta xa de ocu pa ção, en quan to Im pe ra triz tem
75,5% e as de mais re giões 69,62%.

No to tal, o Ma ra nhão tem 474 lei tos de UTI. Des ses,
123 es tão li vres e 1.330 lei tos clí ni cos, es tan do 732 li vres
em to do o es ta do.

O bo le tim tam bém in for mou que o Ma ra nhão tem
62.711 ca sos con fir ma dos e 1.537 mor tes pe lo ví rus. Nas
úl ti mas 24h o es ta do re gis trou 38 no vos óbi tos e 2.119
no vos ca sos de co ro na ví rus, des ses 63 são de São Luís,
184 de Im pe ra triz e 1872 nas de mais re giões.

Dos mais de 62 mil con fir ma dos, 36.970 já es tão re cu- 
pe ra dos e 24.204 ain da es tão ati vos, des ses 23.126 es tão
em iso la men to do mi ci li ar, 675 in ter na dos em en fer ma- 
ria e 403 em lei tos de UTI.

De acor do com in for ma ções da SES, 38 mor tes acon- 
te ce ram nas úl ti mas 24h e fo ram re gis tra das nas se guin- 
tes ci da des: San ta Qui té ria (1), São Ma teus (1), Gon çal- 
ves Di as (1), Ra po sa (1), Cân di do Men des (1), Cen tro
No vo do Ma ra nhão (1), Cu ru ru pu (1), Ro sá rio (1), Du- 
que Ba ce lar (1), Gui ma rães (1), Co e lho Ne to (1), Pin da ré
Mi rim (1), Ma ra nhão zi nho (1), Água Do ce do Ma ra nhão
(1), Bom Jar dim (1), Ni na Ro dri gues (1), Tu ri a çu (1), Pi- 
nhei ro (3), Im pe ra triz (6) e São Luís (12).

A evo lu ção do nú me ro de ca sos da sín dro me res pi ra- 
tó ria agu da gra ve (SRAG) no es ta do con ti nua em 19, es- 
tan do pre sen te na mai o ria dos ca sos o ví rus da in flu en- 
za B.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ISA BEL IBAR RA CA BRE RA
Pró-rei to ra de En si no da UF MA

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

A Pandemia da Covid-19 e o ensino

A cri se sa ni tá ria

pro du zi da pe la

Pan de mia da Co vid-19

trou xe des do bra men tos

de no vas cri ses so ci ais,

po lí ti cas, econô mi cas e

edu ca ci o nais. 

As ins ti tui ções edu ca ci o nais fo ram pe gas
de sur pre sa e, de ma nei ra ge ral, to dos os paí- 
ses ri cos e po bres ti ve ram que en fren tar a
pan de mia bus can do res pos tas de co mo
man ter a edu ca ção e a trans mis são dos co- 
nhe ci men tos num no vo mun do que exi gia o
fe cha men to de uni ver si da des e es co las. A
rein ven ção do en si no, pe la ne ces si da de im- 
pos ta do dis tan ci a men to so ci al em ple na
pan de mia le vou a mui tos teó ri cos a cu nhar
um no vo ter mo que nas ceu com ela, “en si no
re mo to emer gen ci al”. A uti li za ção das Tec- 
no lo gi as da In for ma ção e da Co mu ni ca ção
(TIC) pa ra dar con ti nui da de às au las apre- 
sen tou-se co mo uma saí da uti li za da por
qua se to dos os paí ses. No en tan to, con si de- 
ran do que o aten di men to edu ca ci o nal ain da
é ex tre ma men te de si gual en tre as di ver sas
re giões do mun do e são abis sais as di fe ren ci- 
a ções de aces so di gi tal en tre as di fe ren tes
clas ses so ci ais, os paí ses mais po bres se vi- 
ram for ça dos a man ter for mas de en si no
sem a me di a ção ex clu si va da in ter net, so- 
bre tu do, na mai or par te dos paí ses cen tro-
ame ri ca nos e ca ri be nhos e tam bém na mai- 
o ria dos paí ses do con ti nen te afri ca no. Es sa
tam bém tem si do a saí da em di ver sas re- 
giões do Bra sil, in clu si ve no Es ta do do Ma ra- 
nhão, on de o Ín di ce de De sen vol vi men to
Hu ma no (IDH) é um dos mais bai xos do país
e on de as au las fo ram man ti das por meio da
TV e do rá dio.

No Bra sil, des de 2012, a trans for ma ção
das Uni ver si da des Fe de rais com a ado ção da

Lei de Co tas e a in clu são de uma par ce la sig- 
ni fi ca ti va da po pu la ção vul ne rá vel trou xe
no vas pre o cu pa ções aos ges to res nes se mo- 
men to de pan de mia. Co mo sa be mos, só a
gra tui da de não cons ti tui um meio efi caz pa- 
ra ga ran tir a equi da de. As po lí ti cas não po- 
dem se re du zir ao aces so se não que de vem
ser abran gen tes à per ma nên cia no en si no
su pe ri or dos es tu dan tes mais po bres. Es tes
che gam ao en si no su pe ri or em con di ções
di fe ren ci a das que exi gem de les um es for ço
mai or pa ra con cluí rem os seus cur sos de
gra du a ção. Com a no va exi gên cia de um no- 
vo mo do de en si nar, o “en si no re mo to emer- 
gen ci al”, uma no va pre o cu pa ção com a ex- 
clu são di gi tal pas sou a ocu par e pre o cu par a
mai o ria das ins ti tui ções pú bli cas de en si no
su pe ri or que bus cam con di ções e re cur sos
pa ra ga ran tir o di rei to à edu ca ção pa ra to- 
dos. A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
foi a pri mei ra ins ti tui ção no Es ta do do Ma ra- 
nhão a in ter rom per o en si no pre sen ci al e a
sus pen der o seu ca len dá rio aca dê mi co. A
Uni ver si da de, com uma in ser ção no es ta do
em no ve mu ni cí pi os, on de ra di cam os seus
cam pi, tem enor mes de sa fi os pe la fren te
quan do uma no va nor ma li da de se ja es ta be- 
le ci da.

A edu ca ção não po de aguar dar o fim da
Co vid-19, até por que não sa be mos ao cer to
quan do e co mo se rá o seu fim, pa ra pro por
mu dan ças e ajus tes ao en si no. É emer gen ci- 
al que as uni da des aca dê mi cas dis cu tam as
no vas al ter na ti vas de en si no: “re mo to ou hí- 
bri do” de acor do com a re a li da de de seus
cur sos. Nes te no vo mo men to de rein ven ção
e de cri a ção de no vas ma nei ras de en si nar e
de apre en der, quan do os es pa ços pri va dos e
pú bli cos se con fun dem, o pro ces so es tá pos- 
to, as di fe ren tes pro fis sões, pois to das pre ci- 
sam se re fun dar, as saí das não po dem ser
úni cas por que não são úni cas as con di ções
dos di ver sos cur sos, as con di ções de pro fes- 
so res e es tu dan tes, as con di ções das di ver sas
re giões e ci da des on de é ofer ta do o en si no
de gra du a ção pre sen ci al. Por is so, o mo men- 
to exi ge pla ne ja men to, ca pa ci ta ção, par ti- 
lha, co la bo ra ção, to le rân cia e en ten di men to
por par te de ges to res, pro fes so res, téc ni cos e
es tu dan tes. O mo men to que nos to cou vi ver
de man da uma “re fa zen da” dos nos sos cur- 
sos, do nos so en si no e de nos sa Uni ver si da- 
de. Nes sa “re fa zen da to da”, nos en con tra- 
mos de sa fi a dos a res sig ni fi car idei as, prá ti- 

cas e vi vên ci as.  Co mo his to ri a do ra, acre di to
que a Co vid-19 é um mar co his tó ri co que
trans for mou as nos sas vi das de for ma de fi- 
ni ti va. Ain da que a pan de mia che gue ao fim
en dê mi co ou so ci al na da po de nos ga ran tir
que não ha ja no vos sur tos de ví rus di ver sos
ou trans mu ta ções da Sars Cov. O re co nhe ci-
do his to ri a dor in glês Eric Hobsbwam que
mar cou os vá ri os sé cu los an te ri o res com o
tí tu lo de Eras: das re vo lu ções, do ca pi tal, dos
im pé ri os e dos ex tre mos acre di to, se es ti ves- 
se vi vo, que não pas sa ria des per ce bi do o es- 
ta be le ci men to de um no vo mar co que nas ce
com um ví rus in vi sí vel, em es ca la pla ne tá ria,
e a po de ria cu nhar co mo a “Era das in cer te- 
zas”2. Den tre as gran des mu dan ças pro du zi-
das nes te mo men to, a me di a ção tec no ló gi ca
pas sou, com mais in ten si da de, a fa zer par te
do nos so co ti di a no e da ma nu ten ção das
nos sas re la ções so ci ais. Por uma par te, trou- 
xe apro xi ma ções que an tes pa re cia ser im- 
pos sí vel, num mes mo dia par ti ci pa mos de
vá ri as reu niões, se mi ná ri os, en con tros aca- 
dê mi cos e fa mi li a res em lu ga res dis tan tes.
As co la ções de grau, as co me mo ra ções, as
as sem blei as e reu niões re mo tas fi ze ram par- 
te dos no vos tem pos de re co lhi men to so ci al.
To dos nos vi mos for ça dos a nos rein ven tar e
apren der a fi car mais em ca sa. Por ou tra, a
Pan de mia tem nos en si na do a cons ti tuir ou- 
tras for mas de re la ção com a vi da, com as
pes so as, com o la zer e o tra ba lho. Nas ins ti- 
tui ções de en si no, a Pan de mia aca bou ge- 
ran do eco no mia em vá ri os se to res, ener gia
elé tri ca, água, pas sa gens aé re as e ou tros. Pe- 
la ne ces si da de de re fa zer tu do, a cur to e mé- 
dio pra zo, pre ci sa mos de go ver nos e ges to-
res da edu ca ção que in vis tam em dis po ni bi- 
li zar re des de in ter net de qua li da de pa ra to-
dos, aces so a equi pa men tos ele trô ni cos, ca- 
pa ci ta ção de pro fes so res e es tu dan tes pa ra o
uso das fer ra men tas di gi tais e apoio so ci o e- 
mo ci o nal e fi nan cei ro pa ra os mais vul ne rá- 
veis.

 As sim, co mo os pro fis si o nais da saú de no
mun do in tei ro fi ca ram na li nha de fren te no
com ba te a pan de mia, os pro fis si o nais da
edu ca ção têm que as su mir o pa pel de exi gir
dos go ver nos que o di rei to à edu ca ção se ja
ga ran ti do a to dos e apre sen tar pro pos tas
edu ca ci o nais que mi ti guem a de si gual da de
de apren di za gem, a fim de evi tar o au men to
des co mu nal da eva são e o fra cas so edu ca ci- 
o nal em tem pos de Pan de mia.

AN SEL MO HÖHN JU NI OR
ivo.hohn@gmail.com

Li ber da de de
ex pres s são ou di rei to
de ofen der?

Se gu ra men te, nos li vros de his tó ria das es co las de nos sos ne- 
tos, bis ne tos, tri ne tos, ha ve rá um ou mais ca pí tu los des ti na dos ao
ano de 2020. Di go li vro, mas não as se gu ro – até du vi do – que a jun- 
ção de fo lhas im pres sas con ti nue a ter o pro ta go nis mo de trans- 
mis são do co nhe ci men to. En fim, es te ano te rá des ta que nos li- 
vros, nos ta blets, nos si tes, nos ho lo gra mas.

A pan de mia de Co vid-19, sem dú vi da, ocu pa rá boa par te das
au las de di ca das a es te ano. A mai or pan de mia em 100 anos, po- 
rém com im por tân ci as so ci al, econô mi ca e his tó ria mais re le van- 
tes do que a equi vo ca men te de no mi na da Gri pe Es pa nho la (cu ja
ori gem, na ver da de, ocor reu nos EUA).

Ou tros te mas fa rão par te do cur rí cu lo de 2020 – que tal vez me- 
re ça mes mo uma dis ci pli na à par te. Além da pan de mia, vi ve mos
uma cri se po lí ti ca mun di al, mais gra ve em al guns paí ses, co mo no
Bra sil e nos EUA; ve mos re nas cer dis cur sos e prá ti cas to ta li tá ri as;
apro fun da-se a de si gual da de so ci al e a con cen tra ção de ren da e
apro xi ma-se, tal vez, a mai or cri se econô mi ca que se te nha re gis- 
tro. Mas uma ques tão mui to re le van te (re)sur ge quan do não se
ima gi na va ser pos sí vel ha ver mais ins ta bi li da de: o ra cis mo. Ao
con trá rio da pan de mia e da cri se po lí ti ca, nes se te ma a ins ta bi li- 
da de é bem vin da, pois sig ni fi ca ti rar a es ta bi li da de, fa zer des mo- 
ro nar as cer te zas, des truir o sta tus quo.

A par tir do as sas si na to de Ge or ge Floyd por es tran gu la men to
pro vo ca do por um po li ci al bran co que lhe aper tou o pes co ço com
o jo e lho, cen te nas de pro tes tos ocor rem, não ape nas em ci da des
nos Es ta dos Uni dos, mas em di ver sos paí ses. Há sé cu los ig no ra- 
mos o ra cis mo atá vi co que es tru tu ra a so ci e da de oci den tal e de
for ma mar can te prin ci pal men te os Es ta dos Uni dos e o Bra sil. O
de ba te é tão im por tan te quan to adi a do, o que não ini be que ma- 
ni fes ta ções e pro tes tos se de em ao ris co de con ta mi na ção do no- 
vo co ro na ví rus. Tu do aci ma es cri to é pa ra abor dar um as sun to
cor re la to, in se ri do no de ba te do ra cis mo, mas que se di fun de a
ou tras for mas de pre con cei to e de des res pei to a mi no ri as.

Nes tes di as, ten tan do acom pa nhar os de ba tes so bre ra cis mo,
vi a dis cus são so bre o uso do ter mo ne gro ou do vo cá bu lo pre to
pa ra se re fe rir a al guém afro des cen den te.

Não te nho co nhe ci men to de lin guís ti ca, de so ci o lo gia ou de
his tó ria su fi ci en tes pa ra en con trar uma res pos ta. Sin to que nem
de vo, eu, ten tar en con trá-la. Que ro aqui tra tar de as pec to mais
ge ral. Da im por tân cia que se de ve dar ao uso das pa la vras, a fim de
não trans for má-las em ar mas. Con ven ci o nou-se cha mar de “po li- 
ti ca men te cor re to” ao mo vi men to ou à ten ta ti va de evi tar o uso de
lin gua gem e ações que im pli quem em in sul tos e ofen sas a gru pos
ou a pes so as ví ti mas de dis cri mi na ção e de pre con cei to.

A es se mo vi men to, opõem-se os de fen so res de uma su pos ta li- 
ber da de de ex pres são ir res tri ta e que ve em seus opo si to res co mo
ideó lo gos de uma guer ra cul tu ral. No Bra sil, os po li ti ca men te in- 
cor re tos che gam a no me ar os po li ti ca men te cor re tos co mo “es- 
quer dis tas, co mu nis tas, mar xis tas”. Co mo se fos sem ofen sas.

Ora, a lin gua gem tam bém pas sa por evo lu ções. Se ja evo lu ção
no sen ti do bi o ló gi co – pri ma tas e ou tros ani mais tam bém pos su- 
em lin gua gem, su pos ta men te me nos evo luí da do que a do ho- 
mem; se ja evo lu ção no sen ti do se mân ti co. É ver da de que pa la- 
vras, além do uso co no ta ti vo, po dem per der seu sig ni fi ca do ori gi- 
nal e ad qui rir ou tro. To da via, im por ta tam bém à lin guís ti ca o es- 
tu do da eti mo lo gia das pa la vras e, tal vez o mais im por tan te, da se- 
mi o lo gia. Há quem ar gu men te que pa la vras e ex pres sões co mo
“de ne grir”, “ju di ar”, “mu la ta”, “ho mos se xu a lis mo”, “dia de bran- 
co”, “lis ta ne gra”, “ove lha ne gra” etc., ad qui ri ram ou tros sig ni fi ca- 
dos ao lon go do tem po, per den do a de no ta ção ra cis ta e pre con- 
cei tu o sa de su as ori gens. Na da mais fal so. A par tir da to ma da de
cons ci ên cia das ví ti mas de atos e ges tos pre con cei tu o sos, e mais
es tri ta men te, ra cis tas, na tu ral que tais pa la vras vol tem a re ve lar
seus sig ni fi ca dos de no ta ti vos e sua eti mo lo gia fi ca ex plí ci ta, jus ti- 
fi can do, as sim, a ne ces si da de de evi tá-las. Não usa mos mais a pa- 
la vra “mon go loi de” pa ra nos re fe rir mos a uma pes soa por ta do ra
de Sín dro me de Down. Há mui to tem po, aban do na mos o uso do
vo cá bu lo “le pra”, bas tan te co mum até na Bí blia, e uti li za dos han- 
se ni a nos ou por ta do res de han se nía se.

Por tan to, a re sis tên cia em aban do nar o uso de pa la vras e de ex- 
pres sões de ca rá ter ra cis ta aca ba por re ve lar, se mi o ti ca men te,
que o sen ti do de no ta ti vo é ain da pre va len te.

A li ber da de de ex pres são não é uma li ber da de de agre dir, um
di rei to a ofen der, pois pa la vras ma chu cam.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Projeto de Lei  do vereador Honorato(PT) diz que o ambulante não poderá sofrer
injustificada repressão de suas atividades, nem apreensão de suas mercadorias

EFEITO CORONAVÍRUS

Projeto quer proteção
para os  ambulantes

N
o pro je to de Lei n° 013/20 
es ta be le que to do co mer ci- 
an te am bu lan te de São Luís, 
“quan do au to ri za do pe lo 

Po der Pú bli co, não po de rá so frer in- 
jus ti fi ca da re pres são de su as ati vi da- 
des, nem apre en são de su as mer ca do- 
ri as”.

De acor do com o ve re a dor Ho no ra- 
to, o PL vi sa pro te ger a ati vi da de la bo- 
ral das tra ba lha do ras e dos tra ba lha- 
do res am bu lan tes, ca melôs e fei ran- 
tes do Mu ni cí pio de São Luís, que 
cum prem im por tan te pa pel so ci al, 
co mo pro pul so res da eco no mia lo cal.

São tra ba lha do res e tra ba lha do ras 
que, se gun do o ve re a dor, em bo ra te- 
nham sua par ce la de con tri bui ção pa- 
ra ga ran tir o flu xo da ati vi da de econô- 
mi ca lo cal, ” ain da so frem com tra ta- 
men tos pre con cei tu o sos e ex clu den- 
tes, que não os re co nhe cem na con di- 
ção de tra ba lha do ras e tra ba lha do res, 
ne gan do-lhes co ti di a na men te o di rei- 
to à ci da da nia”.

Ho no ra to so ma à lu ta dos am bu- 
lan tes pa ra ga ran tir o exer cí cio da ati- 
vi da de da ca te go ria já há al guns anos.

Em 2017, acom pa nha do do ve re a- 
dor Mar ce lo Po e ta (PC doB), Ho no ra to 
dis cu tiu com o se cre tá rio de Ur ba nis- 
mo e Ha bi ta ção, Má di son Le o nar do, 
al gu mas ações de dis ci pli na men to do 
co mér cio in for mal que vi nham sen do 
re a li za das em vá ri as re giões da ci da de 
e que re sul tou na ten ta ti va de re ti ra da 
de se te ven de do res am bu lan tes que 
atu a vam no bair ro do Anil, mais pre- 
ci sa men te, nas ime di a ções do Cin tra.

No mes mo ano, acom pa nha do do 
Pre si den te do Sin di ca to de Ven de do- 
res Am bu lan tes de São Luís, Jo sé de

Ou tras Pro po si ções

O PROJETO COMEÇOU A TRAMITAR  NA CÂMARA NA ÚLTIMA  TERÇA-FEIRA (16)

Ri ba mar Fer rei ra, co nhe ci do co mo 
Ri bi nha, e do de fen sor pú bli co Je an 
Car los Nu nes, Ho no ra to es te ve reu ni- 
do com de ze nas de tra ba lha do res am- 
bu lan tes que atu a vam nos ter mi nais 
de in te gra ção, pa ra dis cu tir co mo se 
da ria, na que le mo men to, a for ma de 
or ga ni za ção do co mér cio in for mal no 
lo cal.

Além do pro je to de lei que vi sa ins- 
ti tuir a Lei Mu ni ci pal de Pro te ção aos 
Co mer ci an tes Am bu lan tes, ou tras 

pro po si ções já fo ram apre sen ta das 
pe lo par la men tar com o ob je ti vo de 
as se gu rar mais di rei tos à ca te go ria.

Re cen te men te, com ob je ti vo de 
pro te ger os(as) tra ba lha do res(as) am- 
bu lan tes dos im pac tos da cri se do co-
ro na ví rus, o ve re a dor Ho no ra to apre-
sen tou o Pro je to de Lei n° 035/2020, 
que au to ri za o pre fei to de São Luís a 
pro mo ver ren da mí ni ma emer gen ci-
al, de até 50% do va lor do sa lá rio mí ni- 
mo, aos co mer ci an tes am bu lan tes e 
tra ba lha do res in for mais, em ca sos de 
emer gên cia ou ca la mi da de.

REABERTURA

Duarte Jr fiscaliza transporte público na ilha

A FISCALIZAÇÃO FOI REGISTRADA EM VÍDEO PARA, CONFORME O DEPUTADO, “SENSIBILIZAR AS AUTORIDADES DO ESTADO”

Ôni bus lo ta dos com pes so as aglo- 
me ra das. Es sa foi a si tu a ção que o de- 
pu ta do es ta du al Du ar te Jr (Re pu bli ca- 
nos) en con trou na ma nhã des ta quar- 
ta-fei ra (17), em São Luís, ao re a li zar a
fis ca li za ção do trans por te co le ti vo
com o ob je ti vo de sa ber se es tá ha ven- 
do res pei to às re co men da ções de saú- 
de e se gu ran ça na re to ma da das ati vi- 
da des econô mi cas.

A fis ca li za ção co me çou às 5h50 da
ma nhã. Du ar te Jr pe gou o pri mei ro
ôni bus às 6h30, no Ter mi nal de In te- 
gra ção do Dis tri to In dus tri al, pas sou
pe lo Ter mi nal do São Cris tó vão, Ter- 
mi nal da Cohab e fi na li zou no Ter mi- 
nal da Coha ma, às 7h30. Em cer ca de
uma ho ra de fis ca li za ção, o que o de- 
pu ta do cons ta tou foi alar man te: ver- 
da dei ras aglo me ra ções e re cla ma ções
dos usuá ri os de trans por te co le ti vo.

O usuá rio Antô nio, que es ta va
de pé bem pró xi mo a uma por ta em
um ôni bus da li nha BR-135, afir mou
achar con tra di tó rio a ado ção de me- 
di das de dis tan ci a men to nas em pre- 

sas en quan to os ôni bus cir cu lam lo ta- 
dos. “Tá ven do is so aqui? Exis te dis- 
tan ci a men to so ci al em em pre sa, vo cê
não po de tra ba lhar, não po de ir pra
uma fei ra, não po de ir pra lu gar ne- 
nhum. Ago ra, olha den tro de um ôni- 
bus des ses, is so aqui é um an tro de
pro li fe ra ção des se tal de co ro na ví- 
rus”, dis se o pas sa gei ro.

Já a usuá ria Je a ne in for mou que to- 
do dia pe ga três ôni bus pa ra ir de sua
ca sa, na BR-135, pa ra o tra ba lho, no
bair ro Coha trac, to ta li zan do seis ôni- 
bus por dia, to dos lo ta dos. “Saio de
ca sa 6 ho ras e che go ao tra ba lho 7h30.
To dos os ôni bus vão lo ta dos, sem pre é
um sa cri fí cio. E mês que vem meu tra- 
ba lho já vai vol tar ao nor mal, ago ra
ima gi na es se ho rá rio de pi co das 18
ho ras, não é?”, fa lou Je a ne.

O de pu ta do fa lou so bre sua pre o- 
cu pa ção com a saú de pú bli ca, que de- 
ve se har mo ni zar com a ne ces si da de
de ma nu ten ção dos em pre gos. “As
pes so as já che gam can sa das, des gas- 
ta das nos seus tra ba lhos e ago ra pi or,

com ris co de con ta mi na ção. Na te o- 
ria, era pa ra que to dos es ti ves sem
sen ta dos e não hou ves se nin guém em
pé no ôni bus, mas é im pos sí vel”,
cons ta tou. “É uma si tu a ção mui to
tris te que tem que ser ob ser va da e fis- 
ca li za da”, dis se.

A fis ca li za ção foi re gis tra da em ví- 
deo pa ra, con for me o de pu ta do, “sen-
si bi li zar as au to ri da des e de mons trar
que, in fe liz men te, es sa é a re a li da de
vi vi da pe la gran de mai o ria dos ci da- 
dãos lu do vi cen ses. Is so pre ci sa mu- 
dar”. Pa ra Du ar te, a so lu ção pas sa por
in ves ti men tos no se tor e diá lo go.

 
“Pre ci sa mos ga ran tir in ves ti men to

pa ra a me lho ria da qua li da de do
trans por te pú bli co. Pre ci sa mos am- 
pli ar o de ba te, en vol ver em pre sá ri os,
con su mi do res e ro do viá ri os pa ra que
nós pos sa mos jun tos to mar de ci sões
me lho res e mais jus tas e só quem co- 
nhe ce a re a li da de de per to po de to- 
mar de ci sões acer ta das”, con cluiu
Du ar te.

1
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Lobby fra co

Não de mi ta

Ore mos

“Que es tu prem e ma tem as fi lhas dos or di -
ná ri os mi nis tros”

Em rit mo ace le ra do

Su ces são, mais à fren te

Um gi gan te er ran te
O ano de 2020, no Bra sil, ti nha tu do pa ra ser di fe ren te do

mons tren go que es tá se tor nan do. Um gran de la bo ra tó rio de ex- 
pe ri men tos, no qual mui tos acre di tam sa ber tu do, mas a re a li da- 
de mos tra que o gi gan te la ti no-ame ri ca no pre ci sa ser re des co ber- 
to. A pan de mia do co ro na ví rus deu um nó ce go na eco no mia, de- 
grin go lou a po lí ti ca e pôs o Bra sil no cen tro das pre o cu pa ções
mun di ais com a co vid-19. Den tro de su as fron tei ras, o país se gue
di vi di do en tre di rei ta e es quer da, ca da la do ra di ca li zan do o con- 
fron to, com o pre si den te dis tan ci a do da cri se sa ni tá ria e sem ca- 
pa ci da de pa ra des trin char a cri se ins ti tu ci o nal en tre os po de res.

O Bra sil pa re ce um gi gan te er ran te no con tex to mun di al. O
con fron to en tre o Pa lá cio do Pla nal to e o Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral, apro fun dou com as in ves ti ga ções au to ri za das pe la cor te con- 
tra a imen sa fa bri ca de fa ke news e ame a ças a seus mi nis tros. Até
mi li ta res de al ta pa ten te da re ser va das For ças Ar ma das bo ta ram
as gar ras de fo ra, num ma ni fes to ame a ça dor. As sim, o mês de ju- 
nho, de tra di ções re li gi o sas e fol cló ri cas, tor nou-se uma tem po ra- 
da de cri se po lí ti ca den tro da cri se pan dê mi ca. Até as elei ções mu- 
ni ci pais de ou tu bro se rão adi a das pa ra no vem bro, mas sem po si- 
ção ofi ci al do Con gres so Na ci o nal.

Mes mo di an te des se pan demô nio, as fe de ra ções de fu te bol já
pre pa ram os cam pe o na tos, em bo ra o con tá gio do co vid-19 per- 
ma ne ce em ex pan são no Sul, Cen tro Oes te, Su des te e ape nas al- 
gu mas es ta bi li za ções no Nor te e Nor des te. Vá ri os paí ses ex pe ri- 
men tam a se gun da on da de con ta mi na ção, mas o Bra sil, com
2.300 ca sos em 24h e mais de 45 mil mor tos, faz de con ta que já
con tro lou o co ro na ví rus. O go ver no Bol so na ro se dá o lu xo de pas- 
sar mais de 30 di as sem um mi nis tro da saú de, pa ra co man dar o
com ba te ao co vid-19.

Pri mei ro aler ta aos mi li ta res: eles aca ba rão co mo o San são bí- 
bli co? Per gun ta o jor na lis ta Ju an Ari as, do El País, pa ra quem ideia
de Bol so na ro se ro de ar do Exér ci to po de ser um bu me ran gue. Na- 
da se ria mais pe ri go so pa ra o Bra sil, tor nan do-se um ca so pe cu li- 
ar de um pre si den te que pro cu ra se blin dar nas for ças ar ma das,
mas nem o Ju di ciá rio, nem o Con gres so dão si nais de ame dron ta- 
men to.

O exér ci to que tem mais po der de ame dron tar é o con tin gen te
de 28,6 mi lhões bra si lei ros que te mem pro cu rar em pre go com
me do do co ro na ví rus, se gun do da do do IB GE de maio. E mais: da
me ta de da po pu la ção em ida de pa ra tra ba lhar que ti nha em pre go
em maio, o iso la men to so ci al ou fé ri as co le ti vas afas ta ram 17,2%
des se to tal, dos em pre gos.

Des de quan do Luiz Hen ri que Man det ta dei xou o Mi nis té rio da
Saú de por di ver gir de Bol so na ro so bre o uso da clo ro qui na no
com ba te ao covid19, que o mé di co ma ra nhen se Alan Gar cês tem
si do “co ta do” pa ra a pas ta. Mas até ago ra, na da.

Com ex ten são da pan de mia, mais de cin co mil em pre sas no
país ado ta ram o mo vi men to “Não De mi ta”. Mas sem si nal cla ro
no ho ri zon te, o gru po de pe que nas em pre sas, cri a do pa ra ga ran tir
es ta bi li da de de em pre go até o fi nal de maio, pa de ce da fal ta de
cai xa e cré di to.

Um dia após pu bli car de cre to epis co pal de fi nin do as nor mas
de re a ber tu ra das igre jas pa ra mis sas pre sen ci ais e ce le bra ção de
sa cra men tos, o ar ce bis po me tro po li ta no de São Luís, Dom Jo sé
Be li sá rio da Sil va foi in ter na do em hos pi tal par ti cu lar da ca pi tal.

 

Tre cho das ame a ças dis pa ra das con tra o STF e seus mem bros
por mi li ci a nos di gi tais, li do on tem pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo- 
ra es, em tom de in dig na ção, no inqué ri to con tra fa ke news: “Em
ne nhum lu gar do mun do is so é li ber da de de ex pres são. Is so é ban- 
di da gem, é cri mi na li da de”, cra vou.

 
Em meio às ope ra ções da Po lí cia Fe de ral pe lo país afo ra

em bus ca de fa bri can tes de fa ke news, to dos apoi a do- 
res do pre si den te Jair Bol so na ro, no Ma ra nhão, o pre si- 

den te da Ale ma de pu ta do Othe li no Ne to (PC doB), pro- 
mul gou a Lei 11.277/20.

 
O dis po si ti vo le gal cri mi na li za as fa ke news e ins ti tui

apli ca ção de mul ta no va lor de R$ 1,2 mil a R$ 10 mil
pa ra a quem di vul gar in for ma ção fal sa so bre pan de- 

mia, en de mi as e epi de mi as no Ma ra nhão. O pro je to é
do pró prio Othe li no.

 
A co mis são mis ta do Con gres so 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 das
me di das re la ci o na das à pan de mia de Co vid-19 apro- 

vou a cri a ção de um sis te ma pa ra le lo de con ta gem de
ca sos e óbi tos da do en ça.

Com a tré gua na chu va ra da em São Luís, o pre fei to Edi val do
Ho lan da Jú ni or pre fe re ace le rar seu pla no de obras em vá ri os
pon tos da ca pi tal. Seu fo co é fi na li zar o que seu go ver no re a li za
nes te ano, fi nal da ges tão, pa ra dei xar ca rim ba da a sua mar ca.

Quan do é abor da do so bre sua su ces são, Edi val do Jú ni or se faz
de de sen ten di do. Mas co mo é do PDT, de ve se guir o par ti do, que
já de cla rou apoio ao de pu ta do Ne to Evan ge lis ta. Ou ain da, fe char
com ou tro no me da ba se do go ver na dor Flá vio Di no.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender a 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coroatá - MA, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 14/07/2020 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 8h 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), 15 de junho de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 058/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.233/2020 – EMSERH

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS 
POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, com adoção de sistemas e tecnologias 
atualizados, equipamentos, materiais, insumos, bem como equipe técnico-operacional e obrigações 
inerentes à atividade, necessários à execução dos serviços, em atendimento a demanda do Hospital 
Regional de Chapadinha – MA.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA ABERTURA: 10/07/2020 às 09h, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br
O 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 lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 15 de junho de 2020. 
Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

GOVERNO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 059/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52.332/2020 – EMSERH

O Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 164088/2015 (apenso nº 
34387/2016; 79627/2019), por meio da Portaria nº 124, de 03 de fevereiro de 2020, do Chefe da 
Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado da Educação, publicada no Diário Oficial do Estado nº 024, 
de 04 de fevereiro de 2020, faz saber a ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA, Professor III, matrícula nº 2047124, 
que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo em que o mesmo figura 
como Arguido, incurso no art. artigo 228, inciso II da Lei 6.107/1994, por possível cometimento de 
infração administrativa de Abandono de Cargo.
E, constando dos Autos que o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente 
Edital, citado a comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, sediada na Rua das Figueiras, s/nº, Bairro Jardim São Francisco, nesta Capital, a fim de 
apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogada sobre o fato que lhe é 
imputado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta. Para ciência da Arguida, 
conforme preceitua o artigo 246, inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o 
presente Edital, a ser publicado em jornal de grande circulação.
 

São Luís, 02 de junho de 2020.
Humberto Mendes Nascimento

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 164088/2015

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
AVISO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO ADMINISTIVO Nº 675/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA, através da Comissão Permanente de Licitação 

- CPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que está realizando da Tomada de 

Preços 004/2020, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço global, objetivando 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DO REVESTIMENTO 
ASFALTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO. A sessão para a abertura dos envelopes realizar-se-á às 

09h00 do dia 06 de Julho de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada nas 

dependências da Prefeitura Municipal, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA. 

O Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados no endereço supracitado para consulta 

e adquirido gratuitamente, de 2ª a 6ª, das 08:00 as 12:00 horas ou pelo portal da transparência do 

município: http://santaines.ma.gov.br/transparencia/transparencia.

Santa Inês, 16 de Junho de 2020

Vinícius Barros de Matos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 019/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, 

Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 

a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições 

da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 

tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de Urnas Fúnebres e 

Prestação de Serviços de Preparação e Translado de Corpos, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 02 de Julho de 2020 às 09:00 horas (horário de 

Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portalde-

compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - 

MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras 

Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais 

no mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 15 de Junho de 2020. Maurício 

Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 020/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, 

Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 

a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019, Lei 13.979/20 e subsidiariamente 

as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de EPI’s 

e Materiais necessários ao enfrentamento do COVID -19, para atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto - MA, no dia 26 de Junho de 2020 às 09:00 horas 

(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 

Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, 

Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do 

Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 17 de 

Junho de 2020. Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020. A Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 

010/2020, regime de execução tipo menor preço Global, no dia 06 de Julho de 2020, às 

08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça José 

Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de empresa 

especializada em serviços relativos à recuperação de estradas vicinais no Município de 

Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 

horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 18/06/2020, Francisco Carvalho Brandão, Chefe da Casa 

Civil.

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 2276

LIVRO:  D 9         FOLHA:  75          TERMO: 2276

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

artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. THIAGO HENRIQUE MARQUES 
SOUSA e LENA BARBOSA DAMASCENO. Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural 

de São Luís – MA, nascido em 01/06/1995, estado civil solteiro, profissão 

autônomo, residente e domiciliado em Avenida Thiago Henrique Marques Sousa, 

residencial Carlos Augusto, Paço do Lumiar – MA, filho de Jose de Ribamar Santos 

Sousa, e de Roberta Cristina Martins Marques. Ela, de nacionalidade brasileira, 

natural de São Luis - MA, nascida em 19/06/2001, estado civil solteira, profissão 

autônoma, residente e domiciliada em Rua Canelas N° 65, Qd. 07, Paço do lumiar 

– MA, filha de Edeilson Nascimento Damasceno e de Keila Batista Barbosa. 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, 17 de junho de 2020.
Angela Maria Melo Pinheiro

Escrevente Autorizada 

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 2277

LIVRO:  D 9           FOLHA:  76         TERMO: 2277

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

pelo artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. JHONATA DE FARIAS e LUANA 

RODRIGUES DA SILVA. Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de São Luís – MA, 

nascido em 26/11/1996, estado civil solteiro, profissão vigilante, residente e 

domiciliado em Rua D, S/n, Vila do Povo, Paço do Lumiar – MA, filho de Cleudina 

de Farias. Ela, de nacionalidade brasileira, natural de São Luis - MA, nascida em 

30/11/1985, estado civil solteira, profissão autonoma, residente e domiciliada 

em Rua Boa Esperança, N° 14, Vila Bom Viver, Paço do lumiar – MA, filha de 

Valdeci Verissimo da Silva e de Maria Rosa Rodrigues da Silva. 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, 17 de Junho de 2020.
Tathianne Sousa da Silva

Escrevente  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Três Poderes, s/n – Centro – São Félix de Balsas - MA
E-mail: cplsaofelixdebalsas@gmail.com – 
CNPJ Nº 05.490.420/0001-17

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA através do seu Pregoeiro torna público a 

retificação do aviso de licitação públicado no diario oficial do estado (DOE) Publicação 

Terceiros15.06.2020 Edição 108, Diario oficial do municipio (DOM) QUARTA * 10 DE JUNHO DE 2020 * 

ANO III * Nº 92 e Jornal o Imparcial publicação do dia 12/06/2020, cujo objeto é o Registro de preços 

para contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para suprimento 

da Prefeitura Municipal de São Felix de Balsas.  

ONDE SE LÊ: Pregão Presencial nº 004/2020
LEIA-SE: Pregão Presencial nº 007/2020

São Félix de Balsas/MA, 15 de junho de 2020.
RAMON DE SOUZA MOREIRA.

Pregoeiro Municipal



SAÚDE 9
 São Luís, quinta-feira 18 de junho de 2020

 O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO- IPREV, por 
meio de sua Pregoeira Oficial, torna público que realizará às 14h do dia 01 de julho de 2020, no 

auditório, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, situada na Rua 

Itapecuru, Edifício Biadene Office, 10º andar – Ponta do Farol, São Luís/MA, licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de limpeza, tratamento, higienização, manutenção e conservação de 
piscinas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da casa de máquinas e limpeza e 
higienização das caixas d’agua, cisternas e poços artesianos, todos localizados no Centro Social 
dos Servidores do Estado, com fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos 
os materiais de consumo, necessários a execução dos serviços, de acordo com as especificações 

descritas no Termo de Referencia, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de 
agosto de 2014, Lei Estadual nº 9.529 de 23 de dezembro de 2011, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 
dezembro de 2015, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho 1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na sede do IPREV, no endereço acima indicado, onde poderão ser consultados e obtidos 

gratuitamente mediante apresentação de pen drive; no site http://www.iprev.ma.gov.br/licitações e no 

Portal de Compras Governamentais do Estado do Maranhão (http://www.compras.ma.gov.br). 

Informações adicionais serão prestadas no mesmo endereço.

 

São Luís/MA, 15 de junho de 2020. 

Fernanda Maria Silva Reis Marinho
Pregoeira Oficial/IPREV

ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DO ESTADO DO MARANHÃO – IPREV
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 01/2020 – CSL/IPREV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0218847/2019 – IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, torna 

pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, Empreita-

da Por Preço Global, para a Contratação de Empresa para Construção das Praças São Francisco, José 

Sarney, Olho D’aguinha, Feirinha e Morada dos Astros no Município de Coelho Neto - MA, no dia 03 de 

Julho de 2020, às 09h00min (horário local), sendo presidida pelo Presidente da Comissão  Permanente 

de Licitação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 

Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala 

da Comissão de Licitação. A retirada do Edital se dará mediante a entrega de 2 resmas de papel A4 com 

500 folhas. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Coelho Neto – MA, 15 de Junho de 2020. 

Maurício Rocha das Chagas – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, torna 

pública, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, Empreitada 

Por Preço Global, para a Contratação de Empresa para Reforma da Praça Morada do Sol, Canteiro da Rua 

Justino da Silva Bastos, Canteiro Central da Avenida Sérvulo de Lima, Praça João Santos Filho e Praça 

Bela Vista no Município de Coelho Neto - MA, no dia 06 de Julho de 2020, às 09h00min (horário local), 

sendo presidida pelo Presidente da Comissão  Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, na 

sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, SN, Centro, Coelho Neto - 

MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação. A retirada do 

Edital se dará mediante a entrega de 2 resmas de papel A4 com 500 folhas. Esclarecimentos adicionais 

no mesmo endereço. Coelho Neto – MA, 15 de Junho de 2020. Maurício Rocha das Chagas – Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

  

Procura por 
atendimento em 
UPAs de referência 
para casos de 
Covid-19 cai em 
69,1%

Na rede de assistência a 

casos da Covid-19 na capital, 

as Unidades de Pronto Aten-

dimento (UPAs) do Araçagi, Ita-

qui-Bacanga, Vinhais e Cidade 

Operária são as portas de en-

trada para o atendimento. Os 

números de atendimentos nes-

sas unidades funcionam tam-

bém como termômetro para o 

monitoramento da quantida-

de de casos suspeitos do novo 

coronavírus.

Na primeira semana de ju-

nho, a procura por atendimento 

nessas UPAs apresentou uma 

queda de 69,1% em compara-

ção ao período de 13 a 23 de 

abril, quando essa procura foi 

mais intensa.

No período de 13 a 23 de 

abril, essas unidades juntas re-

alizaram 5.534 atendimentos, o 

que representa uma média di-

ária de 135,7 atendimentos em 

cada unidade de saúde. Núme-

ros que tiveram uma expres-

siva redução quando é feita 

a comparação com o perío-

do de 30 de maio a 9 de ju-

nho, onde foram realizados 

1.705 atendimentos por es-

sas unidades, sendo em mé-

dia 38,7 atendimentos por dia 

em cada uma.
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Webinar no ISAN/FGV

Dan do con ti nui da de as sé ri es de even tos
do ISAN FGV, nes ta sex ta-fei ra, 19, às 19h,
acon te ce o We bi nar com o te ma: “Com pli an- 
ce Tra ba lhis ta e o ge ren ci a men to de ris co na
Co vid-19”, que se rá de fen di do pe la pro fes- 
so ra  da FGV, Sel ma Car lo to. Sel ma é au to ra
das obras Com pli an ce Tra ba lhis ta e Lei Ge- 
ral de Pro te ção de Da dos com en fo que nas
re la ções de tra ba lho-edi to ra LTR. O cur so se-
rá pe la pla ta for ma sín cro na Zo om.

Energia em Dia e prêmios

A pro mo ção Ener gia em Dia, da Equa to ri- 
al Ma ra nhão, es tá de vol ta com mui to mais
prê mi os.  São vá ri os sor tei os, du ran te 1 ano,
que vão des de va les-com pras em su per mer- 
ca dos até um car ro 0 Km. As ins cri ções já po- 
dem ser fei tas no ban ner na pro mo ção que
es tá no si te da dis tri bui do ra: www.equa to ri- 
a le ner gia.com.br ou no hot si te da pro mo- 
ção, que fun ci o na no en de re ço www.ener gi- 
a em dia.equa to ri a le ner gia.com.br.

A pro mo to ra de jus ti ça Cris ti a ne
Maia La go, co or de na do ra do Cen tro
de Apoio Ope ra ci o nal dos Di rei tos
Hu ma nos (CA Op-DH), é quem vai
pro mo ver, ao la do da psi có lo ga Gra -
ci e la Fei to sa, um de ba te so bre o te -
ma “Pre ven ção às dro gas e a pan de -
mia da Co vid-19”. O de ba te on li ne,
no for ma to li ve téc ni ca, se rá trans -
mi ti do por meio de uma li ve no Ins ta -
gram do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra -
nhão, às 17h, do pró xi mo dia 25. A
ati vi da de faz par te da pro gra ma ção
da Se ma na Es ta du al de Pre ven ção às
Dro gas, pro mo vi da em par ce ria com
o Fó rum Es ta du al de Po lí ti cas so bre
Dro gas. O ob je ti vo é di fun dir in for -
ma ções qua li fi ca das so bre os pro -
ble mas de cor ren tes do uso in de vi do
de dro gas.

O pro fes sor Mar ce lo
Sal da nha se rá um dos
de ba te do res do we bi -
nar “Ex pe ri ên ci as In -
ter na ci o nais em Tu ris -
mo e Hos pi ta li da de”,
que vai acon te cer nes -
ta quin ta-fei ra, das
15h às 17h. O de ba te
vir tu al faz par te da
pro gra ma ção “Ati vi da -
des Com ple men ta res
Tu ris mo e Ho te la ria
2020.3”, da UF MA.
Mar ce lo, re pre sen tan -
do o IF MA, vai fa lar so -
bre “Ex pe ri ên cia Cu -
ba”. 

O Gru po Po ti guar pro -
mo ve nes sa quin ta-fei -
ra, às 20h, mais uma
li ve in te res san te, com
di cas pa ra as pes so as
apren de rem a cri ar, re -
pa gi nar seus es pa ços e
até quem sa be, de sen -
vol ver no vas ha bi li da -
des ma nu ais que po -
dem até ren der tra ba -
lhos ex tras. Des ta vez
o te ma se rá pin tu ras
es pe ci ais “Efei to Lou -
sa”, co man da do pe lo
con sul tor téc ni co da
Su vi nil, Hen ri que Jú ni -
or.

Frota encolhida

O im pac to econô mi co cau sa do pe la pan de-
mia do no vo co ro na ví rus po de en co lher a fro ta
da Gol em até 28% do ta ma nho atu al. O pla ne ja-
men to da com pa nhia é re du zir das atu ais 130
pa ra me nos de 100 ae ro na ves, além de adi ar a
en tre ga de 47 B737-800s. Em co mu ni ca do aos
in ves ti do res, a com pa nhia con fir mou a de vo lu- 
ção de 11 B737-800s ar ren da dos des de o co me- 
ço de 2020 e o pla ne ja men to de de vol ver ou tros
se te no se gun do se mes tre. A Gol con fir mou
tam bém que tem fle xi bi li da de pa ra de vol ver
ain da mais ae ro na ves nos pró xi mos anos.

Consultoria Educação

A Fa cul da de Pi tá go ras aca ba de lan çar o app
Con sul to ria Edu ca ção, uma opor tu ni da de pa ra
mi cro em pre en de do res in di vi du ais (MEIs) que
que rem com ple men tar a ren da e, ao mes mo
tem po, aju dar a trans for mar vi das por meio da
edu ca ção. Pe la pla ta for ma, o par ti ci pan te in di- 
ca a po ten ci ais alu nos, cur sos de gra du a ção —
nas mo da li da des pre sen ci al, se mi pre sen ci al ou
a dis tân cia (EAD). A ca da pes soa ins cri ta por
meio do app que re a li zar a ma trí cu la, o pro mo- 
tor re ce be rá um prê mio equi va len te ao va lor de
uma men sa li da de do cur so es co lhi do. 

Projetos sociais

As ini ci a ti vas da Fun da ção Va le che ga ram a
68 mu ni cí pi os bra si lei ros no ano pas sa do, atin- 
gin do 770 mil pes so as, com in ves ti men to de R$
50,9 mi lhões. No Ma ra nhão, fo ram re a li za dos
pro gra mas e pro je tos so ci ais ao lon go da Es tra- 
da de Fer ro Ca ra jás (EFC), com cen te nas de
ações edu ca ti vas que be ne fi ci a ram 22.500 es tu- 
dan tes, for ma ram 900 pro fis si o nais de saú de, e
apoi a ram 230 em pre en de do res e 720 agri cul to- 
res no es ta do. Edu ca ção, pro mo ção da saú de e
fo men to a ne gó ci os so ci ais fo ram as prin ci pais
fren tes de atu a ção da Fun da ção no Ma ra nhão.

Pra curtir

O lon ga-me tra gem
“Pi e da de”, com Cauã
Reymond e Fer nan da
Mon te ne gro, fil ma do
ano pas sa do, em Per -
nam bu co, é um dos
des ta ques do fes ti val
de pré-es trei as on li -
ne do Es pa ço Itaú de
Ci ne ma.

 A mos tra co me ça
nes ta sex ta-fei ra, 19,
com a fi na li da de de
exi bir fil mes iné di tos
ao pú bli co.

A trans mis são se rá
pe la pla ta for ma Lo o -
ke e acon te ce rá du -
ran te 10 di as, ofe re -
cen do aos aman tes
de ci ne ma a chan ce
de as sis tir a tí tu los
na ci o nais e es tran -
gei ros sem sair de ca -
sa.

A pro pó si to, o fes ti val
co me ça nes te dia 19 ,
que se ce le bra o Dia
do Ci ne ma Bra si lei ro,
e se gue com pro gra -
ma ção in ten sa até 28
de ju nho. 

Os in gres sos vir tu ais
cus tam ape nas R$ 10.

Até que de mo rou,
mas a Aca de mia de
Hollywood fi nal men -
te ca pi tu lou an te a
pan de mia do co ro na -
ví rus e adi ou a pró xi -
ma ce rimô nia do Os -
car.

Agen da da pa ra o fi -
nal de fe ve rei ro, a
fes ta ago ra se rá re a -
li za da em 25 de abril. 

Com is so, os pro du to -
res ga nham um res -
pi ro pa ra pre pa rar e
lan çar seus fil mes e a
in dús tria pi sa no freio
em um efei to do mi nó
sem pre ce den tes.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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Operação Hipócrates mira grupo que movimentou mais R$ 90 milhões provenientes
dos crimes de tráfico de drogas e peculato. A PF cumpriu mandados em Imperatriz

OPERAÇÃO HIPÓCRATES

PF deflagra mais uma
operação Maranhão

Ope ra ções no Ma ra nhão

Man da dos cum pri dos

A
Po lí cia Fe de ral de fla grou on- 
tem, quar ta-fei ra (17), nas ci- 
da des de Co rum bá-MS e Im- 
pe ra triz, no Ma ra nhão, a 

Ope ra ção Hi pó cra tes, com a fi na li da- 
de de de sar ti cu lar or ga ni za ção cri mi- 
no sa vol ta da à la va gem de ca pi tais e 
eva são de di vi sas.

Es sa é ter cei ra ope ra ção de fla gra da 
no Ma ra nhão em me nos de uma se- 
ma na. Na úl ti ma ter ça-fei ra (16), 
cum priu di li gên ci as re que ri das pe la 
Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca e de- 
ter mi na das pe lo Exm° Mi nis tro Ale- 
xan dre de Mo ra es do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral. As me di das tem o ob je ti- 
vo de ins truir o Inqué ri to n.º 
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.

Na se ma na pas sa da hou ve uma 
ação pa ra de sar ti cu lar or ga ni za ção 
cri mi no sa que frau da va li ci ta ções de 
re cur sos oriun dos pa ra o com ba te à 
Co vid-19.

Fo ram em pre ga dos 30 po li ci ais fe- 
de rais pa ra o cum pri men to de cin co 
man da dos de pri são pre ven ti va e cin- 
co de bus ca e apre en são. Si mul ta ne a- 
men te, fo ram re a li za dos o se ques tro 
de bens mó veis e imó veis, o blo queio 
de con tas e a sus pen são da ati vi da de 
econô mi ca das em pre sas cons ti tuí- 
das pe los in ves ti ga dos. As or dens ju- 
di ci ais fo ram ex pe di das pe lo Juí zo da 
3ª Va ra Fe de ral de Cam po Gran de-MS.

Du ran te as in ves ti ga ções, a Po lí cia

A OPERAÇÃO DESARTICULOU ORGANIZAÇÃO VOLTADA À LAVAGEM DE CAPITAIS

POLÍCIA FEDERAL

Fe de ral, com apoio da Re cei ta Fe de- 
ral, iden ti fi cou um gru po de pes so as 
que re a li za va di ver sos sa ques em 
agên ci as ban cá ri as da ci da de fron tei- 
ri ça de Co rum bá-MS e que, em se gui- 
da, di ri gi am-se com as quan ti as em 
es pé cie até a Bo lí via.

No país vi zi nho, os in ves ti ga dos de- 
po si ta vam os va lo res em ca sas de 
câm bio das ci da des vi zi nhas de Pu er- 
to Qui jar ro e Pu er to Su a rez. O es que- 
ma cri mi no so mo vi men tou, em qua- 
tro anos, mais de R$ 90 mi lhões.

A ope ra ção des co briu, ain da, que 
os in ves ti ga dos cons ti tuí ram di ver sas 
em pre sas de fa cha da, com a fi na li da- 
de de mo vi men tar re cur sos pro ve ni- 
en tes de cri mes di ver sos, co mo trá fi co 
de dro gas e pe cu la to.

Os in ves ti ga dos po de rão res pon der 

pe los cri mes de eva são de di vi sas (art. 
22, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 
7.492/86), la va gem de ca pi tais (art. 1º, 
ca put, da Lei nº 9.613/98) e or ga ni za- 
ção cri mi no sa (art. 2º, ca put, da Lei nº 
12.850/13), cu jas pe nas so ma das po- 
dem ul tra pas sar 20 anos de pri são. A 
ope ra ção foi de no mi na da Hi pó cra tes 
em re fe rên cia ao fi ló so fo gre go pai da 
me di ci na, uma vez que o en vio de di-
nhei ro pa ra es tu dan tes bra si lei ros de 
me di ci na na Bo lí via era uti li za do co- 
mo jus ti fi ca ti va pa ra a re mes sa ile gal 
dos va lo res ao país vi zi nho. A ope ra- 
ção rei te ra que a atu al pan de mia não 
afe tou as in ves ti ga ções e ações da ins-
ti tui ção, prin ci pal men te na re pres são 
aos cri mes de la va gem de di nhei ro e 
trá fi co de dro gas nas  fron tei ra.

CASO DIOGO SARNEY

Vídeo não mostra
colisão e nem discussão

OS DOIS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO CASO NÃO COLIDIRAM

Ima gens das câ me ras de se gu ran ça do con do mí nio
on de o pu bli ci tá rio Di o go Adri a no Cos ta Cam pos, o Di- 
o go Sarney, de 41 anos, mo ra va fo ram di vul ga das e aju- 
da ram à po lí cia a iden ti fi car o prin ci pal sus pei to do cri- 
me.

Nas ima gens, po de-se ob ser var o car ro do sus pei to,
um Fi at Ar go, de cor ver me lha, des cen do a Rua Frei
Antô nio, on de a ví ti ma mo ra va em um con do mí nio.

Em de ter mi na do mo men to do ví deo, o mo to ris ta do
Fi at Ar go te ve que des vi ar do car ro de Di o go Sarney, que
saí da do con do mí nio.

Nas ima gens não é pos sí vel ob ser var ne nhum ti po de
dis cus são. Os veí cu los se gui ram na via, até o lo cal do cri- 
me.

Man da do de pri são
O sus pei to de as sas si nar o pu bli ci tá rio Di o go Sarney

foi iden ti fi ca do e apre sen tou na Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e pro te ção à Pes soa (SHPP), na noi te da ter- 
ça-fei ra (16).

De acor do com a SHPP, o sus pei to que che gou acom- 
pa nha do de um ad vo ga do, mo men to que po li ci ais da
SHPP cum pri ram o man da do. Em de poi men to, o sus- 
pei to con ti nu ou ne gan do a au to ria do cri me, ale gan do
que o car ro te ria si do clo na do.

En ten da o ca so
O cri me ocor reu na ma nhã da ter ça-fei ra (16), e a mo- 

ti va ção te ria si do uma dis cus são de trân si to na La goa da
Jan sen, em São Luís. Os dois ain da se gui ram em dis cus- 
são por qua se 200 me tros. Ao des cer do veí cu lo, Di o go
Sarney foi ba le a do pe lo. O ti ro atin giu no pes co ço do ra- 
paz, que mor reu no lo cal.

OLINDA NOVA DO MARANHÃO

106 vagas com salários de R$ 6 mil

A PROVA OBJETIVA, QUE ESTÁ PREVISTA PARA DOIS PERÍODOS, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020

DIVULGAÇÃO

En con tram-se aber tas as ins cri ções do
no vo Con cur so Pú bli co da Pre fei tu ra de
Olin da No va do Ma ra nhão, es ta do do Ma- 
ra nhão, que tem co mo ob je ti vo a con tra ta- 
ção de pro fis si o nais de en si nos fun da men- 
tal, mé dio/téc ni co e de ní vel su pe ri or.

Va gas
São 106 va gas no to tal, dis tri buí das en tre

os car gos de Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi- 
ços Di ver sos (17); Vi gia (10); Mo to ris ta D
(5); Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (10);
Pro fes sor de 1º ao 5º Ano (7); Fis cal Tri bu tá- 
rio (1); Guar da Mu ni ci pal (3); Agen te de
Trân si to (2); Téc ni co em En fer ma gem (7);
Téc ni co em Saú de Bu cal (4); Agen te Co mu- 
ni tá rio de Saú de (8); En ge nhei ro Agrô no- 
mo (1); Mé di co (6); En fer mei ro (3); En fer- 
mei ro‐Obs te tra (1); Den tis ta (2); Psi có lo go
(1); Fo no au dió lo go (1); Fi si o te ra peu ta (1);
Mé di co Ve te ri ná rio (1); As sis ten te So ci al
(1); Quí mi co (1); Edu ca dor Fí si co (1); Te ra- 
peu ta Ocu pa ci o nal (1); Pro fes sor do 6º ao
9º Ano – Lín gua Por tu gue sa (4); Pro fes sor
do 6º ao 9º Ano – Lín gua In gle sa (1); Pro fes- 
sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má ti ca (3); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – Edu ca ção Fí si ca (2)
e Pro fes sor de Edu ca ção Es pe ci al (1).

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o nais
de ve rão de sem pe nhar ati vi da des em car ga
ho rá ria de 20 a 40 ho ras se ma nais, com sa- 

lá ri os que al ter nam de R$ 1.045 a R$ 6 mil,
além de ou tros be ne fí ci os.

As ins cri ções po dem ser re a li za das até às
23h59 do dia 6 de ju lho do mes mo ano, ob- 
ser va do o ho rá rio ofi ci al do mu ni cí pio, no
si te do Ins ti tu to Le ga tus. Nes ta eta pa, se rá
co bra da a ta xa de par ti ci pa ção que al ter na
de R$ 80 a R$ 120.

No que diz res pei to a clas si fi ca ção dos
par ti ci pan tes ins cri tos, se rão re a li za das
du as eta pas com pos tas por pro va ob je ti va,
de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio pa-
ra to dos os car gos, e pro va de tí tu los, de ca- 
rá ter clas si fi ca tó rio, pa ra as fun ções de
pro fes so res.

A pro va ob je ti va, que es tá pre vis ta pa ra
ser apli ca da em dois pe río dos di fe ren tes,
no dia 27 de se tem bro de 2020, se rá ca rac- 
te ri za da nas dis ci pli nas de lín gua por tu- 
gue sa, ra ci o cí nio ló gi co ‐ ma te má ti co, no- 
ções de in for má ti ca, atu a li da des e de co- 
nhe ci men tos es pe cí fi cos, lo cais e pe da gó- 
gi cos.

Va le res sal tar que den tre o quan ti ta ti vo
de va gas ofer ta das há chan ces re ser va das
às pes so as que se en qua dram nos re qui si- 
tos do edi tal.

Es te Con cur so Pú bli co se rá vá li do por
dois anos e po de rá ser pror ro ga do uma
úni ca vez, por igual pe río do.

MARANHÃO

Setor de serviços teve queda de 5,8%
O Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 

ta tís ti ca (IB GE) di vul gou a Pes qui sa Men- 
sal de Ser vi ços (PMS), re fe ren te ao mês de
abril. Tra ta-se de um pa no ra ma con jun tu- 
ral do se tor de ser vi ços da eco no mia bra- 
si lei ra. Fa zem par te do pai nel amos tral da
pes qui sa em pre sas for mal men te cons ti- 
tuí das, com 20 ou mais pes so as ocu pa das,
que de sem pe nham co mo prin ci pal ati vi- 
da de um ser vi ço não-fi nan cei ro, ex cluí do
o se tor O (ad mi nis tra ção pú bli ca, de fe sa e
se gu ri da de so ci al) da Clas si fi ca ção Na ci o- 
nal de Ati vi da des Econô mi cas (CNAE).

Bra sil: ser vi ços têm que da de 11,7%
Pa ra Bra sil, no mês de abril de 2020, em

com pa ra ção com o mês de mar ço de
2020, com ajus te sa zo nal, o ín di ce de vo- 
lu me de ser vi ços re cu ou 11,7%, a mais in- 
ten sa que da des de o iní cio da sé rie em ja- 
nei ro de 2011. No mês an te ri or, já ha via si- 
do de tec ta da uma que da de 7,0% nes sa
ba se de com pa ra ção. É o ter cei ro mês
con se cu ti vo de que da, pois, em fe ve rei ro,
o vo lu me de ser vi ços tam bém re cu ou:
-1,0%.

Com pa ran do os da dos do mês de
abril/2020 aos do mes mo mês do ano an- 
te ri or, abril/2019, hou ve, no Bra sil, re tra- 
ção do ín di ce de vo lu me na or dem de
17,2%. 

No acu mu la do do ano, quan do se com- 
pa ra o qua dri mes tre en cer ra do em abril
de 2020 com o mes mo qua dri mes tre en- 
cer ra do em abril de 2019, ob ser vou-se re- 
cuo de 4,5%. No acu mu la do de 12 me ses,
fin do em abril de 2020 (maio de 2019 a
abril de 2020 co te ja do com maio de 2018 a
abril de 2019), o ín di ce do vo lu me de ser- 
vi ços re traiu 0,6%.

Ma ra nhão: re cuo de 5,8%
No Ma ra nhão, em abril/2020, na com- 

pa ra ção com mar ço/2020, com ajus te sa- 
zo nal, o ín di ce de vo lu me de ser vi ços te ve
re cuo de -5,8%. Es se com por ta men to ne- 
ga ti vo só não foi mai or do que as ocor rên- 
ci as de mar ço/2019 (-8,8%) e fe ve rei- 
ro/2017 (-5,9%), na sé rie his tó ri ca ini ci a- 
da em fe ve rei ro de 2011. É o ter cei ro mês
con se cu ti vo de que da des se in di ca dor de
ba se tem po ral.

Das 27 Uni da des da Fe de ra ção (UFs)
pes qui sa das, ape nas uma não apre sen tou
re cuo no mês: MT, +9,0%. Es cla re ce-se
que es se com por ta men to, den tre ou tras
cau sas, se de veu ao fa to de o com por ta- 
men to de abril ter si do co te ja do com uma
ba se tem po ral de pri mi da so bre ma nei ra,
pois em mar ço/2020, nes sa UF, o re cuo foi
de 12,6%. As UF’s com mai o res re tra ções
fo ram: AL, -26,5%, e CE, – 21,8%.
O Ma ra nhão, nes se ti po de ín di ce de ba se
tem po ral, mês/mês ime di a ta men te an te- 
ri or, des de no vem bro/2019, nun ca mais
apre sen tou um nú me ro po si ti vo. Nes ses
úl ti mos seis me ses, a me lhor per for man ce
foi em ja nei ro, com ta xa es ta bi li za da de
0,0%.

Na com pa ra ção mês/mês igual ao ano
an te ri or, abri.2020/abr.2019, no Ma ra- 
nhão, foi de tec ta da uma que da de 14,0%,
re ver ten do, e mui to, uma al ta de tec ta da
em mar ço de 2020/mar ço de 2019, na ca sa
de 3,8%. 

Es se com por ta men to de mar ço de 2020
es tá re la ci o na do ao fa to de mar ço de 2019
ter si do mês de for te que da no se tor de
ser vi ços, tan to na com pa ra ção com o mês
ime di a ta men te an te ri or (fev.2019; -8,8%)
quan to na com pa ra ção com mes mo mês
do ano an te ri or (mar.2018; -4,0%). Na sé- 
rie his tó ri ca ini ci a da em ja nei ro/2012, o
de sem pe nho de abril/2020 foi o pe núl ti- 
mo pi or, sen do su pe ra do pe la ocor rên cia
de fe ve rei ro/2017, – 16,1%. As UFs que
apre sen ta ram mai o res que das fo ram AL,
-32,3%, e RN, -29,9%. Ex ce ção à re tra ção
nes sa ba se de com pa ra ção foi RO, em que
foi de tec ta do au men to de 3,1%.

Ob ser van do os da dos da PMS no acu- 
mu la do do ano, is to é, jan.-abr./20 em re- 
la ção a jan.-abr./19, o Ma ra nhão te ve uma
ta xa ne ga ti va de 3,7%, ín di ce me nor que a
mé dia Bra sil, com ta xa de -4,5%. Das 27
UFs, 11 apre sen ta ram uma ta xa me nor
que a mé dia Bra sil, sen do que du as de las
con se gui ram ain da al can çar um avan ço
nes sa ba se de com pa ra ção tem po ral: AM,
+0,8%, e RO, 2,7%. BA e PI apre sen ta ram
as pi o res per for man ces: -12,3% e -12,0%,
res pec ti va men te.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Banco Central institui oficialmente o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Por meio da
Circular 4.027 o BC pode acabar com as operações de TED e DOC

PIX

Cir cu lar

Nu bank e PicPay

Ex chan ges de Bit coin

• Ter tra ba lha do de car tei ra as si na da
em 2019 por no mí ni mo 30 di as (um
mês)
• Ter re ce bi do ren da men sal de até
dois sa lá ri os mí ni mos du ran te o pe -
río do de re a li za ção das ati vi da des la -
bo rais
• Es tar com os da dos atu a li za dos na
Re la ção Anu al de In for ma ções So ci ais
(RAIS)
• Es tar ins cri to no PIS/Pa sep há pe lo
me nos cin co anos

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

Ca len dá rio PIS/Pa sep
2020/2021

• Nas ci dos em ju lho: re ce bem a par tir
de 16 de ju lho de 2020
• Nas ci dos em agos to: re ce bem a par -
tir de 18 de agos to de 2020
• Nas ci dos em se tem bro: re ce bem a
par tir de 15 de se tem bro de 2020
• Nas ci dos em ou tu bro: re ce bem a
par tir de 14 de ou tu bro de 2020
• Nas ci dos em no vem bro: re ce bem a
par tir de 17 de no vem bro de 2020
• Nas ci dos em de zem bro: re ce bem a
par tir de 15 de de zem bro de 2020
• Nas ci dos em ja nei ro: re ce bem a
par tir de 19 de ja nei ro de 2020
• Nas ci dos em fe ve rei ro: re ce bem a
par tir de 19 de ja nei ro de 2021
• Nas ci dos em mar ço: re ce bem a par -
tir de 11 de fe ve rei ro de 2021
• Nas ci dos em abril: re ce bem a par tir
de 11 de fe ve rei ro de 2021
• Nas ci dos em maio: re ce bem a par tir
de 17 de mar ço de 2021
• Nas ci dos em ju nho: re ce bem a par -
tir de 17 de mar ço de 2021

FIM DO TED E DOC

Pagamentos
Instantâneos no Brasil

E
m mais um mo vi men to ru mo
a di gi ta li za ção da eco no mia
na ci o nal o Ban co Cen tral do
Bra sil pu bli cou a Cir cu lar

4.027 que ins ti tui ofi ci al men te o Sis te- 
ma de Pa ga men tos Ins tan tâ ne os
(SPI).

Além do SPI a cir cu lar tam bém ins- 
ti tui a Con ta de Pa ga men tos Ins tan tâ- 
ne os (Con ta PI). Am bos os sis te mas
in te gram o PIX, sis te ma de pa ga men- 
tos ins tan tâ ne os do BC que po de
“aca bar” com as tran sa ções de TED e
DOC.

O PIX, do qual tra ta a Cir cu lar 4.207
pre ten de aten der a de man da por pa- 
ga men tos rá pi dos, ba ra tos e se gu ros,
as sim co mo o Bit coin e as crip to mo e- 
das. “Eu acho que é um dos pro je tos
mais im por tan tes que nós te mos es se
ano. O PIX veio, na ver da de, de uma
ne ces si da de, de uma de man da que as
pes so as têm em ge ral, e tem si do bas- 
tan te dis cu ti do en tre os ban cos cen- 
trais.

Pa ra o Pre si den te do Ban co Cen tral,
Ro ber to Cam pos Ne to, o mun do de- 
man da um no vo ins tru men to de pa- 
ga men to. “(…) que se ja ao mes mo
tem po ba ra to, rá pi do, trans pa ren te e
se gu ro. Se nós pen sar mos o que tem
acon te ci do em ter mos de cri a ção de
mo e da di gi tal, crip to mo e das, ati vos

crip to gra fa dos, eles vêm da ne ces si- 
da de de ter es se ins tru men to, com es- 
sas ca rac te rís ti cas, ba ra to, rá pi do,
trans pa ren te e se gu ro” des ta cou Ro- 
ber to Cam pos Ne to, pre si den te do
Ban co Cen tral.

No do cu men to, além da ins ti tui ção
ofi ci al do SPI, o Ban co Cen tral de li mi- 
ta as re gras de fun ci o na men to do no- 
vo sis te ma.

No PIX, di fe ren te do que ocor re ho- 
je, se rá pos sí vel trans fe rir di nhei ro
en tre con tas 24 ho ras por dia, 7 di as
por se ma na e com tem po má xi mo de
10s. “o SPI é a in fra es tru tu ra cen tra li- 
za da de li qui da ção bru ta em tem po
re al de pa ga men tos ins tan tâ ne os que
re sul tam em trans fe rên ci as de fun dos
en tre seus par ti ci pan tes ti tu la res de
Con ta Pa ga men tos Ins tan tâ ne os
(Con ta PI) no Ban co Cen tral do Bra- 
sil”. dis se o Ban co Cen tral.

Se gun do a lis ta di vul ga da pe lo Ban- 
co Cen tral, so bre as ins ti tui ções que
pe di ram ade são ao PIX, ao la do de
gran des ins ti tui ções fi nan cei ras co mo
Ban co do Bra sil, Itaú, San tan der, Bra- 
des co en tre ou tros, es tão as fin te chs.

As sim, em pre sas co mo o PicPay,
PayPal, Nu bank, Mer ca do Pa go, Iu gu,
Pag Se gu ro e mui tas ou tras, já pe di ram
ade são ao sis te ma. Se gun do o Ban co
Cen tral, as em pre sas que de se jam
ade rir ao PIX tem até o dia 1º de ju lho.
Após es te pra zo o BC co me ça rá o pro- 
ces so de tes tes e ho mo lo ga ção do sis- 
te ma. Além dis so o BC quer ana li sar se
as in ter fa ces aten dem os re qui si tos
de fi ni dos pe lo Ban co Cen tral. “Pre ci- 
sa mos ga ran tir que a po pu la ção te nha
aces so ao PIX de for ma sim ples e prá- 

ti ca, pa ra que dos en ten dam e pos sam
usar es se no vo meio de pa ga men to”,
co men ta Bre no Lo bo, che fe de di vi são
no BC.

Ex chan ges de Bit coin tam bém po- 
dem par ti ci par do PIX. O Ban co Cen-
tral do Bra sil de cla rou ao Coin te le- 
graph que Bit coin e crip to mo e das são
bem vin dos ao Sis te ma.

Des ta cou tam bém que não ha ve rá
qual quer res tri ção, por par te do Ba- 
cen da par ti ci pa ção de em pre sas de
crip to a ti vos no no vos sis te ma de pa- 
ga men tos do Bra sil.

Em de cla ra ção pa ra o Coin te le- 
graph, Car los Edu ar do de An dra de
Brandt Sil va, che fe ad jun to de uni da- 
de do BCB, des ta cou que “In te ro pe ra- 
bi li da de, ja aco mo da to das os agen- 
tes, de trans fe rên ci as sim ples, no mo- 
de lo con ta a con ta” que a for ma co mo
as ex chan ges ope ram no Bra sil ho je.
“Não ha ve rá ne nhu ma res tri ção pa ra
a en ti da des não re gu la men ta das pe lo
Ban co Cen tral do Bra sil, in clu si ve ex- 
chan ges de Bit coin e crip to mo e das.
Nos sa ini ci a ti va é pa ra cri ar me lho res
con di ções de com pe ti ção en tre os
ser vi ços fi nan cei ros. Ago ra to das as
ins ti tui ções que são re gu la das pe lo
Ba cen de vem se guir as re gras que já
es tão es ta be le ci das”, dis se.

PIS/PASEP

Saiba quem poderá sacar até R$ 1.045 

DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA, A ORDEM DOS REPASSES CONSIDERA O MÊS DE NASCIMENTO DO TRABALHADOR

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF) já
li be rou o ca len dá rio 2020/2021 do
abo no sa la ri al PIS/Pa sep. Ele se des ti- 
na aos ci da dãos que tra ba lha ram de
car tei ra as si na da em 2019 por pe lo
me nos 30 di as. De acor do com o no vo
cro no gra ma, a or dem dos re pas ses
con si de ra o mês de nas ci men to do
tra ba lha dor, no ca so do PIS, ou o nú- 
me ro fi nal de ins cri ção dos ser vi do res
da ini ci a ti va pú bli ca, no ca so do Pa- 
sep.

O di rei to ao abo no é as se gu ra do
quan do cum pri das as se guin tes con- 
di ções:

Lem bran do que o PIS se rá pa go pa- 

ra quem tra ba lhou em em pre sa pri va- 
da e o Pa sep pa ra o fun ci o ná rio de ins- 
ti tui ção pú bli ca.

Va lo res PIS/Pa sep
Pa ra sa ber quan to irá re ti rar do abo no
sa la ri al em 2020, bas ta o ci da dão mul- 
ti pli car o va lor mí ni mo do be ne fí cio,
R$ 88,00, pe la quan ti da de de me ses
tra ba lha dos em 2019.

Ve ja abai xo a ta be la com os va lo res
ofe re ci dos:

Lem bran do que os re pas ses do
abo no sa la ri al acom pa nham as atu a- 
li za ções do sa lá rio mí ni mo. Di to is so,
quem re ce ber em 2021 se gui rá uma
no va ta be la de va lo res.

PIS – De acor do com o mês de nas-
ci men to

DA RE DA ÇÃO

Ar qui di o ce se 

SAU LO DU AI LI BE

SÃO LUÍS

Dom Belisário está
internado em hospital

DOM BELISÁRIO TEVE UM MAL ESTAR  NA ÚLTIMA SEGUNDA

RIBAMAR CARVALHO

O ar ce bis po me tro po li ta no de São Luís do Ma ra nhão,
Dom Jo sé Be li sá rio da Sil va, es tá in ter na do em um hos- 
pi tal par ti cu lar da ca pi tal ma ra nhen se, após ter um mal
es tar na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (15).

O ar ce bis po pas sou por exa mes, en tre eles, o tes te fei- 
to pa ra co vid-19, que, de pois de re pe ti do, am bos de ram
ne ga ti vo. Ele pas sa bem e apre sen ta qua dro de saú de es- 
tá vel.

Em fun ção da sua ida de avan ça da, 74 anos, a equi pe
mé di ca re co men dou que ele se guis se em ob ser va ção
pe los pró xi mos di as. To dos os pro to co los es tão sen do
cum pri dos du ran te sua es ta da no hos pi tal e o ar ce bis po
é acom pa nha do por pa dres do cle ro lo cal. O bis po au xi- 
li ar de São Luís, dom Es me ral do Bar re to, mo ni to ra di a ri- 
a men te o qua dro do ar ce bis po.

A Ar qui di o ce se de São Luís pe de aos ca tó li cos ora ções
em fa vor da saú de do seu pas tor, a fim de que bre ve men- 
te ele re tor ne à Re si den cia Ar qui e pis co pal, no Cen tro
His tó ri co da ca pi tal.

Dom Jo sé Be li sá rio é mi nei ro de Car mó po lis de Mi nas
e es tá à fren te Ar qui di o ce se do Ma ra nhão des de 2005,
quan do no me a do pe lo pa pa Ben to XVI, em 21 de se tem- 
bro da que le ano. To mou pos se do ar ce bis pa do me tro- 
po li ta no em 19 de no vem bro do mes mo ano na su ces- 
são do en tão ar ce bis po dom Pau lo Edu ar do de An dra de
Pon te.

SÃO FÉLIX DE BALSAS

PRF prende suspeitos
de tráfico na BR-230

SUSPEITOS FORAM DETIDOS COM 410 GRAMAS DE MACONHA

PRF

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF) faz apre en são de
dro gas na BR-230, na al tu ra do mu ni cí pio de São Fé lix
de Bal sas, re gião sul do Ma ra nhão. Uma equi pe PRF re a- 
li za va con tro le do trá fe go de veí cu los en quan to um
guin cho re ti ra va uma car re ta que ti nha saí do de pis ta,
tom ba do e in cen di a do.

Du ran te o pro ce di men to, uma mo to ne ta Hon da Biz
125 Es, cor be ge, que tran si ta va pe la con tra mão de di re- 
ção, in do de Bal sas pa ra Uru çuí-PI, ul tra pas san do os
veí cu los pa ra dos em fi la em de cor rên cia do blo queio
viá rio re a li za do pe la equi pe PRF.

Du ran te a abor da gem, fi cou cons ta ta do que o con du- 
tor, não era ha bi li ta do e que o pas sa gei ro era o pro pri e- 
tá rio da mo to ne ta, ten do es te en tre gue a di re ção de veí- 
cu lo a pes soa não ha bi li ta da.

Na con ti nui da de da abor da gem, foi en con tra do no
ba ga gei ro da mo to ne ta um in vó lu cro con ten do apro xi- 
ma da men te 410 gra mas de ma co nha, 20 gra mas de
crack e 20 gra mas de co caí na.

Di an te do fla gran te, foi da da voz de pri são ao pro pri e- 
tá rio do veí cu lo pe la prá ti ca do de li to de trân si to pre vis- 
to no art. 310 do CTB, e aos dois en vol vi dos na ocor rên- 
cia de Trá fi co de Dro gas.

Os dois fo ram le va dos à De le ga cia da Po lí cia Ci vil de
Pas tos Bons, on de fo ram en tre gues pa ra a ado ção das
me di das que o ca so re quer, jun ta men te com seus per- 
ten ces pes so ais e a mo to ne ta.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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Ferj divulga horários da volta do Carioca. Flamengo pega Bangu hoje, quinta às 21h.
Vasco é o segundo dos grandes a entrar em campo e recebe o Macaé no domingo

BANGU X FLAMENGO

A bola vai rolar hoje
pelo Carioca 2020

A Ferj di vul gou, em seu si te ofi ci al,
as da tas da quar ta ro da da da Ta ça Rio.
Fla men go e Ban gu abrem a jor na da
ho je, quin ta-fei ra (18), às 21h, no Ma- 
ra ca nã. O Vas co en tra em cam po no
do min go (21), às 16h, em São Ja nuá- 
rio, con tra o Ma caé.

Ini ci al men te es ta va pre vis to que
to dos os jo gos se ri am re a li za dos em
ape nas três es tá di os: Ma ra ca nã, Nil- 
ton San tos e São Ja nuá rio, po rém no
si te da Fe de ra ção cons tam par ti das
em Con se lhei ro Gal vão e Lu so Bra si- 
lei ro.

Bo ta fo go e Flu mi nen se ti ve ram
seus jo gos man ti dos pa ra o dia 22,
pró xi ma se gun da-fei ra. O Al vi ne gro

tem du e lo mar ca do con tra a Ca bo fri- 
en se pa ra o Nil ton San tos, às 17h30
(de Bra sí lia). Já o con fron to do Tri co- 
lor, di an te do Vol ta Re don da, es tá
agen da do pa ra 20h, no Ma ra ca nã.

Após a con clu são do Ar bi tral da Ferj
na ter ça-fei ra, o pre si den te do Flu mi- 
nen se, Má rio Bit ten court fa lou em re- 
cor rer à jus ti ça des por ti va pa ra re- 
mar car os jo gos do clu be pa ra ju lho.
“Não res ta ou tra al ter na ti va ao clu be
se não bus car as me di das na jus ti ça
des por ti va pa ra fa zer va ler o que é
cer to, ou se ja, re mar car a da ta de nos- 
sos jo gos pa ra ju lho. Se gui mos no es- 
ta do de ca la mi da de pú bli ca e fa re mos
va ler nos so di rei to de so men te en trar

em cam po quan do ti ver mos o de vi do
tem po de pre pa ra ção fí si ca pa ra ga- 
ran tir as me lho res con di ções aos atle-
tas e a de vi da se gu ran ça sa ni tá ria”,
afir mou Bit ten court.

Tam bém con trá rio à de ci são do Ar-
bi tral, o pre si den te do Bo ta fo go, Nel-
son Mu far rej afir mou que o clu be não
tem co mo cum prir a de ter mi na ção da
Ferj. “Não hou ve con sen so até o mo- 
men to. O Bo ta fo go tem uma li nha de
ação de fi ni da ca so o qua dro per ma-
ne ça inal te ra do, mas es pe ra que ha ja
en ten di men to en tre os clu bes e o seu
plei to se ja aten di do. Não há con di- 
ções de cum prir es se ca len dá rio da
for ma que foi pro pos ta”.

OLIMPÍADAS

Pesquisa aponta que 56% dos atletas têm de treinar
A pan de mia do co ro na ví rus im pac- 

tou no trei na men to de atle tas de to do 
o mun do. É o que apon ta uma pes qui- 
sa re a li za da pe lo Co mi tê Olím pi co In- 
ter na ci o nal (COI). O es tu do apon tou 
que trei nar com efi ci ên cia é a mai or 
bar rei ra pa ra 56% dos atle tas. Me ta de 
de les tem di fi cul da des pa ra man ter a 
mo ti va ção, es pe ci al men te após o adi- 
a men to das Olim pía das de Tó quio 
pa ra 2021.

A pes qui sa re a li za da em maio con- 
tou com 4.089 res pos tas de 135 paí ses, 
sen do 80% atle tas (de eli te, jú ni or e 
apo sen ta dos), 13% co mis são téc ni ca 
e 7% di ri gen tes. O Bra sil foi o país com 
a mai or par ti ci pa ção no es tu do, res- 
pon sá vel por 12% das res pos tas. A 
mai o ria dos atle tas es ta va vi ven do 
sob me di das res tri ti vas de iso la men to 
quan do a pes qui sa foi res pon di da.

A pes qui sa per gun ta va qual era o 
mai or de sa fio pa ra os atle tas du ran te 
a pan de mia do co ro na ví rus. 56% de- 
les acre di tam que trei nar com efi ci ên- 
cia é a mai or di fi cul da de.

Des ta que tam bém pa ra as di fi cul- 
da des em man ter a mo ti va ção (50%) e 
man ter a saú de men tal (32%). A pes-

ATLETA BRASILEIRO DARLAN ROMANI IMPROVISA LOCAL DE TREINAMENTO EM CASA

DIVULGAÇÃO

qui sa mos trou que fi nan ci ar a car rei ra 
é uma pre o cu pa ção mai or en tre os 
atle tas da eli te. Atle tas ju ve nis são os 
que mais so frem pa ra ad mi nis trar a 
di e ta e a nu tri ção du ran te a pan de- 
mia.

Pa ra a co mis são téc ni ca, 63% dos 
en tre vis ta dos apon ta ram co mo mai or 
de sa fio man ter seus atle tas mo ti va- 
dos. Pla ne jar a es tru tu ra de trei na- 
men to (56%) e dar su por te à saú de 

men tal do atle ta (40%) tam bém são 
bar rei ras re le van tes pa ra os téc ni cos.

Pa ra os di ri gen tes de fe de ra ções e 
co mi tês olím pi cos do mun do, or ga ni- 
zar com pe ti ções e even tos no mo-
men to é a mai or di fi cul da de (69%). 
Aten der as so li ci ta ções dos atle tas 
(50%), man ter os atle tas in for ma dos 
(47%) e man ter vín cu los de pa tro cí ni- 
os (45%) tam bém são apon ta dos co- 
mo gran des bar rei ras.

APOSENTADORIA

“Eu mato ela”, diz Dana White sobre Amanda
 JEFF BOTTARI/GETTY IMAGES

O pre si den te do UFC, Da na Whi te,
foi pe go de sur pre sa pe la de cla ra ção
de Aman da Nu nes de que po de se
apo sen tar em bre ve. O di ri gen te sou- 
be dis so du ran te uma en tre vis ta. “Eu
ma to ela! (…) Eu li te ral men te aca bei
de di zer ao Se an (Shelby) e Mick
(Maynard, mat ch ma kers do UFC) na
úl ti ma reu nião: va mos cons truir es sa
di vi são (pe so-pe na) pa ra ela. Va mos
cons truir es ta di vi são pa ra ela e va-
mos re sol ver (quem vai en fren tá-la). E
Ela ago ra es tá fa lan do em se apo sen-
tar?” res pon deu Whi te.

• Quar tas de fi nal: 12, 13, 14 e 15/8
• Se mi fi nais: 18 e 19/8
• Fi nal: 23/8

Os jo gos são os se guin tes:
• Man ches ter City x Re al Ma drid (ida: 2 a 1 pa ra os in gle -
ses)
• Bayern x Chel sea (ida: 3 a 0 pa ra os ale mães)
• Ju ven tus x Lyon (ida: 1 a 0 pa ra os fran ce ses)
• Bar ce lo na x Na po li (ida: 1 a 1)

• Man ches ter Uni ted x LASK Linz (ida: 5 a 0 Uni ted)
• Ba sel x Ein tra cht Frank furt (ida: 3 a 0 Ba sel)
• Co pe nha guen x Is tan bul Ba sak sehir (ida: 1 a 0 Is tan -
bul)
• Shakh tar x Wolfs burg (ida: 2 a 1 Shakh tar)
• Bayer Le ver ku sen x Ran gers (ida: 3 a 1 Le ver ku sen)
• Wol verhamp ton x Olympiacos (ida: 1 a 1)

Cham pi ons fe mi ni na

• Atlé ti co de Ma drid x Bar ce lo na
• Lyon x Bayern de Mu ni que
• Glas gow City x Wolfs burg
• Ar se nal x Pa ris Saint-Ger main
• Se mi fi nais (25 e 26 agos to):
• Ar se nal/Pa ris x Lyon/Bayern
• Glas gow/Wolfs burg x Atlé ti co/Bar ce lo na

Eu ro co pa 2021

CHAM PI ONS LE A GUE

Ue fa de fi ne Lis boa
co mo se de de re ta
fi nal da com pe ti ção

A Li ga dos Cam peões vol ta em agos to! Após reu nião
de seu co mi tê-exe cu ti vo, a Ue fa de fi niu que Lis boa se rá
a se de de um “fi nal 8”, com jo gos úni cos sem pú bli co das
quar tas de fi nal em di an te. Os con fron tos da cha ma da
Su per Cham pi ons vão ocor rer em agos to. A ca pi tal por- 
tu gue sa, que subs ti tui Is tam bul, vai re ce ber as par ti das
num in ter va lo de ape nas 12 di as.

Os jo gos se rão re a li za dos no Es tá dio da Luz, ca sa do
Ben fi ca, e Jo sé Al va la de, do Spor ting de Lis boa. To dos às
16h (no ho rá rio de Bra sí lia).

Os qua tro jo gos que ain da res tam das oi ta vas de fi nal
e que fo ram in ter rom pi dos por cau sa da pan de mia do
co ro na ví rus se rão dis pu ta dos tam bém com por tões fe- 
cha dos, nos di as 7 e 8 de agos to. Al guns de les po de rão
ser dis pu ta dos nas se des dos clu bes man dan tes ou nas
ci da des do Por to e Gui ma rães, am bas em Por tu gal. A
Ue fa ain da vai de fi nir es ses lo cais nos pró xi mos di as.

Des ta ma nei ra, a Ue fa em pur rou as se des es co lhi das
das fi nais pa ra os anos se guin tes. Is tam bul re ce be rá a
de ci são da tem po ra da 2020/21, en quan to São Pe ters- 
bur go fi cou pa ra 2021/22. Mu ni que re ce be rá em
2022/23, e Lon dres em 2023/24.

Cin co subs ti tui ções e re gis tro de no vos jo ga do res
A Ue fa tam bém in for mou que as equi pes po de rão re gis- 
trar três no vos jo ga do res em sua Lis ta A pe lo res tan te da
tem po ra da 2019/20, des de que es ses jo ga do res já es te- 
jam re gis tra dos e qua li fi ca dos pa ra o clu be des de o úl ti- 
mo pra zo de ins cri ção (3 de fe ve rei ro de 2020). A lis ta
po de rá con ter no má xi mo 25 jo ga do res. Não se rá pos sí- 
vel aos clu bes re gis trar jo ga do res re cém-trans fe ri dos.

As sim co mo acon te ceu nos cam pe o na tos na ci o nais
que for ma re to ma dos na Eu ro pa, se rão per mi ti das cin- 
co subs ti tui ções em to dos os jo gos res tan tes da tem po- 
ra da 2019/20 das com pe ti ções da Ue fa.

Li ga Eu ro pa na Ale ma nha
A re ta fi nal da Li ga Eu ro pa te rá os mes mos mol des da
Cham pi ons, mas dis pu ta da na Ale ma nha. A di fe ren ça é
que há mais jo gos por fa zer e se des: Duis burg, Gel sen- 
kir chen, Frank furt e Colô nia, to das lo ca li za das na mes- 
ma re gião na Ale ma nha. Os du e los das quar tas, se mis e
fi nal se rão re a li za dos em jo go úni co en tre 10 e 21 de
agos to.

A de ci são, que acon te ce ria em Gdansk, na Polô nia,
se rá re a li za da em Colô nia. A ci da de po lo ne sa se rá a se de
da fi nal da tem po ra da 2020/2021.

In ter x Ge ta fe e Ro ma x Se vil la, que não fi ze ram a ida
das oi ta vas de fi nal, te rão jo go úni co na Ale ma nha. Os
ou tros seis con fron tos vão acon te cer em ci da des ain da a
se rem de fi ni das pe la Ue fa. To dos es ses jo gos se rão re a li- 
za dos en tre os di as 5 e 6 de agos to.

As sim co mo a Li ga dos Cam peões mas cu li na, a edi- 
ção fe mi ni na da com pe ti ção tam bém se rá re a li za da em
tor neio eli mi na tó rio com jo gos úni cos a par tir das quar- 
tas de fi nal (ve ja abai xo), na ci da des es pa nho las de San
Se bas ti an e Bil bao, en tre 21 e 30 de agos to. A de ci são se- 
rá no es tá dio da Re al So ci e dad, em San Se bás ti an, no dia
30.

Quar tas de fi nal (21 e 22 de agos to):

A Ue fa tam bém ra ti fi cou que to das as 12 ci da des-se- 
de ori gi nais da Eu ro co pa 2020 se rão man ti das, com o
tor neio co me çan do em 11 de ju nho de 2021. Os playoffs
se rão re a li za do em 2020 ain da, nos di as 8 de ou tu bro e
12 de no vem bro.

A Ue fa con fir mou que ne nhu ma al te ra ção no ca len- 
dá rio da pró xi ma tem po ra da (2020/21) so freu al te ra- 
ções.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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Indicar amigos, fazer desafios e assistir vídeos estão entre as formas de monetização

REDE SOCIAL

Como ganhar
dinheiro no TikTok
BRUNA TAVARES

O
Tik Tok é uma re de so ci al de 
ví de os e já faz gran de su ces- 
so en tre o pú bli co es ta du ni- 
den se e vem con quis tan do 

es pa ço no Bra sil. Em 2019, en trou pa- 
ra a lis ta de apli ca ti vos mais bai xa dos 
da dé ca da e su pe rou a mar ca de 1,5 
bi lhões de down lo ads, ul tra pas san do 
o Ins ta gram.

Pe lo apli ca ti vo, é pos sí vel fa zer ví- 
de os cur tos, cri a ti vos e de fá cil edi ção. 
Além dis so, um dos pi la res des sa re de 
so ci al são os chal len ges ou de sa fi os, 
em por tu guês.

Ape sar de ser uma re de so ci al de ví- 
de os, di fe ren te do youtube, o tik tok 
ain da não tem um pro gra ma de mo- 
ne ti za ção de con teú do. Pa ra ga nhar 
di nhei ro na pla ta for ma e se lan çar co- 
mo “tik to ker”, o usuá rio pre ci sa con- 
si de rar ou tras op ções.

Uma de las é con se guir cer ta fa ma 
na pla ta for ma e se trans for mar em 
um tik to ker – ter mo em pre ga do aos 
usuá ri os que fa zem su ces so na pla ta- 
for ma – as sim con se guin do pa tro cí- 
nio e mo ne ti zan do os seus con teú dos.

Po rém, há ou tras for mas de lu crar 
sem ser um in flu en ci a dor. Uma de las 
é as sis tin do con teú dos na pla ta for ma. 
A cam pa nha TikBô nus, dá re com pen- 
sas a an ti gos e no vos usuá ri os, es sas 
re com pen sas po dem ser con ver ti das 
em re ais e en vi a das pa ra o PayPal.

Pa ra ga nhar di nhei ro as sis tin do aos 
ví de os do Tik Tok bas ta bai xar o apli- 
ca ti vo, fa zer o seu ca das tro uti li zan do

TIKTOK É A REDE SOCIAL DO MOMENTO PARA DIVERSAS IDADES

um e-mail, en trar no per fil e cli car no 
íco ne de mo e da exis ten te no can to 
su pe ri or es quer do da te la. Lá, vo cê 
po de rá ad qui rir os cha ma dos “ru bis” 
e, a ca da 10 mil ru bis, vo cê ga nha um 
re al.

Ou tra for ma de ga nhar di nhei ro 
com o Tik Tok pe la cam pa nha TikBô- 
nus, é con vi dan do no vos usuá ri os pa- 
ra a re de so ci al. Des sa for ma, tan to 
quem con vi da, quan to quem cria o 
per fil no Tik Tok po dem mo ne ti zar.

A par tir daí vo cê cai em uma pá gi na 
que mos tra seu sal do atu al, e um bo- 
tão com os di ze res “con vi dar”. Ao se- 
le ci o ná-lo, vo cê é le va do a uma no va 
te la, que exi be seu “có di go de con vi- 

te”. Tra ta-se de uma sequên cia de nú-
me ros que te iden ti fi ca den tro da pla- 
ta for ma. É por meio de le que a em pre-
sa sa be quan tos no vos usuá ri os en tra-
ram no apli ca ti vo por in fluên cia sua. 
A ca da no vo usuá rio que se ca das trar 
por meio do seu con vi te, vo cê re ce be-
rá um cré di to de R$ 2, e o no vo usuá-
rio ga nha rá R$ 1,10.

Atra vés des sa cam pa nha, os usuá-
ri os ca das tra dos a par tir de 14 de fe ve-
rei ro, re ce bem mis sões diá ri as a se- 
rem re a li za das. As mis sões con sis tem 
em com par ti lhar a pá gi na da cam pa- 
nha em ou tra re de so ci al, as sis tir ví de- 
os de até três mi nu tos e pu bli car con-
teú dos na pla ta for ma.

BAILE DO SIMONAL

Live arrecada recursos para Retiro dos Artistas

“BAILE DO SIMONAL” ACONTECE NESTE SÁBADO (20), A PARTIR DAS 18H COM OS IRMÃOS SIMONINHA E MAX DE CASTRO

Li ve “Bai le do Si mo nal”, co man da- 
da pe los ir mãos Si mo ni nha e Max de
Cas tro, ar re ca da do a ções pa ra o com- 
ba te à pro li fe ra ção do CO VID-19 no
Re ti ro dos Ar tis tas, cu jos mo ra do res
fa zem par te do gru po de ris co. O
show, que acon te ce nes te sá ba do (20),
a par tir das 18h, em ca nal no YouTube
do pa tro ci na dor BTG Pac tu al, re vi si ta
o re per tó rio do len dá rio pops tar da
mú si ca ne gra bra si lei ra, com in ter- 
pre ta ções de Eras mo Car los, Al ci o ne,
Seu Jor ge e Ro gé rio Flau si no. A ini ci a- 
ti va é uma pro du ção da S de Sam ba,
Chantily Pro du ções e San se ve ri no Ad- 
vo ga dos As so ci a dos.

O BTG Pac tu al re a li za rá a pri mei ra
do a ção da li ve no va lor de R$ 80 mil. O
mon tan te é par te dos R$ 50 mi lhões
que o ban co e seus só ci os di re ci o nam
des de 1º abril pa ra o en fre ta men to do

Co ro na ví rus. Os es pec ta do res tam- 
bém po de rão do ar, por meio de QR
Co de dis po ní vel na te la da trans mis- 
são. Os re cur sos ar re ca da dos vão sub- 
si di ar à com pra de ali men tos, itens de
hi gi e ne e lim pe za, cus tos de ma nu- 
ten ção e aten di men to mé di co no lo- 
cal. “Fa zer par te des se pro je to com o
BTG Pac tu al nes se mo men to aju dan- 
do o Re ti ro dos Ar tis tas é re al men te
es pe ci al. Eu vi vo nes se mun do ar tís ti- 
co des de que nas ci. E des de cri an ça
ve jo a lou cu ra des sa mon ta nha rus sa
que é a vi da do ar tis ta no Bra sil. Po der
de vol ver a ale gria e con tri buir com o
Re ti ro é um ato de amor e res pei to”,
diz Wil son Si mo ni nha.

Lo ca li za do no Rio de Ja nei ro, o Re- 
ti ro dos Ar tis tas é uma ins ti tui ção
cen te ná ria, que abri ga ar tis tas ido sos
em si tu a ções de vul ne ra bi li da de. “O

que é co mum a to da a tra je tó ria do
Re ti ro é a so li da ri e da de. Es sa é a ma-
té ria pri ma da nos sa Ca sa, que aco lhe
e am pa ra to dos aque les que ne ces si- 
tam, pa ra que ja mais se sin tam so zi- 
nhos, ex cluí dos ou aban do na dos”, ex-
pli ca Ste pan Ner ces si an, ator que di ri-
ge a ins ti tui ção. Ho je em dia, o Re ti ro
abre as su as por tas pa ra mui to além
de ato res. Con vi vem ali jor na lis tas,
mú si cos, téc ni cos, ar tis tas plás ti cos e
um ex-atle ta do fu te bol. “Na da dis so
se ria pos sí vel se o es pí ri to da so li da ri-
e da de e res pei to ao pró xi mo es ti ves- 
sem au sen tes. Pan de mia pas sa, tris te- 
zas pas sam, afli ções se ex tin guem. O
que fi ca rá pa ra sem pre se rá a gra ti dão
e o de se jo de cons truir mos dig ni da de
e re co nhe ci men to a quem tan to me- 
re ce, a quem tan to já fez por to dos
nós”, com ple ta Ste pan.

FILME

Kristen Stewart será
Princesa Diana

KRISTEN STEWART VAI VIVER DIANA NO FILME SPENCER

Spen cer é o no me da do à no va pro du ção ci ne ma to- 
grá fi ca do di re tor Pa blo Lar raín. 

O en re do re ve la rá o pro ces so de

di vór cio da prin ce sa Di a na com o

prín ci pe Char les.

 O ro tei ro do dra ma foi es cri to por Ste ven Knight, cri a- 
dor de Peaky Blin ders e, se gun do o por tal De a dli ne,
Kris ten Stewart se rá a pro ta go nis ta. A in for ma ção foi
com par ti lha da nes ta quar ta-fei ra (17/6).

A pro du ção es tá mar ca da pa ra se ini ci ar no iní cio de
2021. A pro pos ta é que o fil me re tra te três di as de fé ri as
da prin ce sa de Ga les, na Ca sa de Wind sor. Du ran te o
pas seio, Lady Di per ce be que o ca sa men to não a agra da
mais e, daí, co me ça a se pa ra ção do ca sal.

Em no ta ofi ci al di vul ga da à im pren sa, Pa blo Lar raín
ex pli cou que a es co lha de Stewart pa ra per so na gem
prin ci pal foi cal cu la da com ba se na per so na li da de e ca- 
rac te rís ti ca atu a ção da atriz.

 “Acho que ela vai fa zer al go im pres si o nan te e in tri- 
gan te ao mes mo tem po. Ela é uma for ça da na tu re za”,
en fa ti zou o di re tor.

CINEMA BRASILEIRO

Bacurau é exibido
no Youtube hoje

BACURAU ESTÁ EXIBIDO DE GRAÇA NO YOUTUBE

Abrin do a co me mo ra ção ao Dia do Ci ne ma Bra si lei- 
ro, co me mo ra do em 19 de ju nho, o Te le ci ne apre sen ta
Ba cu rau no ca nal do YouTube na noi te des ta quin ta-fei- 
ra (18/6), às 20h. Pe la pri mei ra vez, a ses são te rá le gen- 
das em por tu guês pa ra tor nar a exi bi ção aces sí vel aos
de fi ci en tes au di ti vos.

A li ve con ta rá com a par ti ci pa ção dos di re to res Kle ber
Men don ça Fi lho e Ju li a no Dor nel les, além dos ato res Sil- 
ve ro Pe rei ra, Tho mas Aqui no e Ka ri ne Tel les. A me di a- 
ção e apre sen ta ção se rá fei ta por Re na ta Bol dri ni, que
abre e en cer ra a ses são tra zen do cu ri o si da des do fil me
in di ca do à Pal ma de Ou ro no Fes ti val de Can nes. A par ti- 
ci pa ção es pe ci al dos ato res e dos di re to res se es ten de
por to da a exi bi ção, com in te ra ção di re ta nos co men tá- 
ri os do chat.

O lon ga con ta a his tó ria da co mu ni da de de Ba cu rau,
ci da de no ser tão bra si lei ro ne gli gen ci a da pe lo pre fei to,
que aca ba de per der do na Car me li ta, uma ma tri ar ca
res pei ta da por to dos. Na vol ta pa ra a ci da de, Te re sa
(Bár ba ra Co len) re en con tra Do min gas (Sô nia Bra ga),
Acá cio (Tho mas Aqui no) e ou tros mo ra do res de quem é
pró xi ma pa ra re a li zar o ve ló rio. Epi só di os sus pei tos co- 
me çam a acon te cer, co mo o de sa pa re ci men to do po vo- 
a do dos ma pas, e a che ga da de fo ras tei ros coin ci de com
es tra nhas mor tes. O fo ra da lei Lun ga (Sil ve ro Pe rei ra),
en tão, é cha ma do pa ra aju dar os con ter râ ne os a pro te- 
ge rem a ter ra.

Pa ra in cen ti var do a ções, a li ve con ta rá com um QR
Co de da pla ta for ma Pa ra Quem Do ar, ini ci a ti va do Gru- 
po Glo bo, que co nec ta do a do res a pes so as que es tão tra- 
ba lhan do no com ba te e pre ven ção dos im pac tos da
pan de mia do no vo co ro na ví rus no país.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

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

