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Inacreditável constatar que transformaram a presidência do Brasil em vala comum 
de figuras com patentes no mundo marginal. Sempre estiveram presentes corrup-
tos afim de dilapidar o patrimônio dos brasileiros, todos os governos ficaram mar-
cados pelas manchas dos escândalos.

Começo do fim? 

Maranhense é o recordista brasileiro de memória
Um apaixonado pela mente humana. Assim é o novo recordista brasileiro de 

memória, o maranhense de 34 anos, natural da cidade de Caxias, Cayro Léda, 
que entra para a história do RankBrasil-2020, por alcançar o menor tempo para 

memorização de 52 cartas de um baralho embaralhadas (speed cards).PÁGINA 8

A política de compra de respiradores e insumos fora do Brasil para o enfrentamento do novo coronavírus (covid-19), presente em todos 
os estados, continua sendo uma verdadeira batalha para os governadores e autoridades de saúde e foi alvo de críticas do governador Flávio 

Dino (PC do B) durante a entrevista coletiva virtual à imprensa. PÁGINA 5
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Academias voltam a funcionar com restrições hoje
Academias de ginástica, estúdios de pilates, centros de treinamento, box de 

crossfit e congêneres, já podem reabrir, mas calma. De acordo com as regras 
sanitárias estabelecidas por portaria do Governo, os estabelecimentos terão 

que seguir à risca uma norma rígida para a reabertura. PÁGINA 8

70 anos do Nhozinho Santos: estádio deve receber jogos ainda em 2020
O anúncio do reinício das atividades esportivas deve acontecer em agosto, assim que o futebol maranhense deve retornar com suas ativida-

des para a continuação do Campeonato Maranhense de 2020. O estádio Nhozinho Santos agora tem novo gramado e modernos sistemas de ir-
rigação e drenagem. Os vestiários estão totalmente reformados e foram instalados sistemas de ventilação.  PÁGINA 9

Nova ferramenta 
do Senai liga o 
candidato ao 

emprego ideal
Por meio de inteligência artificial, 

o programa mostra ao ofertante os 
currículos que mais se aproximam 
do que está buscando, não só pelas 
competências técnicas, mas pelas 
competências emocionais. PÁGINA 7

Entraves em compra de 
testes podem fazer com 
que o Brasil não chegue 
na meta estabelecida
Anunciada no dia 20 de abril, a compra 

emergencial de 12 milhões de testes rápidos da 
covid-19 está travada no Ministério da Saúde. 
O processo não tem data para ser concluído e 
pode até ser cancelado por questionamentos 
sobre possíveis irregularidades. PÁGINA 3
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Mais de 40% dos pacientes tiveram o tratamento impactado pela pandemia

Di ag nós ti cos

ESTUDO

Pandemia afetou
tratamento de câncer

A
lém de ter cau sa do 445.535
mor tes em to do o mun do até
sex ta (19), o no vo co ro na ví rus
impôs cui da dos que, se por

um la do aju dam a con ter a dis se mi na- 
ção da co vid-19, por ou tro cri a ram
de sa fi os adi ci o nais ao en fren ta men to
de ou tras do en ças.

Uma das con sequên ci as da pan de- 
mia foi o atra so no di ag nós ti co e a in- 
ter rup ção do tra ta men to de ca sos de
cân cer. Si tu a ções que, se gun do es pe- 
ci a lis tas, po dem con tri buir pa ra o
agra va men to da en fer mi da de.

Uma pes qui sa que o Ins ti tu to On- 
co guia re a li zou en tre os di as 29 de
mar ço e 10 de maio re ve lou que 43%
dos 429 pa ci en tes on co ló gi cos que
res pon de ram ao ques ti o ná rio fo ram
im pac ta dos pe la pan de mia, con tra
55% de en tre vis ta dos que dis se ram
não ter si do pre ju di ca dos.

En tre os que de cla ra ram ter si do
afe ta dos pe la cri se sa ni tá ria, 15% afir- 
ma ram que seus tra ta men tos ti nham
si do adi a dos. Dez por cen to re la ta ram
que não con se gui am agen dar con sul- 
tas e 6% que seus tra ta men tos ha vi am
si do can ce la dos, sem pre vi são de re- 
tor no. Os 12% res tan tes re la ta ram di- 
fe ren tes efei to da pan de mia so bre su- 
as ro ti nas.

Qua ren ta e três por cen to dos pa ci- 
en tes afe ta dos res pon de ram que o
adi a men to ou a in ter rup ção dos tra ta- 
men tos ou pro ce di men tos foi de ci di- 
do por clí ni cas e hos pi tais, uni la te ral- 
men te, por ne ces si da de de pri o ri zar o
aten di men to a pa ci en tes in fec ta dos
pe lo no vo co ro na ví rus; in cer te zas
quan to ao ris co de pro pa ga ção da co- 
vid-19; fal ta de pro fis si o nais de saú de

ou ou tros fa to res as so ci a dos à pan de- 
mia. Ape nas 12% dos que res pon de- 
ram ao ques ti o ná rio dis se ram ter de- 
ci di do eles pró pri os in ter rom per a ro- 
ti na de cui da dos mé di cos. Em ge ral,
por me do do con tá gio da co vid-19.
Em 3% dos ca sos a de ci são foi com- 
par ti lha da en tre mé di co e pa ci en te.
Dois por cen to dos pes qui sa dos não
ti nham uma jus ti fi ca ti va e 10% apre- 
sen ta ram ou tras ra zões.

Seis em ca da dez dos pa ci en tes on- 
co ló gi cos que res pon de ram ao ques ti- 
o ná rio e que uti li zam o SUS de cla ra- 
ram que seu tra ta men to so freu im- 
pac to, con tra 33% dos usuá ri os de
hos pi tais par ti cu la res.

Ana li sa das por re giões, as res pos tas
in di cam que os en tre vis ta dos da Re- 
gião Nor te fo ram mais im pac ta dos
que a mé dia (43%) na ci o nal: 63% de- 
les res pon de ram que seus tra ta men- 
tos fo ram sim afe ta dos em ra zão do
con tex to.

A pre si den te do Ins ti tu to On co- 
guia, Lu ci a na Holtz, acre di ta que a si- 
tu a ção se al te rou após o fim da co le ta
das res pos tas, em 10 de maio, quan do
a so ci e da de já ti nha mais cla re za
quan to aos ris cos da do en ça e a for ma
co mo o no vo co ro na ví rus se pro pa ga.
Mes mo as sim, ela sus ten ta que os re- 
sul ta dos são pre o cu pan tes e me re- 
cem aten ção.

“Os re sul ta dos com pro vam os re la- 
tos de sus pen são e can ce la men tos
que ví nha mos re ce ben do e, em par te,
re fle tem o que fo ram os dois pri mei- 
ros me ses [da do en ça no Bra sil]. Tu do
vi rou de pon ta ca be ça. As pes so as ti- 
nham mui to me do de sair às ru as e ti- 

ve mos que nos or ga ni zar pa ra com- 
pre en der o re al im pac to do no vo co-
ro na ví rus nos hos pi tais”, dis se Lu ci a- 
na.

“Ago ra que já es ta mos ven do pes-
so as e ser vi ços se re or ga ni zan do, mo- 
di fi can do pa drões e com por ta men tos
e, pou co a pou co, re to man do os tra ta- 
men tos, es tes da dos ser vem de aler ta
pa ra os ges to res”, acres cen tou Lu ci a- 
na, de fen den do que hos pi tais de vem
in for mar seus pa ci en tes so bre os pro-
to co los de se gu ran ça ado ta dos pa ra
ga ran tir a in te gri da de de to dos. “Is so
se rá im por tan te pa ra a re con quis ta da
con fi an ça.”

A par tir de um le van ta men to re a li-
za do jun to a ser vi ços es pe ci a li za dos
de to do o país, a So ci e da de Bra si lei ra
de Ci rur gia On co ló gi ca e a So ci e da de
Bra si lei ra de Pa to lo gia es ti mam que
ao me nos 70 mil pes so as com cân cer
dei xa ram de re ce ber o di ag nós ti co da
do en ça en tre mar ço e o fim de maio.

As du as en ti da des cal cu lam que
cer ca de 70% das ci rur gi as on co ló gi- 
cas dei xa ram de ser re a li za das nos
pri mei ros três me ses após a Or ga ni za- 
ção Mun di al de Saú de (OMS) de cre tar
a si tu a ção de pan de mia. Além dis so,
em al guns lu ga res, o nú me ro de bi op- 
si as re a li za das em de ter mi na dos pe-
río dos che gou a cair 80% em com pa-
ra ção ao mes mo pe río do de um ano
an tes.

Ques ti o na do, o Mi nis té rio da Saú-
de se li mi tou a in for mar que a or ga ni- 
za ção e o con tro le da Re de de Aten ção
às Pes so as com Cân cer são de res pon-
sa bi li da de dos es ta dos e mu ni cí pi os. 

SEPARAÇÃO

Procura por divórcios
cresce no isolamento

O CONVÍVIO INTENSO TEM SOBRECARREGADO RELAÇÕES

A pro cu ra por di vór cio tem au men ta do du ran te o pe- 
río do de iso la men to so ci al pro vo ca do pe la pan de mia da
co vid-19. Se gun do a ad vo ga da da área de Fa mí lia e Su- 
ces sões, Dé bo ra Guel man, o con ví vio in ten so em vir tu- 
de da qua ren te na tem so bre car re ga do fí si ca e emo ci o- 
nal men te as fa mí li as bra si lei ras.

“Es se iso la men to so ci al for ça do pe la pan de mia au- 
men ta o con ví vio en tre os ca sais e jus ta men te es se au- 
men to do con ví vio ge ra con fli tos. Por con ta dis so, a pro- 
ba bi li da de de ha ver mais di vór ci os é mui to mai or”, dis- 
se Dé bo ra Guel man, em en tre vis ta à Rá dio Na ci o nal.

A ad vo ga da afir ma que cer ca de 70% dos pe di dos de
di vór cio são ini ci a dos pe las mu lhe res, e a re cla ma ção
mais fre quen te é a tri pla jor na da. “Es sas mu lhe res tra ba- 
lham, cui dam dos fi lhos e cui dam da ca sa. En tão, elas
não aguen tam re la ci o na men tos ma chis tas”, afir mou.

No Bra sil há dois ti pos de di vór ci os. No mais sim ples,
cha ma do de “ex tra ju di ci al”, ca sais po dem se se pa rar de
for ma mais rá pi da, pe lo car tó rio, ami ga vel men te. Já o
di vór cio ju di ci al ou li ti gi o so é re a li za do di an te de um
juiz e en vol ve ques tões mais com ple xas co mo fal ta de
con sen so en tre o ca sal, par ti lha de bens, pen são e guar- 
da de fi lhos.

“Se di vor ci ar não é um pro ces so rá pi do, pe lo con trá- 
rio. É um pro ces so de mo ra do e mui to do lo ro so. Prin ci- 
pal men te no as pec to emo ci o nal e no as pec to fi nan cei- 
ro. En tão, es sa de ci são de se di vor ci ar en vol ve di ver sos
fa to res, que são im pe di men tos até pa ra pes soa efe ti var
es se di vór cio. Nor mal men te, a pes soa pen sa por um ano
e meio, até dois anos, an tes de se efe ti var o pe di do”, ex- 
pli cou Dé bo ra Guel man.

NÍVEL ALTO

Cortisol pode estar ligado a casos  graves

CIENTISTAS ACREDITAM QUE GRANDES QUANTIDADES DA SUBSTÂNCIA ESTÁ LIGADO A CASOS

Ní veis al tos de cor ti sol so am co mo um
aler ta de saú de, já que, em ex ces so, es se
hormô nio po de in di car a pre sen ça de do- 
en ças, co mo cân ce res, e a ocor rên cia de es- 
tres se. Ci en tis tas bri tâ ni cos tam bém acre- 
di tam que gran des quan ti da des des sa
subs tân cia es tão re la ci o na das a ca sos mais
gra ves da co vid-19. Os es pe ci a lis tas che ga- 
ram a es sa con clu são após uma aná li se fei- 
ta com mais de 500 pa ci en tes in fec ta dos
pe lo Sars-CoV-2. A des co ber ta po de rá aju- 
dar na iden ti fi ca ção de in di ví du os que pre- 
ci sam de cui da dos mais in ten sos, se gun do
os au to res do tra ba lho, pu bli ca do na úl ti- 
ma edi ção da re vis ta The Lan cet Di a be tes &
Endocrinology.

A pro du ção de cor ti sol pe lo or ga nis mo
po de de sen ca de ar al te ra ções no me ta bo- 
lis mo, na fun ção car día ca e no sis te ma
imu no ló gi co. Ní veis bai xos des se hormô- 
nio são ma lé fi cos e po dem ser fa tais, e ta- 
xas ex ces si vas são igual men te pe ri go sas,
le van do ao au men to do ris co de in fec ção.
“Nos sos ní veis de cor ti sol, quan do sau dá- 
veis e em re pou so, fi cam en tre 100 a
200nm/l (na no mol por  li tro) e qua se ze ro
quan do dor mi mos”, ex pli cam os au to res.

No tra ba lho, fo ram ana li sa dos da dos de

535 pa ci en tes, dos quais 403 ti nham co vid-
19. As aná li ses ocor re ram en tre 9 de mar ço
e 22 de abril, sen do que os vo lun tá ri os fo- 
ram sub me ti dos a exa mes de san gue de ro- 
ti na e a me di ção diá ria do cor ti sol. Os pes- 
qui sa do res ob ser va ram que os ní veis do
hormô nio em in fec ta dos pe lo Sars-CoV-2
fo ram sig ni fi ca ti va men te mai o res do que
na que les sem a co vid-19. “Os ní veis che ga- 
ram a 3.241nm/l, con si de ra vel men te mais
al tos do que após uma gran de ci rur gia,
quan do os ní veis po dem che gar a
1.000nm/l”, com pa ram os au to res.

Os pes qui sa do res tam bém no ta ram que,
en tre os par ti ci pan tes com co vid-19, aque- 
les com ní vel de cor ti sol de 744nm/l  ou
me nos so bre vi ve ram, em mé dia, por 36 di-
as. Pa ci en tes com ní veis aci ma de 744
nm/L ti ve ram so bre vi da mé dia de ape nas
15 di as. “Do pon to de vis ta da en do cri no lo- 
gia, faz sen ti do que os pa ci en tes com co- 
vid-19 mais do en tes te nham ní veis mais al- 
tos de cor ti sol, mas es ses ín di ces são pre o- 
cu pan tes por se rem  bem al tos”, en fa ti za,
em co mu ni ca do, Wal jit Dhil lo, che fe da Di- 
vi são de Di a be tes, En do cri no lo gia e Me ta- 
bo lis mo do Im pe ri al Col le ge de Lon dres e
um dos au to res do es tu do.

Blue pu er pé rio e de pres são pós-par to

CONSEQUÊNCIAS

Depressão pós-parto pode aumentar
A che ga da de um be bê na fa mí lia é, na

mai o ria das ve zes, um mo men to de fe li ci- 
da de, mas al gu mas mães po dem ex pe ri- 
men tar a de pres são pós-par to, que subs- 
ti tui es sa ale gria por tris te za e me lan co lia
pro fun das e in ter fe re até mes mo nos cui- 
da dos com o be bê.

Em al guns ca sos mais bran dos, mas
que me re cem a mes ma aten ção, ocor re o
que os mé di cos e psi có lo gos cha mam de
blue pu er pé rio ou baby blu es. No ca so do
pri mei ro, a de pres são pós-par to, pe lo me- 
nos 5% da po pu la ção mun di al são di ag- 
nos ti ca dos. Já o blue pu er pé rio atin ge
30% des sa po pu la ção, e as es ti ma ti vas são
de que os ca sos au men tem du ran te a qua- 
ren te na pro vo ca da pe la pan de mia de co- 
vid-19.

A jor na lis ta Sil via Amé lia de Araú jo, que
te ve seu pri mei ro fi lho pou cos di as an tes
do iní cio do iso la men to so ci al, é um
exem plo. Mo ra do ra de Goiás, foi com o
ma ri do pa ra Be lo Ho ri zon te pou cos di as
an tes do nas ci men to do be bê, por que am- 
bos que ri am es tar per to da fa mí lia e dos
ami gos nes se mo men to tão im por tan te.
“Ele nas ceu no dia 4 de mar ço e daí a dez
di as as vi si tas dei xa ram de ser pos sí veis.
Não en con tra mos pra ti ca men te nin guém
e vol ta mos pa ra ca sa em uma si tu a ção
ten sa”.

Sil via con ta que te ve uma gra vi dez
tran qui la, fe liz e pla ne ja da. O par to foi co- 
mo que ria, mas em meio à pan de mia, ela
não con se guiu ama men tar e is so de sen- 
ca de ou o baby blu es no seu ca so. 

“Vá ri as pes so as acha ram que pu des se
ser de pres são, mas a per cep ção dos pro- 
fis si o nais que me aten de ram é a de que foi
um baby blu es mais se ve ro. O que os fez
des car tar a de pres são foi o fa to de que eu
con ti nu ei cui dan do do meu fi lho”. Sil via
dis se es tar me lho ran do a ca da dia, mas
ain da não se sen te to tal men te re cu pe ra- 
da.

Se gun do a jor na lis ta, a frus tra ção de
não ama men tar o fi lho foi am pli a da pe la
im pos si bi li da de de pro cu rar aju da de vi do
ao iso la men to e aos ris cos de ir a um ban- 
co de lei te, um hos pi tal ou a uma con sul ta
mé di ca.

 “É pos sí vel que eu não en fren tas se tan- 
tas di fi cul da des com a ama men ta ção se
não es ti vés se mos nes se con tex to. Não pu- 
de re ce ber uma re cei ta mé di ca de um re- 
mé dio que es ti mu las se a pro du ção de lei- 
te, não pu de ir ao ban co de lei te re ce ber
aju da. Mas se eu pu des se ter ori en ta ção,
tal vez o re sul ta do fos se di fe ren te”, afir- 
mou.

O psi qui a tra do De par ta men to de Psi- 
co lo gia da As so ci a ção Pau lis ta de Me di ci- 
na (APM), Ka lil Du a lib, ex pli cou que o
blue pu er pe ral é mui to fre quen te nas mu- 
lhe res que fi cam grá vi das pe la pri mei ra
vez e es tá al ta men te as so ci a do à in se gu- 
ran ça em re la ção ao de sem pe nho no cui- 
da do com o fi lho. No pe río do da pan de- 
mia, jun ta-se a is so o te mor de se con ta- 
mi nar com o no vo co ro na ví rus.

“Por is so, ima gi no que es se nú me ro de
blue pu er pe ral es tá su bin do mui to, por- 
que as mu lhe res ago ra têm ou tra in se gu- 
ran ça, que é a trans mis são do ví rus. Es se
qua dro não pre ci sa ser me di ca do, mas
sim ori en ta do. Quan to me lhor a es tru tu ra
da mãe, com au xí lio de fa mi li a res ou fun- 
ci o ná ri os, me lhor li da rá com o pro ble- 
ma”.

A de pres são pós-par to é mui to mais
gra ve, com um qua dro no qual a pes soa
per de a ener gia e o pra zer em tu do. Ka lil
ex pli cou que nes sa si tu a ção cor re-se um
ris co mui to gran de por que a mu lher não
vê sen ti do em na da, acha que se ria uma
mãe hor ro ro sa e que se ria me lhor pa ra o
be bê ser cui da do por ou tra pes soa, ha- 
ven do até a pos si bi li da de de aten tar con- 
tra a pró pria vi da ou a da cri an ça.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Paraná está com, aproximadamente, 75% do território afetado pela doença e, no Rio
Grande do Sul, percentual atinge cerca de 74%

FRIO

Inverno pode aumentar
casos no Sul do Brasil

O
cres ci men to de ca sos do no- 
vo co ro na ví rus no Sul po de 
in di car que a re gião, até en- 
tão com bai xos nú me ros de 

óbi tos e de con tá gio em re la ção ao 
res to do Bra sil, pre ci se vol tar atrás em 
me di das de fle xi bi li za ção do iso la- 
men to. A che ga da do frio ame a ça 
agra var ain da mais a si tu a ção. No Pa- 
ra ná, por exem plo, a cur va de in fec- 
ção cres ceu nos úl ti mos di as e o ví rus 
atin ge mais 75% dos mu ni cí pi os do 
es ta do. O mes mo acon te ce no Rio 
Gran de do Sul, que tem ca sos da co- 
vid-19 em 74% do ter ri tó rio.

Até a noi te de on tem, a si tu a ção no 
Pa ra ná era, em so men te 24 ho ras, de 
13 óbi tos e 868 no vos ca sos con fir ma- 
dos. En tre se gun da e ter ça-fei ra, o es- 
ta do ha via re gis tra do 30 mor tes, o 
mai or nú me ro des de pri mei ro in for- 
me com ca sos con fir ma dos da co vid-
19. Os da dos in di cam um au men to na 
cur va de con tá gio, que to ta li za 12.785 
pes so as in fec ta das e 419 vi das per di- 
das.

Nos ou tros es ta dos da re gião, os 
nú me ros tam bém pre o cu pam. Em 
San ta Ca ta ri na, o to tal de óbi tos che- 
gou 234 e 16.322 ca sos. Já no Rio Gran- 
de do Sul, com os nú me ros mais al tos, 
fo ram 423 pes so as mor tas pe la do en- 
ça até ago ra e 18.587 in fec ta das.

Pa ra o mé di co He mer son Luz, en tre 
as di fi cul da des da fle xi bi li za ção es tá o 
com por ta men to das pes so as, um fa- 
tor im pre vi sí vel. “Es sas me di das de 
re a ber tu ra de ati vi da des se ba sei am 
em nú me ros e es ti ma ti vas le van do-se

INVERNO NO HEMISFÉRIO SUL COMEÇOU NO ÚLTIMO SABADO

em con ta uma pre vi são de que o dis- 
tan ci a men to e iso la men to que ti nha 
an tes das me di das de fle xi bi li zar se ria 
man ti do, o que nem sem pre acon te- 
ce”, ob ser vou. “Ho je, te mos pes so as 
an dan do na rua sem más ca ras, aglo- 
me ra ções em shop ping e lo jas, coi sas 
que o com por ta men to po de pôr em 
ris co”.

Ou tra pre o cu pa ção é que os ca sos 
es tão ca da vez mais es pa lha dos pe los 
es ta dos. No Rio Gran de do Sul, por 
exem plo, 358 dos 497 mu ni cí pi os têm 
ca sos da do en ça, um per cen tu al de 
72% dos mu ni cí pi os. Mas, se gun do a 
Se cre ta ria de Saú de do Es ta do, os ca- 
sos es tão con cen tra dos nos prin ci pais 
po los re gi o nais, co mo a Re gião Me- 
tro po li ta na de Por to Ale gre, a Ser ra 
Gaú cha e a Re gião dos Va les. No Pa ra- 
ná, a si tu a ção da co vid-19 te ria atin gi- 

do mais de 300 ci da des. Com mais de 
75% dos mu ni cí pi os afe ta dos, pas sou 
a mar ca dos 10 mil ca sos.

“No Bra sil, ocor re uma in te ri o ri za- 
ção dos ca sos. Co mo es sas ci da des 
mui tas ve zes de pen dem de ou tras 
mai o res, is so po de le var a um des gas- 
te mai or da saú de”, dis se He mer son, 
acres cen tan do que não acre di ta que a 
si tu a ção do Sul che gue aos ní veis que 
o Nor te do país en fren tou. Mes mo as- 
sim, o lock down não es tá des car ta do 
no Rio Gran de do Sul e no Pa ra ná. “Es-
ta pos si bi li da de é es tu da da di a ri a-
men te nas reu niões do COE de acor do 
com a si tu a ção da do en ça no Es ta do. 
Ain da não há uma es ti ma ti va ou cer- 
te za se o Pa ra ná irá ado tar es te ti po de 
me di da”, es cla re ce a as ses so ria de im- 
pren sa da Se cre ta ria de Saú de do Rio 
Gran de do Sul.

ISOLAMENTO

Governo do Rio prorroga restrição até 6 de julho

SEGUEM SUSPENSAS AS AULAS PRESENCIAIS DAS REDES DE ENSINO ESTADUAL, MUNICIPAL E PRIVADA

O go ver na dor do Rio, Wil son Wit zel,
pror ro gou até 6 de ju lho al gu mas das
me di das res tri ti vas de pre ven ção e
en fren ta men to à pro pa ga ção do no vo
co ro na ví rus no Es ta do. O de cre to pu- 
bli ca do na edi ção ex tra do Diá rio Ofi- 
ci al des ta sex ta-fei ra, 19, man tém o
fun ci o na men to de al guns se to res do
co mér cio e da in dús tria em ho rá ri os
es pe cí fi cos pa ra evi tar aglo me ra ções.

Se guem sus pen sas as au las pre sen- 
ci ais das re des de en si no es ta du al,
mu ni ci pal e pri va da; ati vi da des co le- 
ti vas em ci ne mas, te a tros e afins; e o
fun ci o na men to de aca de mi as de gi- 
nás ti ca. O go ver no tam bém man tém
a re co men da ção pa ra que a po pu la- 
ção flu mi nen se não fre quen te prai as,
la go as, ri os e pis ci nas pú bli cas e clu- 
bes.

Em ca so de des cum pri men to das
me di das pre vis tas, as for ças de se gu- 
ran ça pú bli ca po de rão atu ar em even- 
tu ais prá ti cas de in fra ções ad mi nis- 
tra ti vas e cri mes pre vis tos.

Os shop ping cen ters e cen tros co- 
mer ci ais po dem fun ci o nar das 12h às
20h, com li mi ta ção de 50% da ca pa ci- 

da de, ga ran tin do for ne ci men to de ál- 
co ol em gel 70%. As pra ças de ali men- 
ta ção tam bém po dem re a brir, obe de- 
cen do ao li mi te de 50% da ca pa ci da- 
de. Áre as de re cre a ção, ci ne mas e
afins, no en tan to, per ma ne ce rão fe- 
cha dos.

Des de o úl ti mo dia 6 de ju nho, ba- 
res e res tau ran tes es tão au to ri za dos a
fun ci o nar no Es ta do, res pei tan do o li- 
mi te de 50% de sua ca pa ci da de. Pon- 
tos tu rís ti cos, co mo Cris to Re den tor e
Pão de Açú car, tam bém po dem re ce- 
ber o pú bli co, res pei tan do o li mi te de
50% de sua ca pa ci da de de lo ta ção. As
or ga ni za ções re li gi o sas po dem fun ci- 
o nar, des de que se ja ob ser va da a dis- 
tân cia de 1 me tro en tre as pes so as.

O fun ci o na men to dos par ques, pa- 
ra a prá ti ca de es por tes, tam bém es tá
per mi ti do no Rio, des de que não ha ja
aglo me ra ção, as sim co mo as ati vi da- 
des es por ti vas in di vi du ais ao ar li vre.

No de cre to pu bli ca do on tem o go- 
ver no do Rio man tém a re co men da- 
ção às pre fei tu ras flu mi nen ses so bre a
re a ber tu ra gra du al de se to res do co- 
mér cio e da in dús tria, de acor do com

as es pe ci fi ci da des de ca da ci da de. Os
mu ni cí pi os têm au to no mia pa ra
man ter su as de ter mi na ções e re gras.

Fo ram de ter mi na das ain da no vas
me di das pa ra o trans por te in ter mu ni- 
ci pal de pas sa gei ros. A par tir da pró xi- 
ma se gun da-fei ra, 22, se rá re to ma da a
cir cu la ção de li nhas ro do viá ri as e
vans in ter mu ni ci pais que fa zem a li-
ga ção de ou tras ci da des com os mu ni- 
cí pi os de Bar ra Man sa, Pi nhei ral e Vol- 
ta Re don da. As li nhas ro do viá ri as que
fa zem a li ga ção en tre a Re gião Me tro-
po li ta na e o in te ri or de vem ope rar
com até 50% dos as sen tos ocu pa dos,
nos veí cu los ti po Ro do viá rio, e ape nas
com pas sa gei ros sen ta dos, no ca so
dos veí cu los ti po Ur ba no. A fis ca li za-
ção do cum pri men to des sas me di das
é re a li za da pe lo De tro, com au xí lio
das For ças Po li ci ais. No me trô e no
trem, a dis po ni bi li da de de lu ga res fi ca
res tri ta a, no má xi mo, 50% da ca pa ci- 
da de de lo ta ção. No ca so das bar cas,
as vi a gens são re a li za das com o quan- 
ti ta ti vo de pas sa gei ros equi va len te ao
nú me ro de as sen tos exis ten tes na em- 
bar ca ção uti li za da.

TESTAGEM

Compra de testes
afasta Brasil de meta

IRREGULARIDADES PODE DIMINUIR META DO GOVERNO

Anun ci a da no dia 20 de abril, a com pra emer gen ci al
de 12 mi lhões de tes tes rá pi dos da co vid-19 es tá tra va da
no Mi nis té rio da Saú de. O pro ces so não tem da ta pa ra
ser con cluí do e, se gun do apu rou o Es ta dão, po de até ser
can ce la do por ques ti o na men tos so bre pos sí veis ir re gu- 
la ri da des. Se con fir ma da a de sis tên cia, a pro mes sa de
re a li zar 46,2 mi lhões de exa mes de di ag nós ti co no Bra sil
fi ca rá ain da mais lon ge. Mes mo após qua se dois me ses
sem con se guir avan çar, a me ta con ti nua sen do ce le bra- 
da por ca nais ofi ci ais da ges tão Jair Bol so na ro nas re des
so ci ais.

O pro ces so de aqui si ção de 12 mi lhões de tes tes rá pi- 
dos te ve re vi ra vol tas. No fim de maio, o la bo ra tó rio Ab- 
bott pas sou a ser o fa vo ri to pa ra le var o cer ta me após
con se guir o re gis tro de seu pro du to na Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa). Sem li ci ta ção, sob ar gu- 
men to de ser “emer gen ci al”, a com pra le van ta des con fi- 
an ça den tro do Mi nis té rio da Saú de.

Al guns ges to res che ga ram a pe dir a sua anu la ção, ain- 
da du ran te a ges tão de Nel son Tei ch, que dei xou a pas ta
no mês pas sa do. Uma das ra zões se ria a en tre ga de da- 
dos da com pra pa ra pes so as que acom pa nham a dis pu- 
ta. Ou tra se ria a li mi ta ção dos tes tes rá pi dos, que têm
bai xa sen si bi li da de se apli ca dos nos pri mei ros di as de
sin to mas.

O exa me de di ag nós ti co da co vid-19 em lar ga es ca la é
um dos pi la res da es tra té gia do go ver no pa ra en fren tar a
pan de mia, mas o Bra sil tes ta pou co, quan do com pa ra- 
do a ou tros paí ses. O mi nis tro in te ri no da Saú de, Edu ar- 
do Pa zu el lo, tem di to a in ter lo cu to res que pa ra ven cer a
“guer ra” con tra a do en ça o “mais im por tan te” é me lho- 
rar a tri a gem de pa ci en tes e me di cá-los o quan to an tes,
até mes mo com a clo ro qui na, me di ca men to sem efi cá- 
cia com pro va da.

PANDEMIA

Ministro da Saúde da
Guatemala é demitido

SÃO QUASE 12.000 CASOS CONFIRMADOS NO PAÍS

O pre si den te da Gua te ma la, Ale jan dro Gi am mat tei,
de mi tiu nes ta sex ta-fei ra (19) o mi nis tro da Saú de do
país, Hu go Monroy,  du ra men te cri ti ca do pe la es tra té gia
sa ni tá ria uti li za da pa ra com ba ter a pan de mia do no vo
co ro na ví rus que so ma qua se 12.000 ca sos con fir ma dos
e cer ca de 500 mor tos no país.

Em um ví deo trans mi ti do pe lo go ver no, Gi am mat tei
dis se que a de mis são de Monroy e seus qua tro vi ce-mi- 
nis tros ocor re por uma “re no va ção da equi pe” à fren te
da Saú de por cau sa da “exaus tão fí si ca e men tal” em de- 
cor rên cia da pan de mia.

Ape sar da saí da de Monroy, o pre si den te des cre veu de
for ma po si ti va o tem po em que ele pas sou no car go, que
se ocu pa rá de uma uni da de que pla ne ja rá a cons tru ção
de se te hos pi tais no país.

A pas ta se rá as su mi da por Ame lia Flo res, que já tra ba- 
lhou em pos tos in ter me diá ri os no mi nis té rio. O tra ba- 
lho de Monroy, que as su miu o Mi nis té rio da Saú de em
ja nei ro des te ano, foi mar ca do por for tes crí ti cas por
cau sa dos hos pi tais lo ta dos e por su pos ta men te es con- 
der in for ma ções so bre a pan de mia.

Além dis so, em vá ri as oca siões os fun ci o ná ri os da
saú de que cui dam de pa ci en tes in fec ta dos com a CO- 
VID-19 ex pres sa ram seu des con for to pe la fal ta de EPIs e
pe lo atra so nos pa ga men tos. Na úl ti ma quar ta, re ve lou-
se que o ví rus ma tou ao me nos oi to fun ci o ná ri os da saú- 
de na Gua te ma la, en tre mé di cos e en fer mei ros, e dei xou
mais de 400 in fec ta dos no se tor.

Monroy mos trou “evi den te in ca pa ci da de de con du zir
o Mi nis té rio da Saú de e dar uma res pos ta efi caz à cri se”
do no vo co ro na ví rus, dis se a re pór te res a de pu ta da opo- 
si to ra Lu cre cia Her nán dez Mack, do par ti do de cen tro-
es quer da Se mil la e ex-mi nis tra da Saú de (2016-2017). A
Gua te ma la, que pos sui 17 mi lhões de ha bi tan tes, re gis- 
trou até a úl ti ma quar ta 11.251 ca sos da CO VID-19, com
432 mor tos e 2.200 pes so as re cu pe ra das.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

» AI DA FEI TO SA » CE CÍ LIA BI ZER RA
SOU SA
Jor na lis tas, dou to ran das em co mu ni ca -
ção e in te gran tes da Co mis são de Jor na -
lis tas pe la Igual da de Ra ci al (Co ji ra-DF)

O “X” COMO REMÉDIO

Sinal vermelho contra a violência doméstica

Em uma far má cia, um ca sal é abor da do
pe la PM e a mu lher pe de so cor ro, re la tan do
a vi o lên cia psi co ló gi ca que vi nha so fren do
de seu acom pa nhan te. A in ter ven ção se deu
co mo re mé dio e par tiu do de se nho de um
“x” es cri to com ba tom na pal ma da mão da
ví ti ma. Foi o aten den te da far má cia que viu o
si nal, aco lheu a mu lher e aci o nou o sis te ma
de ga ran tia de di rei tos. Is so po de es tar acon- 
te cen do ago ra, pe la ini ci a ti va me ri tó ria do
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ) e da As- 
so ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si lei ros (AMB),
em ra zão da cam pa nha Si nal Ver me lho con- 
tra a Vi o lên cia Do més ti ca que, de for ma ino- 
va do ra, cri ou um ca nal de de nún cia si len ci- 
o so pa ra as ví ti mas des sas agres sões, nes tes
tem pos em que a pan de mia re du ziu as opor- 
tu ni da des e pos si bi li da des de que bus quem
aju da, pois mui tas es tão so fren do cár ce re
pri va do dis far ça do de iso la men to so ci al. Por
ser um pe di do de so cor ro não ver bal, o “x”
mar ca do na pal ma da mão per mi te que mu- 
lhe res pa ra li sa das pe lo me do, ou pe la ver go- 
nha, ou pe la vi gi lân cia ater ra do ra, fa çam
ces sar o ci clo de vi o lên cia.

Já há mais de dez mil far má ci as par cei ras
da cam pa nha, com aten den tes e far ma cêu- 

ti cos re ce ben do in for ma ções so bre co mo se
con du zi rem nes sas si tu a ções por meio das
re des so ci ais, nos per fis @cam pa nha si nal- 
ver me lho (Ins ta gram e Fa ce bo ok) e @si nal- 
ver me lho (Twit ter), bem as sim em car ti lhas
dis po ní veis no en de re ço
www.amb.com.br/si nal ver me lho. Os pro to- 
co los de aten di men to hu ma ni za do e dis cre- 
to es tão nes ses ma te ri ais e não en vol vem a
ne ces si da de dos em pre ga dos das far má ci as
ser vi rem co mo tes te mu nhas nos pro ces sos.

Se gun do o Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran- 
ça Pú bli ca (FBSP), em do ze Es ta dos pes qui- 
sa dos, en tre mar ço e abril des te ano, já du- 
ran te a pan de mia, hou ve a ele va ção na or- 
dem de 22,2% nos ca sos de fe mi ni cí dio, con- 
si de ran do igual pe río do em 2019. En tre tan- 
to, o mes mo es tu do apon ta que da na aber tu- 
ra de bo le tins de ocor rên cia so bre vi o lên cia
do més ti ca con tra a mu lher, ex pon do a que é
in dis pen sá vel cri ar no vas pos si bi li da des
des sas mu lhe res for ma li za rem a no tí cia dos
ter ro res que so frem.

No Ma ra nhão, pe la Lei nº 11.265, de 25 de
maio de 2020, pro pos ta pe lo pre si den te da
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão an te
pro vo ca ção dos ór gãos do sis te ma de ga ran- 
ti as lo ta dos na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, se
fa ci li tou es sa for ma li za ção com a au to ri za- 
ção de que o re gis tro des ses bo le tins de ocor- 

rên cia se ja re a li za do pe la in ter net, no si te da
De le ga cia On-li ne (https://de le ga ci a on li-
ne.ssp.ma.gov.br/ ). So bre es se avan ço, três
ob ser va ções. A per mis são le gal é ape nas du-
ran te a pan de mia, o que de ve ser re a va li a do,
a fim de que se tor ne um ca nal per ma nen te.
Por ou tro la do, no si te da De le ga cia On Li ne,
há res tri ção de re gis tro de vi o lên cia do més-
ti ca fí si ca e se xu al con tra a mu lher, ve da ção
que a lei re fe ri da não faz e que pre ci sa ser
cor ri gi da. Fi nal men te, no mes mo for mu lá- 
rio ele trô ni co, a mu lher po de ma ni fes tar o
in te res se em re que rer a me di da pro te ti va de
ur gên cia, co mo a re ti ra da do agres sor da ca- 
sa.  To da for ma de se re ti rar a in vi si bi li da de e
de se des na tu ra li zar a vi o lên cia do més ti ca
con tra a mu lher é vá li da e de ve ser in cen ti-
va da. A cam pa nha da AMB e do CNJ é apoi a- 
da pe lo Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio
Pú bli co, Abra far ma, Abra fad, Ins ti tu to Mary
Kay, Gru po Mu lhe res do Bra sil, Mu lhe res do
Va re jo, Con se lho Fe de ral de Far má ci as, Con- 
se lho Na ci o nal dos Che fes da Po lí cia Ci vil,
Con se lho Na ci o nal dos Co man dan tes Ge- 
rais, Co lé gio das Co or de na do ri as Es ta du ais
da Mu lher em Si tu a ção de Vi o lên cia Do més- 
ti ca, Fo na vid, Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba- 
lho e Co lé gio Na ci o nal dos De fen so res Pú- 
bli cos Ge rais. Di vul gue es sas in for ma ções e
sal ve vi das!

Jornalismo e cobertura da violência policial

Os úl ti mos di as têm si do de ex ten sa
co ber tu ra jor na lís ti ca so bre a ques tão
ra ci al no mun do, o que tem obri ga do
os veí cu los tra di ci o nais e as mí di as
so ci ais bra si lei ras a en fren ta rem o tão
evi ta do de ba te so bre ra cis mo. A hash- 
tag #blac kli ves mat ters (#vi das ne gra- 
sim por tam) ga nhou as re des e as ru as
nu ma for ça de mo bi li za ção tal vez
nun ca vis ta. Is so em meio a uma pan- 
de mia.

 O as sas si na to bru tal de Ge or ge
Floyd es can ca rou a fe ri da co lo ni al
que nun ca ci ca tri zou nos Es ta dos
Uni dos e no Bra sil. En tre tan to, per ce- 
be mos uma di fe ren ça ex plí ci ta na co- 
ber tu ra jor na lís ti ca da qui e de lá e nos
per gun ta mos: 1) Por que aqui o jor na- 
lis mo não diz a cor de quem é mor to
pe la bru ta li da de da po lí cia no Bra sil?
2) Por que há tão pou cos jor na lis tas
ne gros no jor na lis mo bra si lei ro?

Acom pa nhan do a co ber tu ra os ten- 
si va de três gran des ca nais de no tí ci as
bra si lei ros — Glo bo News, Band News
e CNN — so bre as ma ni fes ta ções que
eclo di ram nos EUA, es pa lha ram-se
pe lo mun do e con ti nu am até ho je
des ta ca mos a rei te ra da fa la dos re pór- 
te res so bre a cau sa dos pro tes tos: o fa- 
to de um ho mem ne gro ter si do mor to
bru tal men te por um po li ci al bran co.
Mas co ber tu ra se me lhan te não ocor- 
reu quan do os veí cu los no ti ci a ram a
mor te do ado les cen te ne gro João Pe- 
dro, de 14 anos, que, em 18 de maio,
foi as sas si na do pe la po lí cia na ca sa
dos ti os em São Gon ça lo, re gião me- 
tro po li ta na do Rio de Ja nei ro. Ape sar

da fo to mos tra da não dei xar dú vi das
so bre a cor de João Pe dro, o da do não
foi ci ta do pe la mai o ria dos veí cu los.

Nes se con tex to, me re ce men ção e
aná li se o dia his tó ri co de 3 de ju nho
em que a te la da Glo bo News ene gre- 
ceu: o ân co ra e mais cin co jor na lis tas
ne gras de ba te ram ra cis mo em re de
na ci o nal no pro gra ma Em Pau ta, jun- 
to ao anún cio de que Flá via Oli vei ra e
Zi lei de Sil va pas sa ri am a co men ta ris- 
tas fi xas. 

A ação foi res pos ta às crí ti cas na in- 
ter net em re la ção ao que ha via ocor ri- 
do no dia an te ri or: se te jor na lis tas
bran cos e ne nhum ne gro fa zen do
aná li ses so bre a ques tão ra ci al. As crí- 
ti cas de cor rem de anos de de ba te e
evi den ci am que, de fa to, não se tra ta
de me ra con ces são, uma vez que a
emis so ra se viu pra ti ca men te obri ga- 
da a es sa ação de re pa ra ção. A ini ci a ti- 
va foi tão bem re ce bi da que a pro gra- 
ma ção da gra de aber ta da emis so ra foi
al te ra da pa ra re pri sar a dis cus são nu- 
ma edi ção do pro gra ma Glo bo Re pór- 
ter so bre ra cis mo.

Além da co ber tu ra dos pro tes tos,
au men tou o nú me ro de pes so as ne- 
gras con vi da das a co men tar as ma ni- 
fes ta ções e seus des do bra men tos nas
dis cus sões ra ci ais nos mais va ri a dos
as pec tos. Em re cen te en tre vis ta à
CNN, a es cri to ra afro-por tu gue sa
Gra da Ki lom ba pro põe a ne ces si da de
de di zer o in di zí vel pa ra de fi nir e com- 
ba ter o ra cis mo e a su pre ma cia bran- 
ca. Gra da des ta cou que as prá ti cas ra- 
cis tas são as so ci a ções de ima gens e
pa la vras e, por se cons ti tuí rem fenô- 
me no glo bal, de vem ser com ba ti das
glo bal men te. “A his tó ria co lo ni al é fe- 
ri da mui to pro fun da, que nun ca foi
tra ta da. O co lo ni a lis mo é sem pre vis- 
to co mo al go que já pas sou, não pre ci- 

sa ser re vis to ho je. Mas a fe ri da que
per ten ce ao pas sa do san gra no pre- 
sen te e, às ve zes, in fla ma”, dis se.

A dou to ra em co mu ni ca ção e pro-
fes so ra da UnB Kelly Qui ri no, que pes- 
qui sou a co ber tu ra ra ci al no jor na lis- 
mo bra si lei ro na te se de dou to ra men- 
to, foi uma das con vi da das da Band- 
News pa ra co men tar os pro tes tos. Ao
ana li sar a co ber tu ra da Fo lha de S.
Pau lo en tre 2003 e 2017, ve ri fi cou que
a co ber tu ra do jor nal so bre as mor tes
de jo vens ne gros por au tos de re sis- 
tên cia (em de cor rên cia da ati vi da de
po li ci al) não é com ple xa, nem ra ci a li- 
za da. Das 133 no tí ci as ana li sa das,
ape nas 15 in di cam cor ou ra ça.

Co mo can ta o gru po de rap bra si- 
lei ro Ra ci o nais MCs em Ne gro Dra ma
(2002), “Olha quem mor re, en tão, ve ja
vo cê quem ma ta”, tam bém fa ze mos
co ro à ne ces si da de de ra ci a li zar quem
ma ta e quem mor re no Bra sil e, as sim,
que brar o ci clo dis cur si vo do ra cis mo.
Pas sou da ho ra de dei xar ex plí ci to nos
ma nu ais de re da ção dos veí cu los que
a co ber tu ra no ti ci o sa tem que no me-
ar e mos trar em da dos o ra cis mo a que
a po pu la ção ne gra bra si lei ra é sub me- 
ti da. 

Daí, ao ten tar res pon der às du as
ques tões co lo ca das no iní cio, ter mi- 
na mos es te ar ti go com mais uma
ques tão, que gos ta ría mos de se guir
re fle tin do com pes so as ne gras e não
ne gras que se in for mam pe la mí dia
bra si lei ra. A cres cen te pau ta da ques- 
tão ra ci al se rá ape nas fa cha da mo- 
men tâ nea ou es te cri té rio se rá con si-
de ra do em ou tros mo men tos, em ou- 
tros de ba tes so bre te mas além do ra- 
cis mo e, es pe ci al men te, na ocu pa ção
de es pa ços de de ci são de nos sas re da- 
ções, não ape nas de vi si bi li da de?

TA TI A NA PE REI RA
Se cre tá ria de Es ta do da Ju ven tu de e Kleil son Nu nes

Pla no Ju ven tu de
Vi va: no vos
ho ri zon tes pa ra a
ju ven tu de ne gra
ma ra nhen se

Em meio a pan de mia mun di al do No vo Co ro na ví rus
al gu mas ma ze las so ci ais fo ram fi can do evi den te, for ta- 
le cen do ca da vez a im por tân cia das po lí ti cas so ci ais e
as sis ten ci ais. E tam bém não po de mos dei xar de fa lar
que em meio a tu do is so, te mos um bo om de ma ni fes ta- 
ções ao re dor do mun do, e que o Co ro na ví rus não é a
pau ta. O Ra cis mo, a vi o lên cia e o ge no cí dio da po pu la- 
ção ne gra, prin ci pal men te os jo vens, fi ze ram o mun do
se vol tar pa ra as mo bi li za ções so ci ais com mais for ça
nos Es ta dos Uni dos e na Eu ro pa, mas que no Bra sil tam- 
bém trou xe jun to a pau ta do com ba te ao Fas cis mo.

A vi o lên cia que aco me te a nos sa ju ven tu de ne gra é
uma pau ta pre o cu pan te na ges tão do Go ver no Flá vio
Di no, te mos nos em pe nha do em iden ti fi car as cau sas,
de ba ter e pro por me lho ri as de po lí ti cas pú bli cas afir- 
ma ti vas no es ta do, 76% dos jo vens ma ra nhen ses são ne- 
gros, e na sua mai o ria jo vens mu lhe res.

No Ma pa da Vi o lên cia de 2011, fei ta pe la Se cre ta ria
Na ci o nal da Ju ven tu de, des ta ca 9 mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses con si de ra dos os mais vul ne rá veis pa ra a ju ven- 
tu de ne gra, sen do Açai lân dia, Im pe ra triz, Ba ca bal, Co- 
dó, Ca xi as, São Jo sé de Ri ba mar, São Luís e Pa ço do Lu- 
mi ar. 

Pa ra pau tar e efe ti var po lí ti cas pa ra me lho rar es ses
da dos e pro por ci o nar mais qua li da de de vi da da ju ven- 
tu de ne gra ma ra nhen se, o Go ver no do Ma ra nhão, atra- 
vés de emen da fe de ral, faz ade são ao Pla no Ju ven tu de
Vi va, exe cu ta do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Ju ven tu de,
o Di ag nós ti co So ci al so bre a re a li da de da ju ven tu de ne- 
gra nos 9 mu ni cí pi os que apa re cem no ma pa da vi o lên- 
cia.

Re a li zou-se  pro ces so de es cu ta da ju ven tu de nos ter- 
ri tó ri os, dos po de res cons ti tuí dos es ta do-mu ni cí pio e
da so ci e da de ci vil or ga ni za da e que atra vés des te pro- 
ces so de par ti ci pa ção so ci al fo ram cons ti tuí dos co mi tês
mu ni ci pais de pre ven ção à mor ta li da de da ju ven tu de
ne gra. E com os co mi tês, ca da ci da de atra vés das su as
re a li da des lo cais com a par ti ci pa ção da ju ven tu de,
cons truí ram pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas efe ti vas.

O Pla no de Pre ven ção à Vi o lên cia con tra a Ju ven tu de
Ne gra – Pla no Ju ven tu de Vi va é o re sul ta do de to do es se
pro ces so de es cu ta e par ti ci pa ção so ci al, pois acre di ta- 
mos que po lí ti cas efe ti vas se faz com o po vo.  Cons ti tuí- 
do de ações de po lí ti cas pú bli cas nos ei xos As sis tên cia
So ci al, Edu ca ção e Pro fis si o na li za ção, Saú de, Tra ba lho e
Ren da, Cul tu ra e Es por te e Se gu ran ça Pú bli ca, o pla no
traz ações que vi sam di mi nuir as vul ne ra bi li da des e re a- 
li zar tra ba lhos de sen si bi li za ção no com ba te ao ra cis mo
ins ti tu ci o nal.

O Pla no Ju ven tu de Vi va é uma res pos ta do Ma ra nhão
pa ra es se ce ná rio mun di al de lu ta con tra a vi o lên cia,
con tri buin do com ações efe ti vas pa ra que a nos sa ju- 
ven tu de ne gra pos sa vi ver, ter mais aces so a di rei tos e
que irá im pac tar po si ti va men te na vi da dos nos sos jo- 
vens. Uma ação in ter se to ri al en tre a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Ju ven tu de e a Se cre ta ria de Es ta do da Igual da de
Ra ci al, que em con jun ti co or de na rão ações e o co mi tê
de mo ni to ra men to do pla no.

Traz uma ação fun da men tal em con so li dar o pa pel do
Es ta do na de fe sa da vi da da ju ven tu de ne gra. Um pla no
de ce nal com po lí ti cas pú bli cas e ações es pe cí fi cas, que
se rão tra ba lha das de for ma in ter se to ri al com os ór gãos
do Es ta do, o po der pú bli co e a so ci e da de ci vil, vi san do a
pro mo ção da equi da de em cur to, mé dio e lon go pra zo,
for ta le cen do di rei tos e re a li zan do so nhos da ju ven tu de
ne gra do Ma ra nhão.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador falou  durante entrevista coletiva á imprensa a compra feita de respiradores
em parceria com o Consórcio do Nordeste que não chegaram ao estado

SAMARTONY MAR TINS

Res pi ra do res ma de in Bra sil

NOVO CORONAVÍRUS

Dino e a polêmica da
compra de respiradores

A
po lí ti ca de com pra de res pi- 
ra do res e in su mos fo ra do
Bra sil pa ra o en fren ta men to
do no vo co ro na ví rus (co vid-

19) que es tá pre sen te em to dos os es- 
ta dos e con ti nua sen do uma ver da- 
dei ra ba ta lha pa ra os go ver na do res e
au to ri da des de saú de foi al vo de crí ti- 
cas do go ver na dor Flá vio Di no (PC do
B) du ran te a en tre vis ta co le ti va vir tu al
à im pren sa.

O go ver na dor dis se que to das as
com pras de res pi ra do res, re a li za das
pe lo go ver no do es ta do, fo ram aten di- 
das e que o es ta do tam bém re ce beu
do a ções de res pi ra do res do se tor pri- 
va do e de al guns do Mi nis té rio da
Saú de, e que tam bém alo cou ou tros
dos hos pi tais par ti cu la res. Di no tam- 
bém ex pli cou que o go ver no do Ma ra- 
nhão foi con vi da do a in te grar com- 
pras que fo ram fei tas pe lo es ta do do
nor des te que ho je é uma ins ti tui ção
ju rí di ca ho je pre si di da pe lo es ta do da
Bahia. “O con sór cio nor des te fez du as
com pras. Ce le brou dois con tra tos que
in fe liz men te não fo ram cum pri dos e
is so acon te ceu com ou tros es ta dos
co mo o es ta do de São Pau lo e o pró- 
prio go ver no fe de ral foi ví ti ma de des- 
cum pri men to de dois con tra tos”, ex- 
pli cou Flá vio Di no, lem bran do que
não ha via ofer ta de res pi ra do res no
Bra sil e que o go ver no do es ta do te ve
que ir a jus ti ça pa ra ga ran tir a com pra
dos res pi ra do res em ou tros paí ses.

Di no afir mou que a com pra des ses
res pi ra do res com pra dos via con sór- 
cio do nor des te já foi es cla re ci do e

que há in for ma ções cri mi no sas ro lan- 
do na in ter net fei ta por pes so as que se
es con dem atrás de sua imu ni da de
par la men tar e que ig no ram os es cla- 
re ci men tos fei tos. “A pri mei ra com pra
do con sór cio foi fei ta no es ta do da
Bahia por que o con tra to foi fei to lá
com uma em pre sa chi ne sa e quem
de nun ci ou foi o pró prio go ver no da
Bahia”, afir man do que as pri sões e o
blo queio das con tas dos en vol vi dos
foi fei ta pe lo go ver no bai a no e que o
Ma ra nhão aguar da os tra mi tes ju di ci- 
ais pa ra re a ver o di nhei ro in ves ti do.

Flá vio Di no tam bém cri ti cou que a
agen da pre si den ci al es tá vol ta da mais
pa ra a cri se po lí ti ca do que a cri se sa- 
ni tá ria que o país atra ves sa e com a
des con ti nui da de do Mi nis té rio da
Saú de que já tro cou de mi nis tro du as
ve zes. “Evi den te men te que a fal ta de
uma con ti nui da de ad mi nis tra ti va não
é de se já vel até por que is so ge ra uma
sé rie de pro ble mas prá ti cos no âm bi- 
to do pró prio Mi nis té rio da Saú de.
Não fa ço a crí ti ca ao mi nis tro A, B ou
C, por que is so não me ca be. Ca be ao
pre si den te da re pú bli ca”, pon tu ou o
go ver na dor cri ti can do a não es co lha
do no vo mi nis tro da saú de.

 

 
O go ver na dor res sal tou que tem es- 

ta be le ci do um bom re la ci o na men to
com o atu al mi nis tro in te ri no, o ge ne- 
ral Pa zu el lo, que tem aten di do su as
so li ci ta ções, co mo no ca so do pe di do
de mais res pi ra do res pa ra o en fren ta- 
men to da co vid-19 no es ta do, ape sar
das la cu nas e da fal ta um pla ne ja- 

men to na ci o nal.
Flá vio Di no tam bém cri ti cou a po- 

lí ti ca de com pra de in su mos do Bra sil
no ex te ri or, afir man do que se hou ve
um pla ne ja men to ade qua do, is so não
se ria ne ces sá rio. “O Bra sil ti nha ca pa- 
ci da de de fa bri car res pi ra do res aqui.
E não fa bri cou por que nin guém se
pre o cu pou com is to. O Bra sil fi cou
des pro te gi do. Re fém de meia dú zia
fo ra do país. Is so é uma vi o la ção da
so be ra nia na ci o nal. E quem de via ter
fei to is so era o go ver no fe de ral não
por que eu quei ra, mas é o que de ter- 
mi na a Cons ti tui ção. Faz par te da po- 
lí ti ca in dus tri al a ser tra ta da com os
se to res econô mi cos. Vo cês ima gi nam
a quan ti da de de di nhei ro que foi pa ra
em pre sas chi ne sas, ale mãs e de ou- 
tros paí ses do mun do que po de ri am
ter ge ra dos em pre gos aqui”, res sal tou
o go ver na dor afir man do que o Bra sil
tem tec no lo gia pa ra fa bri car res pi ra- 
do res e não foi fei to.

O go ver na dor do Ma ra nhão tam- 
bém fez um aler ta que al guns es ta dos
já es tão fi can do sem me di ca men tos e
que um go ver na dor ao qual não re ve-
lou o no me lhe fez um ape lo dra má ti-
co por que não há se da ti vos em sua re- 
de es ta du al de saú de e não tem on de
com prar e não há ofer ta de mer ca do. 
Fla vio Di no re ve lou à im pren sa ma ra-
nhen se que as di fi cul da des ocor re ram
com mai or in ten si da de no mês pas sa- 
do, quan do as em pre sas di ta vam o
pre ço que que ri am. “Quem qui ser o
pre ço é es se. Se não qui ser tchau”,
afir man do que, no Ma ra nhão, não fal-
tou EPI (Equi pa men tos de Pro te ção
In di vi du al), se da ti vos e nem res pi ra- 
do res.

COVID-19

OAB-MA fará teste em São Luís e 17 subseções

OS AD VO GA DOS(AS)  NÃO PRE CI SAM DES CER DO CAR RO/MO TO PA RA  O TES TE DA CO VID-19. PRO FIS SI O NAIS QUE VÃO ATÉ O PA CI EN TE 

Pre o cu pa da com a pre ser va ção da
saú de da clas se e, por con se guin te
com a pro te ção de to da a so ci e da de
ma ra nhen se, a OAB Ma ra nhão, a par- 
tir do dia 25/06, da rá iní cio a um am- 
plo pro gra ma de tes ta gem pa ra Co- 
vid-19 da ad vo ca cia ma ra nhen se, que
se rá ini ci a do por São Luís e per cor re rá
as 17 Sub se ções da Sec ci o nal.

O Pro gra ma de Tes ta gem da OAB,
que tem por ob je ti vo atin gir aos me- 
nos 30% da clas se, foi apre sen ta do na
noi te de on tem, 18/06, ao Con se lho
Sec ci o nal que, sen sí vel ao mo men to
que pas sa to da a ad vo ca cia apro vou,
por una ni mi da de, a de fla gra ção da
cam pa nha de tes ta gem da ad vo ca cia
ma ra nhen se. Um dia an tes, o Co lé gio
de Pre si den tes de Sub se ções da Sec ci- 
o nal tam bém já ha via vo ta do pe la re a- 
li za ção da ação.

“As ins ti tui ções ju rí di cas es tão se
pro gra man do pa ra vol tar ao aten di- 
men to pre sen ci al da Ad vo ca cia, en- 
tão, con si de ran do que Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de, de mais en ti da de
sa ni tá ri as e to dos os paí ses do mun do
que bem en fren ta ram o co ro na ví rus
já afir ma ram que a me lhor for ma de
com ba te a mor ta li da de cau sa da por
es se ví rus é a am pla tes ta gem da po- 
pu la ção, en ten de mos im por tan te

que, an tes de ava li zar mos que os ad- 
vo ga dos vol tem as ati vi da des pre sen- 
ci ais, que fa çam su as tes ta gem. Es se é
o em pe nho to tal que a di re to ria
da OAB, seu Con se lho Sec ci o nal, Con- 
se lhei ros Fe de rais, Pre si den tes de
Sub se ções e de to das as nos sas Co- 
mis sões es tão fa zen do pa ra ofer tar
mais es sa ar ma de com ba te a es ta gra- 
ve pan de mia, que a to dos an gús tia”,
afir mou o pre si den te da OAB Ma ra- 
nhão, Thi a go Di az.

A OAB Ma ra nhão ad qui riu tes tes
rá pi dos de so ro lo gia da Co vid-19 que
se rão dis po ni bi li za dos pe lo va lor de
R$ 50,00 (cin quen ta re ais) pa ra a ad- 
vo ca cia ma ra nhen se, sen do gra tui to
pa ra aque les ad vo ga dos e Ad vo ga das
que não ti ve rem con di ções. Do to tal
de tes tes, me ta de se rá dis po ni bi li za do
pa ra as ad vo ga das e ad vo ga dos de São
Luís e a ou tra me ta de pa ra a ad vo ca- 
cia do in te ri or, já com iní cio dos tra- 
ba lhos de tes ta gem na ca pi tal, nos di- 
as 25 e 26 de ju nho.

Im por tan te des ta car que pa ra fa zer
a tes ta gem gra tui ta men te bas ta rá que
o pro fis si o nal de mons tre, den tro de
um pra zo de 48 ho ras an tes da tes ta- 
gem, que não po de pa gar pe lo tes te.
Pa ra is so, a OAB Ma ra nhão dis po ni bi- 
li za rá um ca das tro pré vio em seu si te.

Os Pre si den tes das Sub se ções e
Con se lho Sec ci o nal de li be ra ram tam-
bém a dis po ni bi li za ção de tes tes da
Co vid-19 pa ra dois de pen den tes de
ca da pro fis si o nal. No ca so dos de pen- 
den tes, se rá co bra do o va lor de R$
120,00 (cen to e vin te re ais) por ca da
tes te. Es se é o pre ço de cus to do tes te
ad qui ro pe la OAB. O va lor ar re ca da do
se rá re ver ti do pa ra a aqui si ção de no- 
vos tes tes pa ra a ad vo ca cia.

“Es ta mos tra ba lhan do di a ri a men te
pa ra que a re to ma da aos tra ba lhos da
ad vo ca cia, den tro des se “no vo nor- 
mal”, se ja a me lhor pos sí vel. Es sa
pan de mia, co mo é de co nhe ci men to
de to dos, tem exi gi do mu dan ças pe-
rió di ca na so ci e da de, e com a ad vo ca-
cia não foi di fe ren te. Sen sí veis a is so,
es ta mos re a li zan do mais es sa ação
em fa vor da clas se, vi san do seu bem-
es tar, pre ser va ção de saú de e um re- 
tor no em se gu ran ça pa ra as su as ati vi-
da des”, afir mou o di re tor-te sou rei ro
da OAB/MA, Kaio Sa rai va.

O sis te ma ado ta do pa ra o Pro gra- 
ma de Tes ta gem da Ad vo ca cia se rá
por meio de Dri ve Th ru, mo de lo bas-
tan te uti li za do pa ra evi tar aglo me ra-
ção, que na ca pi tal ocor re rá na se de
da Sec ci o nal. 
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In dig na ção 4

In dig na ção 5

Co me ço do fim?

Ina cre di tá vel cons ta tar que trans for ma ram a pre si- 
dên cia do Bra sil em va la co mum de fi gu ras com pa ten- 
tes no mun do mar gi nal. Sem pre es ti ve ram pre sen tes
cor rup tos afim de di la pi dar o pa trimô nio dos bra si lei- 
ros, to dos os go ver nos fi ca ram mar ca dos pe las man chas
dos es cân da los quan do a prin ci pal pro mes sa de cam pa- 
nha es tá em ba ter os ta pe tes do Pa lá cio do Pla nal to con- 
tra per so na gens co mo PC Fa ri as, Jo sé Dir ceu (PT) e, ago- 
ra, o Quei roz. 

Ver da de que o ami go da fa mí lia Bol so na ro nun ca
sen tiu o pra zer do se ja bem-vin do com o che fe do exe- 
cu ti vo re ce ben do na por ta de bra ços aber tos. Pe lo me- 
nos pa ra agra de cer o ge ne ro so de pó si to na con ta da pri- 
mei ra-da ma. Nin guém du vi da que en cur tou o pra zo de
va li da de do atu al man da to de Jair Bol so na ro (ain da sem
seu par ti do). 

Fal ta so men te o pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, Ro dri go Maia (DEM), dei xar os ti ques ner vo sos pa- 
ra de ter mi nar a aber tu ra de pro ces so de im pe a ch ment,
bas ta es co lher qual quer um dos apre sen ta dos pe los
par la men ta res. To dos têm por te pa ra obri gar o país a
dis cu tir en tre o fi car mos na per ma nen te ins ta bi li da de
cons ti tu ci o nal ou par ti mos pa ra uma no va ex pe ri ên cia
com o ge ne ral Mou rão (PRTB). 

Se gun do os acos tu ma dos olhei ros da po lí ti ca na ci o- 
nal, es ta mos no ca mi nho do mo men to dos agra dos. Pa- 
re ce, co mo ou tras ve zes, o jo go es tá di ta do nas re gras em
não de sa fi a rem o ju di ciá rio e abri rem as bur ras pa ra de- 
pu ta dos e se na do res com eti que tas mos tran do o va lor
do pro du to, ele men tos ven di dos pe lo pe so. Sem pre foi
as sim!

 

– Fa mí li as do Ma ra nhão con ti nu am aguar dan do os
pro nun ci a men tos dos re pre sen tan tes do exe cu ti vo e do
ju di ciá rio pe la for ma ne fas ta que de vas ta ram a vi da do
jo vem Ayrton Cam pos Pes ta na acu sa do ir res pon sa vel- 
men te, pe la se cre ta ria de Se gu ran ça, de ma tar Di o go
Adri a no Cos ta Cam pos.

– Mi nis té rio Pú bli co e ju di ciá rio apon tam os de dos
con tra o sis te ma de se gu ran ça es ta du al pe la in com pe- 
ten te in for ma ção “de não exis tir dú vi da da au to ria do
cri me.” In di can do a fal ta de uma po lí cia téc ni ca, sem
pla ne ja men to e ges tão na ins ti tui ção.

– To dos os en vol vi dos na de sas tro sa pri são que mar- 
cou a fa mí lia Pes ta na nas man che tes e no tí ci as es tão
acu a dos. Nin guém quer bo tar a ca be ça de fo ra. Mi nis té- 
rio Pú bli co afir ma que bra nas re la ções de con fi an ça e
res pon sa bi li da de en tre as ins ti tui ções com a de sa ba la da
apu ra ção dos fa tos pe lo in com pe ten te de le ga do.

– Res ta en ten der se hou ve pres são no juiz de mem bro
pa ren te do Tri bu nal de Jus ti ça pa ra a de cre ta ção ime di a- 
ta da pri são pre ven ti va sem ne nhum cui da do le gal. Res- 
ta en ten der se o de le ga do vai res pon der por en ga nar o
pro mo tor e o juiz.

– Ne nhu ma dú vi da que a po pu la ção vai pa gar pe los
er ros dos in com pe ten tes re pre sen tan tes pú bli cos. Cer to
a fa mí lia pro ces sar o es ta do. Er ra do a in de ni za ção não
sair do bol so do de le ga do e seus su pe ri o res. Re co nhe cí- 
vel a ne ces si da de de ma tu ri da de das au to ri da des no pe- 
di do de per dão em pú bli co.

 
Os Ana lis tas – Nes ta se gun da (22) co me ça a pri- 

mei ra ro da da de en tre vis tas dos pré-can di da- 
tos à pre fei tu ra de São Luís com a pre sen ça do
po lê mi co de pu ta do Dr. Yglesio fa lan do aos en- 

tre vis ta do res Ge ral do Ien sen, Na ta na el Fer rei ra e Fe li pe
Klamt de su as re cei tas mi la gro sas pa ra fa zer di fe ren te
dos con cor ren tes.

 
Os Ana lis tas – Evi den te que o se cre tá rio Jef fer- 

son Por te la (PC doB) vai es tar de olhos ar re ga- 
la dos e ou vi dos agu ça dos com a cer te za que o
de pu ta do vai dar a res pos ta na TV Gua rá de- 

pois do con tra-ata que do ges tor da se gu ran ça uti- 
li zan do o Sis te ma Mi ran te na co bran ça par la men tar da
es tram be lha da pri são do jo vem Ayrton Pes ta na.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020
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A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (sua) Pregoeiro (a) e Equipe 
de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que às 09h do dia 06 de julho de 2020, 
no Auditório Central da SSP, Delegado Leofredo Ramos, situada à Avenida dos Franceses, S/N, Vila 
Palmeira, CEP: 65.036-283, São Luís – Maranhão, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 07/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, por item, cujo objeto é aquisição 
insumos para Cromatógrafo Gasoso Acoplado a Espectrômetro de Massas (GC-MS) e 
Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência Acoplado a Detector de Arranjo de Diodos 
(HPLC-DAD) do Instituto Laboratorial de Análises Forenses ILAF/MA. A licitação reger-se-á pelas 
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Estadual n° 
24.629/2008, Lei Estadual nº 10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei 
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, no que 
couber, a Lei Federal nº 8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
site da Secretaria de Estado da Segurança Pública- SSP página www.ssp.ma.gov.br, Portal de 
Compras Governamentais do Governo do Estado do Maranhão www.compras.ma.gov.br (SIGA) e 
Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimento adicional, preferencialmente via 
e-mail (gejuspcsl@bol.com.br) ou diretamente na Comissão Setorial de Licitação, na Avenida dos 
Franceses, S/N, Vila Palmeira, nesta Capital. Telefones para contato (98) 3214-3745 e 3214-3746.

 
São Luís, 16 de junho de 2020.

Rosirene Travassos Pinto
Pregoeira Oficial–SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051813/2020-SSP

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 
DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID realizará às 09h do dia 09 de julho de 2020, na sala de 
sessões públicas da Comissão Setorial de Licitações/SECID, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 
n.º 1.908, Monte Castelo (próximo à FABRIL), nesta Capital, licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL de interesse 
desta SECID, objetivando Contratação de Empresa Especializada para a execução do Projeto de 
Trabalho Técnico Social – PTTS do Residencial José Chagas, em São Luís - MA, desenvolvido pela 
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID. O certame será realizado 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se no 
que couber os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da SECID 
(www.secid.ma.gov.br) ou ainda, na sede da SECID no endereço acima citado, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”.
 

São Luís - MA, 17 de junho de 2020.
SAMUEL SERRA DA SILVEIRA NETO

Presidente CSL/SECID

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 – CSL/SECID

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 76264/2020/SECID

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Dispensa de Outorga 
para o uso de água superficial, sob as coordenadas geográficas: (2°29’29,25’’S 
44°15’33,00’’W), com vazão autorizada de (0.0 m³/dia), por período de bombeamento de (0.0 
hora/dia), situado na Avenida dos Holandeses, no trecho Entroncamento MA-204/Rotatória do 
Calhau. Com finalidade do uso não consuntivo da Água, conforme dados constantes no Processo: 
20060025957/2020 E-processo n° 80802/2020.

São Luís, 18 de junho de 2020.
Atenciosamente,

JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

 A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Licença de Instalação 
Processo: 19070041202/2019 E-processo: 163046/2019, relativa ao Projeto de Melhoramento e 
Pavimentação da Rodovia Vicinal denominada Estrada do Peixe, trecho Matinha / Itans com extensão 
de 16,00 km.

São Luís, 18 de junho de 2020.
 Atenciosamente, 

JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
 EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, 
tipo Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada Semi-Integrada, no modo de Disputa 
Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 27/08/2020, às 09h30, Horário de Brasília, por meio do 
uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a 
contratação de empresa especializada para Adequação da Infraestrutura Predial, Fornecimento, 
Instalação e Manutenção de 01 (uma) plataforma cabinada na Sede da EMAP, de acordo com o 
constante no Processo Administrativo nº. 0620/2020 – EMAP, de 28/04/2020 e especificações do 
Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e 
Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, às disposições dos artigos 
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual n° 
10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.licitacoes-e.com.br e 
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na 
CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através da apresentação de 
dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e informações adicionais serão 
prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/compras, e ou 
notificação direta através de Ofício/Carta ou e-mail.  Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 
3216-6533.

São Luís – MA, 18 de junho de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 006/2020-EMAP

A Pregoeira Oficial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, torna 
público que realizará às 14h30, do 15 de julho de 2020, no AUDITÓRIO, localizado no prédio sede 
da SEMA na Av. dos Holandeses, n° 04, quadra 06, Edifício Manhattan, Calhau, nesta Capital, o 
Pregão de nº 001/2020 - CSL/SEMA, do tipo Menor Preço por item, que tem por objeto, a 
contratação de empresa especializada para Aquisição de Material Elétrico em Geral de acordo 
com as especificações descritas no Termo de Referência, referente ao Processo Administrativo n° 
154287/2019. Deverão ser aplicadas a Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993 e a 
lei complementar 123/01, assim como demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos 
estão gratuitamente à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.sema.ma.gov.br.

São Luís (MA), 17 de junho de 2020.
Yasmin Louzeiro Pimentel

Pregoeira Oficial da CSL/ SEMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - CSL/SEMA

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

EAviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 
011/2020, regime de execução tipo menor preço Global, no dia 08 de Julho de 2020, às 
08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa 
especializada em Serviços de Implantação, Modernização e Manutenção do Sistema de 
Iluminação Pública do Município de Coroatá- MA. Base Legal: 8.666/93 e alterações. 
Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira. Coroatá/MA, 
22/06/2020, Francisco Carvalho Brandão, Chefe da Casa Civil.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Licença de Instalação 
Processo: 20060025705/2020 E-processo: 80794/2020 relativa ao Projeto de Melhoramento e 
Aumento da Capacidade de Tráfego da Avenida dos Holandeses no trecho entroncamento MA-204 / 
Rotatória do Calhau.

São Luís, 18 de junho de 2020.
 Atenciosamente, 

JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
 EDITAL DE COMUNICAÇÃO

 A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Licença de Operação Processo: 
20060016803/2020 E-processo: 78313/2020, relativa ao Projeto de Melhoramento e Pavimentação 
da Rodovia MA-034, trecho Buriti Bravo / Entroncamento MA-262, (Brejo de São Félix) com extensão 
de 63,23 km.

São Luís, 18 de junho de 2020.
Atenciosamente,

JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020-CPL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA, com sede na Rua do Comercio, s/nº 
Centro, no Município de Bela Vista do Maranhão- MA, 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 por objeto 
Contratação de Empresa especializada para implantação de sistema informatizado de contabilidade, 
sistema integrado de arrecadação, folha de pagamento e portal de transparência, acompanhado de 
assistência e suporte técnico para atender as necessidades da administração publica da Prefeitura 
Municipal de Bela Vista do Maranhão - MA Conforme Edital e seus anexos. A sessão do certame 
licitatório será realizada no dia 03 de julho de 2020, às 11:00 (onze) horas, na sala de reuniões da 
Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 
12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou 
ainda mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) feito exclusivamente 
através de guia de recolhimento Municipal- DAM. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. 
Bela Vista do Maranhão – MA. Em 19 de Junho de 2020. Hermeson Silva Santos-Pregoeiro Municipal.

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
CNPJ: 41.611.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.245 - 000 – Peri Mirim /MA

PREFEITURA DE PERI MIRIM - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de PERI MIRIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Concorrência. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será regida pela Lei nº 
8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no 
Município de Peri Mirim - MA. ABERTURA: 22 de Julho de 2020, as 08:30 (Oito horas e trinta minutos), na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, sito na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro - PERI MIRIM /MA, onde serão 
recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.  Participarão da Licitação todas as empresas especializa-
das no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser 
obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 
(doze) horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de PERI MIRIM - MA, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente ou através do e-mail: cplperimirim2017@hotmail.com. PERI MIRIM - 
MA, 19 de Junho de 2020. Erica de Jesus Siqueira- Presidente da CPL

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

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. Viemos comunicar que esta Comissão Permanente de Licitação, 
por meio do seu Presidente e seus Membros vem informar aos Senhores Licitantes do ADIAMEN-
TO do certame referente a licitação na modalidade: a TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020/CPL/PM-
VM - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia 
para Elaboração de Projeto Executivo para Recuperação de Estrada Vicinal, em apoio às 
atividades da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA, que se realizaria no dia: 19 
(dezenove) de junho de 2020 às 08h30min (oito horas e trinta minutos), por motivo de interesse 
público decorrente de fato superveniente desta Administração Pública Municipal, em decorrên-
cia da grande demanda de empresas interessadas em participar do referido certame, e a 
necessidade de realização em um local mais amplo, devido a  prevenção contra a contaminação 
da COVID-19, e ainda por recomendação do Ministério Público, fica adiado para dia 26 (vinte e 
seis) de junho de 2020 às 08h30min (oito horas e trinta minutos). Outras informações: Travessa 
Antônio Filho, s/n, Campina, Vitória do Mearim/MA, CEP: 65.350-000. Vitória do Mearim/MA, 17 de 
junho de 2020. Presidente da CPL: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho.

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

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. Viemos comunicar que esta Comissão 
Permanente de Licitação, por meio do seu Presidente e seus Membros vem informar aos Senhores 
Licitantes do ADIAMENTO do certame referente a licitação na modalidade: a TOMADA DE PREÇOS 
Nº 05/2020/CPL/PMVM - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
Técnicos de Engenharia para Elaboração de Projeto Executivo para Adequação de Estrada Vicinal, 
em apoio às atividades da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA, que se realizaria no dia: 
19 (dezenove) de junho de 2020 às 10h30min (dez horas e trinta minutos), por motivo de interesse 
público decorrente de fato superveniente desta Administração Pública Municipal, em decorrência 
da grande demanda de empresas interessadas em participar do referido certame, e a necessidade 
de realização em um local mais amplo, devido a  prevenção contra a contaminação da COVID-19, e 
ainda por recomendação do Ministério Público, fica adiado para dia 26 (vinte e seis) de junho de 
2020 às 10h30min (dez horas e trinta minutos). Outras informações: Travessa Antônio Filho, s/n, 
Campina, Vitória do Mearim/MA, CEP: 65.350-000. Vitória do Mearim/MA, 17 de junho de 2020. 
Presidente da CPL: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho.

oimparcial.com.brIMPARSamartony Martins
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Cantora revelou ao público que devido a falta de shows por conta da pandemia está
passa por dificuldades financeiras, e que tentou vender live, mas não tiveram interesse

APELO VIRTUAL

Angela Ro Ro pede
ajuda  nas redes sociais
SAMARTONY MARTINS

U
m pe di do de so cor ro aos fãs 
pe las re des so ci ais. Foi o 
que fez a can to ra An ge la Ro 
Ro pe din do aju da aos se- 

gui do res no Ins ta gram na úl ti ma sex- 
ta-fei ra (19): “Es tou pas san do di fi cul- 
da de fi nan cei ra”, ela es cre veu. “Já ten- 
tei ven der ba ra to uma li ve, mas nin- 
guém se in te res sa”, ela acres cen tou 
no post no Ins ta gram. A can to ra pos- 
tou o nú me ro de sua con ta ban cá ria e 
dis se aos se gui do res: “Quem pu der 
de poi si tar ape nas R$ 10, agra de ço”. A 
pu bli ca ção dei xou os fãs da ar tis ta 
pre o cu pa dos. “Tris te ver uma ar tis ta 
do seu ta len to e da sua im por tân cia 
pas sar por is so”, co men tou um. “Es ta- 
mos com vo cê, Ân ge la, fa rei o pos sí- 
vel”, dis se ou tro.

A can to ra  que é uma das vo zes 
mais mar can tes da Mú si ca Po pu lar 
Bra si lei ra já re a li zou  em São Luís no 
ini cio dos 2000 al guns shows on de 
três de les le va ram a as si na tu ra da pro- 
du to ra cul tu ral Ope ra Night. Em en- 
tre vis ta a O Im par ci al, a pro du to ra la- 
men tou a si tu a ção de An ge la Ro Ro. 
“To dos os shows que eu re a li zei aqui 
na ilha eu sem pre es co lhi quem eu 
gos ta va por que eu ban ca va so zi nha, e 
tam bém por não ter pa tro ci na dor. E 
com An ge la Ro Ro não foi di fe ren te. 

An ge la é um pa trimô nio da cul tu ra 
bra si lei ra e do nos so meio mu si cal. É 
uma fi gu ra ma ra vi lho sa, de uma per- 
so na li da de mui to for te. Eu la men to 
mui to ela es tar nes sa si tu a ção. Eu

A CANTORA ANGELA RORO FEZ TRÊS  SHOWS EM SÃO LUÍS NO ANTIGO CIRCO DA CIDADE

acre di to que as au to ri da des li ga das à 
cul tu ra de ve ri am cri ar me ca nis mos 
que pu des sem dar am pa ro aos ar tis- 
tas em ge ral que che ga ram a uma cer- 
ta ida de e não con se guem mais so bre- 
vi ver de sua ar te. Eu sou a fa vor da cri- 
a ção de um meio pa ra am pa rar es ses 
ar tis tas”, res sal tou a pro du to ra cul tu- 
ral.

Em en tre vis ta a O Im par ci al, Ope ra 
Night, pon tu ou tam bém que res pon- 
sa bi li da de do que acon te ce com uma 
tra je tó ria de su ces so ou não de um ar- 
tis ta de pen de de mui tos fa to res. “Tem 
mui to ar tis ta que te ve seu mo men to 
de gla mour e ga nhou mui to di nhei ro, 
mas não sou be fa zer o seu pé de meia. 

E a An ge la Ro Ro fa lan do es pe ci fi ca- 
men te fa lan do de la é uma pes soa 
mui to pro ble má ti ca. Mas mui to pro- 
ble má ti ca mes mo! É uma coi sa fo ra 
do co mum. Eu co nhe ço mi lha res de 
pro du to res que não fa zem a pro du ção 
de um show de la nem de gra ça. Por- 
que tu do que eu fa zia aqui eu man da-
va pa ra Be lém, For ta le za, Te re si na e lá 
as pes so as não acei ta va por que não 
que ri am con fu são. É la men tá vel. A 
An ge la te ve mui tas opor tu ni da des, 
ga nhou mui ta gra na e não sou be ge- 
ren ci ar is so”, con tou Ope ra Night, ex-
pli can do que tu do que es tá acon te- 
cen do ho je é con sequên cia do que a 
can to ra fez no pas sa do.

Do glamour ao
declínio financeiro

POST ANGELA RO RO QUE PEDE QUALQUER QUANTIA AOS FÃS

A pro du to ra cul tu ral, re ve lou ain da que pro du zir os
shows de An ge la Ro Ro trou xe-lhe al guns pro ble mas que
pre fe riu não re ve lar, ape sar de ter re pe ti do os shows por
três ve zes. “Mes mo com to dos os pro ble mas eu sou be
con vi ver com ela. Os ar tis tas quan do tem es se mo men to
de gla mour de ve ri am tam bém ter es se pé no chão. E sa- 
ber que o ama nhã tam bém che ga e vo cê não vai ter uma
si tu a ção fi nan cei ra que o se gu re no fu tu ro. Is so não
acon te ce só com a An ge la Ro Ro. Is so tem acon te ci do
com vá ri os ou tros que es tão pas san do por es sa si tu a ção.
Até mes mo aqui na ilha. Eu co nhe ço vá rio ar tis tas de no- 
me que con tri buí ram e que con tri bu em com a cul tu ra
de nos so es ta do e que es tão pra ti ca men te pas san do fo- 
me. Eu la men to por An ge la Ro Ro, pe los nos sos ar tis tas e
pe lo nos so país que não tem um me ca nis mo que pos sa
aju dar es sa ca te go ria”, afir man do que são ar tis tas que
es tão em si tu a ção fi nan cei ra su per de li ca das e que não
con se guem na da por fal ta de opor tu ni da de, nem mes- 
mo com a Lei de In cen ti vo à Cul tu ra.

Va le lem brar que An ge la Ro Ro com ple tou 70 anos de
ida de em 2019. Ela fez uma tur nê que co me mo rou os 40
anos do seu mar can te dis co de es treia. O ape li do Ro Ro
vem da ri sa da gra ve e rou ca; ca rac te rís ti cas que fa zem
tam bém o di fe ren ci al da voz; um pro nun ci a do so ta que
ca ri o ca, ca rac te ri za do pe la acen tu a ção da vo gal “a”
mui tas ve zes en ca va la da na con so an te “r”, de ma nei ra
ras ga da e aber ta; a fa la rá pi da e atro pe la da acen tua es- 
sas ca rac te rís ti cas. 

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020
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Nova ferramenta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) ajuda, por
meio da inteligência artificial, empresas com vagas abertas e candidatos 

NOVA PLATAFORMA

Vai dar match! 
Conheça o Contrate-me

I
ma gi na uma fer ra men ta que aju- 
da a en con trar a va ga ide al de 
em pre go. É as sim: quem es tá à 
pro cu ra, se ca das tra na pla ta for- 

ma, e quem es tá com a va ga faz o mes- 
mo. E en tão, por meio de in te li gên cia 
ar ti fi ci al, o pro gra ma mos tra ao ofer- 
tan te os cur rí cu los que mais se apro- 
xi mam do que es tá bus can do, não só 
pe las com pe tên ci as téc ni cas, mas, 
tam bém, pe las com pe tên ci as emo ci- 
o nais.

As sim fun ci o na o Con tra te-me, 
par ce ria do Ser vi ço Na ci o nal de 
Apren di za gem In dus tri al (SE NAI) 
com a pla ta for ma de em pre ga bi li da- 
de SPECK, co nhe ci da jus ta men te pe lo 
po ten ci al de mos trar as ca pa ci da des 
so ci o e mo ci o nais dos can di da tos. As 
pos si bi li da des são di re ci o na das aos 
alu nos e ex-alu nos do SE NAI e a qual- 
quer pes soa in te res sa da em tra ba lhar 
na in dús tria bra si lei ra. “O ob je ti vo é 
ga ran tir que as opor tu ni da des de em- 
pre go da in dús tria en con trem os alu- 
nos e ex-alu nos do Se nai, pro mo ven- 
do um mat ch per fei to en tre os jo vens 
for ma dos pe la ins ti tui ção e as ofer tas 
de em pre go dis po ní veis no se tor in- 
dus tri al”, ex pli ca Fe li pe Mor ga do, ge- 
ren te-exe cu ti vo de Edu ca ção Pro fis si- 
o nal do Se nai Na ci o nal.

Co mo con cor rer a uma va ga?
O can di da to que es tá em bus ca de 

uma chan ce no mer ca do de tra ba lho 
de ve se ca das trar e mon tar seu per fil 
na pla ta for ma. Após in se rir os da dos 
obri ga tó ri os, fa rá uma “en tre vis ta vir- 
tu al”. Ne la, o in te res sa do te rá opor tu- 
ni da de de fa lar so bre si, não ape nas 
so bre sua ex pe ri ên cia pro fis si o nal, 
mas, tam bém, so bre seus gos tos, ha-

ESTUDANTES PODEM CADASTRAR CURRÍCULOS PARA TRABALHAR NAS INDUSTRIAS 

bi li da des, qua li da des, pre fe rên ci as 
etc. De pois, a pla ta for ma vai ve ri fi car 
a com pa ti bi li da de com as va gas das 
em pre sas ca das tra das, dan do um 
“mat ch” com aque le per fil que mais 
tem a ver. O ge ren te do Se nai re for ça 
que o im por tan te é o can di da to ter 
bas tan te cla re za na ho ra de es cre ver 
so bre si mes mo na pla ta for ma. “No 
mo men to da en tre vis ta, em que é pre- 
ci so es cre ver so bre su as ca rac te rís ti- 
cas pes so ais, va le a pe na es cre ver bas- 
tan te, pois, quan to mais ca rac te res, 
mais ele men tos a pla ta for ma te rá pa- 
ra, por meio de in te li gên cia ar ti fi ci al, 
com pre en der aque le per fil pro fis si o- 
nal e di re ci o ná-lo pa ra as me lho res 
va gas”, afir ma.

Cur rí cu los sem pre aces sí veis
A pla ta for ma foi lan ça da em ja nei- 

ro de 2020, com fo co no ca das tro dos 
alu nos e ex-alu nos do Se nai, com ob- 
je ti vo de for ma ção da ba se de can di- 

da tos pa ra a in dús tria. Nes te pri mei ro 
mo men to, já são mais de 11 mil cur rí- 
cu los ca das tra dos. Atu al men te, a pla-
ta for ma es tá aber ta a qual quer can di- 
da to in te res sa do em tra ba lhar em em-
pre sas da in dús tria. “Que re mos am- 
pli ar es se ban co de cur rí cu los pa ra, 
num pró xi mo mo men to, abrir pa ra as 
ins cri ções das em pre sas”, ex pli ca Fe- 
li pe. “Es ta mos cer tos de que, por meio 
do Con tra te-me, con se gui re mos mos- 
trar pa ra as in dús tri as os can di da tos 
mais pre pa ra dos. Nos so ob je ti vo é 
aju dar as em pre sas a se rem mais pro-
du ti vas”, as se gu ra.

Além dis so, no Con tra te-me, seu 
cur rí cu lo fi ca rá aces sí vel pa ra as em-
pre sas e vo cê po de rá in cluir no vas in- 
for ma ções quan do qui ser. En tão, o 
que vo cê ain da es tá es pe ran do? Fa ça 
já o seu ca das tro no si te: 
https://www.mun do se- 
nai.com.br/con tra te-me/

EM BUSCA DE EMPREGO

Dicas para melhorar desempenho em concursos
Se vo cê tem a pre ten são de ela bo rar

um pla no de car rei ra e bus car a es ta- 
bi li da de que sem pre pro cu rou em ór- 
gãos go ver na men tais, en tão es tá mais
do que na ho ra de apli car em sua vi da
al gu mas di cas pa ra con cur so pú bli- 
co. To da via, ao cor rer atrás da apro va- 
ção, te nha a cons ci ên cia que pre ci sa- 
rá abrir mão de al gu mas coi sas da sua
ro ti na e en ten der que, mes mo com fo- 
co e um rit mo de es tu dos re gu la do,
nem sem pre é pos sí vel al can çar o car- 
go de pri mei ra. Po rém, trou xe mos di- 
cas sen sa ci o nais que po dem con tri- 
buir bas tan te pa ra o seu de sem pe nho.
Con fi ra!

1. Pes qui se so bre o que lhe agra da
Um dos pri mei ros pas sos pa ra se

pre pa rar com an te ce dên cia pa ra as
pro vas de con cur so pú bli co é sa ber
exa ta men te o ca mi nho que de se ja
per cor rer. Ter a no ção da área já adi- 
an ta mui to o seu ci clo de es tu dos e faz
com que per ce ba o que se rá pre ci so
pa ra con quis tar es se ob je ti vo.

Vo cê vai ob ser var que exis tem vá ri- 
as pro fis sões que es tão em al ta no
mer ca do e, por is so, va le a pe na es co- 
lher aque la que com bi ne mais com o
seu per fil e com pe tên cia.

2. Ve ja re gras da ban ca
Não bas ta ape nas se ins cre ver em

um con cur so, vo cê pre ci sa pes qui sar
o má xi mo pos sí vel a res pei to da ban- 
ca or ga ni za do ra da pro va, prin ci pal- 
men te pa ra iden ti fi car o ní vel de exi- 
gên cia de la. Es se ti po de in for ma ção
con tri bui bas tan te pa ra a sua ro ti na
de es tu dos e dei xa vo cê mais per to de
con se guir a tão so nha da es ta bi li da de
fi nan cei ra. Ava lie o ti po de con cur so
que de se ja, es tu de o edi tal de pon ta a
pon ta e ve ja pro vas an ti gas da ban ca
res pon sá vel pe la pro va. A ban ca Ces- 
pe, por exem plo, cos tu ma ser mais rí- 
gi da, ten do em vis ta que ca da er ro eli- 
mi na um acer to e is so po de ti rar a
con cen tra ção de qual quer es tu dan te
que não es ti ver pre pa ra do su fi ci en te.

Ava lie o ti po de con cur so que de se- 

ja, es tu de o edi tal de pon ta a pon ta e
ve ja pro vas an ti gas da ban ca res pon- 
sá vel pe la pro va. A ban ca Ces pe, por
exem plo, cos tu ma ser mais rí gi da,
ten do em vis ta que ca da er ro eli mi na
um acer to e is so po de ti rar a con cen- 
tra ção de qual quer es tu dan te que não
es ti ver pre pa ra do su fi ci en te.

3. Ela bo re um pla no de es tu dos
Ten do em vis ta que vo cê já sa be

exa ta men te o que quer e já deu uma
boa olha da no edi tal do con cur so, en- 
tão é che ga da a ho ra de or ga ni zar o
seu ci clo de apren di za gem. As téc ni- 
cas de es tu do usa das po dem va ri ar
bas tan te de pen den do do tem po que
tem dis po ní vel e da dis tân cia pa ra o
dia do exa me. Fo que nas ma té ri as que
tem mais di fi cul da de e ar ru me um jei- 
to de en ten der o con teú do de for ma
sim pli fi ca da.

4. Um am bi en te de con cen tra ção
Em bo ra as no vas tec no lo gi as se jam

bem in te res san tes e dê aque la von ta- 
de de me xer no ce lu lar du ran te o es tu- 
do, vo cê pre ci sa se con tro lar e fo car
nos seus in te res ses. A pre pa ra ção do
am bi en te de es tu do é uma das di cas
pa ra con cur so pú bli co que vo cê de ve
ter mais aten ção, afi nal, é ne ces sá rio
dri blar as dis tra ções ao má xi mo. Da
mes ma for ma, pre o cu pe-se em fi car
em um lo cal que se ja are ja do, te nha
uma boa ilu mi na ção e o con for to ne- 
ces sá rio pa ra que con si ga se con cen- 
trar de ver da de. Ca so vo cê se dis per se
com fa ci li da de em ca sa, pro cu re um
am bi en te si len ci o so e que con te nha
to dos os re cur sos que pre ci sa pa ra se
apro fun dar nos li vros e apos ti las.

5. Es ta be le ça al gu mas pau sas
Mes mo que a ban ca or ga ni za do ra

se ja bem exi gen te, vo cê não vai
aguen tar fi car 24 ho ras em fren te um
com pu ta dor ou len do as apos ti las,
não é ver da de? As pau sas são pri mor- 
di ais pa ra vo cê não ape nas ter aque le
mo men to de me xer nas re des so ci ais
e re la xar, mas ab sor ver o que foi
apren di do e oxi ge nar o cé re bro pa ra

que o con teú do fa ça sen ti do. In ter ca le
mo men tos de fo co in ten so no es tu do
e pau sas cur tas e lon gas, pois as sim fi- 
ca mais sim ples de com pre en der as
ma té ri as e ain da ter um pou co de des- 
can so. Por mais que se ja du ra a vi da
de con cur sei ro, com uma boa or ga ni-
za ção dos mé to dos de en si no, seus
mo men tos de la zer po dem ser pre ser-
va dos e, se tu do ocor rer bem, po de até
so brar um tem po pa ra se reu nir com
os ami gos.

6. Cui de da sua saú de
Tal vez vo cê não sai ba, mas es tu dar

exi ge tan to do nos so cor po quan to a
prá ti ca de es por tes, por is so é de su ma
im por tân cia in ves tir em uma boa ali- 
men ta ção e na in ges tão de lí qui dos
fre quen te men te. Cui dar do or ga nis- 
mo aju da a ra ci o ci nar me lhor, evi tar
pro ble mas sé ri os e ain da al can çar um
en ve lhe ci men to sau dá vel da qui a al- 
guns anos. Se pos sí vel, me di te an tes
de co me çar a sua ro ti na de es tu do, pa- 
ra que vo cê con si ga con cen trar as su- 
as ener gi as e ter um de sem pe nho
mais efi ci en te. Além dis so, não des- 
per di ce su as noi tes de so no, pois dor- 
mir bem é es sen ci al pa ra con tri buir
com o fun ci o na men to das cé lu las.

7. Re sol va exer cí ci os de fi xa ção
Mui to além de se pre o cu par com

to da a par te teó ri ca do Di rei to Ad mi-
nis tra ti vo, Di rei to Cons ti tu ci o nal,
Lín gua Por tu gue sa, Ma te má ti ca e de- 
mais ma té ri as, vo cê pre ci sa re sol ver o
má xi mo de exer cí ci os. Tal vez vo cê
não te nha per ce bi do, mas po de acon- 
te cer de um es ti lo de per gun ta se re- 
pe tir em al gu mas pro vas e is so ren der
pon tos pre ci o sos pa ra sua apro va ção.

Sen do as sim, pa ra se dar bem nos
es tu dos, bus que re so lu ções co men ta-
das dos exer cí ci os, fa ça ques tões em
pe río dos al ter na dos de tem po e si mu- 
le as con di ções de uma pro va, pois
elas da rão a ex per ti se que pre ci sa pa ra
ti rar uma boa no ta. Ao fi nal de ca da
es tu do, men su re os re sul ta dos ob ti- 
dos e com pa re o seu de sem pe nho.

Al to Ale gre do Pin da ré

Olin da No va do Ma ra nhão

OPOR TU NI DA DES

Mais de 360 va gas
em dois con cur sos
no Ma ra nhão

Du as ci da des do Ma ra nhão es tão com con cur sos
aber tos. São 365 opor tu ni da des de em pre go com sa lá ri- 
os que va ri am en tre R$ 1.045 e R$ 6 mil. As va gas ofe re ci- 
das nos cer ta mes são pa ra to dos os ní veis de es co la ri da- 
de.

A Pre fei tu ra de Al to Ale gre do Pin da ré ain da es tá com
ins cri ções do Con cur so Pú bli co des ti na do ao pre en chi- 
men to de 259 va gas pa ra pro fis si o nais de ní veis fun da- 
men tal, mé dio e su pe ri or.

Os car gos dis po ní veis pa ra es te cer ta me são:
Ní vel Fun da men tal: Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços

Di ver sos (13); Cui da dor de Cri an ças na Edu ca ção In fan- 
til (5) e Mo to ris ta (2);

Ní vel Mé dio: Téc ni co Ad mi nis tra ti vo (22); Au xi li ar
Ad mi nis tra ti vo (4); Téc ni co Agrí co la (2); Téc ni co em
Agro pe cuá ria (2), Ra di o lo gia (4), Téc ni co em En fer ma- 
gem da ESF (10), Téc ni co em En fer ma gem Plan to nis ta
(10); Téc ni co em La bo ra tó rio (5); Au xi li ar de Con sul tó- 
rio Den tá rio (5); Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (25);

Ní vel Su pe ri or: Pro fes sor do 1º ao 5º ano (25); Pro fes- 
sor do 1º ao 9º ano – Ma te má ti ca (25), Por tu guês (25),
Edu ca ção Fí si ca (5), In glês (4), Ci ên ci as (5), Edu ca ção
Es pe ci al (3), In tér pre te de Li bras (2); Su per vi sor Es co lar
(6); Téc ni co em as sun tos edu ca ci o nais (4); Ori en ta dor
edu ca ci o nal (2); Nu tri ci o nis ta (3); Psi có lo go (6); As sis- 
ten te So ci al (6); Edu ca dor Fí si co (2); En fer mei ro da ESF
(10); En fer mei ro Plan to nis ta (5); Odon tó lo go (2); Mé di- 
co da ESF (2); Fi si o te ra peu ta (2); Te ra peu ta Ocu pa ci o nal
(1); Ve te ri ná rio (1); Bi o mé di co (1); Fo no au dió lo go (1);
Bi oquí mi co (1); Bió lo go (1).

Sa lá ri os
O pe río do de tra ba lho é de 20 a 40 ho ras se ma nais

com ven ci men to a ser re ce bi do pe lo can di da to apro va- 
do e con tra ta do va ri an do no va lor de R$ 1.045,00 a R$
6.000 mais sa lá rio ba se, re pou so re mu ne ra do, gra ti fi ca- 
ções e re pou so re mu ne ra do.

Ins cri ções
As ins cri ções de vem ser re a li za das até o dia 29 des te

mes mo mês, no si te Ins ti tu to Le ga tus. O va lor da ta xa de
ins cri ção a ser pa go pe lo can di da to é de R$ 80, R$ 90 ou
R$ 120.

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

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

São 106 va gas no to tal, dis tri buí das nos car gos de:
Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di ver sos (17); Vi gia
(10); Mo to ris ta D (5); Pro fes sor de Edu ca ção In fan til
(10); Pro fes sor de 1º ao 5º Ano (7); Fis cal Tri bu tá rio (1);
Guar da Mu ni ci pal (3); Agen te de Trân si to (2); Téc ni co
em En fer ma gem (7); Téc ni co em Saú de Bu cal (4); Agen- 
te Co mu ni tá rio de Saú de (8); En ge nhei ro Agrô no mo (1);
Mé di co (6); En fer mei ro (3); En fer mei ro‐Obs te tra (1);
Den tis ta (2); Psi có lo go (1); Fo no au dió lo go (1); Fi si o te ra- 
peu ta (1); Mé di co Ve te ri ná rio (1); As sis ten te So ci al (1);
Quí mi co (1); Edu ca dor Fí si co (1); Te ra peu ta Ocu pa ci o- 
nal (1); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Lín gua Por tu gue sa
(4); Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Lín gua In gle sa (1); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má ti ca (3); Pro fes sor do 6º
ao 9º Ano – Edu ca ção Fí si ca (2) e Pro fes sor de Edu ca ção
Es pe ci al (1).

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o nais de ve rão de- 
sem pe nhar ati vi da des em car ga ho rá ria de 20 a 40 ho ras
se ma nais, com sa lá ri os que al ter nam de R$ 1.045 a R$
6.000 ao mês, além de ou tros be ne fí ci os.

As ins cri ções po dem ser re a li za das até às 23h59 do
dia 6 de ju lho do mes mo ano, ob ser va do o ho rá rio ofi ci al
do mu ni cí pio, no si te do Ins ti tu to Le ga tus. Nes ta eta pa,
se rá co bra da a ta xa de par ti ci pa ção que al ter na de R$ 80
a R$ 120. Os pe di dos de isen ção de ve rão ser re a li za dos
até o dia 5 de ju nho de 2020.

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

A pro va ob je ti va, que es tá pre vis ta pa ra ser apli ca da
em dois pe río dos di fe ren tes, no dia 27 de se tem bro de
2020, se rá ca rac te ri za da nas dis ci pli nas de lín gua por tu- 
gue sa, ra ci o cí nio ló gi co ‐ ma te má ti co, no ções de in for- 
má ti ca, atu a li da des e de co nhe ci men tos es pe cí fi cos, lo- 
cais e pe da gó gi cos. Va le res sal tar que den tre o quan ti ta- 
ti vo de va gas ofer ta das há chan ces re ser va das às pes so as
que se en qua dram nos re qui si tos do edi tal.

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

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Depois de 3 meses fechados, a última semana foi de arrumação e protocolos a serem
seguidos para alguns espaços que reabrirão a partir de hoje, segunda-feira, dia 22

PA TRÍ CIA CU NHA

ACADEMIAS

Estabelecimentos
preparados para reabrir

A
ca de mi as de gi nás ti ca, es tú- 
di os de pi la tes, cen tros de
trei na men to, box de cros s fit e
con gê ne res, já po dem re a brir,

mas cal ma… De acor do com as re gras
sa ni tá ri as es ta be le ci das por por ta ria
do Go ver no do Es ta do, os es ta be le ci- 
men tos te rão que se guir à ris ca uma
nor ma rí gi da pa ra a re a ber tu ra se gu ra
pa ra cli en tes e fun ci o ná ri os. Tan to é,
que nem to das vão re a brir ago ra e op- 
ta ram por re a brir so men te em ju lho,
quan do po de rão ado tar os pro to co los
de se gu ran ça. As que vão re a brir ga- 
ran tem que tu do foi pro vi den ci a do
pa ra aten di men to de for ma se gu ra.

Den tre os vá ri os itens exi gi dos pe la
por ta ria es tá o uso obri ga tó rio de
más ca ras. Pa ra o pro pri e tá rio da MK3
Aca de mi as, Mar kus Trin ta, o rí gi do
pro to co lo fez com que al gu mas aca- 
de mi as ain da não pu des sem re a brir
ago ra. Ou tro pon to foi a ques tão fi- 
nan cei ra, que co mo mui tos alu nos só
pa gam a men sa li da de no iní cio do
mês, re to mar ago ra se ria in viá vel pa ra
al guns cli en tes. “Al gu mas de ci di ram
não abrir por que já es ta mos no fi nal
do mês e há uma in dis po si ção com re- 
la ção ao pa ga men to, por que a mai o- 
ria das fa mí li as já com pro me tem seus
or ça men tos no co me ço do mês. Ou tra
ra zão é que mui tos es tão achan do o
pro to co lo bem rí gi do, e abrir com 30%
da ca pa ci da de fi ca in viá vel ain da.
Exis tem al gu mas me di as que es tão di- 
fi cul tan do a re a ber tu ra, por exem plo,
tem que com prar um termô me tro di- 
gi tal a dis tân cia que não exis te no

mer ca do lo cal, e que pre ci sa ser com- 
pra do fo ra com pre ços 10 ve zes mai o- 
res que o nor mal. En tão tem mui to
do no de aca de mia que não es tá ten do
con di ção de fa zer es se in ves ti men to
ain da, é o que tra van do es sa lo gís ti ca
tam bém”, dis se.

Al gu mas de ci di ram não

abrir por que já es ta mos

no fi nal do mês e há

uma in dis po si ção com

re la ção ao pa ga men to

A aca de mia de le vai re a brir por que
ele con si de ra is so co mo um pe río do
de adap ta ção e que quan to mais ce do
hou ver es se tra ba lho, mas ce do, o “no- 
vo nor mal” acon te ce rá. “Quan to mais
rá pi do eu ti ver uma res pos ta de co mo
vai ser a si tu a ção fi nan cei ra da em- 
pre sa, mas rá pi do eu pos so me re a- 

dap tar pa ra di mi nuir cus tos, ho rá ri os,
en fim, fa zer adap ta ções da par te ope- 
ra ci o nal pa ra ge rar uma di mi nui ção
de cus to e tam bém exis te a adap ta ção
dos meus co la bo ra do res e dos cli en- 
tes, pa ra mos trar que o am bi en te é se- 
gu ro. Por que bo ta ram na ca be ça das
pes so as que aca de mia é lu gar de su- 
per con ta mi na ção e na ver da de, no
nos so en ten di men to a aca de mia é um
lo cal de pro mo ção de saú de. Se cum- 
prin do to das as nor mas sa ni tá ri as,  é
tão se gu ro quan to qual quer ou tra,
com uma ate nu an te, aqui a gen te ai
es tar tra ba lhan do con tra o co ro na ví- 
rus por que es ta mos tra ba lhan do au-
men tan do a ca pa ci da de car di or res pi- 
ra tó ria. A gen te es tá lu tan do con tra a
do en ça. Não es ta mos nu ma fi la de
ban co, ou de su per mer ca do que são
ser vi ços es sen ci ais, mas que não es-
tão lu tan do con tra a do en ça di re ta- 
men te, co mo as aca de mi as. Quan to
mais tem prá ti ca de ati vi da de fí si ca
re gu lar, me nos a chan ce de fa zer a
ver são mais gra ve da do en ça” dis se
Mar kus.

Ou tra ra zão é que

mui tos es tão achan do o

pro to co lo bem rí gi do, e

abrir com 30% da

ca pa ci da de fi ca in viá vel

ain da

Protocolo de segurança cumpridos pelas academias
As aca de mi as pre ci sam cum prir

com os pro to co los de se gu ran ça, ter 
os equi pa men tos de EPI’s (equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al), e se- 
guir as nor mas e con du tas de se gu- 
ran ça e hi gi e ne es ta be le ci das pe la Or- 
ga ni za ção Mun di al da Saú de, pe la Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de e es pe ci- 
fi ca das na car ti lha de pro ce di men tos
ofi ci al do Con se lho Re gi o nal de Edu- 
ca ção Fí si ca, co mo: en tra da e nú me ro
de alu nos con tro la do pa ra evi tar aglo- 
me ra ções res pei tan do sem pre a dis- 
tân cia de 2m por pes soa; alu nos, pro- 
fis si o nais e fun ci o ná ri os que apre sen- 
ta rem sin to mas, ain da que le ves, de- 
ve rão vol tar pra ca sa e pro cu rar uma
uni da de de saú de; proi bi da a en tra da
de pes so as de gru pos de ris co ou com
do en ças crô ni cas; dis po ni bi li za ção de
ál co ol em gel 70% em to dos os es pa- 

ços do es ta be le ci men to; fre quen ta do- 
res que pos suí rem ca be los lon gos, de- 
ve rão man tê-los pre sos; o uso de gar- 
ra fi nhas e to a lhas de ve ser in di vi du al;
obri ga tó rio o uso de más ca ras; evi tar
o uso de lu vas; a por ta ria proí be o uso
dos guar da vo lu mes, a tro ca de rou pa
nos ves tiá ri os e o ba nho na aca de mia;
gru pos de ris co e pes so as com sin to- 
mas de gri pe não de vem fre quen tar a
aca de mia, den tre ou tras es pe ci fi ca- 
ções.

Aca de mia Cur ves es tá cum prin do to dos
os pro to co los de se gu ran ça exi gi dos

Pa ra a pro pri e tá ria da Cur ves, Ema- 
nu el le Ra mos, se o es ta be le ci men to
cum prir to das as nor mas es ta be le ci- 
das pe la por ta ria, não há por que o
am bi en te ser con si de ra do in se gu ro.
“É pre ci so que a gen te te nha res pon- 
sa bi li da de com a gen te e com o ou tro
e ga ran tir que a aca de mia con ti nue a
ser sem pre es pa ço de saú de. Va mos
se guir to dos os pro to co los e aguar dar
to das as au las com se gu ran ça e mui ta
ati vi da de fí si ca”, dis se a pro fis si o nal
de edu ca ção fí si ca.

Va mos se guir to dos os

pro to co los e aguar dar

to das as au las com

se gu ran ça e mui ta

ati vi da de fí si ca

O Do min gos Ra mos, da DMC Fit- 
ness, dis se que es tá fa zen do além do
que es tá sen do exi gi do. “Dis tan ci a- 
men to dos equi pa men tos, dos alu nos,
hi gi e ni za ção, uso de EPIs, termô me- 

tro di gi tal, ta pe ti sa ni tin za ti, bor ri fa- 
do res dis tri buí dos com ál co ol gel em
to dos os am bi en tes da aca de mia, de- 
mar ca ção das áre as li vres pa ra trei no,
au las agen da das, den tre ou tras exi- 
gên ci as… Es ta mos tra ba lhan do for te,
tu do pa ra que to dos es te ja mos em se- 
gu ran ça e pra ti can do nos sas ati vi da- 
des fí si cas”, dis se.

Es ta mos tra ba lhan do

for te, tu do pa ra que

to dos es te ja mos em

se gu ran ça e pra ti can do

nos sas ati vi da des fí si cas

A DMC Fit ness fez mar ca ções e dis tan ci a- 
men to de equi pa men tos na aca de mia

SA FI RA PI NHO

SPE ED CARDS

Ma ra nhen se é o
re cor dis ta bra si lei ro
de me mó ria

Um apai xo na do pe la men te hu ma na. As sim é o no vo
re cor dis ta bra si lei ro de me mó ria, o ma ra nhen se de 34
anos, na tu ral da ci da de de Ca xi as, Cayro Lé da, que en tra
pa ra a his tó ria do Rank Bra sil-2020, por al can çar o me- 
nor tem po pa ra me mo ri za ção de 52 car tas de um ba ra- 
lho em ba ra lha das (spe ed cards): 4 mi nu tos e 20 se gun- 
dos. Mas afi nal o que es tá por trás de uma men te com a
ha bi li da de de me mo ri zar tão ra pi da men te as in for ma- 
ções? O mais no vo re cor dis ta, que tam bém é hip no tis ta,
con ta que des de a in fân cia sem pre foi en vol vi do com
ati vi da des de ra ci o cí nio ló gi co e me mó ria, co mo jo gos
de xa drez, hip no se e má gi ca. “Cla ro que is so in flu en ci ou
bas tan te, mas me mó ria é mé to do e trei no. O nos so cé re- 
bro pos sui uma plas ti ci da de in crí vel e nin guém es tá fa- 
da do a ter uma me mó ria ruim”, es cla re ce Lé da.

Au to-hip no se
Ele des ta ca que é ne ces sá rio exer ci tar a me mó ria, e

pa ra is so, é pre ci so téc ni ca e mé to do. En tão, Cayro Lé da
ali ou al gu mas me to do lo gi as da au to-hip no se pa ra me- 
lho rar o fo co e a me mo ri za ção. “Ba ter es se re cor de bra- 
si lei ro de me mó ria foi uma for ma de pro var pra mim
mes mo que o mé to do fun ci o na. Eu va lo ri zo mui to a par- 
te teó ri ca de qual quer cur so ou mé to do, mas os re sul ta- 
dos fa lam por si só”, res sal ta. Lé da ex pli ca que usou du- 
as téc ni cas se quen ci ais clás si cas de apren di za gem com
au to-hip no se: “PAO e Pa lá cio da Me mó ria”. A pri mei ra
sig ni fi ca Pes soa, Ação e Ob je to (PAO). Ca da car ta do ba- 
ra lho re pre sen ta uma pes soa (ou per so na gem), fa zen do
al go com al gum ob je to. “Por exem plo, o cin co de co pas
pa ra mim sig ni fi ca o Ce bo li nha (per so na gem da his tó ria
em qua dri nhos Tur ma da Mô ni ca) plan tan do ce bo la.
Con for me eu ve jo as car tas, vou cri an do uma his tó ria na
mi nha ca be ça uti li zan do lo cais fí si cos pa ra ima gi nar
on de es ses per so na gens es tão e usan do a téc ni ca Pa lá- 
cio da Me mó ria”, de ta lha.

Re pro gra mar a men te
Uma di ca mui to sim ples e im por tan te da da por Cayro

pa ra quem bus ca me lho rar a me mó ria é pres tar mais
aten ção nas coi sas que es tão sen do exe cu ta das. “Ge ral- 
men te fa ze mos de for ma au to má ti ca. Não pa ra mos pa- 
ra pen sar em qual lo cal es ta mos dei xan do a cha ve do
car ro. Nós sim ples men te fa ze mos sem pen sar, e se al- 
gum dia co lo car mos a cha ve em ou tro lu gar, não se rá fá- 
cil lem brar”, exem pli fi ca.

Cayro de fen de que, além de se rem fan tás ti cas pa ra o
es tu do em ge ral, as téc ni cas de me mo ri za ção po dem fa- 
zer uma pes soa lem brar uma lis ta de com pras, lem brar
o no me de al guém, ou me mo ri zar um nú me ro de te le fo- 
ne, en tre ou tras ne ces si da des so ci ais.

Além de aju dar na me mo ri za ção e ba ter re cor des, a
hip no se é a fer ra men ta de tra ba lho de Cayro Lé da. “Pos- 
suo tam bém uma em pre sa de trei na men tos em hip no- 
se, com cur sos pre sen ci ais e on-li ne na área cor po ra ti va
(hip no se pa ra ven das) e tam bém de de sen vol vi men to
pes so al, in cluin do um cur so de au to-hip no se pa ra me- 
lho rar a me mó ria e a apren di za gem”, com par ti lha. Nas
ho ras va gas, o re cor dis ta Cayro Lé da gos ta de trei nar
má gi ca, to car vi o lão, fa zer exer cí ci os fí si cos e es tu dar
idi o mas. A qua li da de do so no e man ter há bi tos sau dá- 
veis são fa to res im por tan tes na ro ti na do ma ra nhen se
que con quis tou a mar ca.

Spe ed cards
Es ta ca te go ria de me mo ri za ção é cha ma da in ter na ci- 

o nal men te de ‘Spe ed cards’. Pa ra va ler co mo re cor de, é
ne ces sá rio que se me mo ri ze o ba ra lho em, no má xi mo,
cin co mi nu tos; e que o ‘re call’ tam bém se ja fei to em até
cin co mi nu tos.
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SAU LO DU AI LI BE

A re for ma

Os jo gos

Cui ro si da des

Gigante da Vila Passos

Estadual pode ser
no Nhozinho Santos

O
Sam paio Cor rêa ba teu o Paysandu-PA por 2 x
1, no Es tá dio Nho zi nho San tos. O pri mei ro gol
da par ti da foi mar ca do por Hé lio, aos 25 mi nu- 
tos do pri mei ro tem po. O jo ga dor do ti me pa- 

ra en se abriu o pla car, mas o Tri co lor foi me lhor du ran te
os 90 mi nu tos e vi rou a par ti da.

Pa ra quem es tá len do es sa ma té ria e se per gun tan do
que es sa foi a pri mei ra par ti da da vol ta do fu te bol após
mais de três me ses de pa ra li sa ção por con ta da pan de- 
mia do co ro na ví rus es tá en ga na do. Es sa foi a pri mei ra
par ti da sim, mas não do re tor no do fu te bol ma ra nhen se,
mas sim de uma lon ga his tó ria de 70 anos do Nho zi nho
San tos. O Sam paio foi o pri mei ro ven ce dor do es tá dio,
inau gu ra do no dia 1º de ou tu bro de 1950, com a par ti da
con tra o Pa pão da Cu ru zu. Era um dia de fes ta, mas o
pri mei ro gol do Gi gan te da vi la Pas sos foi mar ca do por
Hé lio, atle ta do Paysandu.

Mas pas sa dos 70 anos de mui tas ale gri as pa ra o fu te- 
bol ma ra nhen se e pal co de jo gos me mo rá veis com se le- 
çao Bra si lei ra, Fla men go, vas co, Bo ta fo go e ou tros gran- 
de ti mes do país, o Es tá dio Nho zi nho San tos se rá re a- 
ber to após qua se três anos da mai or re for ma que re ce- 
beu em to das as dé ca das que ser viu ao fu te bol do es ta- 
do.

A úl ti ma par ti da no Nho zi nho San tos foi do Mo to

Club, que ven ceu o Al tos-PI por 1 x 0, pe la ter cei ra ro da- 
da da Sé rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro. O jo go foi no
dia 6 de maio de 2018.

Após es ta par ti da, a pra ça des por ti va fe chou pa ra re- 
for ma. Exe cu ta da pe la Pre fei tu ra de São Luís, as obras
es tão pra ti ca men te fi na li za das e o es tá dio es tá pra ti ca- 
men te pron to.

O anún cio do rei ni cio das ati vi da des es por ti vas de ve
acon te cer em agos to, as sim que o fu te bol ma ra nhen se
de ve re tor nar com su as ati vi da des pa ra a con ti nu a ção
do Cam pe o na to Ma ra nhen se. O Nho zi nho San tos ago ra
tem no vo gra ma do e mo der nos sis te mas de ir ri ga ção e
dre na gem. Os ves tiá ri os es tão to tal men te re for ma dos e
fo ram ins ta la dos sis te mas de ven ti la ção.

A mo der ni za ção do es tá dio com pre en deu a tro ca dos
an ti gos alam bra dos de fer ro por vi dro tem pe ra do, fa ci li- 
tan do a vi são do cam po e dan do mais se gu ran ça ao tor- 
ce dor.

Fo ram re for ma das ain da to da a par te hi dráu li ca e elé- 
tri ca, as ca bi nes da rá dio trans mis são, fei ta a lim pe za do
po ço ar te si a no que abas te ce o es pa ço, bem co mo a res- 
tau ra ção do pla car ele trô ni co, en tre ou tros ser vi ços. A
ilu mi na ção tam bém foi subs ti tuí da e ago ra é em LED. O
Nho zi nho San tos tam bém te rá aces si bi li da de pa ra pes- 
so as com de fi ci ên cia.

Com a pos si bi li da de de se de úni ca pa ra a con ti nu a- 
ção do Cam pe o na to Ma ra nhen se 2020, o Nho zi nho
San tos se rá mui to im por tan te, prin ci pal men te pa ra as
equi pes do in te ri or que dis pu tam a com pe ti ção. As par- 
ti das po de rão acon te cer de for ma si mul tâ nea, com jo- 
gos no Cas te lão e ao mes mo tem po no Nho zi nho San- 
tos. Além do Cam pe o na to Ma ra nhen se des te ano, Sam- 
paio Cor rêa e Mo to Club se rão gran des be ne fi ci a dos
com a re a ber tu ra do Es tá dio Nho zi nho San tos.

Os dois gran des clu bes da ca pi tal dis pu tam com pe ti- 
ções na ci o nais e po de rão man dar jo gos no Gi gan te da
Vi la Pas sos. Con si de ra do um “cal de rão”, a pro xi mi da de
da tor ci da do gra ma do é uma for ma de pres si o nar os jo- 
ga do res das equi pes ad ver sá ri as e ain da in cen ti var os
“ti mes da ca sa”.

Li be ra ção do Nho zi nho
Com 97% das obras con cluí das, o Nho zi nho San tos

tam bém pre ci sa de li be ra ção pa ra vol tar a re ce ber par ti- 
das. 

O se cre tá rio de Es por tes de São Luís, Jas son La go re- 
ve lou que ain da de pen de de au to ri za ção da Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF) e a Con fe de ra ção Bra si- 
lei ra de Fu te bol (CBF), além do Go ver no do Es ta do do
Ma ra nhão.

A li be ra ção do es tá dio tam bém de pen de de lau dos
téc ni cos da Po lí cia Mi li tar, do Con se lho Re gi o nal de En- 
ge nha ria e Agro no mia (CREA), do Cor po de Bom bei ros e
da Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Mai or pú bli co
No dia 26 de mar ço do ano de 1980, em con fron to vá- 

li do pe lo Cam pe o na to Bra si lei ro da 1ª Di vi são, o Ma ra- 
nhão Atlé ti co Clu be, re ce ben do o Vas co da Ga ma, ba teu
o re cor de de pú bli co do Es tá dio Mu ni ci pal Nho zi nho
San tos. 

Na oca sião, 24.865 es pec ta do res com pa re ce ram a es- 
sa pra ça es por ti va. Es sa fa ça nha per ma ne ce até ho je, e
não po de rá ser mais al can ça da, já que atu al men te o
Nho zi nho San tos po de re ce ber um pú bli co má xi mo de
12 mil pes so as.

Pe lé no Nho zi nho San tos
No dia 5 de no vem bro de 1967, o Rei Pe lé des fi lou pe- 

los gra ma dos do Gi gan te da Vi la Pas sos. Pe lé era jo ga dor
do San tos e en fren tou um se le ci o na do ma ra nhen se.

A par ti da foi be ne fi cen te e re a li za da pe la 1ª da ma do
Ma ra nhão na épo ca, Marly Sarney, es po sa do en tão go- 
ver na dor Jo sé sarney, que foi pre si den te al guns anos de- 
pois. O jo go ter mi nou 1 a 0 pa ra o San tos, com gol de Sil- 
va, aos 17 mi nu tos do 2º tem po. Foi a úl ti ma vez que Pe lé
es te ve no Ma ra nhão.

Fi cha téc ni ca
Se le ção Ma ra nhen se 0 x 1 San tos
Se le ção Ma ra nhen se: Man gui to; Pau lo (Ni val do), Al- 

zi mar, Al vin da Guia e Cor rêa; Né lio (Car los Al ber to),
Bar rão (San ta na) e Iza ac; Gar rin chi nha, Cân di do (Amé- 
ri co) e Pe le zi nho.

San tos: La er te; Car los Al ber to, Jo el, Or lan do, Ge ral di- 
no e Vic tor (Ne grei ros); Li ma, Or lan di no e Sil va (Abel);
Pe lé, Cou ti nho e Edu.
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