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

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

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

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

Além das opções em debate sobre como proteger da covid-19, o eleitor na 
campanha e na hora do voto, os mesários e os políticos, o país vive um ano 
carrancudo, com a população dividida e grupos ideológicos cada vez mais 
radicalizados.

Eleição movida à chafurdo

REVIRAVOLTA

Carro utilizado no crime 
de Diogo Sarney vira 
mistério para Polícia

Laudo da perícia policial determinou que o carro do primeiro suspeito não esteve no local do crime. Vídeos fornecidos por sua defesa foram decisivos para a 
investigação e mostram o veículo em outro lugar na hora do crime. A Polícia trabalha com a possibilidade de clonagem de placas e procura o verdadeiro carro 

utilizado no homícidio. Segundo o delegado, um automóvel com as mesmas características foi roubado no último sábado (13), três dias antes do ocorrido. 
PÁGINA 9

Hospitais de São Luís 
reduzem número de 

leitos exclusivos

A CURA VEM?

OMS diz esperar
 milhões de doses de 

vacina ainda em 2020
Organização espera que cente-

nas de milhões de doses de uma va-
cina contra a Covid-19 possam ser 
produzidas neste ano e dois bilhões 
de doses até o final de 2021, disse a 
cientista-chefe Soumya Swamina-
than, ontem. PÁGINA 3

ENCONTRADO

A ação faz parte da Operação Anjo, 
que cumpre ainda outras medidas 
cautelares autorizadas pela Justiça, 

relacionadas ao inquérito que 
investiga a chamada “rachadinha”, 
em que servidores da Alerj davam 

parte de salários. PÁGINA 2

Algumas unidades de saúde e leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de algumas unidades 
de saúde em São Luís, não serão mais exclusivos 

para atendimento de pacientes com o novo 
coronavírus e serão redimensionados para 
a rede estadual em geral. A informação foi 

divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, 
através do secretário Carlos Lula, durante 

entrevista coletiva na manhã de hoje. PÁGINA 3
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PÁGINA  6

Abraham Weintraub 
anuncia sua saída 

do Ministério

EDUCAÇÃO

Ministro da Educação ficou no cargo por 
14 meses e deixará MEC após sequência 

de crises com outras instituições. 
Weintraub ofendeu chineses e chamou 

o STF de "vagabundos". O nome do 
substituto ainda não foi informado. 

PÁGINA 2

Fabrício Queiroz é 
preso no interior de 

São Paulo e deve  ficar 
em presídio

Edivaldo antecipa pagamento 
de décimo terceiro a servidores

Weverton Rocha vai ser o relator de 
PEC de adiamento das eleições

PÁGINA  5
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Ministro ficou no cargo por 14 meses e deixará MEC após sequência de crises com
outras instituições. Weintraub ofendeu chineses e chamou o STF de "vagabundos"

Inqué ri to das fa ke news

Cré di to li mi ta do

EDUCAÇÃO

Abraham Weintraub
anuncia saída do cargo

O
mi nis tro da Edu ca ção,
Abraham Wein traub, anun- 
ci ou on tem (18) que dei xa rá
o car go. A con fir ma ção foi

da da em um ví deo pu bli ca do por
Wein traub, em que o mi nis tro apa re ce
ao la do do pre si den te Jair Bol so na ro.
O no me do subs ti tu to não foi in for- 
ma do.

“É um mo men to di fí cil, to dos os
meus com pro mis sos de cam pa nha
con ti nu am de pé. Bus co im ple men tá-
lo da me lhor for ma pos sí vel. A con fi- 
an ça vo cê não com pra, vo cê ad qui re.
To dos que es tão nos ou vin do ago ra
são mai o res de ida de, sa bem o que o
Bra sil es tá pas san do. E o mo men to é
de con fi an ça. Ja mais dei xa re mos de
lu tar por li ber da de. Eu fa ço o que o
po vo qui ser”, afir ma Bol so na ro no ví- 
deo. 

Wein traub as su miu o car go em
abril de 2019, após a saí da de Ri car do
Vé lez Ro drí guez, e per ma ne ceu no
pos to por 14 me ses. No pe río do, acu- 
mu lou de sa fe tos e dis pu tas pú bli cas
com di ver sos gru pos so ci ais – en tre
eles, a co mu ni da de ju dai ca e a re pre- 
sen ta ção da Chi na no Bra sil.

A po lê mi ca mais re cen te sur giu
após a di vul ga ção do ví deo da reu nião
mi nis te ri al de 22 de abril, no Pa lá cio
do Pla nal to. No en con tro com o pre si- 
den te Bol so na ro e ou tras au to ri da des
do Exe cu ti vo fe de ral, Wein traub de- 
fen deu a pri são dos mi nis tros do Su- 
pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF), a quem
cha mou de “va ga bun dos”.

“A gen te tá per den do a lu ta pe la li- 
ber da de. É is so que o po vo tá gri tan- 

do. Não tá gri tan do pra ter mais Es ta- 
do, pra ter mais pro je tos, pra ter
mais… o po vo tá gri tan do por li ber da- 
de, pon to. Eu acho que é is so que a
gen te tá per den do, tá per den do mes- 
mo. A ge… o po vo tá que ren do ver o
que me trou xe até aqui. Eu, por mim,
bo ta va es ses va ga bun dos to dos na ca- 
deia. Co me çan do no STF”, dis se.

O ví deo foi re ve la do no inqué ri to
que apu ra su pos ta in ter fe rên cia do
pre si den te Jair Bol so na ro na Po lí cia
Fe de ral. Re la tor des sa in ves ti ga ção, o
mi nis tro do STF Cel so de Mel lo dis se
ver pos sí vel cri me de in jú ria por par te
de Wein traub e, por is so, en vi ou ofí cio
aos de mais mem bros da Cor te. 

No úl ti mo do min go (14), Wein- 
traub par ti ci pou de um pro tes to com
pau tas an ti de mo crá ti cas e in cons ti- 
tu ci o nais na Es pla na da dos Mi nis té ri- 
os, em Bra sí lia. Ele vol tou a usar o ter- 
mo “va ga bun dos” mas, des ta vez, não
dis se tex tu al men te a quem se re fe ria.

Ques ti o na do so bre im pos tos pa gos
pa ra ban car “fun ci o ná ri os cor rup tos”,
Wein traub dis se aos apoi a do res: “Eu
já fa lei a mi nha opi nião, o que eu fa ria
com va ga bun do”. 

O mi nis tro não usa va

más ca ra de pro te ção e,

por is so, foi mul ta do

pe lo go ver no lo cal. 

In ter lo cu to res da Cor te ou vi dos pe- 
lo blog afir ma ram que o ide al se ria ele
ser de mi ti do até a pos se de Fa bio Fa-
ria, na quar ta (17), uma vez que os
che fes dos ou tros Po de res, co mo STF
e Con gres so, que rem pres ti gi ar o no vo
mi nis tro das Co mu ni ca ções, mas
clas si fi cam co mo “um cons tran gi- 
men to” com pa re ce rem a um ato do
go ver no fe de ral, pa ra pres ti gi ar o Exe- 
cu ti vo, en quan to Wein traub se guir no
co man do da Edu ca ção, com ata ques
aos de mais Po de res.

As ofen sas re gis tra das na reu nião
mi nis te ri al le va ram Wein traub a ser
ci ta do em ou tro inqué ri to no Su pre- 
mo: o que in ves ti ga es que mas de dis-
se mi na ção de fa ke news e ofen sas a
mi nis tros do STF e de mais au to ri da-
des.

O re la tor des sa in ves ti ga ção, mi nis-
tro Ale xan dre de Mo ra es, de ter mi nou
que Wein traub fos se ou vi do so bre a
fa la. Uma equi pe da Po lí cia Fe de ral foi
à se de do MEC, mas o mi nis tro usou o
di rei to de fi car em si lên cio, ga ran ti do
pe la Cons ti tui ção pa ra que nin guém
pro du za pro va con tra si mes mo.

O mi nis tro da Jus ti ça, An dré Men- 
don ça, apre sen tou pe di do ao STF pa- 
ra que Wein traub se ja ex cluí do des se
inqué ri to. O ha be as cor pus en trou em
vo ta ção no ple ná rio vir tu al do STF e,
por 9 vo tos a 1, foi re jei ta do nes ta
quar ta.

 

CRISE

Transportes sofrem com parada em pandemia

PESQUISA DA CNT REVELA QUE EMPRESAS NÃO TÊM TIDO O APOIO NECESSÁRIO PARA MITIGAR IMPACTOS DA CRISE

Após três me ses de pan de mia da
Co vid-19 no Bra sil, as trans por ta do- 
ras en con tram-se em si tu a ção crí ti ca.
Só em maio, ter cei ro mês da cri se,
80,6% das em pre sas de trans por te
apre sen ta ram que da de de man da,
sen do que qua se dois ter ços de las
(61,2%) in di ca ram que es sa re tra ção
foi sig ni fi ca ti va . É o que re ve la a 3ª ro- 
da da da Pes qui sa de Im pac to no
Trans por te Co vid-19, di vul ga da pe la
Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te
(CNT), nes ta quin ta-fei ra (18). Fo ram
ou vi das 619 em pre sas de car gas e de
pas sa gei ros de to dos os mo dais de
trans por te en tre os di as 5 e 10 de ju- 
nho.

De acor do com o le van ta men to,
74,8% dos trans por ta do res es ti mam
im pac tos ne ga ti vos da cri se nos seus
ne gó ci os por mais de qua tro me ses.
Di an te da que da abrup ta de de man- 
da, 63,8% dos en tre vis ta dos de cla ra- 
ram que es tão com sua ca pa ci da de de
pa ga men to com pro me ti da – de fi nan- 
ci a men tos, fo lha de pa ga men tos, tri- 

bu tos e for ne ce do res -, sen do que, pa- 
ra 34,1%, a ca pa ci da de es tá mui to
com pro me ti da . Além dis so, 27,0% in- 
for ma ram que con se guem ope rar por,
no má xi mo, mais um mês sem apoio
fi nan cei ro, e 18,3% já pre ci sa ram re- 
cor rer a em prés ti mos .

O pre si den te da CNT, Van der Cos ta,
ava lia que es ses re sul ta dos ates tam a
con ti nui da de dos efei tos da pro fun da
cri se pro vo ca da pe la pan de mia do
no vo co ro na ví rus. Ele tam bém cha ma
aten ção pa ra as di fi cul da des en fren- 
ta das pe las em pre sas do se tor pa ra
en con trar me ca nis mos efe ti vos a fim
de re du zir os im pac tos ne ga ti vos. “Es- 
se ce ná rio de mons tra, de ma nei ra
prá ti ca, que as ações anun ci a das pe- 
los go ver nos (fe de ral, es ta du ais e mu- 
ni ci pais) pa ra apoi ar o se tor, du ran te
a cri se da Co vid-19, ain da não che ga- 
ram às em pre sas e não re pre sen ta ram
o so cor ro emer gen ci al ne ces sá rio”,
diz.

Van der Cos ta res sal ta, po rém, que
o su ces so das ações e es tra té gi as vi- 

san do à re to ma da da eco no mia no
pe río do pós-pan de mia pas sam, ne- 
ces sa ri a men te, pe lo apoio con sis ten- 
te às em pre sas de trans por te de car-
gas e pas sa gei ros do Bra sil.

Na li nha das di fi cul da des com as
quais as em pre sas têm se de pa ra do,
42,2% das en tre vis ta das afir mam que
bus ca ram cré di to des de o iní cio da
pan de mia e, des sas, 44,8% ti ve ram a
so li ci ta ção de cré di to pa ra ca pi tal de
gi ro ne ga da .

Nes se sen ti do, pa ra 49,1% dos
trans por ta do res, a prin ci pal me di da a
ser ado ta da pe lo Po der Pú bli co pa ra
ame ni zar a atu al cri se se ria a isen ção
de tri bu tos fe de rais du ran te a pan de- 
mia. Já 47,8% des ta ca ram a ne ces si-
da de da dis po ni bi li za ção de cré di to
com ca rên cia es ten di da e ta xas de ju- 
ros re du zi das, des de que as con di ções
do fi nan ci a men to se jam ade qua das à
re a li da de das em pre sas.

Re per cus são

No vo co man do

OPERAÇÃO ANJO

Fabrício Queiroz é
preso em Atibaia

FABRICÍO QUEIROZ DEVE SER LEVADO AO RIO DE JANEIRO

Fa brí cio Quei roz, ex-as ses sor do ho je se na dor Flá vio
Bol so na ro (Re pu bli ca nos-RJ), foi pre so no iní cio da ma- 
nhã des ta quin ta-fei ra (18) em Ati baia, in te ri or de São
Pau lo. Ele de ve rá ser le va do pa ra o Rio de Ja nei ro.

A ação faz par te da Ope ra ção An jo, que cum pre ain da
ou tras me di das cau te la res au to ri za das pe la Jus ti ça, re la- 
ci o na das ao inqué ri to que in ves ti ga a cha ma da “ra cha- 
di nha”, em que ser vi do res da As sem bleia Le gis la ti va do
Es ta do (Alerj) de vol ve ri am par te dos seus ven ci men tos
ao en tão de pu ta do es ta du al Flá vio Bol so na ro.

Quei roz era lo ta do no ga bi ne te do par la men tar à épo- 
ca em que Flá vio era de pu ta do es ta du al.

O no me de Fa brí cio Quei roz cons ta em um re la tó rio
do Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan cei ras (Co- 
af), que apon ta uma mo vi men ta ção atí pi ca de R$ 1,2
mi lhão em uma con ta em no me do ex-as ses sor.

O re la tó rio in te grou a in ves ti ga ção da Ope ra ção Fur- 
na da On ça, des do bra men to da La va Ja to no Rio de Ja- 
nei ro, que pren deu de pu ta dos es ta du ais no iní cio de
no vem bro do ano pas sa do.

Con tra ou tros sus pei tos de par ti ci pa ção no es que ma
(o ser vi dor Matheus Aze re do Cou ti nho, os ex-fun ci o ná- 
ri os Lui za Pa es Sou za e Ales san dra Es te ve Ma rins e o ad- 
vo ga do Luis Gus ta vo Bot to Maia), o Mi nis té rio Pú bli co
do Es ta do do Rio de Ja nei ro ob te ve na Jus ti ça a de cre ta- 
ção de me di das cau te la res que in clu em bus ca e apre en- 
são, afas ta men to da fun ção pú bli ca, com pa re ci men to
men sal em juí zo e a proi bi ção de con ta to com tes te mu- 
nhas.

Pe lo Twit ter, o se na dor Flá vio Bol so na ro dis se que en- 
ca ra a pri são do ex-as ses sor com tran qui li da de e que “a
ver da de pre va le ce rá”. De acor do com o se na dor, a ope- 
ra ção de ho je é “mais uma pe ça foi mo vi men ta da no ta- 
bu lei ro pa ra ata car Bol so na ro”.

MINISTÉRIO

Médico olavista assume
secretaria na Saúde

HÉLIO ANGOTTI ASSUME VAGA QUE SERIA DE CARLOS WIZARD

O mi nis tro che fe da Ca sa Ci vil, Bra ga Net to, no me ou
nes ta quin ta-fei ra (18) Hé lio An got ti Ne to pa ra exer cer o
car go de Se cre tá rio de Ci ên cia, Tec no lo gia, Ino va ção e
In su mos Es tra té gi cos em Saú de (SC TIE) do Mi nis té rio
da Saú de, que iria ser ocu pa do pe lo em pre sá rio Car los
Wi zard Mar tins.

O no vo ges tor da SC TIE já tra ba lha va no Mi nis té rio da
Saú de co mo se cre tá rio subs ti tu to da Se cre ta ria de Ges- 
tão do Tra ba lho e da Edu ca ção na Saú de (SG TES) e di re- 
tor do De par ta men to de Ges tão da Edu ca ção na Saú de.
Com a no va no me a ção, Hé lio An got ti foi exo ne ra do dos
an ti gos car gos.

An got ti Ne to é mé di co pe la Uni ver si da de Fe de ral do
Es pí ri to San to. Es pe ci a lis ta em of tal mo lo gia, se des cre- 
ve nas re des so ci ais co mo “cris tão, pai de fa mí lia, mé di- 
co, ges tor, es cri tor e pes qui sa dor”.

Nas re des do mé di co tam bém é pos sí vel en con trar
posts com ci ta ções e li vros de Ola vo de Car va lho, co nhe- 
ci do co mo gu ru do bol so na ris mo. “Li vros que se rão re- 
fe rên cia his tó ri ca pa ra as pró xi mas ge ra ções de bra si lei- 
ros”, diz a le gen da de uma fo to dos li vros.

Ele as su me a se cre ta ria que iria ser co man da da pe lo
em pre sá rio bi li o ná rio, Car los Wi zard Mar tins, que de- 
sis tiu após se en vol ver em uma po lê mi ca ao fa lar da re- 
con ta gem de ca sos e mor tes pe lo no vo co ro na ví rus no
Bra sil.

Com a no me a ção de um mé di co pa ra as su mir a ges- 
tão de uma das pas tas do mi nis té rio, o mi nis tro in te ri no
da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, cum pre o que ga ran tiu re- 
cen te men te. Se gun do ele, o co man do das pas tas do mi- 
nis té rio se rá fei to por mé di cos ou pro fis si o nais da área
de saú de.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A medida respondeu a um pleito das secretarias estaduais e municipais, que apontam
risco de desabastecimento dessas substâncias diante do aumento de pacientes 

Ou tros plei tos

Anún ci os

Es ta dos

LICITAÇÃO

Governo deve organizar
compra de remédios 

O
Mi nis té rio da Saú de anun- 
ci ou du ran te a reu nião da
Co mis são Tri par ti te, on tem,
que irá or ga ni zar uma li ci ta- 

ção pa ra aqui si ção de me di ca men tos
uti li za dos du ran te a en tu ba ção, co mo
pré-anes té si cos, anes té si cos e re la- 
xan tes mus cu la res.

A me di da res pon deu a um plei to
das se cre ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais
de saú de, que apon ta ram ris co de de- 
sa bas te ci men to des sas subs tân ci as
di an te do au men to de pa ci en tes in- 
fec ta dos com a co vid-19 e de uma es- 
tru tu ra mai or de aten di men to. Du- 
ran te a reu nião da Co mis são Tri par ti- 
te, os re pre sen tan tes das au to ri da des
de saú de des ta ca ram a gra vi da de do
pro ble ma.

“Te mos um sen ti men to gran de de
so li dão. Não nos dei xem sós com um
pro ble ma gra vís si mo que te mos nes te
mo men to que se cha ma me di ca men- 
tos pré-anes té si cos, anes té si cos, re la- 
xan tes mus cu la res, que são es sen ci ais
pa ra en tu bar pa ci en tes. Es ta mos ape- 
lan do ao mi nis té rio des de me a dos de
maio e não te mos vis to ho ri zon te nes- 
te mo men to”, rei vin di cou o pre si den- 
te do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri- 
os de Saú de (Co nass) e se cre tá rio de
saú de do Pa rá, Al ber to Bel tra me.

O te ma foi ob je to de reu niões no
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, reu nin do
re pre sen tan tes das se cre ta ri as, do Mi- 
nis té rio da Saú de, da Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) e
de fa bri can tes de re mé di os.

Em res pos ta, o mi nis tro in te ri no,
Edu ar do Pa zu el lo, in for mou que a
pas ta irá or ga ni zar uma li ci ta ção com
for ne ce do res na ci o nais da qual os es- 
ta dos e pre fei tu ras de al gu mas ca pi- 
tais po de rão par ti ci par ad qui rin do
quan ti ta ti vo des ses me di ca men tos. O
Mi nis té rio da Saú de não irá fa zer a
com pra, que fi ca rá a car go de ca da
au to ri da de lo cal de saú de, mas co- 
man da rá o pro ces so.

“Es ta mos tra ba lhan do com a Or ga- 
ni za ção Pan-ame ri ca na de Saú de pa- 
ra fa zer aqui si ção emer gen ci al no
mer ca do in ter na ci o nal em quan ti da- 
de que não im pac te nos sa fa bri ca ção
na ci o nal mas per mi ta que te nha mos
ca pa ci da de de so cor rer hos pi tal ou
es ta do”, acres cen tou Pa zu el lo.

O Con se lho Na ci o nal de Se cre ta ri as
Mu ni ci pais de Saú de (Co na sems),
Wil la mes Frei re, sau dou a de ci são.
“Es ta mos de ci din do a re so lu ção do
pro ble ma da fal ta des tes me di ca men- 
tos em um mo men to crí ti co que a so- 
ci e da de es tá vi ven do”, des ta cou.

Além dos me di ca men tos, as se cre- 
ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais fi ze ram
ou tras rei vin di ca ções du ran te a reu- 
nião. O pre si den te do Co na sems men- 
ci o nou o Pro je to de Lei 3.058 de 2020,
de au to ria do de pu ta do Pe dro
Westpha len (PP-RS), que pro põe
pror ro gar até o dia 31 de de zem bro
um re gi me es pe ci al que de so bri ga es- 
ta dos e mu ni cí pi os de apre sen tar me- 

tas quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas pa ra
fa zer jus a pa ga men tos re pas sa dos no
âm bi to do Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS).

O pre si den te do Co nass, Al ber to
Bel tra me, re cla mou que as se cre ta ri as
es tão se sen tin do “sós” na re la ção
com o Exe cu ti vo. O se cre tá rio acres- 
cen tou que a crí ti ca não se re fe ria à
ges tão de Pa zu el lo, mas que ao lon go
des te pe río do ti ve ram di fi cul da des de
en fren ta men to da pan de mia.

“Es tão sós de fen den do o iso la men- 
to so ci al. Es ta mos sós por mui to tem- 
po en fren tan do di fi cul da des enor mes
na bus ca de so lu ções pa ra equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al [EPIs],
em que fo mos jo ga dos so zi nhos. Mi- 
nis tro Pa zu el lo, sei do seu es for ço e da
ca pa ci da de de tra ba lho pa ra ten tar
re sol ver pro ble mas. Mas es ta dos e
mu ni cí pi os fo ram jo ga dos num cas si- 
no in ter na ci o nal em de si gual da de de
con di ções on de en fren ta mos um lei- 
lão de EPIs”, co men tou Bel tra me.

Os re pre sen tan tes do Mi is té rio da
Saú de anun ci a ram du ran te a reu nião
uma sé rie de ini ci a ti vas. Uma por ta ria
li be ra rá R$ 9,7 mi lhões a se cre ta ri as
es ta du ais pa ra apoi ar as ati vi da des de
ges tão, pla ne ja men to e mo ni to ra- 
men to das ações de en fren ta men to à
pan de mia. Es ta dos com mais de 200
mu ni cí pi os po de rão re ce ber até R$
500 mil, en quan to aque les com me- 
nos de 200 mu ni cí pi os po de rão ga-
nhar até R$ 275 mil.

ECONOMIA

Abertura de empresas cai 29,5% em abril

MESMO COM A PANDEMIA DO CORONAVÍURS, EM ABRIL DESTE ANO, FORAM ABERTAS 189.878 EMPRESAS

A cri se ge ra da pe la pan de mia de
co vid-19 na eco no mia le vou a acen tu- 
a da que da na aber tu ra de em pre sas
em abril, se gun do o Mi nis té rio da
Eco no mia, que di vul gou ho je (18) o
Bo le tim do Ma pa de Em pre sas. Em
abril des te ano, fo ram aber tas 189.878
em pre sas, que da de 29,5% na com pa- 
ra ção com igual mês de 2019.

Por ou tro la do, os fe cha men tos de
em pre sas che ga ram a 58.623, que da
de 41,1% na com pa ra ção com abril de
2019 (99.468).

Se gun do o se cre tá rio es pe ci al ad- 
jun to de Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e
Go ver no Di gi tal, Gleis son Ru bin, uma
das pos si bi li da des pa ra a que da no fe- 
cha men to de em pre sas po de ser o fe- 
cha men to de jun tas co mer ci ais de vi- 
do à ne ces si da de de iso la men to so ci al
ou a pos ter ga ção da de ci são dos em- 
pre en de do res em vir tu de das me di- 
das de so cor ro às em pre sas anun ci a- 
das pe lo go ver no.

De acor do com o se cre tá rio, ain da é
pre ci so es pe rar os pró xi mos re sul ta- 
dos pa ra ve ri fi car a ten dên cia pa ra a
aber tu ra e fe cha men to de em pre sas.

“Abril foi o mês com mai o res per cen- 
tu ais de iso la men tos so ci al, con se- 
quen te men te o efei to so bre a ati vi da- 
de econô mi ca foi mais se ve ro. Já em
maio nós ob ser va mos o iní cio da re to- 
ma da da ati vi da de pro du ti va e is so
po de vir a im pac tar os in di ca do res de
aber tu ra de em pre sa e tam bém o fe- 
cha men to”.

De ja nei ro a abril, fo ram aber tas
1.038.030 em pre sas, o que re pre sen ta
au men to de 1,2% em re la ção ao úl ti- 
mo qua dri mes tre de 2019 e que da de
1,1% quan do com pa ra do com o pri- 
mei ro qua dri mes tre de 2019. No mes- 
mo pe río do, fo ram fe cha das 351.181
em pre sas, que da de 6,6% no quan ti ta- 
ti vo de em pre sas fe cha das se com pa- 
ra do com o úl ti mo qua dri mes tre de
2019 e re cuo de 12% em re la ção ao
mes mo pe río do no ano an te ri or. Com
es ses re sul ta dos, o sal do po si ti vo fi- 
cou em 686.849 em pre sas aber tas, re- 
cor de na sé rie his tó ri ca ini ci a da em
2010. O nú me ro to tal de em pre sas ati- 
vas che gou a 18.466.444. Se gun do Ru- 
bin, o re sul ta do do qua dri mes tre in di- 
ca que o pe río do an te ri or à pan de mia

“mos tra va for te re to ma da a ati vi da de
em pre en de do ra”.

São Pau lo é o es ta do com o mai or
nú me ro de em pre sas no Bra sil, com
5,2 mi lhões, sen do 295 mil aber tas no
pri mei ro qua dri mes tre de 2020. Em
se gui da apa re cem Mi nas Ge rais com
qua se 2 mi lhões de em pre sas, 115 mil
aber tas no 1º qua dri mes tre, e o Rio de
Ja nei ro com 1,7 mi lhão das quais 101
mil fo ram aber tas no pe río do. O es ta- 
do de Ma to Gros so foi o que apre sen- 
tou o mai or cres ci men to per cen tu al
de em pre sas aber tas no pri mei ro qua-
dri mes tre de 2020, com au men to de
19,1% em re la ção ao úl ti mo qua dri- 
mes tre de 2019 e 5,8% quan do com- 
pa ra do com o pri mei ro qua dri mes tre
de 2019. Por ou tro la do, o es ta do de
Per nam bu co re gis trou a mai or que da:
10,9% em re la ção ao úl ti mo qua dri- 
mes tre de 2019 e que da de 2,1% em
re la ção ao pri mei ro qua dri mes tre de
2019. O es ta do de São Pau lo re gis trou
o mai or nú me ro de em pre sas fe cha-
das: 97 mil em pre sas.

Vol ta das ci rur gi as ele ti vas

SÃO LUÍS

Exclusividade de leitos
de UTI é reduzida

LEITOS PASSAM A RECEBER PACIENTES DE OUTRAS DOENÇAS

Al gu mas uni da des de saú de e lei tos de Uni da de de Te- 
ra pia In ten si va (UTI) de al gu mas uni da des de saú de em
São Luís, não se rão mais ex clu si vos pa ra aten di men to
de pa ci en tes com o no vo co ro na ví rus e se rão re di men si- 
o na dos pa ra a re de es ta du al em ge ral. A in for ma ção foi
di vul ga da pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de, atra vés do
se cre tá rio Car los Lu la, du ran te en tre vis ta co le ti va na
ma nhã de ho je.

O se cre tá rio in for mou ain da que o bo le tim epi de mi o- 
ló gi co que se rá di vul ga do nes ta quin ta, já irá apre sen tar
a di mi nui ção dos lei tos de UTI. ” Co mo po dem ter no ta- 
do, a gen te tem uma ocu pa ção ho je pe que na em re la ção
ao lei tos de en fer ma ria. O bo le tim de ho je (quin ta) , já
irá apre sen tar a ex clu são de al guns lei tos de UTI em al- 
gu mas uni da des, por que es ses lei tos não se rão mais ex- 
clu si vos pa ra Co vid-19 e pas sam a ser lei tos da nos sa re- 
de de um mo do ge ral”, afir mou o se cre tá rio.

As uni da des que se en qua dram nes ta no va mu dan ça
são, o Hos pi tal de Trau ma to lo gia e Or to pe dia (lei tos de
UTI e en fer ma ria); Hos pi tal Car los Ma ci ei ra (di mi nui- 
ção dos lei tos ex clu si vos pa ra Co vid-19), bem co mo sua
re ta guar da que fi ca no Hos pi tal Ni na Ro dri gues e Hos pi- 
tal Re al (lei tos de UTI se rão re di men si o na dos pa ra ou- 
tros lo cais) e se rá de vol vi do aos seus do nos.

O se cre tá rio anun ci ou ain da o re tor no do aten di men- 
to am bu la to ri al nas po li clí ni cas e re tor no de ci rur gi as
ele ti vas que co me ça rão a ser fei tas a par tir des ta se gun- 
da-fei ra (22). A SES in for mou ain da que as po li clí ni cas
do Di a man te e Vi la Lui zão, Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, Ni- 
na Ro dri gues, Ju vên cio Ma tos, Hos pi tal de Cân cer do
Ma ra nhão e do Hos pi tal de Trau ma to lo gia e Or to pe dia
se rão re a ber tas. Ain da se gun do o se cre tá rio, os exa mes
la bo ra to ri ais já ini ci a ram e os aten di men tos es tão sen- 
do fei tos ini ci al men te pa ra aque les que já ti nham re a li- 
za do o agen da men to. To dos os pa ci en tes de ve rão pas sar
por tes tes de Co vid-19 an tes de qual quer pro ce di men to.

MILHÕES

OMS espera doses de
vacina ainda em 2020

LINHA DE FRENTE E VULNERÁVEIS PODEM TER PRIORIDADE

Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) es pe ra que
cen te nas de mi lhões de do ses de uma va ci na con tra a
Co vid-19 pos sam ser pro du zi das nes te ano e dois bi- 
lhões de do ses até o fi nal de 2021, dis se a ci en tis ta-che fe
Soumya Swa mi nathan, nes ta quin ta-fei ra (18).

A OMS es tá ela bo ran do pla nos pa ra aju dar a de ci dir
quem de ve ria re ce ber as pri mei ras do ses uma vez que
uma va ci na se ja apro va da, afir mou a ci en tis ta.

A pri o ri da de se ria da da a pro fis si o nais da li nha de
fren te, co mo mé di cos, pes so as vul ne rá veis por cau sa da
ida de ou ou tra do en ça e a quem tra ba lha ou mo ra em lo- 
cais de al ta trans mis são, co mo pri sões e ca sas de re pou- 
so.

“Es tou es pe ran ço sa, es tou oti mis ta. Mas o de sen vol- 
vi men to de va ci nas é uma em prei ta da com ple xa, ele en- 
vol ve mui ta in cer te za”, dis se. “O bom é que te mos mui- 
tas va ci nas e pla ta for mas, en tão, se a pri mei ra fra cas sar
ou se a se gun da fra cas sar, não de ve ría mos per der a es- 
pe ran ça, não de ve ría mos de sis tir.”

Cer ca de 10 va ci nas em po ten ci al es tão sen do tes ta- 
das em hu ma nos na es pe ran ça de que uma pos sa se tor- 
nar dis po ní vel nos pró xi mos me ses pa ra pre ve nir a in- 
fec ção. Paí ses já co me ça ram a fa zer acor do com em pre- 
sas far ma cêu ti cas pa ra en co men dar do ses an tes mes mo
de se pro var que al gu ma va ci na fun ci o na.

Swa mi nathan des cre veu o de se jo por mi lhões de do- 
ses de uma va ci na ain da nes te ano co mo oti mis ta, acres- 
cen tan do que a es pe ran ça de até dois bi lhões de do ses
de até três va ci nas di fe ren tes no ano que vem é um
“gran de se”.

A ci en tis ta afir mou que os da dos de aná li se ge né ti ca
co le ta dos até ago ra mos tra ram que o no vo co ro na ví rus
ain da não pas sou por ne nhu ma mu ta ção que al te ra ria a
gra vi da de da do en ça que cau sa.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Uma so ci e da de can sa da em uma era de in cer te zas

Tal vez gran de par te da so ci e da de
bra si lei ra es te ja apren den do al gu mas
li ções. A va lo ri zar o sis te ma úni co de
saú de. A co brar mais dos go ver nan tes.
A per ce ber a in co e rên cia e a ir res pon- 
sa bi li da de do go ver no fe de ral no
cum pri men to de su as atri bui ções.
Mas, há um fa to mui to im por tan te a
se no tar no mo men to atu al: o es gar- 
ça men to da so li da ri e da de so ci al na
nos sa so ci e da de. O gru po de pes so as
em po bre za ex tre ma no Bra sil, que in- 
clui os que vi vem com me nos de 1,9
dó lar por dia, foi am pli a do em cer ca
de 170 mil no vos in te gran tes em 2019
e en cer rou o ano pas sa do com 13,8
mi lhões de pes so as, o equi va len te a
6,7% da po pu la ção do país.  É o quin to
ano se gui do no qual o nú me ro de bra- 
si lei ros na mi sé ria cres ce. Es sa pi o ra
no gru po dos mais de sas sis ti dos ocor- 
reu ape sar de uma pe que na me lho ra
na ren da mé dia dos bra si lei ros e de
uma li gei ra re du ção da de si gual da de
no pri mei ro ano do go ver no Bol so na- 
ro (PNAD, IB GE, 2019).

No ce ná rio da pan de mia, a pro je- 
ção da es ti ma ti va do Ban co Mun di al é
de que 5,4 mi lhões de bra si lei ros en- 
trem na li nha de ex tre ma po bre za em
2020 ao tem po que pre vê re tra ção de
5% no Pro du to In ter no Bru to (PIB) do
país em 2020, a mai or em 120 anos.
Ca so tal pro je ção se con fir me, te re- 
mos no Bra sil uma am pli a ção de 9,3
mi lhões pa ra 14,7 mi lhões até o fim do
ano do nú me ro de pes so as vi ven do
em ex tre ma po bre za, com me nos de
US$ 1,90 por dia ou R$ 145 por mês. A
po lí ti ca tra ba lhis ta ado ta da pe lo go- 
ver no Jair Bol so na ro, de re ti ra da e re- 
tra ção dos di rei tos tra ba lhis tas, ata- 
cou du ra men te o po der aqui si ti vo dos
tra ba lha do res, via re du ção de jor na da
de tra ba lho e sa lá ri os dos tra ba lha do- 
res do se tor pri va do e con ge la men to
sa la ri al dos tra ba lha do res do se tor
pú bli co.  A pes qui sa IB GE Co vid, di- 
vul ga da em 16.06.2020 já re ve la os im- 
pac tos da au sên cia de uma po lí ti ca de
ge ra ção de tra ba lho e ren da no país.
No mer ca do de tra ba lho, 28,5 mi lhões
de pes so as es tão pro cu ran do uma va- 
ga ou não pro cu ra ram de vi do à pan- 
de mia, se gun do a pes qui sa que acom- 
pa nhou o im pac to da qua ren te na no
mer ca do de tra ba lho. São 10,9 mi- 
lhões de de so cu pa dos, o que re pre- 
sen ta uma ta xa de de sem pre go de

11,7%.
São17,7 mi lhões tra ba lha do res (as)

que não con se gui ram pro cu rar em- 
pre go, são po ten ci ais de sem pre ga dos.
Es se mon tan te re pre sen ta os bra si lei- 
ros que es tão fo ra da for ça de tra ba lho
e gos ta ri am de es tar tra ba lhan do, mas
não pro cu ra ram uma ocu pa ção ou
por cau sa da pan de mia ou por não ter
tra ba lho na lo ca li da de em que mo-
ram. No fim de maio, o IB GE já ha via
di vul ga do na Pnad Con tí nua que a
pan de mia do no vo co ro na ví rus con- 
tri buiu pa ra que 4,9 mi lhões de pos to
de tra ba lho fos sem per di dos no Bra-
sil no tri mes tre en cer ra do em abril,
um re cor de na sé rie his tó ri ca. Des se
to tal, 3,7 mi lhões pos tos de tra ba lho
in for mais fo ram per di dos.

A Pnad Co vid tam bém de mons trou
que o con tin gen te de in for mais caiu
ao lon go do mês, in do de 35,7% na
pri mei ra se ma na do mês pa ra 34,5%
na úl ti ma, com re du ção de 870 mil
pos tos in for mais no pe río do. Ao la do
dos im pac tos no mer ca do de tra ba- 
lho, o Bra sil tam bém en fren ta a po lí ti-
ca de pro du ção de mor te in sis ten te- 
men te le va da a ca bo pe lo go ver no fe- 
de ral que em na da con tri bui pa ra o
com ba te da pan de mia em cur so no
Bra sil nem pa ra a pre ser va ção da vi da
dos bra si lei ros e bra si lei ras.

“Quem construiu Tebas, a cidade de sete portas?”

Ou tu bro de 1992. San Cris tó bal de las Ca- 
sas, Mé xi co. En quan to os her dei ros dos co- 
lo ni za do res co me mo ra vam o V Cen te ná rio
do Des co bri men to das Amé ri cas por Cris tó- 
vão Co lom bo e o Dia da Ra ça, a ce le bra ção
dos la ços en tre os paí ses ame ri ca nos e a Es- 
pa nha, os her dei ros dos po vos co lo ni za dos
re me mo ra vam 500 anos de opres são, ex plo- 
ra ção e ra cis mo so fri dos, mas tam bém de re- 
sis tên cia in dí ge na e po pu lar. De ci di ram
mar char.

Mais de 15.000 pes so as dos po vos des- 
cen den tes dos mai as ca mi nha ram pe las ru- 
as da ci da de e der ru ba ram a es tá tua de Di e- 
go de Ma za ri e gos, fi lho da no bre za cas te lha- 
na e res pon sá vel por, em 1528, fun dar a ci da- 
de e mas sa crar os po vos na ti vos, le van do-os
ao tra ba lho for ça do e a inú me ros ou tros tor- 
men tos. Con ta-se que um dos po vos, acu a do
en tre os sol da dos de Ma za ri e gos e um abis- 
mo, es co lheu jo gar-se ao va zio que cair nas
mãos dos es pa nhóis.

Ju nho de 2020. Es ta dos Uni dos, In gla ter- 
ra, No va Ze lân dia, Bél gi ca, Itá lia. Em vá ri as
par tes do mun do, os pro tes tos an tir ra cis tas
sur gi dos a par tir do abu so po li ci al e da mor te
de Ge or ge Floyd de ram iní cio a um mo vi- 
men to de pi xo e der ru ba da de es tá tu as de
co lo ni za do res, tra fi can tes de es cra vos, abu- 
sa do res de me no res, ge no ci das.

Aqui no Bra sil, após al gu mas ma ni fes ta- 
ções pe la der ru ba da da es tá tua de Bor ba Ga- 
to, ban dei ran te pau lis ta que de di cou sua ju- 
ven tu de a ca çar in dí ge nas pa ra es cra vi zá-
los, o jor na lis ta Lau ren ti no Go mes ma ni fes- 
tou-se em de fe sa da per ma nên cia da obra:
“Es tá tu as, pré di os, pa lá ci os e ou tros mo nu- 
men tos são par te do pa trimô nio his tó ri co.
De vem ser pre ser va dos co mo ob je tos de es- 
tu do e re fle xão.”

Mas o que são as es tá tu as des sas pes so as

se não ce le bra ções, co me mo ra ções das su as
vi das e obras, dos seus “gran des” fei tos que
de vem ser eter ni za dos? Co mo pre ser vá-las
em seus lo cais de ins ta la ção, sem man ter a
sua au ra, sem o ca rá ter de ho me na gem, ape- 
nas pa ra fins pu ros de es tu do e re fle xão?

Im pos sí vel não lem brar das pa la vras de
Wal ter Ben ja min, pa ra quem “To dos os que
até ho je ven ce ram par ti ci pam do cor te jo
triun fal, em que os do mi na do res de ho je es- 
pe zi nham os cor pos dos que es tão pros tra- 
dos no chão”, fa zen do com que as ce le bra- 
ções da vi da do co lo ni za do res re pre sen tem
do que o se gui men to da vi o lên cia con tra os
ven ci dos. Es tes, que, opri mi dos ao lon go dos
tem pos, ain da são obri ga dos a

co me mo rar os ani ver sá ri os dos seus al- 
go zes, mo ran do em ru as e bair ros com seus
no mes, de pois de cons truir com seu tra ba- 
lho e san gue, as obras que os ho me na gei am.
“To do mo nu men to da cul tu ra é um mo nu- 
men to da bar bá rie”, diz Ben ja min.

Ho je é im pos sí vel an dar por qual quer ci- 
da de no Bra sil sem pas sar pe la Ave ni da Pre- 
si den te Mé di ci, atra ves sar a rua Ma re chal
Cas te lo Bran co, e che gar à pra ça Cos ta e Sil- 
va, quan do o pró prio no me da ci da de não é a
pró pria ho me na gem aos mi li ta res, sem fa lar
nas inú me ras es co las, me mo ri ais, etc aos re- 
pres so res e tor tu ra do res de di ver sas épo cas.
Co mo re fle tir e su pe rar o pas sa do em um
pre sen te que ce le bra e co me mo ra es cra va- 
gis tas, tor tu ra do res e ge no ci das?

A fi ló so fa Je an ne Ma rie Gag ne bin, em co- 
men tá rio ao pen sa men to ben ja mi ni a no,
traz uma dis tin ção que po de nos aju dar a en- 
con trar uma res pos ta, ao di zer que não exis- 
te si mi li tu de en tre a re me mo ra ção e a co me- 
mo ra ção. En quan to a pri mei ra é co le ti va,
po lí ti ca e vê o so fri men to do pas sa do co mo
al go aber to, com ape los ao pre sen te, cha- 
man do-nos ao de ver de re pa rá-lo, pa ra se- 
guir mos em fren te, a se gun da não per mi te
uma ela bo ra ção ade qua da do pas sa do, im- 
pli can do em uma me mó ria per ver ti da, que

ce le bra um pas sa do re cal ca do atra vés de um
es que ci men to fe liz das do res dos opri mi dos
e que per mi te a re pe ti ção da vi o lên cia.

Ou tra re fe rên cia que po de nos con du zir a
uma res pos ta é o po e ma “Ozymandias” (em
re fe rên cia ao no me gre go do fa raó Ram sés
II), de Shelley. O tex to, es cri to em XXXX, fa la
de um vi a jan te que, ao en con trar o po e ta,
con ta de uma ruí na en con tra da em uma ter- 
ra an ti ga. “Du as per nas de pe dra, enor mes e
sem cor po/ Acham-se no de ser to. E jaz, pou-
co dis tan te, / Afun dan do na areia, um ros to
já que bra do, / De lá bio des de nho so, olhar
frio e ar ro gan te”. No pe des tal es tas pa la vras
no ta reis:/ “Meu no me é Ozymandias, e sou
Rei dos Reis:/ De ses pe rai, ó Gran des, ven do
as mi nhas obras!” / Na da sub sis te ali. Em
tor no à der ro ca da/ Da ruí na co los sal, a areia
ili mi ta da/ Se es ten de ao lon ge, ra sa, nua,
aban do na da.”

Já o dra ma tur go ale mão Ber told Bre cht,
no po e ma “Per gun tas de um tra ba lha dor
que lê”, vai in da gar “Quem cons truiu Te bas,
a ci da de das se te por tas? / Nos li vros es tão
no mes de reis; os reis car re ga ram pe dras? / E
Ba bilô nia, tan tas ve zes des truí da, quem a re- 
cons truía sem pre?”

Caí das as es tá tu as, os pa lá ci os e, mui to
an tes de les, os do mi na do res, são as pa la vras
dos po e mas que imor ta li zam a ideia de que,
as sim co mo não se fa zem so zi nhos, tam bém
não se des tro em so zi nhos os gran des mo nu-
men tos de ce le bra ção da bar bá rie hu ma na.

Ho je, os pe da ços da es tá tua de Di e go de
Ma za ri e gos cir cu lam em mu seus pe lo Mé xi- 
co, con tan do a his tó ria do co lo ni za dor e de
um po vo que, 500 anos de pois, lem bra e re- 
sis te.

So bre a que da da es tá tua e ig no ran do
qual quer olhar frio e ar ro gan te vin do do pe- 
da ço de pe dra, Ga le a no, sub co man dan te za- 
pa tis ta, dis se: “Sem mui to ruí do, a es tá tua do
con quis ta dor caiu. Se vol ta ram a le van tá-la,
não im por ta. Nun ca po de rão le van tar de no- 
vo o me do da qui lo que ela re pre sen ta va.”

AU RE LI A NO NE TO*
Mem bro da AML e AIL.

Art. 142,                         
CF – a lei e a or dem

Ma ni fes tan tes têm des fi la do por nos sas mais de mo crá ti cas
ave ni das, os ten tan do car ta zes em que de man dam pe lo fe cha- 
men to do Con gres so Na ci o nal e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Nes sa tres lou ca da ân sia gol pis ta, pes ca ram da Cons ti tui ção Fe de- 
ral um ar ti go que lá se en con tra va dor mi tan do des de a sua pro- 
mul ga ção, o art. 142, quan do se deu o se pul ta men to de fi ni ti vo do
re gi me di ta to ri al ci vil-mi li tar de 64. Tu do is so con tra ria as gran des
lu tas pe la res tau ra ção da de mo cra cia bra si lei ra. A Cons ti tui ção
Co ra gem, as sim de sig na da pe lo de pu ta do Ulysses Gui ma rães,
que pre si diu a As sem bleia Cons ti tuin te, não po de ser vir de es te li- 
o na to pa ra ob je ti vos fas cis tas. E é es se gran de ti mo nei ro da his tó- 
ria re cen te quem afir ma que “a Cons ti tui ção du ra rá com a de mo- 
cra cia e só com a de mo cra cia so bre vi vem pa ra o po vo a dig ni da- 
de, a li ber da de e a jus ti ça”. c De lá pa ra cá, o tem po tem pas sa do e,
qui çá, não se pul te to das as nos sas uto pi as de cons truir uma na- 
ção so li dá ria, sus ten ta da nos pos tu la dos sa gra dos da li ber da de e
igual da de, di rei tos fun da men tais de to da e qual quer so ci e da de
que se de no mi ne cris tã.

O art. 142 da CF, nes sas ma ni fes ta ções de com ple ta ali e na ção
men tal, tem, do mes mo mo do, si do es gri mi do pe lo che fe do Po- 
der Exe cu ti vo. O que é de la men tar-se.

Na de mo cra cia, re gi me de go ver no ins ti tu ci o na li za do pe lo or- 
de na men to po lí ti co-ju rí di co do Bra sil, só se ad mi te a in ter ven ção
pe lo vo to. Ou o vo to po pu lar nas elei ções pa ra es co lha de re pre- 
sen tan tes do po vo, ou no re fe ren do e no ple bis ci to, ou o vo to nas
apro va ções ou não dos pro je tos le gis la ti vos. Não há nem po de ha- 
ver in ter ven ção mi li tar. Ha ven do, é gol pe de Es ta do.

Con so an te o art. 142 da CF, a au to ri da de su pre ma das For ças
Ar ma das é quem pre si de a Re pú bli ca, as su min do es sa con di ção
de po der pe lo vo to, além de ter ju ra do cum prir a Cons ti tui ção. Em
de cor rên cia des sa es co lha, le gi ti ma da pe lo vo to, qual quer pes soa
do po vo, des de que aten da aos re qui si tos de ele gi bi li da de, sen do
elei ta, po de ser o che fe su pre mo das For ças Ar ma das. Is so, sem
mai o res ar rou bos de lin gua gem, quer di zer: po de ser um pro fes- 
sor uni ver si tá rio ou não, um mi li tar (ca pi tão, sar gen to, te nen te,
etc.), um me ta lúr gi co, ou qual quer ou tro ope rá rio, um bra çal,
uma do més ti ca. Pois bem. O vo to po pu lar é que di rá quem de ve
pre si dir a na ção. Por es se pro ces so de elei ção e vo to, é ao po der ci- 
vil que es tão as For ças Ar ma das su bor di na das. Qual quer en ten di- 
men to di ver so é an tir re pu bli ca no e agri de fron tal men te a Cons ti- 
tui ção Fe de ral.

Mas o que são a lei e a or dem, re fe ri das na par te fi nal do art. 142
da CF? São as ins ti tui ções de mo crá ti cas, que de vem ser ga ran ti- 
das con for me cons tam no Tí tu lo V da pró pria Car ta da Re pú bli ca.
Na da têm a ver com in ter ven ção mi li tar em se tra tan do de exer cí- 
cio de fun ção de po de res da Re pú bli ca. Con for me en ten di men to
de Le nio Streck, em subs tan ci o so tex to pu bli ca do na Con jur, em
7/5/2020, não são as FAs ga ran ti do ras da de mo cra cia, nem re pre- 
sen tam “po der”, no sen ti do que se ex traia da Cons ti tui ção Fe de ral
es se en ten di men to, as sim não tem ca rac te rís ti ca ins ti tu ci o nal de
“po der mo de ra dor”, que, pe la Cons ti tui ção im pe ri al de 1824, foi
exer ci do pe lo mo nar ca, aí sen do ti pi fi ca da uma es pé cie de quar to
po der. As For ças Ar ma das são uma ins ti tui ção de Es ta do, sub me- 
ti da, em fa ce da dis ci pli na e a hi e rar quia, à au to ri da de su pre ma
do pre si den te da Re pú bli ca, mas po den do ser con vo ca da por
qual quer dos po de res, nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 97/99.

Nes se sen ti do, po de-se ex trair es se en ten di men to do cons ti tu- 
ci o na lis ta Flá vio Mar tins (In: Cur so de Di rei to Cons ti tu ci o nal, 3.
ed., Sa rai va, 2019, p. 1538): “Pri mei ra men te, se gun do a Cons ti tui- 
ção Fe de ral, as For ças Ar ma das, sub si di a ri a men te elas po de rão
ser aci o na das pa ra ga ran tia da lei e da or dem, des de que por ini ci- 
a ti va de qual quer dos po de res cons ti tu ci o nais (art. 142, ca put,
CF). Tal atu a ção es tá re gu la men ta da no art. 15 da Lei Com ple- 
men tar n. 97/99.). E por que o art. 142 da CF foi re gu la men ta do,
pa ra daí em di an te ter vi gên cia? Por de ter mi na ção ex pres sa do §
1º des sa mes ma nor ma cons ti tu ci o nal. Mas há aque les – uma mi- 
no ria de an ti-her me neu tas -, co mo Ives Gan dra Mar tins (o pai),
cu jo pen sa men to, na in ter pre ta ção as sis te má ti ca, é dis tó pi co:
“Não en tro no mé ri to de quem tem ra zão (Bol so na ro ou Mo ro),
mas no pe ri go que tal de ci são traz à har mo nia e in de pen dên cia
dos po de res (ar ti go 2º da CF), a pos si bi li da de de uma de ci são ser
de so be de ci da pe lo Le gis la ti vo que de ve ze lar por sua com pe tên- 
cia nor ma ti va (ar ti go 49, in ci so XI) ou de ser le va da a ques tão — o
que nin guém de se ja ria, mas es tá na Cons ti tui ção — às For ças Ar- 
ma das, pa ra que re po nham a lei e a or dem, co mo es tá de ter mi na- 
do no ar ti go 142 da Lei Su pre ma.” Uma in ter pre ta ção, quem sa be,
de amor fi li al, mas que foi com ba ti da pe lo seu ca rá ter as sis te má ti- 
co. Ain da bem.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Adiamento das eleições 2020 ganhou um novo capítulo com a escolha do Weverton
Rocha como relator da PEC que, se aprovada pelo Senado, será enviada para a Câmara

SAMARTONY MAR TINS

Hi gi e ni za ção

EM PAUTA NO SENADO

PEC decidirá adiamento
ou não das eleições

A
jus ti ça elei to ral do Ma ra nhão
cri ou, es ta se ma na, um co mi- 
tê pa ra es tu dar a re to ma da
pro gres si va dos tra ba lhos de

for ma pre sen ci al dos ser vi do res, ob- 
ser van do as ações ne ces sá ri as pa ra a
pre ven ção de con tá gio pe lo no vo co- 
ro na ví rus (co vid-19), além de es ta be- 
le cer um ali nha men to so bre o pla ne- 
ja men to pa ra a re a li za ção das elei ções
2020. Por en quan to, os tra ba lhos se- 
guem o ca len dá rio elei to ral que per- 
ma ne ce vi gen te. Ou se ja, o pri mei ro
tur no da elei ção es tá mar ca do pa ra 4
de ou tu bro em to dos os mu ni cí pi os
bra si lei ros. E o se gun do tur no, em 25
de ou tu bro nas ci da des.

We ver ton se rã re la tor da Pec 

A reu nião foi pre si di da pe lo de sem- 
bar ga dor Tyrone Sil va, pre si den te do
TRE-MA, que acom pa nha do do di re- 
tor-ge ral Gus ta vo Vi las Bo as, rein tei- 
rou a im por tân cia do cum pri men to
de ações re la ci o na das aos pro ces sos
li ci ta tó ri os, con tra ta ções, ma nu ten- 

ção e trans por te de ur nas. O as sun to
foi de ba ti do com os se cre tá ri os de
Tec no lo gia da In for ma ção, Ju di ciá rio,
Tec no lo gia da In for ma ção e Ges tão de
Pes so as, além de co or de na do res e as- 
ses so res, “O fun da men to mai or des sa
reu nião é nos in te grar mos mais ain da
nes se tra ba lho das elei ções”, dis se o
de sem bar ga dor.

A Cons ti tui ção Fe de ral (ar ti go 29,
in ci so II) pre vê a re a li za ção das elei- 
ções mu ni ci pais no pri mei ro do min- 
go de ou tu bro e even tu al se gun do tur- 
no no úl ti mo do min go do mes mo
mês. Qual quer al te ra ção des sa da ta
de pen de obri ga to ri a men te de apro- 
va ção de uma Emen da Cons ti tu ci o nal
a ser apro va da pe las du as ca sas do
Con gres so Na ci o nal.

Por es sa ra zão, o pre si den te do Tri- 
bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis- 
tro Luís Ro ber to Bar ro so, já afir mou
que a Jus ti ça Elei to ral não po de fi xar
uma da ta pa ra o adi a men to das Elei- 
ções 2020 em ra zão da pan de mia cau- 
sa da pe lo co ro na ví rus, ain da que ha ja
con sen so en tre os es pe ci a lis tas em
saú de pú bli ca so bre a ne ces si da de de
adi ar pe lo me nos por al gu mas se ma- 
nas. “O TSE não apre sen tou uma pro- 
pos ta fe cha da pa ra o Con gres so Na ci- 
o nal, por que es ta é uma ma té ria de
de li be ra ção po lí ti ca. Nós ofe re ce mos
uma ja ne la, com ba se nos de poi men- 
tos ci en tí fi cos, que vai en tre 15 de no- 
vem bro e 20 de de zem bro”, afir mou
Bar ro so que ga ran tiu que es tá em in- 
ter lo cu ção com os pre si den tes da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe- 
de ral, Ro dri go Maia (DEM) e Da vi Al- 
co lum bre (DEM-AP), além de mé di- 
cos in fec to lo gis tas, ci en tis tas e lí de res

par ti dá ri os.
 
Em de cor rên cia des sa si tu a ção, o

pre si den te do Se na do, Da vi Al co lum- 
bre, re sol veu pau tar uma PEC apre- 
sen ta da pe lo o se na dor Ran dol fe Ro-
dri gues (Re de-AP) que adia as da tas
pa ra 6 e 20 de de zem bro, res pec ti va-
men te. A pro pos ta, no en tan to, de ve
so frer al te ra ção e po de rá fi xar ou tra
da ta pa ra a elei ção. O lí der do PDT no
Se na do, We ver ton Ro cha (MA), foi es-
co lhi do co mo re la tor da PEC e pro me- 
teu cos tu rar um tex to em acor do com
se na do res e de pu ta dos fe de rais, já
que de pois a pro pos ta de pen de de
aval da Câ ma ra. “Co mo re la tor da PEC
que adi a rá as elei ções mu ni ci pais,
acre di to que é fun da men tal a cons-
tru ção de uma pro pos ta que ga ran ta
que as elei ções se jam re a li za das com
se gu ran ça, pri o ri zan do a saú de dos
bra si lei ros e o for ta le ci men to da de- 
mo cra cia”, res sal tou o se na dor em
uma re de, afir man do que es te é um
mo men to iné di to e que le va rá em
con si de ra ção o que de ter mi na a co- 
mu ni da de ci en ti fi ca e as au to ri da des
de saú de di zem so bre o as sun to.

O tex to da PEC que for apro va do
pe lo Se na do se rá en vi a do pa ra a Câ- 
ma ra dos De pu ta dos. Após sua apro- 
va ção pe la Câ ma ra, a PEC se rá pro- 
mul ga da, já en tran do em vi gên cia pa- 
ra as elei ções. Não ca be san ção do
pre si den te da Re pú bli ca, pois as PECs
são de com pe tên cia úni ca e ex clu si va
do Con gres so Na ci o nal.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Sessões presenciais retornam na terça-feira

O RETORNO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DE FORMA PRESENCIAL FOI  APROVADA PELOS DEPUTADOS NA ÚLTIMA SESSÃO REMOTA

Na pró xi ma ter ça-fei ra (23), às
9h30, no Ple ná rio Na gib Haic kel, o
che fe do Le gis la ti vo Es ta du al, de pu ta- 
do Othe li no Ne to (PC doB), de ve rá
con du zir a pri mei ra ses são pre sen ci al
após o pe río do de res tri ções das ati vi- 
da des, com a ado ção de to das as
ações ne ces sá ri as pa ra a pre ven ção de
con tá gio do no vo co ro na ví rus.

No mês de mar ço, a As sem bleia
ado tou me di das pre ven ti vas pa ra res- 
guar dar a saú de dos par la men ta res e
ser vi do res, sus pen den do o ex pe di en- 
te pre sen ci al na Ca sa e ado tan do o sis- 
te ma de tra ba lho re mo to, bem co mo a
re a li za ção de ses sões vir tu ais. Du ran- 
te es se pe río do, fo ram man ti dos ape- 
nas os ser vi ços con si de ra dos es sen ci- 
ais. O Le gis la ti vo Es ta du al fun ci o na rá,
pro vi so ri a men te, com ho rá rio de ex- 
pe di en te es pe ci al, das 8h às 14h, com
aces so às de pen dên ci as res tri to a de- 
pu ta dos, ser vi do res, es ta giá ri os e ter- 
cei ri za dos im pres cin dí veis à ma nu- 

ten ção de ser vi ços.
O re tor no das ati vi da des par la men- 

ta res de for ma pre sen ci al foi re gu la- 
men ta do pe la Re so lu ção Le gis la ti va
nº 1.032/20, apro va da pe los de pu ta- 
dos na úl ti ma ses são re mo ta da Ca sa,
na ter ça-fei ra (9). De acor do com a re- 
so lu ção, os de pu ta dos que, por ques- 
tões de saú de ou per ten ce rem ao gru- 
po de ris co, po de rão par ti ci par das
ses sões de for ma re mo ta, por meio de
pla ta for ma vir tu al.

A re so lu ção tam bém pre vê a re a li- 
za ção de até du as Ses sões Or di ná ri as
ou Ex tra or di ná ri as por se ma na, con- 
tan do so men te com o Pe que no Ex pe- 
di en te e a Or dem do Dia, fi can do sus- 
pen sas as re a li za ções de ses sões es pe- 
ci ais e so le nes.

O aces so ao Ple ná rio tam bém se rá
res tri to e as ses sões con ta rão com o
nú me ro mí ni mo de ser vi do res ne ces- 
sá rio ao seu fun ci o na men to. Os as- 
sen tos dos par la men ta res se rão ajus- 

ta dos den tro do Ple ná rio pa ra ga ran tir
o dis tan ci a men to en tre os de pu ta dos.

Os se to res ad mi nis tra ti vos e ga bi-
ne tes já ini ci a ram a re to ma da do ex- 
pe di en te pre sen ci al de for ma gra du al
e sis te ma ti za da, se guin do as me di das
sa ni tá ri as e de se gu ran ça dis ci pli na- 
das pe la Re so lu ção Ad mi nis tra ti va nº
235/2020, em con so nân cia com as
ori en ta ções das au to ri da des de saú de.
To dos os am bi en tes se rão sub me ti dos
a lim pe za, hi gi e ni za ção e de sin fec ção
an tes do iní cio das ati vi da des. Os ser- 
vi do res de ve rão man ter dis tan ci a-
men to mí ni mo de dois me tros no am-
bi en te de tra ba lho, além de fa zer uso
obri ga tó rio de más ca ras em to dos os
am bi en tes in ter nos e ex ter nos da Ca- 
sa, em cum pri men to à eti que ta res pi- 
ra tó ria. Os ser vi do res de ve rão, tam- 
bém, man ter hi gi e ne pes so al cons-
tan te das mãos.
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Olhan do o um bi go

Ame a ça da de ven da

Di nhei ro na con ta

“Bol so na ro vi rou o prin ci pal ad ver sá rio do
go ver no Bol so na ro”.

Nun ca se viu

Do no da bo la

Elei ção mo vi da a
cha fur do

As elei ções mu ni ci pais no Bra sil, ain da sem da ta de fi ni da, se- 
rão re a li za das em 2020 num am bi en te nem de lon ge com pa ra do
ao que se con ven ci o nou cha mar de “fes ta da de mo cra cia”.

Além das op ções em de ba te so bre co mo pro te ger da co vid-19,
o elei tor na cam pa nha e na ho ra do vo to, os me sá ri os e os po lí ti- 
cos, o país vi ve um ano car ran cu do, com a po pu la ção di vi di da e
gru pos ide o ló gi cos ca da vez mais ra di ca li za dos. Tal vez não se ja o
me lhor mo men to pa ra o elei tor ter co mo ava li ar cor re ta men te ca- 
da can di da to e es co lher o me lhor pa ra o mu ni cí pio, en te fe de ra ti- 
vo on de es tão os in su mos so bre os quais se en raí za a de mo cra cia.

O am bi en te po lí ti co é com ple ta men te inós pi to e a pan de mia
do co ro na ví rus acen deu o si nal ver me lho nos ór gãos de con tro le
so bre a di nhei ra ma gas ta no com ba te à do en ça, qua se tu do no
cri té rio emer gen ci al e de ca la mi da de pú bli ca. Com is so, exis tem
or ga ni za ções pron tas pa ra so la par os re cur sos pú bli cos e abrir
ain da mais a ja ne la da des con fi an ça na clas se po lí ti ca. As sim sen- 
do, o ci da dão de bem, com fi cha lim pa e no me ho ra do vai pen sar
du as ve zes em se can di da tar ao car go de pre fei to. Ho je, as si nar
um con tra to ou um de cre to vi rou um ato te me rá rio. Não pre ci sa
nem ser cor rup to pa ra se vê, de uma ho ra pa ra ou tra com a po lí cia
ba ten do à sua por ta ao ama nhe cer.

As re des so ci ais já mos tra ram a que ser vem. Tan to co mo fer ra- 
men ta de fis ca li za ção do po der pú bli co, co mo tam bém pa ra as
vin gan ças, re ta li a ção, acer tos de con tas, per se gui ções e de nún ci- 
as sem pro vas. O ges tor mu ni ci pal a ser elei to em 2020 de ve es tar
pre pa ra do pa ra a cri se fi nan cei ra em que os mu ni cí pi os es tão
mer gu lha dos – e vai fi car pi or. Bem co mo pa ra o va le-tu do ci ber- 
né ti co das mí di as ele trô ni cas. Os ór gãos de con tro le vão re do brar
su as fer ra men tas de fis ca li za ção, usan do tec no lo gi as que os ges- 
to res pú bi cos nem ima gi nam que exis tem na fa ce da ter ra.

O co ro na ví rus aca bou com qual quer ti po de fes ta no país e
nin guém es pe re que, após a vol ta das ati vi da des econô mi cas, o
Bra sil vol te a ser o len dá rio país o car na val e do fu te bol, co mo a
his tó ria tem mos tra do. O mun do se rá ou tro, a eco no mia, tam- 
bém, e a vi da po lí ti ca e so ci al com ple ta men te trans for ma da. As- 
sim co mo a po pu la ção es tá vi ven do um ano úni co na his tó ria da
hu ma ni da de, no Bra sil os ce ná ri os que se des cor ti nam são os pi o- 
res pos sí veis – sem qual quer con tá gio de pes si mis mo. Ou o Bra sil
se une, com to dos ca mi nhan do nu ma di re ção só pa ra sal var o que
fi ca rá da tra gé dia pan dê mi ca ou as elei ções mu ni ci pais se rão as
pi o res des de que a de mo cra cia se cons ti tuiu com ba se no vo to po- 
pu lar.

O Bra sil vi ve um ca so sin gu lar em qua se tu do. A Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral, por exem plo, es tá pa gan do o au xí lio emer gen ci al de
R$ 600 a mais de 50 mi lhões de pes so as sem em pre go de cen te, en- 
quan to seu qua dro per deu 20 mil tra ba lha do res em seis anos.

Em 2014, a CEF, co mo se gun do mai or ban co pú bli co do país, ti- 
nha 101 mil em pre ga dos, qua dro que des pen cou pa ra os atu ais 84
mil ban cá ri os, e ain da por ci ma, en trou na li nha de fo go das pri va- 
ti za ções pro gra ma das por Jair Bol so na ro.

Usan do su as re des so ci ais, o pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or
anun ci ou on tem que, mais uma vez a pre fei tu ra de São Luís vai
an te ci par pa ra o dia 27 de ju lho o pa ga men to da pri mei ra par ce la
do 13º sa lá rio dos ser vi do res mu ni ci pais.

Do se na dor Ma jor Olím pio, pa ra quem os fi lhos do pre si den te
da Re pú bli ca só atra pa lham, en quan to o pró prio Bol so na ro faz
pro nun ci a men tos que em na da con tri bu em pa ra a es ta bi li da de do
país.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma pos tou on tem no twit ter que,

no “cre pús cu lo de sua ges tão de des mon te do MEC, o
mi nis tro Abraham Wein traub não dis far ça a in to le rân- 

cia e o pre con cei to con tra ne gros, in dí ge nas e pes so as
com de fi ci ên cia”.

 
No apa gar das lu zes no MEC, Wein traub re vo gou on tem

a por ta ria de co ta em pro gra mas de pós-gra du a ção
das uni ver si da des pú bli cas. Eli zi a ne Ga ma propôs um

pro je to de lei pa ra anu lar es se re tro ces so, ato de pro vá- 
vel des pe di da do mi nis tro.

 
Na Câ ma ra, a de pu ta da fe de ral Ta ba ta Ama ral (PDT-SP)

tam bém pro to co lou um pro je to de de cre to le gis la ti vo
que sus ta a por ta ria re vo ga da pe lo mi nis tro da Edu ca- 

ção, Abraham Wein traub, so bre po lí ti cas de co tas ra ci- 
ais na pós-gra du a ção.

Flá vio Di no ques ti o nou se o pre si den te Jair Bol so na ro se sen te
um in te ri no no Pla nal to, in ca paz de to mar de ci sões de fi ni ti vas?
“O go ver no es tu da a pos si bi li da de de ter um mi nis tro in te ri no na
Edu ca ção e já tem na Saú de ou tro in te ri no, o ge ne ral Edu ar do Pa- 
zu el lo”. É uma si tu a ção iné di ta.

O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, foi es co lhi do pa ra re- 
la tar a pro pos ta de mu dan ças nas elei ções mu ni ci pais de 2020. A
ideia é jo gar o plei to pa ra no vem bro ou de zem bro. Fal ta, po rém,
sa ber co mo fi cam as da tas an tes do plei to, co mo a da cam pa nha.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020
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 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 
Pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para 
eventual Aquisição de Materiais para serviços de manutenção predial da SEAP e das Unidades 
Prisionais, de interesse da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, 
anteriormente marcada para o dia 23 de junho de 2020, fica REMARCADA para o dia 24 de junho 
de 2020 às 14h, por meio do site comprasnet.gov.br. O Secretário Adjunto informa ainda que, o edital 
encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 17 de junho de 2020.
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO 

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

 AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0270494/2019– SARP/SEGEP

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do 
dia 09 de julho de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, 
Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de 
Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de lincença de softwares, 
de interesse da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED; Fundação de 
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão FAPEMA; 
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; Polícia Militar do 
Estado do Maranhão – PMMA; Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SAF; Secretaria 
de Estado da Administração Penitenciária - SEAP; Secretaria de Estado da Educação – 
SEDUC; Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP e Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão - UEMASUL, em conformidade com especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 3.555/2000, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei 
Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual 
nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no sitio da 
www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 16 de junho de 2020.
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 017/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0285421/2019 – SARP

A Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), CNPJ 03.650.060/0001-48, torna 

público que recebeu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município de São José de 

Ribamar, a Licença de Instalação – LI n° 011/2020 (Reforma e recuperação estrutural do píer e 

ponto de acesso do Cais de São José de Ribamar), conforme Processo SEMAM n° 205/2020.

 

São Luís, 18 de junho de 2020.

Eduardo de Carvalho Lago Filho

Presidente da EMAP

ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEINC

COMUNICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0636/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma 
Presencial de nº 018/2020, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. O recebimento e abertura dos envelopes 
de Proposta e Documentação será em Sessão Pública a ser realizada às 09h00 do dia 02 de julho 
de 2020, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz 
Muniz, 1005, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá 
ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma 
física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através 
de DAM (documento de arrecadação municipal) ou pelo portal da transparência do município: 
http://transparencia.santaines.ma.gov.br:81/transparencia/. Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente.

Santa Inês - MA, 18 de junho de 2020.
Antonio Jacksom Lopes da Silva - Pregoeiro

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, CNPJ Nº. 06.274.757/0001-50, 
NIRE Nº 21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº 307 - Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de São Luís, 
capital do estado do Maranhão, realizou-se, em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária desta 
Companhia, com a presença dos acionistas que representam a maioria do Capital Social, conforme se verifica 
nas assinaturas contidas às folhas 26 do Livro de Presença, no qual foram lançadas as indicações legais, 
objetivando apreciar os assuntos constantes no Edital de Convocação, publicado nos jornais Pequeno, O 
Imparcial e no Diário Oficial do Estado do Maranhão, nas edições dos dias 09, 10 e 11 de março do ano de dois 
mil e vinte. Instalada a sessão na forma estatutária, o Presidente da CAEMA, convidou os presentes para escolha 
do Presidente da Assembleia, sendo indicado, por aclamação, para dirigi-la, o representante do acionista 
majoritário, o Governo do Estado do Maranhão, Sr. ALEXANDRE CAVALCANTI PEREIRA, Subprocurador Geral 
Adjunto do Estado, neste ato representando o Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Flávio Dino de Castro e 
Costa, e, para secretariar os trabalhos foi convidada Marcia Regina Carvalho Sousa, respondendo pelo cargo de 
Secretária do Conselho de Administração. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, 
o Presidente deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a leitura do edital de 
convocação: O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de 
março de 2020, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 Eleger Membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme disposto no art. 21, inciso III do Estatuto Social da 
CAEMA; 2 O que mais ocorrer. São Luís, 03 de março de 2020. Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima. 
Presidente do Conselho. André dos Santos Paula. Presidente da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de 
Convocação, o Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos e passando para o 
Item 1 concernente a Eleger Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme disposto 
no art. 21, inciso III do Estatuto Social da CAEMA. O Presidente da Assembleia, Sr. ALEXANDRE CAVALCANTI 
PEREIRA deu ciência aos demais acionistas sobre as indicações do acionista majoritário, o Governo do Estado, 
formalizadas mediante dois Ofícios, o primeiro diz respeito à indicação ao cargo de Diretor Presidente, do Sr. 
André dos Santos Paula mediante Oficio nº 017/2019 GG Casa Civil, datado de 05/02/2020. Esclareceu ainda, 
que enquanto ocupante do Cargo de Diretor Presidente (Titular da Companhia), este possui assento no Conselho 
de Administração, conforme disposição do Art. 31, inciso I do Estatuto Social da CAEMA. Assim, em virtude da 
indicação, foi informando que o Sr. André dos Santos Paula estava ocupando interinamente desde 15/10/2019 o 
cargo e que já haviam sido adotados os procedimentos administrativos, com instrução do Processo nº 6348/2019, 
sendo este repassado ao Comitê de Elegibilidade que emitiu o Parecer de Verificação nº 010/2019 acostado aos 
autos e disponibilizados aos acionistas para análise e deliberação. Ademais, em 05/02/2020 passou a exercer a 
titularidade do cargo de Diretor Presidente, conforme deliberação do 423ª Reunião do Conselho de 
Administração. Desse modo, após os devidos esclarecimentos e discussões, e concernente Art. 31, inciso I do 
Estatuto da Companhia, a matéria foi colocada em votação sendo eleito ao Cargo de Conselheiro de 
Administração, para um mandato compreendido entre 05/02/2020 a 11/04/2021, o Sr. ANDRÉ DOS SANTOS 
PAULA, brasileiro, solteiro, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 24619860-6 SSP/SP, CPF nº 
184.545.998-94, residente e domiciliado nesta cidade de São Luís/MA, a Rua Perdizes, nº 27, Quadra 35, Edifício 
University Home, Aptº 601, Jardim Renascença, CEP 65.075-340. O segundo Oficio de nº 023/2020 GG, datado 
de 21/02/2020 diz respeito as indicações dos representantes do acionista majoritário, o Governo do Estado, como 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Quanto as indicações do Conselho de 
Administração, estas remetem a substituição dos seguintes membros: Carlos Magno Duque Bacelar, Cynthia 
Celina de Carvalho Mota Lima e Raimundo Nonato de Carvalho Reis Neto, que deixam de exercer os cargos a 
partir desta data. Assim, foram adotados os procedimentos administrativos, com instrução dos Processos nº 
1028/2020, nº 1029/2020 e 1030/2020 sendo estes repassados ao Comitê de Elegibilidade, que emitiu os 
seguintes Pareceres de Verificação nº 004/2020, nº 005/2020 e nº 006/2020 acostados aos autos e 
disponibilizados aos acionistas para análise e deliberação. Após os devidos esclarecimentos, e concernente Art. 
31, inciso III do Estatuto da Companhia, a matéria foi colocada em votação sendo eleitos como Conselheiros de 
Administração, para um mandato compreendido entre 16/03/2020 a 16/03/2022: ROBERTO SANTOS MATOS, 
brasileiro, solteiro, Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico, portador da Carteira de Identidade nº 
000093973798-1, CPF nº 019.929.123-35, residente e domiciliado nesta cidade de São Luís/MA, à Rua Silva 
Diniz, nº 02, Cohama, CEP 65.073-380; MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE, brasileiro, casado, 
Especialista em Gestão Pública, portador da Carteira de Identidade nº 062643952017-1, CPF nº 746.418.162-04, 
residente e domiciliado nesta cidade de São Luís/MA, à Rua dos Narcisos, s/n, Condomínio Residencial, Casa 04, 
Jardim Renascença, CEP 65.075-600; e ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES, brasileiro, casado, Mestre em 
Direito, portador da Carteira de Identidade nº 4311 OAB/MA, CPF nº 409.486.253-68, residente e domiciliado 
nesta cidade de São Luís/MA, à Rua dos Bicudos, nº 05, Quadra 06, Edifício Alto Renascença, Lote 05, Aptº 1106, 
Renascença II, CEP 65.075-090. Por conseguinte, fundamentado no Art. 31, inciso III do Estatuto da Companhia, 
foi eleito como Presidente do Conselho de Administração o Sr. ROBERTO SANTOS MATOS. Assim, os 
Conselheiros  eleitos assinaram os respectivos Termos de Posse, declarando para os devidos fins de direito que 
não são pessoas impedidas por lei ou condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 1.011, § 1º do Código Civil/2002. Que 
não estão enquadrados nas vedações do Artigo 28, § 7º do Estatuto Social da Companhia e não se enquadram 
nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar no 64, 
de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010. 
Declararam ainda que estão em dia com suas obrigações sociais, não estando submetidos a nenhum e qualquer 
processo disciplinar/ético, ciente de ficarem sujeitos à responsabilização administrativa, civil e penal no caso de 
declaração falsa. Depois de lida as qualificações, os eleitos prestaram compromisso de bem servir os interesses 
da Companhia, de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Companhia e as decisões da Assembleia Geral, 
bem como as disposições regulamentares atinentes a matéria. Os eleitos apresentaram suas declarações de 
bens, empossaram-se nos cargos, de acordo com as formalidades legais. Em continuidade, o Oficio de nº 
023/2020 GG, datado de 21/02/2020 também trouxe no bojo do seu texto, a indicação de membro para o 
Conselho Fiscal representante do acionista majoritário. Desta feita, foram adotados os procedimentos 
administrativos, com instrução do Processo nº 1027/2020 sendo este repassado ao Comitê de Elegibilidade, que 
emitiu o Parecer de Verificação nº 003/2020, acostado aos autos e disponibilizado aos acionistas para análise e 
deliberação.  Após os devidos esclarecimentos, e concernente Art. 31, inciso III do Estatuto da Companhia, a 
matéria foi colocada em votação sendo eleito como Conselheiro Fiscal, para um mandato compreendido entre 
16/03/2020 a 16/03/2021: ANDERSON AUGUSTO SANTANA EVERTON, brasileiro, casado, Bacharel em 
Ciências Contábeis, portador da Carteira de Identidade nº 000066490496-3, CPF nº 830.359.583-00, residente e 
domiciliado nesta cidade de São Luís/MA, à Avenida João Pessoa, Condomínio Arco Verde, Bloco 06, Aptº  104, 
Filipinho, CEP 65.042-815. Dando continuidade foi informado aos acionistas que o mandato dos representantes 
dos empregados no Conselho Fiscal, Sr. Nivaldo Araújo Silva (Titular) e Sra. Itaci Silva Melo (Suplente) termina em 
04/04/2020. Diante do exposto, foi sugerido que estes permaneçam no cargo até a Reunião da Assembleia Geral 
Ordinária de prestação de contas do Exercício de 2019, prevista para 30/04/2020. Após os devidos 
esclarecimentos, a matéria foi colocada em votação sendo aprovada a permanência no Conselho Fiscal dos 
seguintes membros: NIVALDO ARAÚJO SILVA (Titular) e de ITACI SILVA MELO (Suplente) até Reunião da 
Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do Exercício de 2019, prevista para 30/04/2020. Passando 
para o item 2. O que mais ocorrer, foi informado a respeito do Ofício nº 26/2020- GAB/PRES, datado de 17 de 
janeiro de 2020, emitido pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, em que indica o Sr. 
JACINTO PEREIRA COSTA, para compor o Conselho de Administração da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão – CAEMA na qualidade de membro representante dos acionistas minoritários. Sendo 
esclarecido pelo Sr. André dos Santos Paula acerca da existência de outros acionistas minoritários e da ausência 
de procedimentos para investidura de tais membros nos Conselhos de Administração e Fiscal da CAEMA. Diante 
do exposto, foi deliberado pelos acionistas a verificação pela Procuradoria Jurídica da CAEMA da análise dos 
procedimentos para indicação do acionista minoritário na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
devendo a matéria a ser apreciada em Assembleia Geral Ordinária a ser marcada posteriormente, sendo acatado 
por todos os acionistas presentes. Em seguida, foi concedida a palavra, não havendo manifestações. Sendo 
assim, foram encerrados os assuntos da matéria da Assembleia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente da Assembleia franqueou a palavra aos presentes e, não havendo manifestação, a gradeceu a 
presença de todos, dando por encerrados os trabalhos, pelo que eu, Marcia Regina Carvalho Sousa, 
respondendo pelo cargo de Secretária do Conselho de Administração, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, 
que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos, dela devendo ser tiradas cópias autênticas para os 
fins legais. Está conforme a original, transcritas no livro próprio nº 003, folhas 150, 150v, 151, 151v, 152, 152v, 153, 
153v, 154, 154v, 155, 155v, 156, 156v e 157. Esta ATA foi registrada na JUCEMA sob o nº 20200416898 em 
17/06/2020 Protocolo 12002467020 Empresa 21 3 0000371 1. Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão – CAEMA. Alexandre Cavalcanti Pereira. André dos Santos Paula.Roberto Santos Matos. José do 
Carmo Vieira de Castro. Marcos Antonio da Silva Grande. Antonio de Jesus Leitão Nunes. Anderson Augusto 
Santana Everton.Carlos Brissac Neto.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
DO MARANHÃO – CAEMA – REALIZADA EM 
16 DE MARÇO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 010/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de um muro de contenção para 
rodoviária Municipal de Passagem Franca-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 
06/07/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente 
Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) 
resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor 
de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá 
entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 08 de 
Junho de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 011/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na abertura e pavimentação de um trecho 
anexo a Rua do Sol  no Município de Passagem Franca/MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. 07/07/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito 
horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a 
entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra 
branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em 
nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. 
Passagem Franca - MA, 08 de Junho de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 012/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço por Lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças para equipamentos odontológicos, hospitalares 
e laboratoriais. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. ENDEREÇO: Praça 
Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 08/07/2020. HORÁRIO: 9h (nove 
horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, 
Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 
folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do 
município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital 
fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca-MA, 17 de junho de 2020. 
Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 010/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de um muro de contenção para 
rodoviária Municipal de Passagem Franca-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 
06/07/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente 
Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) 
resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de 
Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá 
entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 08 de 
Junho de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 003/2020 - CONCORRÊNCIA. Objeto:  Aquisição de 
Ferramentas para implantação de um centro de treinamento em 
Energia Solar Fotovoltáica no CEPT Imperatriz - MA, no âmbito do 
programa "Profissionais para Energias do Futuro", conforme Edital 
e seus anexos. Modalidade/ Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA 
do tipo Menor Preço Por Item.  Período de Retirada do Edital: 
De 19.06.2020 a 06.07.2020, no horário das 12h30min às 17h30-
min. Local, Data e Hora: 1º andar do Edifício Casa da Indústria 
Albano Franco, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
S/Nº, Bequimão, CEP: 65.060-645, São Luís/MA; no dia 07 de julho 
de 2020, às 14h00min. Observações: O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Portal da FIEMA - www.fiema.or-
g.br/senai. Contato através do e-mail: cilic@fiema.org.br e telefo-
ne: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitações, 19 de junho 
de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho - Presidente CILIC.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA. 
End: Av. Carlos Cunha, s/n - Calhau

Cep: 65076-820 - São Luís/MA
Fone: (98) 3194 5483

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO 10 (DEZ) DIAS

PROCESSO No: 0805446-94.2020.8.10.0001

AÇÃO: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA 

EXEQUENTE: ASS CINTURÃO VERDE DA VILA SARNEY FILHO I.

EXECUTADO: TDG - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A.

O JUIZ DE DIREITO GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR - TITULAR 
DA SEXTA VARA CÍVEL, DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

FINALIDADE

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento que, por 
este Juízo e respectiva secretaria, tramitam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PROVISÓRIA COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO 
LIMINARMENTE, movida pela ASSOCIAÇÃO CINTURÃO VERDE DA VILA SARNEY 
FILHO I, em face da TDG - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S/A, tendo por objeto o 
levantamento da parte incontroversa da indenização paga pela TDG, a título da instituição de 
servidão, conforme petição inicial e despacho do MM. Juiz adiante transcrito: DESPACHO: “Vistos, 
etc. A ASSOCIAÇÃO CINTURÃO VERDE DA VILA SARNEY FILHO I protocolou nos autos 
deste cumprimento de sentença os documentos exigidos para o levantamento da parte incontroversa 
da indenização paga pela TDG, a título da instituição de servidão. Pelo exposto no art. 34, caput, do 
Decreto-Lei 3.365/1941, o levantamento é permitido mediante prova de propriedade, de quitação de 
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem imóvel serviente, e publicação de editais, com o prazo de 10 
dias, para conhecimento de terceiros. Consta encartadas à petição do Id 31786011 as certidões negativas 
de débitos fiscais atinentes ao imóvel serviente e certidão atual da matrícula, indicando a propriedade 
da associação, onde pequenos agricultores exercem suas atividades rurais. A propriedade legitima a 
ASSOCIAÇÃO CINTURÃO VERDE para o levantamento da indenização incontroversa. A publicação 
de editais, consoante exigida pelo Decreto-lei n.o 3.365/41, encerra, precipuamente, benefício ao poder 
expropriante/dominante, na medida em que assegura que o pagamento da indenização por ele devida 
seja feito sem maiores transtornos, evitando, assim, eventuais repetições ajuizadas por terceiros e 
interessados que viessem a alegar desconhecimento acerca do andamento processual do feito, para fins 
de expropriação/servidão. Nesse sentido, a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
orienta a publicação dos editais. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
DESAPROPRIAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. REQUISITO PARA O LEVANTAMENTO DO 
PREÇO. ART. 34 DO DECRETO-LEI N.o 3.365/41. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS. ÔNUS DO 
EXPROPRIANTE. 1. O processo de desapropriação tem como escopo apurar o valor da propriedade 
que reverterá ao domínio estatal e a qualidade do título particular a ser revogado. 2. A publicação 
dos editais, a que se refere ocomando inserto no art. 34 do Decreto-lei n.o 3.365/41, é um dos atos 
finais do processo expropriatório, constituindo exigência indispensável a assegurar ao expropriado o 
direito de proceder o levantamento do “justo preço”, que lhe é constitucionalmente assegurado, como 
forma de reparação pelo ato de intervenção estatal em seu patrimônio. 3. É cediço na Corte que “o 
pagamento das publicações de editais por parte do réu na ação de desapropriação reduziria o valor 
da indenização a que ele faz jus, de sorte que o princípio da justa indenização seria irremediavelmente 
afrontado” (Resp n.o 121.487/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 17/11/1997). 
4. A publicação de editais, consoante exigida pelo Decreto-lei n.o 3.365/41, encerra, precipuamente, 
benefício ao poder expropriante, na medida em que assegura que o pagamento da indenização por ele 
devida seja feito sem maiores transtornos, evitando, assim, eventuais repetições ajuizadas por terceiros 
e interessados que viessem a alegar desconhecimento acerca do andamento processual do feito 
expropriatório. 5. Destarte, em aproveitando diretamente ao expropriante a publicação dos editais 
em questão, afigura-se desarrazoado carrear-se a antecipação ao expropriado, para que, ao final, 
seja o mesmo obrigado a requerer a devolução do montante que desembolsara. Referido procedimento 
importaria, em verdade, na minoração indireta do quantum indenizatório, representando evidente 
descompasso com a garantia constitucionalmente que lhe assegura o direito de ser justa e previamente 
indenizado (Precedentes: REsp n.o 402.928/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 09/08/2004; REsp 
n.o 208.998/SP, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 01/07/1999; REsp n.o 171.372/SP, Rel. Min. Ari 
Pargendler, DJU de 31/08/1998; REsp n.o 157.352/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 24/08/1998). 
6. Recurso especial desprovido. (REsp 734.575/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 25/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 157). EXPEÇAM-SE editais, com prazo de 10 (dez) dias, 
para conhecimento de terceiros, acerca do requerimento da autora para o levantamento da indenização 
de R$ 193.014,84 (cento e noventa
e três mil e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) e seus acréscimos. PUBLIQUE-SE um edital 
na imprensa oficial, através do DJe. INTIME-SE a TDG - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA 
S/A para publicar em 10 (dez) dias um dos editais em jornal de circulação local, juntando aos autos a 
comprovação, e querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias úteis sobre o requerimento da associação, 
bem como sobre o registro da servidão na matrícula do imóvel. Cumpra-se. São Luís, 8 de junho de 
2020. Gervásio Protásio dos Santos Júnior - Juiz de Direito Titular da 6a Vara Cível “. Informe 
Secretaria e Juízo funcionam no Fórum Des. Sarney Costa, na Av. Carlos cunha, s/no, Calhau, 6o 
andar, Cep: 65.076-820, nesta cidade, Fone: (98) 3194-5483. O presente edital é expedido, em 
cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, com prazo de dez (10) 
dias, para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, 
a ser publicado, na forma da Lei. Dado e passado o presente mandado nesta cidade de São Luís, 
Capital do Estado do Maranhão, na Secretaria a meu cargo em Quarta-feira, 10 de Junho de 2020. 
Eu, Fábio de Oliveira Almeida, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, Renata Mônica Rodrigues da Silva, 
Secretária Judicial, o conferi e subscrevo.

Gervásio Protásio dos Santos Júnior
Juiz de Direito Titular da 6a Vara Cível.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 004/2020 - CONCORRÊNCIA. Objeto: Aquisição de 
Materiais Elétricos para implantação de um centro de treina-
mento em Energia Solar Fotovoltáica no CEPT Imperatriz - MA, 
no âmbito do programa "Profissionais para Energias do 
Futuro", conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de 
Licitação: CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço Por Item. 
Período de Retirada do Edital: De 19.06.2020 a 08.07.2020, no 
horário de 12h30min às  17h30min. Local, Data e Hora: 1º andar, 
do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Avenida 
Jerônimo de Albuquerque, S/Nº, Bequimão; CEP 65060-645, São 
Luís/MA; no dia 09 de julho de 2020, às 14h00min. Observações: 
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da 
FIEMA - www.fiema.org.br/senai. Contato através do e-mail: cilic@-
fiema.org.br e telefone: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de 
Licitações, 19 de junho de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho 
- Presidente CILIC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM  LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrativo, 
no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação na 
modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Regime de menor preço por item, tendo como objeto: 
Contratação de Empresa especializada para implantação de sistema informatizado de contabilida-
de, folha de pagamento e portal de transparência, acompanhado de assistência e suporte técnico 
para atender as necessidades da administração publica da Prefeitura Municipal de Bom Lugar – 
MA.  A sessão do certame licitatório será realizada no dia 01 de Julho de 2020, às 10:00 (dez) horas, 
na sala de reuniões da Prefeitura. Informo ainda que diariamente, das 08:00  as 12:00 horas, de 
segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde 
poderão ser consultados  gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica, ou impressos 
mediante 01(uma) resma de papel para confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 12 de Junho de 2020. 
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM  LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administra-
tivo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna 
público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, 
licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime 
de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição 
de material de expediente para atender  demanda da Administração Pública do Município de 
Bom, Lugar –MA.  A sessão do certame licitatório será realizada no dia 01 de Julho de 2020, às 
14:00(quatorze)) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo ainda que diariamente, das 
08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos na Sala da CPL, onde poderão ser consultados  gratuitamente ou obtido através de mídia 
eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para confecção do edital. Esclareci-
mentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – 
MA, em 12 de Junho de 2020.Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
                  A Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão torna 
público a REVOGAÇÃO dos Pregões Presenciais nº 005/2020 - Processo Administrativo 
nº 0266/2020 e 006/2020 Processo Administrativo nº 312/2020, com fundamento no artigo 
49 da lei 8.666/93, cujo objetos referem-se respectivamente à aquisição de materiais de 
expediente  e aquisição de materiais de Limpeza, com abertura prevista para os dias 
19/03/2020 e 26/03/2020 todas às 09h00.Motivo: Devido à suspensão das atividades, em 
razão da Pandemia COVID-19, Decreto Legislativo Federal nº 06/2020 e Resolução nº 18 
DPGE de 20/03/2020. Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão de Licitações, 
Rua da Estrela, nº 421, Bairro Reviver, São Luís/MA, ou pelo e-mail cpldpe@ma.def.br, ou 
pelo telefone (98)3221-6110.

São Luís/MA, 18 de junho de 2020. Hilton Rafael Carvalho Costa, Pregoeiro Substituto.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
TOMADA DE PREÇOS

Aviso de Licitação. Tomada de Preços Nº. 005/2020. A CPL - Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte 
forma: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Engenharia 
para construção do portal de entrada da cidade de Vila Nova dos Martírios, conforme 
Projeto Básico. MODALIDADE: Tomada de Preços; TIPO: Menor Preço Por Global – Base Legal: Lei 
Nº 8.666, De 21 de Junho de 1993; DATA DE ABERTURA: 08 de Julho de 2020, às 09h00min; 
LOCAL: Sala de reunião da CPL, ou no gabinete da prefeita, na sede da Prefeitura Municipal de Vila 
Nova dos Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os 
interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em horário das 
08:00 às 12:00 horas, Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova dos 
Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, ou solicitar em mídia  ou impresso 
mediante a apresentação de material de impressão (papel A-4), até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas e documentos, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Vila Nova dos Martírios - MA, aos 17/06/2020. Secretário Municipal de Planejamen-
to, Finanças e Gestão Pública. Edson Rodrigues Chaves.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações 
posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 08 de julho de 2020 às 09h00min, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 08/2020, do tipo menor preço, objetivando Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços para Recuperação de Estrada Vicinal, em apoio às atividades da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA. Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio Filho, 
s/nº, Campina, Vitória do Mearim/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da 
CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do 
TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop), esclarecimentos no email oficial da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL (cplvitoriadomearim@hotmail.com). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente 
ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a 
presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão 
pertencentes ao grupo de risco. Presidente da CPL/PMVM: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória do 
Mearim/MA, 16 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do Mearim/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/06 e alterações 
posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 08 de julho de 2020 às 11h00min, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 09/2020, do tipo menor preço, objetivando Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços para Adequação de Estradas Vicinais, em apoio às atividades da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA. Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio Filho, 
s/nº, Campina, Vitória do Mearim/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da 
CPL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br), no sistema do 
TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop), esclarecimentos no email oficial da Comissão Permanente de 
Licitação/CPL (cplvitoriadomearim@hotmail.com). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo 
COVID-19, e seguindo orientações expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente 
ao Proc. Adm. nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a 
presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da Comissão 
pertencentes ao grupo de risco. Presidente da CPL/PMVM: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho. Vitória do 
Mearim/MA, 16 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº. 06.439.988/0001-76
E-mail: cplviana2017@gmail.com
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 25 de 
junho de 2020, quinta-feira, às 9:00hs (nove horas), na sala de reuniões da CPL, situada à Praça 
Ozimo de Carvalho, 141, Centro, Viana – MA, a fim de realizar a Tomada de Preços Nº 003/2020, 
do tipo menor preço global, que objetiva a contratação de empresa para serviços de consultoria 
em Gestão, para orientação das atividades administrativas aos Órgãos Públicos e Secretarias 
Municipais do Município de Viana/MA, conforme Anexo I – Projeto Básico. O Edital e seus anexos 
poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o fornecimen-
to de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no 
endereço mencionado, das 8h00 às 14h00. Viana (MA), 17 de Junho de 2020. Anna Karollini 
Everton Marinho Sampaio, Presidente da CPL.



Prefeito Edivaldo anuncia antecipação 
da primeira parcela do 13° salário que 
estará disponível dia 17 de julho
Medida vai garantir a circulação de mais de R$ 50 milhões, aquecendo a economia da cidade;  
ação da gestão do prefeito Edivaldo é fruto de planejamento e organização das finanças públicas

O 
prefeito Edivaldo Ho-

landa Junior anun-

ciou a antecipação 

do pagamento da 

primeira parcela do 13° salá-

rio do funcionalismo municipal 

para o dia 17 de julho. Diante 

das dificuldades econômicas e 

financeiras pela qual o muni-

cípio de São Luís e todo o país 

tem enfrentado em decorrên-

cia da pandemia de Covid-19, 

a Prefeitura de São Luís vai na 

contramão e antecipa o paga-

mento do benefício, o que vai 

garantir a circulação de mais 

de R$ 50 milhões, aquecendo 

a economia da cidade.

Para o prefeito Edivaldo, 

a antecipação do pagamento 

do 13° é salário é uma grande 

vitória nesse momento deli-

cado em razão da pandemia. 

“Com planejamento seguimos, 

assim, na contramão da maio-

ria das capitais, que realizará 

o pagamento somente no fi-

nal do ano, como prevê a lei. 

A antecipação é uma medida 

importante neste momento de 

crise gerada pela pandemia, 

pois representa uma injeção 

de mais de R$ 50 milhões na 

economia de nossa capital”, 

enfatizou o prefeito.

Segundo o titular da Se-

mfaz, Delcio Rodrigues, a atu-

al gestão segue planejando e 

organizando para enfrentar as 

dificuldades financeiras que 

gestão tem vivenciado, sem-

pre mantendo o seu compro-

misso com o servidor e reali-

zando investimentos em toda 

a cidade.

“O prefeito Edivaldo e sua 

equipe tem conseguido lidar 

com a crise com muita maes-

tria. Temos sempre antecipa-

do o pagamento do servidor 

mensalmente e também o 13° 

salário. A Prefeitura continua 

investindo em obras em toda a 

capital, além dos investimen-

tos na saúde nesse momento 

de pandemia”, afirmou Delcio 

Rodrigues. Os servidores mu-

nicipais têm acesso às infor-

mações dos seus vencimentos 

em todos os terminais de au-

toatendimento do Banco do 

Brasil, por meio do contra-

cheque eletrônico. A informa-

CENTRO DE ONCOLOGIA MÉDICO LTDA
COMUNICADO:  CENTRO DE ONCOLOGIA MÉDICA LTDA, 
CNPJ 06.394.902/ 0001-36, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, a 
Licença de Operação (LO) nº 38/2019, com validade até 
07/10/2021, para empreendimento comercial e de servi-
ços, cuja atividade consiste no atendimento médico-hos-
pitalar, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha nº 01 – Qd 7 
sala 1307 – Ed. Medical Center – Bairro: Jaracaty – CEP: 
65076-908.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 011/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na abertura e pavimentação de um trecho 
anexo a Rua do Sol  no Município de Passagem Franca/MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. 07/07/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito 
horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a 
entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra 
branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em 
nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. 
Passagem Franca - MA, 08 de Junho de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 012/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço por Lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço 
global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças para equipamentos odontológicos, hospitalares 
e laboratoriais. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. ENDEREÇO: Praça Presiden-
te Médici, 503, Centro, Passagem Franca-MA. DATA: 08/07/2020. HORÁRIO: 9h (nove horas). 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem 
Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), 
tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, 
referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do 
horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca-MA, 17 de junho de 2020. Rualyson da 
Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS 

NATURAIS DE SÃO LUÍS OFICIAL REGISTRADORA
ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1994

MATRICULA
0300070155 2020 6 00007 194 0001994 11

OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ 
SABER A QUEM INTERESSA QUE ELVIO PORTO PEREIRA, 
NACIONALIDADE BRASILEIRO, NATURAL DE SANTA INES - MA, 
PROFISSÃO MEDICO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA 
CAPITAL, FILHO DE DIONISIO DE ARAUJO PEREIRA E MARIA DO 
AMPARO PORTO PEREIRA.HELENA CAMILA CANDIDO TEIXEIRA, 
NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, 
PROFISSÃO ADMINISTRADORA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, 
RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE JOÃO ALVES TEIXEIRA 
FILHO E MARIA ANTONIA CANDIDO TEIXEIRA.REQUEREM 
HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO 
DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E 
SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR 
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DE 06 DE 2020.

São Luís – MA, 15 DE 06 DE 2020.
Jacqueline Costa Ribeiro
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NEDILSON MACHADO

Equilíbrio físico e mental

Com o in tui to de dis tri buir afe to e aju dar a
man ter o equi lí brio men tal das pes so as du-
ran te a qua ren te na, o Fes ti val Es tar Bem re a-
li za nes te sá ba do, 20, e do min go, 21, sua se- 
gun da edi ção vir tu al. A par tir das 12h, a pro- 
gra ma ção exi be no vos con teú dos de saú de,
bem-es tar e ar te, além de apre sen tar li ves
mu si cais. As trans mis sões ocor rem
no Youtube ofi ci al do even to e no Ins ta gram
@fes ti va les tar bem. !

Mestrado em Artes

Es tão aber tas, até o dia 12 de ju lho, as ins-
cri ções pa ra o Exa me Na ci o nal de Aces so ao
Mes tra do Pro fis si o nal em Ar tes da UF MA. O
cur so ofe re ce um to tal de 20 va gas, pa ra as
áre as de Mú si ca, Ar tes Cê ni cas e Ar tes Vi su-
ais, e é des ti na do a pro fes so res do com po-
nen te cur ri cu lar “Ar tes” de es co las pú bli cas. 
Em tem po: os in te res sa dos em par ti ci par de- 
vem aces sar o edi tal do Exa me pa ra ob ter
mai o res in for ma ções.

As li ves ser ta ne jas têm si do o pro -
gra ma pre fe ri do dos bra si lei ros em
tem pos de dis tan ci a men to so ci al,
so man do mi lhões de vi su a li za ções.
E, ho je, a noi te pro me te com o Uni -
ver so Ale gria, um dos mai o res fes ti -
vais de mú si ca do Rio Gran de do Sul e
um dos mais im por tan tes do Bra sil
no ra mo da mú si ca ser ta ne ja, anun -
cia “A Mai or Li ve do Uni ver so”. A li ve
se rá trans mi ti da, a par tir das 18h,
no ca nal do Uni ver so Ale gria,
no Youtube do fes ti val. Na pro gra ma -
ção, Jor ge & Ma teus, Mai a ra & Ma raí -
sa (fo to), Mar cos & Be lut ti, Le o nar -
do, Cé sar Me not ti & Fa bi a no e Gui -
lher me & San ti a go se jun tam em
uma trans mis são que pro me te du rar
mais de oi to ho ras de di ver são.

A gran de ex po si ção às
te las de com pu ta dor
nes te tem pos de pan -
de mia cau sa des con -
for tos ocu la res, in -
cluin do os pe que ni nos,
que pre ci sam as sis tir
às au las de for ma vir -
tu al e pe la te la do
com pu ta dor. O aler ta é
do mé di co of tal mo lo -
gis ta Edu ar do Ca mi lo,
do Hap vi da Saú de. En -
tre os sin to mas mais
co muns es tão dor de
ca be ça,  di fi cul da des
pa ra ler e em ba ça men -
to da vi são pa ra per to.

O HSLZ, mais co nhe ci -
do co mo Hos pi tal dos
Ser vi do res, foi exem -
plo en tre hos pi tais pri -
va dos do Es ta do a dis -
po ni bi li zar tes te rá pi do
em mas sa, do ti po
IgG/IgM pa ra a Co vid-
19 en tre seus co la bo -
ra do res, pro fis si o nais
da saú de na li nha de
fren te do aten di men to
hos pi ta lar.E nos sos
pa ra béns, a Vi vi a ne
Lo pes, do La bo ra tó rio
Lac mar, que foi o res -
pon sá vel pe la co or de -
na ção da tes ta gem.

Teste rápido

A Phar ma pe le con ta, ago ra, com tes te rá pi do
pa ra Co vid-19 em sis te ma dri ve-th ru, na uni da-
de Re nas cen ça. Pre zan do pe la se gu ran ça e co-
mo di da de a to dos, os tes tes – exa mes de so ro lo- 
gia – são agen da dos pe lo si te (tes te ra pi do.phar- 
ma pe le.com.br) e re a li za dos sem pre ci sar sair
do car ro, de for ma rá pi da, por far ma cêu ti cos es- 
pe ci a li za dos, man ten do to dos os cui da dos exi- 
gi dos. Os re sul ta dos são en vi a dos por e-mail ou
SMS em até 20 mi nu tos e, além de apon ta rem
con fir ma ção ou não da in fec ção, ava lia a pre-
sen ça de an ti cor pos IgG e IgM.

Turismo e Hotelaria

Des de o iní cio da pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus, os se to res de tu ris mo e ho te la ria fo ram os
pri mei ros im pac ta dos pe la cri se. Com fron tei ras
fe cha das e vo os can ce la dos, a ta xa de ocu pa ção
dos ho téis es tá em qua se 0%. É o que mos tra o
le van ta men to da As so ci a ção Bra si lei ra da In- 
dús tria de Ho téis (Abih Na ci o nal) so bre a si tu a- 
ção da ho te la ria em to do o país. As in for ma ções
fo ram co lhi das en tre os di as 10 e 16 de ju nho e
apon tam que a ho te la ria na ci o nal in de pen den- 
te es tá so fren do com a fal ta de apoio Mu ni ci pal
e Es ta du al pa ra a re cu pe ra ção do se tor.

Livro de Casagrande

Tra ves sia, no vo li vro do ex-jo ga dor Wal ter Ca- 
sa gran de Jr, es cri to ao la do do ami go e jor na lis ta
Gil van Ri bei ro, se rá lan ça do dia 30 de ju nho, pe- 
la Glo bo Li vros. 

O li vro par te do co mo ven te de poi men to de
Ca sa gran de du ran te a fi nal da Co pa do Mun do
de 2018, quan do re ve lou ter pas sa do só brio to do
o pe río do da com pe ti ção. Com de poi men tos re- 
ve la do res de gran des ami gos fa mo sos, co mo
Pau lo Mi klos, Na si e Nan do Reis, o li vro tam- 
bém traz de ta lhes da re la ção amo ro sa com Baby
do Bra sil.

Pra curtir

Es te ano, os ar rai ais
es pa lha dos pe la ci -
da de dão lu gar a uma
vas ta pro gra ma ção
vir tu al or ga ni za da
pe lo Go ver no do Es -
ta do. 

A agen da es ta rá dis -
po ní vel no si te da Se -
cre ta ria de Es ta do da
Cul tu ra (Sec ma), no
https://cul tu -
ra.ma.gov.br/, a par tir
des ta sex ta-fei ra (19),
às 19h.

O ví deo de aber tu ra,
nes ta sex ta-fei ra, te rá
co mo te ma ‘Ori gem:
A len da de Ca ti ri na e
a pre pa ra ção da fes -
ta’, mos tran do os pre -
pa ra ti vos da fes ta.

A atriz Áu rea Ma ra -
nhão, uma das mais
com ple tas do atu al
ce ná rio ar tís ti co bra -
si lei ro, che ga ho je, às
17h30, ao ao “Ba te-
Pal co”, sé rie de li ves
do Te a tro Arthur Aze -
ve do pe lo Ins ta gram
da ca sa.

Abor dan do o te ma
“En tre o te a tro e o au -
di o vi su al: a pre pa ra -
ção do ar tis ta”, Áu rea
Ma ra nhão, que atu ou
na “A Do na do Pe da -
ço” da TV Glo bo, fa la -
rá so bre car rei ra,  ex -
pe ri ên cia  e, ain da,
so bre pro je tos fu tu -
ros.

O can tor Mil ton Nas -
ci men to, len da da
mú si ca bra si lei ra fi -
cou com sau da des do
ca lor dos fãs e anun -
ci ou a sua pri mei ra li -
ve no YouTube. 

A trans mis são acon -
te ce no do min go,
dia 28 de ju nho,
às 18h30.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

ção dos vencimentos também 

pode ser acessada através do 

site da Prefeitura de São Luís 

(www.saoluis.ma.gov.br), no 

Portal do Servidor, no menu 

do lado esquerdo, informan-

do o número da matrícula e 

a senha
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Imagens mostram que o veículo do rapaz preso não estava no local do assassinato de
Diogo Sarney. Veículo foi periciado e ficou comprovado que não foi usado no crime

Apre sen ta ção

Não hou ve co li são

En ten da o ca so

REVIRAVOLTA

Polícia busca carro
usado no crime
SAULO DUAILIBE

A
s ima gens de vi de o mo ni to ra- 
men to, apre sen ta das pe la fa- 
mí lia do jo vem que se ria sus- 
pei to de as sas si nar o pu bli ci- 

tá rio Di o go Sarney, fo ram cru ci ais pa- 
ra que a po lí cia ti ras sem mui tas dú vi- 
das. O ví deo pas sou por pe rí cia, que 
con cluiu que o car ro da fa mí lia não é 
o mes mo uti li za do no cri me, ocor ri do 
na úl ti ma ter ça-fei ra (16), na La goa da 
Jan sen.

De acor do com o pai do ra paz, 
Wanderley Pes ta na, o car ro ha via si do 
apre en di do, mas foi li be ra do após ser 
com pro va do que não se tra ta va do 
mes mo veí cu lo uti li za do no cri me.

O de le ga do, Ge or ge Mar ques, da 
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e 
Pro te ção à Pes soa (SHPP), re ve lou 
que o re sul ta do da pe rí cia con cluiu 
que: “o veí cu lo uti li za do no ho mi cí- 
dio, não é o mes mo veí cu lo apre en di- 
do”.

O veí cu lo uti li za do no 

ho mi cí dio, não é o 

mes mo veí cu lo

In ves ti ga ção e re tra to fa la- 
do

CÂMERAS DE SEGURANÇA MOSTRAM O VEÍCULO NA CAMBOA NO HORÁRIO DO CRIME

DIVULGAÇÃO

apre en di do

O de le ga do Ge or ge ain da dis se que 
as ima gens le va das pe la fa mí lia do ra- 
paz, que foi de ti do co mo o prin ci pal 
sus pei to do cri me, fo ram ana li sa das e 
tam bém foi con cluí do que: “o veí cu lo 
da fa mí lia do ra paz não saiu de on de 
se en con tra va na Cam boa, e con ti nu- 
ou no lo cal no mes mo mo men to em 
que o ho mi cí dio acon te cia na La goa 
da Jan sen. Não te ria pos si bi li da de de 
ser o mes mo veí cu lo”. “Com es se fa to 
no vo que sur giu vai pos si bi li tar a sol- 
tu ra do ra paz”, dis se.

As bus cas pe lo au tor do cri me con- 
ti nu am. O de ge la do Ge or ge Mar ques 
re ve lou que as in ves ti ga ções pros se- 
guem, pois exis tem re gis tros de rou- 
bos de car ros com as mes mas ca rac te- 
rís cas do que foi uti li za do pe lo au tor 
dos dis pa ros.

“A gen te tem in for ma ção de um veí-
cu lo, Fi at Ar go, rou ba do no dia 13 de 
ju nho. Ou vi mos o pro pri e tá rio do car- 
ro, que é um mo to ris ta de apli ca ti vo. 
Ele dis se que foi as sal ta do por dois 
sus pei tos. Já fi ze mos um re tra to fa la- 
do dos dois e va mos apre sen tar, pois 
eles po dem ser os mes mo que co me- 
te ram o ho mi cí dio”, re ve lou.

As in ves ti ga ções tam bém apon tam 
pa ra que du as ou mais pes so as te-
nham par ti ci pa do cri me. “A gen te tra- 
ba lha na hi pó te se de que dois ou três 
pes so as es ta vam den tro den tro do 
car ro no mo men to do ho mi cí dio”, fi- 
na li zou.

A gen te tem in for ma ção 

de um veí cu lo, Fi at Ar go, 

rou ba do no dia 13 de 

ju nho

Família cedeu imagens para investigação

O pai do ra paz, Wanderley Pes ta na,
ga ran tiu, em en tre vis ta a O Im par ci al,
que ele es ta va di ri gin do o au to mó vel e
não o seu fi lho no ho rá ri os que acon- 
te cia o cri me e que eles não saí ram do
bair ro da Cam boa.

As ima gens de câ me ras de se gu ran- 
ça ain da mos tram que os dois es ta- 
vam abas te cen do o au to mó vel em um
pos to de ga so li na, que fi ca em fren te
ao lo cal on de o veí cu lo es ta va es ta ci o- 
na do por to da a ma nhã do dia 16, da ta
e ho rá rio do ho mi cí dio ocor ri do na
La goa da Jan sen. “Nós en tre ga mos
pa ra po lí cia ví deo com mais de 10 ho- 
ras de gra va ção”.

Na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (16),
o ra paz, jun ta men te com seu ad vo ga- 
do, se apre sen tou na SHPP, on de em
de poi men to in for mou que o car ro de

seu pai ha via si do clo na do e ne gou a
au to ria do cri me.

Um ví deo di vul ga do nas re des so ci- 
ais nes ta quar ta-fei ra (17) com ima- 
gens das câ me ras de se gu ran ça do
con do mí nio on de o so bri nho-ne to do
ex-pre si den te Jo sé Sarney re si dia no

bair ro da La goa da Jan sen, mos tra que
o car ro di ri gi do por Di o go Adri a no
Cos ta Cam pos, co nhe ci do co mo Di o-
go Sarney, de 41 anos, não en cos tou
no veí cu lo usa do pe lo sus pei to do cri- 
me.

O cri me ocor reu na ma nhã da úl ti- 
ma 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. De
acor do com as pri mei ras in for ma-
ções, o veí cu lo on de es ta va a ví ti ma e
o au tor do cri me qua se se cho ca ram
no mo men to em que Di o go es ta va
sain do da ga ra gem do pré dio on de
mo ra va.

Os dois ain da se gui ram em dis cus- 
são por qua se 200 me tros. Ao sair do
veí cu lo, Di o go foi atin gi do por um ti ro
no pes co ço e mor reu no lo cal.

DA RE DA ÇÃO

Protesto em frente a
SHPP para trânsito

PROTESTO PEDIU A SOLTURA DO RAPAZ PRESO PELA POLÍCIA 

Na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (18), fa mi li a res do
ra paz que se ria o pri mei ro sus pei to de as sas si nar o pu- 
bli ci tá rio Di o go Sarney, re a li za ram um pro tes to em
fren te a Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP), na Ave ni da Bei ra-Mar, Cen tro de São
Luís. A ma ni fes ta ção pa rou o trân si to no lo cal.

O cri me ocor reu na ma nhã da úl ti ma ter ça-fei ra (16),
quan do Di o go Sarney foi as sas si na do com um ti ro, após
uma dis cus são de trân si to, após sair da ga ra gem do pré- 
dio em que mo ra va, no bair ro da La goa da Jan sen. As
ima gens de mo ni to ra men to que fo ram apre sen ta das
pe la fa mí lia do sus pei to es tão pas san do pe la pe rí cia po- 
li ci al. Se rá re a li za da a com pa ra ção en tre o car ro apre en- 
di do e o veí cu lo que apa re ce nas gra va ções.

MAIS CARO

Petrobras aumenta
preço da gasolina 

O AUMENTO COMEÇA A VALER A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA

A Pe tro bras vai au men tar os pre ços dos com bus tí veis
na re fi na ria. A ga so li na se rá re a jus ta da em 6% e o di e sel
em 8%.

Os au men tos en tram em vi gor ho je, sex ta-fei ra (19). É
o sex to re a jus te con se cu ti vo.

O úl ti mo foi em 9 de ju nho, quan do a ga so li na su biu
10%, sem al te ra ção no di e sel.

Os re a jus tes te rão im pac to de R$ 0,0732 no pre ço do
li tro da ga so li na e de R$ 0,1205 no do di e sel. De vi do à
ele va da vo la ti li da de dos pre ços no mer ca do in ter na ci o- 
nal e a des va lo ri za ção do re al fren te ao dó lar, as im por- 
ta ções fi cam in viá veis.

A es ta tal não tem uma po lí ti ca de in for mar os re a jus- 
tes dos com bus tí veis a me nos que se ja per gun ta da. O
Cor reio ain da aguar da res pos tas so bre o per cen tu al
acu mu la do nos úl ti mos au men tos e o ín di ce no ano.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Receita Federal, no Maranhão, já recebeu 60% das declarações. Prazo para acertar as
contas com o leão vai até o dia 30 de junho

PA TRÍ CIA BREN DA

MARANHÃO

259 mil pessoas
declararam o IR
PATRÍCIA CUNHA

F
al tan do pou co mais de 10 di as 
pa ra aca bar o pra zo de en tre ga 
da De cla ra ção de Im pos to de 
Ren da Pes soa Fí si ca 2020 e 

mui tos con tri buin tes ain da não en- 
tre ga ram es se do cu men to à Re cei ta 
Fe de ral. Até às 10h30, de on tem (18), 
20.351.299 de cla ra ções ha vi am si do 
re ce bi das pe los sis te mas da Re cei ta 
Fe de ral, a ex pec ta ti va é re ce ber 32 mi- 
lhões de de cla ra ções. No Ma ra nhão, 
259.172 pes so as já de cla ram e a ex- 
pec ta ti va é de que se jam re ce bi das 
405 mil até o dia 30 de ju nho.

Mes mo com o adi a men to do pra zo 
de en tre ga (o pra zo ini ci al era 30 de 
abril), já são aguar da das pos sí veis di- 
fi cul da des pa ra os con tri buin tes nes- 
ses úl ti mos di as do pra zo, tais co mo a 
fal ta de in for ma ções e do cu men tos, 
além de im pre vis tos que po dem ocor- 
rer no úl ti mo dia de en tre ga da obri- 
ga ção, co mo: pro ble mas oca si o na dos 
por con ges ti o na men to no sis te ma, 
pro ble mas com si nais de in ter net, pa- 
ne no com pu ta dor e até fal ta de ener- 
gia elé tri ca nas re si dên ci as.

Mas se gun do a De le ga cia da Re cei- 
ta Fe de ral em São Luís, co mo a en tre- 
ga do do cu men to sem pre foi fei ta pe la 
In ter net, acre di ta-se que não ha ve rá 
pro ble mas com o pra zo. “Es tá se guin- 
do a mé dia de en tre ga his tó ri ca, até 
por que to do o en vio é pe la in ter net há 
mui tos anos. Apos ta mos que a me ta 
se rá atin gi da, co mo vem ocor ren do 
nos anos an te ri o res, in clu si ve por que 
as in for ma ções são re la ti vas ao ano 
ca len dá rio de 2019”, in for mou o De le- 
ga do da Re cei ta Fe de ral em São Luís, 
au di tor fis cal Ro o se velt Ara nha Sa- 
boia.

 A EXPECTATIVA É DE QUE SEJAM RECEBIDAS 405 MIL ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, NO ESTADO

DIVULGAÇÃO

Com o aten di men to pre sen ci al re- 
du zi do, a De le ga cia ins ta lou um Plan- 
tão Fis cal vir tu al pa ra ti rar as dú vi das 
do con tri buin te, que po de ser aces sa- 
do pe lo si te da Re cei ta Fe de ral. Ao cli- 
car em Aces so Rá pi do, o ci da dão de ve 
achar Agen da men to, em se gui da pre- 
en cher os da dos de iden ti fi ca ção e in- 
for ma ções do te le fo ne ce lu lar, e 
aguar dar a cha ma da de ví deo na da ta 
e ho rá ri os agen da dos.

Se gun do a De le ga cia da Re cei ta Fe- 
de ral em São Luís, as prin ci pais dú vi- 
das do con tri buin te di zem res pei to às 
de du ções per mi ti das e ao pre en chi- 
men to das de cla ra ções.

De ve de cla rar o IR nes te ano quem 
re ce beu ren di men tos tri bu tá veis aci- 
ma de R$ 28.559,70 em 2019. O va lor é 
o mes mo da de cla ra ção do IR do ano 
pas sa do.

Quem vai dei xar pa ra en tre gar nos 

úl ti mos di as po de cor rer o ris co de 
des co brir que não tem do cu men tos 
pa ra pre en cher a de cla ra ção de im- 
pos to de ren da. A mul ta por atra so 
tem o va lor mí ni mo de R$ 165,74 e po- 
de che gar à 20% so bre o im pos to de vi- 
do.

So bre a res ti tui ção– A Re cei ta Fe-
de ral re a li zou no dia 29 de maio o pa- 
ga men to do pri mei ro lo te de res ti tui- 
ção do IRPF 2020. No Ma ra nhão, 
11.151 con tri buin tes fo ram be ne fi ci a- 
dos, o que re pre sen ta um mon tan te 
de pou co mais de 25 mi lhões cre di ta-
dos.

Em 2020 hou ve uma mu dan ça sig- 
ni fi ca ti va no nú me ro de lo tes e da tas 
das res ti tui ções do IRPF. Até o ano 
pas sa do eram 7 lo tes, dis tri buí dos de 
ju nho a de zem bro. Já es te ano são 5 
lo tes, que co me çou em maio e es ten-
de-se até se tem bro.

SAÚDE

Cirurgias eletivas voltam na segunda-feira

OS ATENDIMENTOS ESTÃO SENDO FEITOS INICIALMENTE PARA AQUELES QUE JÁ TINHAM REALIZADO O AGENDAMENTO

DIVULGAÇÃO

Den tre as no vas me di das anun ci a- 
das pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de
(SES) du ran te en tre vis ta co le ti va re a- 
li za da na ma nhã de on tem, quin ta-
fei ra (18), o se cre tá rio Car los Lu la
anun ci ou o re tor no gra du al das ci rur- 
gi as ele ti vas em hos pi tais da re de e
aten di men to am bu la to ri al nas po li- 
clí ni cas em al guns hos pi tais da Gran- 
de Ilha. As ci rur gi as ele ti vas co me ça- 
rão a ser fei tas a par tir da pró xi ma se- 
gun da-fei ra (22). Os exa mes la bo ra to- 
ri ais já ini ci a ram e os aten di men tos
es tão sen do fei tos ini ci al men te pa ra
aque les que já ti nham re a li za do o
agen da men to.

O se cre tá rio in for mou que foi ela- 

bo ra do um pro to co lo de re a ber tu ra
do aten di men to ele ti vo e to dos os pa- 
ci en tes de ve rão pas sar por tes tes de
Co vid-19 an tes de re a li za rem qual- 
quer pro ce di men to. A ca pa ci da de pa- 
ra aten di men to ini ci al se rá de 40%. O
pro to co lo tam bém pre vê cro no gra ma
de ho rá ri os pa ra evi tar que os pa ci en- 
tes se aglo me rem.

A SES in for mou ain da que as po li- 
clí ni cas do Di a man te e Vi la Lui zão,
Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, Ni na Ro dri- 
gues, Cen tro de Apoio Ni nar, Ju vên cio
Ma tos, Hos pi tal de Cân cer do Ma ra- 
nhão e do Hos pi tal de Trau ma to lo gia
e Or to pe dia se rão re a ber tas.

O se cre tá rio in for mou ain da que o
Cen tro de Saú de Ge né sio Rê go, na Vi la
Pal mei ra, em São Luís, vai ser trans- 

for ma do em um hos pi tal de do en ças
tro pi cais após a pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

DA RE DA ÇÃO

As sal to à pa da ria

Mais pri sões

JOÃO PAULO

Preso mais um suspeito
de assalto à padaria

O ASSALTO ACONTECEU NO DIA 9 DE ABRIL DESTE ANO

DIVULGAÇÃO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da De le ga cia de
Rou bos e Fur tos (DRF), pren deu um sus pei to de in te- 
grar fac ção cri mi no sa, na área de de Bo ca da Gia, bair ro
Olho d’Água.

Se gun do a Su pe rin ten dên cia de Po lí cia Ci vil da Ca pi- 
tal (SPCC), o sus pei to foi iden ti fi ca do co mo um dos en- 
vol vi dos em um as sal to a uma pa da ria no bair ro João
Pau lo, no mês de abril, pra ti ca do por sus pei tos mu ni dos
com ar ma de fo go.

Além dis so, tam bém foi des co ber to um man da do de
pri são pre ven ti va con tra o sus pei to por cri me de rou bo
re a li za do em maio do ano pas sa do, con tra mo ra do res
de uma re si dên cia no bair ro Olho D’água, on de sub traiu
rou pas, per fu mes, di nhei ro em es pé cie, no te bo oks, ce- 
lu lar e ou tros, além de um veí cu lo.

O as sal to ocor reu no dia 9 de abril, em uma pa da ria
lo ca li za da na ave ni da São Mar çal, no João Pau lo. Na
oca sião, os en vol vi dos le va ram uma ele va da quan tia do
es ta be le ci men to, per ten ces de fun ci o ná ri os e cli en tes,
além de veí cu lo. A po pu la ção ob te ve aces so às ima gens
do cri me, o que ge rou co mo ção e re vol ta.

Até o mo men to, qua tro pes so as já fo ram pre sas, sus- 
pei tas de en vol vi men to no cri me.

MARANHÃO

Polícia civil cumpre
mandados de prisão

AS AÇÕES CULMINARAM EM 4 PRISÕES NA CAPITAL E INTERIOR

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão re a li zou o cum pri men to
de Man da do de Pri são con tra um sus pei to em João Lis- 
boa. O cri me foi con tra o des cum pri men to de Me di da
Pro te ti va. Já ou tra ação da Po lí cia Ci vil apre en deu três
ado les cen tes no bair ro da Ci da de Olím pi ca, na ca pi tal
ma ra nhen se. Eles co me te ram o cri me de ho mi cí dio du- 
pla men te qua li fi ca do.

Se gun do as in for ma ções da po lí cia, a pri são re a li za da
no mu ni cí pio de João Lis boa, acon te ceu com a ação di- 
re ta da De le ga cia do mu ni cí pio. A pri são se deu por con- 
ta de Cum pri men to ao Man da do de Pri são Pre ven ti va,
ex pe di do pe la 2° Va ra de João Lis boa, em des fa vor de um
acu sa do pe lo cri me de “Des cum pri men to de Me di da
Pro te ti va de Ur gên cia”.

O sus pei to foi con du zi do à Uni da de Pri si o nal de Res- 
so ci a li za ção e en con tra-se à dis po si ção da jus ti ça.

Ou tra ação da Po lí cia Ci vil re sul tou na apre en são a
três Man da dos de Pri são Tem po rá ria con tra os au to res
do cri me de ho mi cí dio du pla men te qua li fi ca do, o qual
vi ti mou Rail son Oli vei ra Pe rei ra, de 24 anos.

O cri me ocor reu no dia 25 de agos to do ano pas sa do,
por vol ta das 19h40, no bair ro da Ci da de Olím pi ca. Os
au to res fa zem par te de uma fac ção cri mi no sa, com atu- 
a ção na área do bair ro da Ci da de Olím pi ca. A mo ti va ção
do cri me foi a des con fi an ça que a ví ti ma fi zes se par te de
uma fac ção cri mi no sa ri val.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020
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Despacho do Ministério da Saúde recomenda pacto com gestores para retorno do
futebol e pede medidas para redução de aglomeração com autoridades sanitárias locais

FUTEBOL NO BRASIL

Governo aprova
novo guia da CBF

T
rês se ma nas de pois da pri- 
mei ra ma ni fes ta ção do Mi- 
nis té rio da Saú de so bre o pro- 
to co lo mé di co pa ra o re tor no 

do fu te bol, o Se cre tá rio de Vi gi lân cia 
em Saú de apre sen tou no vo pa re cer de 
apro va ção – des ta vez sem res sal vas – 
do do cu men to ela bo ra do pe la CBF e 
dis tri buí do a fe de ra ções de to do o 
país.

O des pa cho as si na do pe lo Se cre tá- 
rio de Vi gi lân cia em Saú de, Ar nal do 
Cor reia de Me dei ros, tem “pa re cer pe- 
la con for mi da de do Guia Mé di co 
apre sen ta do” e con si de ra que o do cu- 
men to da CBF po de ser vir de mo de lo 
pa ra ou tras mo da li da des es por ti vas. 
“Em meio à ela bo ra ção do do cu men- 
to, que pas sa ria pe lo aval po lí ti co de 
Bra sí lia, hou ve du as tro cas no Mi nis- 
té rio da Saú de. Pri mei ro, Luiz Hen ri- 
que Man det ta foi de mi ti do. De pois, 
Nel son Tei ch pe diu de mis são do go- 
ver no Jair Bol so na ro”.

En tre os co men tá ri os do se cre tá rio, 
que res sal ta as ori en ta ções da OMS e 
do pró prio Mi nis té rio da Saú de, há re- 
co men da ção de apre sen ta ção dos 
pla nos de tra ba lho pe los clu bes aos 
ges to res lo cais “pa ra pac tu a ção com 
os ór gãos de saú de e se gu ran ça pú bli- 
ca pa ra de fi ni ção dos me lho res mo- 
men tos de ocor rên cia da re to ma da 
dos cam pe o na tos”.

O do cu men to mos tra pre o cu pa ção 
com “o efei to da re to ma da das com- 
pe ti ções, so bre tu do o ris co de que 
aglo me ra ções ocor ram du ran te a re a- 
li za ção das par ti das com os por tões 
fe cha dos Pa ra tan to, os clu bes de vem 
dis cu tir me di das de re du ção do ris co 
de aglo me ra ção com as au to ri da des

“Não cus pir no chão”

A CBF PODE SERVIR DE MODELO PARA OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS

sa ni tá ri as lo cais.”

So bre trei nos e jo gos, o des pa cho 
re for ça que se de ve “evi tar con ta tos fí- 
si cos an tes e du ran te a re a li za ção dos 
trei nos/par ti das e não cus pir no chão 
em hi pó te se al gu ma.” So bre trei nos 
dos clu bes, o des pa cho tam bém re co- 
men da “de fi ni ção de equi pe mí ni ma 
de re tor no as ati vi da des, de for ma a 
evi tar aglo me ra ções”. E ob ser va: “a 
de fi ni ção de equi pe mí ni ma de ve rá 

ser es ta be le ci da pe los clu bes, de acor-
do com seu pla no de tra ba lho.”

O do cu men to as si na do pe lo se cre-
tá rio do Mi nis té rio da Saú de tra tou o 
no vo do cu men to co mo “pi o nei ro no 
Bra sil de Pla no de Re to ma da pa ra área 
de es por te”. Tra tou o fu te bol co mo 
“ati vi da de es por ti va que re pre sen ta 
um fa tor de en tre te ni men to fun da- 
men tal no con tex to da saú de”. E si na-
li za que o tex to do guia da CBF pos sa 
ser vir de re fe rên cia pa ra ou tras mo da- 
li da des.

PREVENÇÃO

Engenheiros criam
“escudo” contra vírus

“OXFORD BOX” FOI CRIADA POR ENGENHEIROS DA RENAULT

DIVULAGAÇÃO

Nem só de bo as idei as pa ra os car ros vi vem os en ge- 
nhei ros da Fór mu la 1. A Re nault di vul gou que sua equi- 
pe de sen vol veu uma es pé cie de “es cu do” pa ra mé di cos e
pro fis si o nais da área da saú de usa rem no aten di men to
aos pa ci en tes in fec ta dos pe lo co ro na ví rus.

O pro te tor cri a do com a tec no lo gia e a ex per ti se dos
pro fis si o nais da es cu de ria em par ce ria com o Cen tro de
Si mu la ção, En si no e Pes qui sa da Uni ver si da de de Ox- 
ford se rá tes ta do em qua tro hos pi tais da In gla ter ra. “Os
mo de los eram com ple xos de es ta be le cer, mas, ao apli- 
car os prin cí pi os que ado ta mos no de sen vol vi men to de
um car ro, con se gui mos me lho rar sua pro te ção e con- 
den sar o de sen vol vi men to de me ses a se ma nas”, dis se
Paul Cus din, en ge nhei ro da Re nault e che fe do pro gra- 
ma res pon sá vel por ana li sar as con di ções e in ter fe rên ci- 
as do ven to nos car ros da equi pe.

O equi pa men to de pro te ção ga nhou o no me de “Ox- 
ford Box” , em por tu guês: “cai xa de Ox ford”. Na prá ti ca,
o dis po si ti vo na da mais é que uma bar rei ra pa ra ser aco- 
pla da à ca ma do pa ci en te, na al tu ra de seu ros to. “Mo de- 
la mos a ve lo ci da de, a di re ção e o flu xo de ar co mo fa ría- 
mos na F1 e, por tan to, fo mos ca pa zes de acon se lhar a
me lhor lo ca li za ção, ta ma nho e for ma da cai xa pa ra ele- 
var seu ní vel de pro te ção a qua se 100%”, dis se Paul Cus- 
din.

GALO

Atlético-MG anuncia reforço de Keno

KENO ESTAVA NO AL JAZIRA E TEM CONTRATO COM O GALO QUE VAI ATÉ DEZEMBRO DE 2023

DIVULGAÇÃO

Ke no é do Ga lo! O Atlé ti co-MG anun ci ou
a con tra ta ção do ata can te de 30 anos na
ma nhã de on tem, quin ta-fei ra. O jo ga dor
per ten cia ao Pyramids, do Egi to, mas es ta- 
va em pres ta do ao Al Ja zi ra, que não exer- 
ceu a op ção de com pra.

O con tra to de Ke no com o Ga lo vai até
de zem bro de 2023, com op ção de re no va- 
ção por mais uma tem po ra da. O anún cio
do acer to foi fei to por um diá lo go en tre o
pre si den te Sér gio Set te Câ ma ra, o ata can te
e o per fil ofi ci al do Atlé ti co-MG no Twit ter.

O ata can te é a ter cei ra con tra ta ção do
Ga lo du ran te a pan de mia: Léo Se na e
Marrony tam bém já fo ram con fir ma dos. O
za guei ro Bu e no, que es ta va no Kashi ma
An tlers, e o vo lan te Alan Fran co, do In de- 
pen di en te Del Va le, tam bém re for ça rão o
Atlé ti co-MG, mas ain da não fo ram anun ci- 

a dos.
Ke no es ta va na mi ra do Atlé ti co des de

mar ço. O óti mo re la ci o na men to de le com
o di re tor de Ale xan dre Mat tos, quem o le- 
vou pa ra o Pal mei ras e de pois o ne go ci ou
com o Pyramids, foi ele men to de ci si vo pa- 
ra que o ne gó cio fos se sa cra men ta do. Jo ga- 
dor de ve lo ci da de e bom dri ble, Ke no che- 
ga ao Ga lo com sta tus de ti tu lar.

O ata can te se des ta cou no fu te bol bra si- 
lei ro já aos 26 anos, em 2016, quan do de- 
fen deu as co res do San ta Cruz. Ao la do de
Graf fi te, li de rou o ti me per nam bu ca no ru- 
mo à Sé rie A do Cam pe o na to Bra si lei ro. No
ano se guin te, foi con tra ta do pe lo Pal mei- 
ras, sen do ven di do ao Pyramids, do Egi to,
em ju nho de 2018, por R$ 37 mi lhões. Dis- 
pu tou 84 par ti das e mar cou 19 gols com a
ca mi sa do clu be pau lis ta.

MUDANÇA

Timo é contratado pelo Chelsea

JOGADOR ALEMÃO, TIMO WERNER, ASSINOU CONTRATO DE CINCO ANOS COM TIME INGLÊS 

EFE/EPA/FILIP SINGER

Ti mo Wer ner é o no vo ata can te do
Chel sea pa ra a tem po ra da 2020/2021. O
jo ga dor da se le ção ale mã fe chou um con- 
tra to de cin co anos com o clu be in glês e
vai pas sar por exa mes mé di cos pa ra po- 
der se jun tar a equi pe em ju lho, após a úl- 
ti ma ro da da do cam pe o na to ale mão no
dia 29/06. Des de 2016 jo gan do pe lo RB
Leip zig, o ata can te mar cou 32 gols pe la
equi pe nes ta tem po ra da, e com a trans fe- 
rên cia pa ra a In gla ter ra abriu mão de jo- 
gar as quar tas de fi nal da Li ga dos Cam- 
peões pe la equi pe ale mã. Nas re des so ci- 
ais, Ti mo Wer ner man dou um re ca do pa ra
os tor ce do res do no vo clu be. “Eu es tou in- 
cri vel men te fe liz por me jun tar aos Blu es
na pró xi ma tem po ra da! Pa re ce ser a de ci- 
são cer ta pa ra mim e eu es tou en can ta do
de me tor nar par te do Chel sea Fo ot ball
Club. Es tou re al men te an si o so pa ra jo gar
em um clu be tão fan tás ti co e his tó ri co! Ve- 
jo vo cês em bre ve, tor ce do res do Chel- 
sea”, co me mo rou o jo ga dor.

De acor do com o “Bild”, o clu be in glês
fez uma pro pos ta de 60 mi lhões de eu ros
(cer ca de R$ 330 mi lhões) ao RB Leip zig.
Em uma das pos ta gens na sua re de so ci al,
Wer ner tam bém agra de ceu ao clu be ale- 
mão e aos tor ce do res que o apoi a ram du- 

ran te to dos es ses anos. “Eu gos ta ria de
agra de cer ao RB Leip zig, o clu be e os tor- 
ce do res, pe los qua tro fan tás ti cos anos
que ti ve mos. Vo cês sem pre vão es tar no
meu co ra ção. Ago ra, es tou an si o so pe la
pró xi ma tem po ra da com meus no vos
com pa nhei ros de equi pe, meu no vo téc- 
ni co, e cla ro, com os fãs do Chel sea. Jun tos
te mos um fu tu ro de su ces so pe la fren te”,
dis se o ata can te da se le ção ale mã.

A di re to ra do Chel sea, Ma ri na Gra novs- 
kaia, bra ço di rei to do do no do clu be, o bi- 
li o ná rio rus so Ro man Abra mo vic, es tá
em pol ga da por ter um dos jo ga do res mais
co bi ça dos da Eu ro pa in do pa ra Stam ford
Brid ge. “Ti mo Wer ner tem es sa ra ra mis tu- 
ra de ser jo vem, em pol gan te, e ao mes mo
tem po já es ta be le ci do na car rei ra, tes ta do
em um am bi en te exi gen te do fu te bol. Nós
mal po de mos es pe rar pra ter o Ti mo aqui
com a gen te. Mas até lá nós de se ja mos a
ele e ao RB Leip zig to da a sor te pa ra o res- 
to da tem po ra da”.

Wer ner é a se gun da con tra ta ção do
Chel sea pa ra a pró xi ma tem po ra da. O clu- 
be tam bém as si nou um con tra to de 37
mi lhões de li bras com o meia-ata can te
mar ro qui no do Ajax, Ha kim Ziyech, em
fe ve rei ro.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020
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As histórias vindas do mercado da Ásia, de vários gêneros, são sensação no stream e
podem ser assistidas tanto sozinho quanto com amigos e familiares

BRU NA TA VA RES

Reply 1988

Pou san do no amor

Ex tra cur rí cu lar

Jar dim de Me te o ros

Scams

O rei eter no

MERCADO

Séries asiáticas para
conferir no Netflix

O
con su mo da cul tu ra asiá ti ca
es tá cres cen do no oci den te,
se jam com ani ma ções, fil- 
mes, mú si cas, gas tro no mia,

ma qui a gem ou cui da dos pes so ais.
Um exem plo dis so é o fil me sul-co re a- 
no Pa ra si ta, que ga nhou o prê mio Pal- 
ma de Ou ro no Fes ti val de Ci ne ma de
Can nes e foi o gran de cam peão do Os- 
car 2020, pre mi a do nas ca te go ri as de
Me lhor Fil me, Me lhor Di re tor, Me lhor
Ro tei ro Ori gi nal e Me lhor Fil me Es- 
tran gei ro.

 
A Net flix, per ce ben do es sa gran de

de man da, tem apos ta do em vá ri as sé- 
ri es asiá ti cas no seu ca ta lo go. E, pa ra
quem es tá afim de co nhe cer no vas
cul tu ras, o apli ca ti vo de stre am traz
op ções de sé ri es de co mé dia co mo
Fri ends, até de ação co mo Blinds pot.

Pen san do nis so se pa ra mos 6 sé ri es
asiá ti cas pa ra as sis tir na Net flix. Con- 
fi ra:

 
A sé rie se pas sa em 1988, e con ta a

his tó ria de Duk-Sun, Jung-Hwan,
Sun-Woo, Dong-Ryong e Ta ek, que
são ami gos de in fân cia e vi zi nhos. Su- 
as fa mí li as tam bém são mui to pró xi- 
mas umas das ou tras.

A his tó ria mos tra a re la ção fa mi li ar,
de ami za de e amo ro sa en tre eles. Es se
dra ma é o ter cei ro da sé rie Reply e seu
epi só dio fi nal, re ce beu uma au di ên- 

cia mé dia de 18.8%, tor nan do-se o se- 
gun do dra ma te le vi si vo de mai or au- 
di ên cia da his tó ria da te le vi são a ca bo
co re a na.

 
O dra ma con ta a his tó ria de Se ri,

sul-co re a na, que por con ta de um aci- 
den te pou sa na Co reia do Nor te. Ela é
acha da por um ca pi tão das for ças ar- 
ma das do país ri val, que pre ci sa es- 
con dê-la pa ra não se en vol ver em
pro ble mas. A con vi vên cia aca ba
apro xi man do os dois e faz sur gir uma
pai xão.

Mas, a his tó ria tam bém é en vol ven- 
te pe los seus per so na gens se cun dá ri- 
os e co mo é cons truí do uma ami za de
en tre eles e os pro ta go nis tas.

 
A his tó ria gi ra em tor no de Ji Soo,

um es tu dan te mo de lo do en si no mé- 
dio. Pa ra pa gar su as dí vi das e con se- 
guir re a li zar me tas na sua vi da, ele
aca ba se en vol ven do no mun do do
cri me. Ou tros alu nos que fre quen tam
a es co la aca bam se en vol ven do no
pro ble ma do pro ta go nis ta, o que aca- 
ba le van do à um cri me gra ve.

A sé rie é pro du ção ori gi nal da Net- 
flix e tem clas si fi ca ção in di ca ti va de
18 anos.

 
A sé ria con ta a his tó ria de Dong

Shan Cai, que aca ba de en trar na fa- 

cul da de e se de pa ra com o F4, um gru- 
po de 4 ga ro tos, ri cos, ta len to sos e po- 
pu la res. O seu pri mei ro con ta to com o
gru po não é bom, o que mu da com o
de sen ro lar da tra ma.

Jar dim de Me te o ros é um ro man ce
ba se a do no man gá Ha na Yori Dan go
(tam bém co nhe ci do co mo Boys Over
Flowers), lan ça do na dé ca da de 90.

 
A sé rie con ta a his to ria de um jo- 

vem ja po nês, que de vi do ao de sem- 
pre go e pro ble mas na fa mí lia en tra
pa ra o mun do dos car tões clo na dos e
gol pes por te le fo ne, que ge ral men te
são apli ca dos nos ido sos. A tra ma
mos tra o mun do dos gol pis tas, dan do
pin ce la das so bre o con tex to só cio-
econô mi co ja po nês.

 
O rei eter no é um dos mais re cen tes

dra mas da Net flix e vai te dei xar cheio
de per gun tas. Na tra ma, Lee Gon é um
im pe ra dor co re a no que as sis tiu ao as- 
sas si na to de seu pró prio pai quan do
era cri an ça. Ho je, na vi da adul ta, atra- 
ves sa um por tal aber to, que o le va pa- 
ra ou tra re a li da de, na qual co nhe ce a
de te ti ve Jung Ta e eul.

A sé rie abor da ques tões com ple xas
co mo vi a gem en tre os mun dos e vi a- 
gem no tem po e não es ta be le ce lo go à
pri mei ra vis ta as con sequên ci as des-
sas idas e vin das, dei xan do pa ra es cla- 
re cer as dú vi das ape nas nos úl ti mos
epi só di os.

LIVRO

Gripe espanhola tem semelhança com dias atuais

ENFERMARIAS LOTADAS NA ÉPOCA DA GRIPE ESPANHOLA ERAM UM CENÁRIO COMUM

A vi da so ci al foi su pri mi da, as sim
co mo a vi da es co lar. As pes so as ti- 
nham me do de se bei jar, as com pras
eram en tre gues na por ta, as mer ce a ri- 
as exi bi am uma fi ta pa ra que os cli en- 
tes não en tras sem e, a cer ta al tu ra, se
de ci diu que as más ca ras, mes mo as
ca sei ras, po di am ser efi ci en tes pa ra
im pe dir a dis se mi na ção do ví rus. Co- 
vas co muns eram ca va das e o nú me ro
de óbi tos em ca sa au men tou em pro- 
gres são ge o mé tri ca. Não ha via lu ga- 
res nos hos pi tais nem mé di cos e en- 
fer mei ras su fi ci en tes pa ra aten der a
to dos. O ano não é 2020, mas 1918,
um mo men to trá gi co pa ra a hu ma ni- 
da de, quan do a gri pe es pa nho la atin- 
giu pra ti ca men te to dos os paí ses e
dei xou mais de 50 mi lhões de mor tos,
se gun do es ti ma ti vas mais re cen tes.
Acon te ceu há mais de 100 anos, mas é
sur pre en den te men te atu al a ma nei ra
co mo o mun do li dou com a pan de- 
mia.

A his tó ria de co mo a do en ça afe tou
o mun do é te ma de A gran de gri pe —
A his tó ria da gri pe es pa nho la, a pan- 
de mia mais mor tal de to dos os tem- 
pos, li vro es cri to em 2004 pe lo his to ri- 
a dor ame ri ca no John M. Barry e que,
ago ra, de sem bar ca nas li vra ri as bra si- 
lei ras com uma nar ra ti va que pa re ce
ter si do cons truí da pa ra os di as de ho- 

je. Boa par te do li vro fa la de pro ble- 
mas que o mun do ex pe ri men ta com a
pan de mia do no vo co ro na ví rus. As
de ci sões po lí ti cas em de tri men to da
ci ên cia, o dis tan ci a men to so ci al co- 
mo úni ca ar ma con tra o ví rus, o co- 
lap so hos pi ta lar, fa mí li as in tei ras
atin gi das pe la do en ça, a bus ca por
me di ca men tos mi la gro sos sem pro va
de efi cá cia se con ca te nam na cons- 
tru ção de um ce ná rio as sus ta do ra- 
men te atu al.

A gri pe es pa nho la foi cau sa da pe lo
ví rus in flu en za e atin giu o pla ne ta em
vá ri as on das le tais. À épo ca, não se sa- 
bia qual era a cau sa e, du ran te mui tos
anos, pes qui sa do res atri buí ram a
uma bac té ria a gri pe que se trans for- 
ma va em pneu mo nia e ma ta va em
con sequên cia de uma sín dro me res- 
pi ra tó ria agu da. De ze nas de tra ta- 
men tos fo ram de sen vol vi dos, al guns
mais e efi ca zes que ou tros, mas ne- 
nhum re al men te de fi ni ti vo. Em um
mo men to em que ca dá ve res apa re ci- 
am acu mu la dos em cal ça da e as mor- 
tes se da vam, às ve zes, em me nos de
um dia após os sin to mas, a ur gên cia
de en con trar va ci nas e cu ras se es pa- 
lhou. Al guns tra ta men tos ti nham ba- 
se ci en tí fi ca, mas mui tos, nas ci am de
de se jos po lí ti cos e achis mos.

Barry se con cen tra, prin ci pal men- 

te, nos Es ta dos Uni dos, on de o ví rus
sur giu pe la pri mei ra vez, ape sar do
no me atri buí do à gri pe ter co lo ca do a
Es pa nha em evi dên cia. A pri mei ra
par te do li vro se de bru ça so bre a his-
tó ria da for ma ção dos mé di cos ame ri- 
ca nos en tre os sé cu los 19 e 20. As uni- 
ver si da des de me di ci na ti nham
pouquís si mo pres tí gio e as au las con- 
sis ti am em even tu ais pa les tras. A te o-
ria vi nha à fren te da prá ti ca e, mui tas
ve zes, era ba se a da em con cei tos atra-
sa dos e ci en ti fi ca men te ques ti o ná- 
veis. Na que la épo ca, a Eu ro pa es ta va
dé ca das à fren te na pes qui sa e no en- 
si no da me di ci na, o que foi fun da- 
men tal pa ra, mais tar de, avan çar em
re la ção a tra ta men tos, va ci nas e a pró-
pria iden ti fi ca ção do ví rus in flu en za.

Pa ra Barry, a gri pe es pa nho la dei- 
xou du as li ções que de ve ri am ser apli-
ca das nos di as de ho je: fa lar a ver da de
e dis tan ci a men to so ci al. “Al guns paí- 
ses apren de ram, ou tros não. Os pre si- 
den tes dos EUA e do Bra sil têm um
gran de pro ble ma em acei tar es sas li- 
ções, en quan to ou tros, em ou tros paí- 
ses, ten ta ram apli cá-las”, cons ta ta o
au tor. Ele é en fá ti co ao res sal tar a im- 
por tân cia da trans pa rên cia e da co- 
mu ni ca ção ofi ci ais em si tu a ções epi- 
dê mi cas.
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Quarto livro de “Jogos
Vorazes” chega ao Brasil

SUZANNE COLLINS SE INSPIROU EM CENÁRIOS PÓS-GUERRA

Dez anos após o lan ça men to no Bra sil do pri mei ro li- 
vro da sa ga Jo gos vo ra zes, o quar to vo lu me do uni ver so
dis tó pi co cri a do pe la es cri to ra Su zan ne Col lins che ga ao
país. Com lan ça men to na sex ta-fei ra (19), A can ti ga dos
pás sa ros e das ser pen tes tem o mes mo ce ná rio da Pa- 
nem. Mas o pe río do é ou tro.

O li vro é cen tra do na ju ven tu de do vi lão Co ri o la nus
Snow, que no ci ne ma foi in ter pre ta do, na ve lhi ce, por
Do nald Suther land. Ses sen ta e qua tro anos an tes de
Kat niss Ever de en par ti ci par dos jo gos, ele é um jo vem
que lu ta pa ra man ter as apa rên ci as em Pa nem.

Es con den do os pro ble mas fi nan cei ros da fa mí lia ou- 
tro ra im por tan te, Snow de pen de de sua ca pa ci da de de
ma ni pu lar seus co le gas pa ra se tor nar o men tor da dé ci- 
ma edi ção dos jo gos. Po rém, o má xi mo que ele con se- 
gue é se tor nar o res pon sá vel por uma ga ro ta do Dis tri to
12, o pi or dos dis tri tos.

Em de cla ra ção re cen te, Su zan ne Col lins afir mou que
pen sou mui to em dois pe río dos his tó ri cos pa ra o li vro:
os Es ta dos Uni dos pós-Guer ra Ci vil e a Eu ro pa pós-Se- 
gun da Guer ra Mun di al. “Pes so as ten tan do se re cons- 
truir, vi ven do su as ro ti nas em meio aos es com bros. Os
de sa fi os da es cas sez de ali men tos, in fra es tru tu ra da ni fi- 
ca da, sem sa ber co mo pro ce der em tem pos de paz. O
alí vio do tér mi no da guer ra jun ta men te com a amar gu ra
em re la ção ao ini mi go. A ne ces si da de de co lo car a cul- 
pa”, dis se ela a res pei to des sas re fe rên ci as.

A tri lo gia Jo gos vo ra zes foi tra du zi da pa ra 53 idi o mas,
com 100 mi lhões de exem pla res co mer ci a li za dos. É a se- 
gun da sa ga mais ven di da da Roc co, só per den do pa ra
Harry Pot ter, lan ça da no Bra sil pe la edi to ra. A ti ra gem
ini ci al de A can ti ga dos pás sa ros e das ser pen tes, em in- 
glês, ven deu 2,5 mi lhões de exem pla res.
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GABRIEL O PENSADOR  FALA DE TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS

O can tor Ga bri el O Pen sa dor lan ça rá, nes ta sex ta-fei- 
ra (19/6), o no vo tra ba lho de car rei ra. A mú si ca, in ti tu la- 
da Va mo aí, foi es cri ta em par ce ria com o ir mão do can- 
tor, Thi a go Mo co tó, e com o gui tar ris ta Udi Fa gun des.
No vo cal, Ga bri el con ta com a par ti ci pa ção de Gabz, e
do gru po de reg gae Pon to de Equi lí brio.

A pro pos ta dos ar tis tas é que a mú si ca fa le so bre
trans for ma ções so ci ais. Na le tra, Ga bri el O Pen sa dor ci- 
ta e faz re fle xões a res pei to da mor te de Ge or ge Floyd,
nos Es ta dos Uni dos e de João Pe dro, as sas si na do, tam- 
bém pe la po lí cia, no Rio de Ja nei ro. “Es sa mú si ca fa la so- 
bre opres são em vá ri os sen ti dos. É uma ma nei ra de pen- 
sar na mor te, na vi o lên cia e re fle tir so bre a vi da. E co brar
de to dos mais de ati tu de, mais cons ci ên cia”, ex pli cou o
can tor em co mu ni ca do à im pren sa.

Pa ra a pro du ção au di o vi su al, os ar tis tas pre pa ra ram
ce nas gra va das na Ilha da Gi góia, no Rio de Ja nei ro, e as
ima gens in clu em fil ma gens das atu ais ma ni fes ta ções
que têm ocor ri do no Bra sil em prol da lu ta con tra o ra- 
cis mo e a fa vor da de mo cra cia.

O sin gle es ta rá dis po ní vel nes ta

sex ta em to das as prin ci pais

pla ta for mas di gi tais.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020
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