
Ano XCIV   Nº 36.116  |   SÃO LUÍS-MA, TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232.0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

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

APARTE     Cor         BASTIDORES
TER 23/06/2020

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

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

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

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

Sob pressão sanitária, política, social e econômica, tudo ao mes-
mo tempo, o Governo de Jair Bolsonaro discute qual será o futuro 
do auxílio emergencial de R$ 600, que ontem começou a ser pago 
a 3ª parcela. 

Auxílio oxigenador

Graça Maria Pereira e sua filha, Talita de Oliveira Friseiro, foram mortas no último dia 7 de junho a mando do  ex-marido de Graça. De acor-
do com a delegada responsável pelo caso, o suposto mandante teria contratado  um homem para matar as duas por uma quantia de R$ 5 mil. 
O suspeito trabalhava em uma obra ao lado da  residência das vítimas e tinha fácil acesso à casa, já que era conhecido das vítimas. PÁGINA 9

Cinema recebe  doações 
para evitar fechamento

OLHO D'ÁGUA
Donos de bares 

 derrubados  podem 
ser indenizados  

Defensoria Pública do Maranhão 
move ação para ajudar os donos de 
estabelecimentos derrubados na orla 
marítima pelo Poder Público em 2016.

PÁGINA 2

A paixão e admiração pelas salas 
de cinema mais tradicionais que 
estão unindo diversos cinéfilos e 

frequentadores do cinema na campanha 
“Todos pelo Cine Lume”, que tem como 

objetivo arrecadar dinheiro para impedir 
que o espaço, inaugurado há oito anos, 

feche as portas. PÁGINA 12

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

Abertura de bares e restaurantes é antecipada
PÁGINA 3

R$ 5 mil :
a vida de Graça

Futuro da pandemia 
pode ser ainda mais 

devastador no Brasil, 
aponta estudo

 PÁGINA 3

SAÚDE PÚBLICA
Projeto quer  40% 

de adicional de 
insalubridade para 
agentes de saúde

NOVA REALIDADE: Dia de São 
João é comemorado em casa

Projeto de Lei quer instituir adicional de 
insalubridade de 40% aos comunitários de 
saúde e aos agentes de endemias durante o 
período da pandemia  agentes comunitá-

rios e agentes de endemias, estão expostos 
aos riscos de contraírem as doenças que dis-

põem a combater.  PÁGINA 5

SAÚDE

SOBREVIVENDO
PÁGINA 10

PÁGINA 12

INCERTEZAS

CRIME POR ENCOMENDA

ANS aponta  recorde  de 
queixas contra planos

Conheça a dieta Dukan 
para emagrecer rápido

PÁGINA 2
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O Núcleo de Tecnologia Celular da PUCPR já tem vasta experiência com o uso de
células tronco mesenquimais (CTMs) para doenças pulmonares

In je ção de cé lu las

In ter na ções

Ina dim plên cia

PESQUISA

Células-tronco podem
combater à covid-19

P
es qui sa do res da Pon ti fí cia
Uni ver si da de Ca tó li ca do Pa- 
ra ná (PUC PR), do Com ple xo
Hos pi tal de Clí ni cas da Uni- 

ver si da de Fe de ral do Pa ra ná (CHC-
UF PR) e do Ins ti tu to Car los Cha gas da
Fun da ção Ins ti tu to Oswal do Cruz
(ICC/Fi o cruz Pa ra ná) ini ci a ram uma
pes qui sa pi o nei ra que usa cé lu las-
tron co no tra ta men to de pa ci en tes
com a co vid-19. O co or de na dor do
Nú cleo de Tec no lo gia Ce lu lar da PUC- 
PR, Pau lo Brof man, um dos lí de res do
pro je to, dis se ho je (22), em en tre vis ta
à Agên cia Bra sil, que a do en ça se
apre sen ta de ma nei ra mui to di ver si fi- 
ca da nos pa ci en tes, en vol ven do des- 
de sin to mas le ves até si tu a ção pul mo- 
nar bas tan te gra ve, que le va à ne ces si- 
da de de in tu ba ção e apoio de pró te se
ar ti fi ci al ou de res pi ra dor.

“Um gran de pro ble ma des ses pa ci- 
en tes que evo lu em de ma nei ra mais
gra ve é que ocor re uma al te ra ção que
a gen te cha ma de “tem pes ta de de ci- 
to ci nas” e le va a uma in fla ma ção res- 
pi ra tó ria mui to gran de que vai ocu par
boa par te da es tru tu ra pul mo nar, fa- 
zen do com que a área de tro ca do CO2
pe lo oxi gê nio di mi nua mui to”, ex pli- 
cou Brof man.

O Nú cleo de Tec no lo gia Ce lu lar da
PUC PR já tem vas ta ex pe ri ên cia com
o uso de cé lu las tron co me sen qui mais
(CTMs), de ri va das do te ci do do cor- 
dão um bi li cal (TCU), pa ra do en ças
pul mo na res, des de pes qui sa bá si ca,
pes qui sa clí ni ca e até em pes qui sa clí- 

ni ca ex pe ri men tal.

“E elas se mos tra ram mui to pró pri- 
as pa ra is so, por que têm uma im por- 
tan te ação an ti-in fla ma tó ria. Is so vai
fa zer com que a di mi nui ção des sa car- 
ga vi ral de ci to ci nas que es tão pro du- 
zin do es sa re a ção in fla ma tó ria di mi- 
nua de ma nei ra sig ni fi ca ti va, fa zen do
com que as cé lu las que pos sam ir ao
pul mão e com pli car a si tu a ção de le,
não fa çam es se ca mi nho”, dis se Pau lo
Brof man acres cen tan do  que a ex pec- 
ta ti va é mui to pro mis so ra, no sen ti do
de tra tar os pa ci en tes já gra ve men te
com pro me ti dos.

Nes se es tu do pi lo to se rão en vol vi- 
dos 15 pa ci en tes. Ho je (22), es tá sen- 
do in cluí do o pa ci en te nú me ro qua- 
tro. Em até du as se ma nas, de ve rão ser
in cluí dos to dos os 15 pa ci en tes se le ci- 
o na dos, já in ter na dos na UTI de co vid
do Hos pi tal das Clí ni cas da UF PR.

O ob je ti vo, dis se Brof man, é uti li zar
cé lu las de ri va das do cor dão um bi li- 
cal, que são iso la das e ex pan di das e,
de pois de fei to o con tro le de qua li da- 
de, elas são in je ta das nos pa ci en tes
por via en do ve no sa. “O nos so pro to- 
co lo cor res pon de a 500 mil cé lu las in- 
je ta das a ca da dia por três do sa gens,
ou se ja, por qui lo de pe so. Um pa ci en- 
te re ce be, apro xi ma da men te, 1,5 mi- 
lhão de cé lu las por qui lo de pe so”. A
in fu são in tra ve no sa te rá in ter va los de
24 ho ras e se rá re a li za da em con jun to

com o tra ta men to con ven ci o nal, ex-
pli cou.

Pau lo Brof man in for mou que já há
com pro va ção de que es sas cé lu las vão
pa ra o pul mão, on de exer cem a fun- 
ção im por tan te de imu no mo de la do ra
e an ti-in fla ma tó ria que elas já pro du- 
zem. “E a gen te tem es pe ran ça que is- 
so pos sa di mi nuir mui to es sa re a ção
in fla ma tó ria, en cur tan do o tem po de
ne ces si da de de in tu ba ção e do uso do
res pi ra dor, e im pe din do que a le são
que fi ca ins ta la da no pul mão, após a
agres são por es sas ci to ci nas in fla ma- 
tó ri as, não dei xe ci ca triz mui to gran- 
de”.

Brof man ex pli cou que es se é um
pro ble ma gran de, por que mes mo os
pa ci en tes que es tão so bre vi ven do à
co vid-19 es tão apre sen tan do al gum
grau de se que la. A ex pec ta ti va dos
pes qui sa do res é que as cé lu las tron co
pos sam re du zir tam bém es se grau de
le são.

As cé lu las tron co me sen qui mais
são pro du zi das na PUC PR, en quan to
a Fi o cruz Pa ra ná vai men su rar as ci to-
qui nas in fla ma tó ri as. A ideia é que os
pri mei ros re sul ta dos des se es tu do pi- 
lo to, en vol ven do os 15 pa ci en tes do
Hos pi tal das Clí ni cas da UF PR, tem po
de in tu ba ção e de hos pi ta li za ção, pos- 
sam ser ob ti dos até o fi nal de ju lho. Os
pa ci en tes se rão acom pa nha dos du- 
ran te qua tro me ses. A ideia é ava li ar a
se gu ran ça do mé to do uti li za do, is to é,
ve ri fi car que não cau sa da no ao pa ci-
en te.

CLIENTES

Mais de 4 mil queixas contra planos de saúde

RECLAMAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E EXAMES AUMENTAM DESDE ABRIL

Os cli en tes de pla nos de saú de re- 
gis tra ram 4.701 quei xas re la ci o na das
à pan de mia do no vo co ro na ví rus na
Agên cia Na ci o nal de Saú de Su ple- 
men tar (ANS), en tre o íni cio de mar ço
e o dia 15 de ju nho. O da do faz par te
da se gun da edi ção do Bo le tim Co vid-
19, di vul ga do ho je (22) pe la agên cia
re gu la do ra.

En tre as quei xas, 36% di zem res pei- 
to a exa mes e tra ta men to da do en ça e
43% re cla ma vam de ou tras as sis tên ci- 
as afe ta das pe la pan de mia. Ou tros
21% fo ram so bre te mas não as sis ten- 
ci ais, co mo con tra tos ou re gu la men- 
tos.

As re cla ma ções so bre di fi cul da des
no tra ta men to ou exa mes de co vid-19
se guem em tra je tó ria de au men to
des de abril. Na pri mei ra quin ze na de
ju nho, fo ram 452 quei xas, con tra 352
na se gun da quin ze na de maio e 317
nos pri mei ros 15 di as de maio.

A ANS diz que os da dos in for mam
ape nas o nú me ro de re la tos dos con- 
su mi do res e não in clu em qual quer
aná li se de mé ri to so bre pos sí veis in- 
fra ções nos ser vi ços ofe re ci dos.

O nú me ro to tal de re cla ma ções re- 
ce bi das pe la agên cia em abril e maio
de 2020 fi cou abai xo dos mes mos me- 
ses de 2019. Se gun do a ANS, fo ram
9.138 quei xas em maio des te ano,
con tra 10.186 no ano pas sa do.

Em ja nei ro, fe ve rei ro e mar ço, 2020
su pe rou o nú me ro de re cla ma ções do

ano pas sa do. A mai or di fe ren ça foi no
pri mei ro mês do ano, quan do fo ram
re gis tra das 15.102 ocor rên ci as, con tra
9.661 no mes mo pe río do do ano pas- 
sa do.

O bo le tim da ANS tam bém in for ma
da dos so bre tem po e cus to de in ter na- 
ção de pa ci en tes por co vid-19 na saú- 
de su ple men tar. Pa ra es ses da dos, a
agên cia de ci diu usar uma me di a na
em vez de uma mé dia sim ples. Se gun- 
do a agên cia, “a mu dan ça foi fei ta por
ser a me di a na mais ade qua da quan do
há da dos dis cre pan tes – na tu ral em
vir tu de da gran de he te ro ge nei da de
do se tor –, evi tan do que va lo res des to- 
an tes in ter fi ram no re sul ta do da aná- 
li se”.

O bo le tim diz que a me di a na de di- 
as de in ter na ção na UTI por co vid-19
pas sou de 10,9 di as em abril pa ra 12
di as em maio, o que ele vou o cus to
por in ter na ção de R$ 40.477,00 pa ra
R$ 48.150,00 Tam bém con tri buiu o
en ca re ci men to da diá ria de in ter na- 
ção, que su biu de R$ 3.714,00 pa ra R$
4.013,00.

Nos lei tos co muns, a me di a na de
di as de in ter na ção tam bém su biu, de
5,1 pa ra 5,8 di as. O cus to por diá ria
au men tou de R$ 1.611,00 pa ra R$
1.808,00, e o cus to to tal por in ter na- 
ção, de R$ 8.133,00 pa ra 10.393,00.

Os da dos con si de ram in for ma ções

pres ta das por 50 ope ra do ras de pla- 
nos de saú de que têm hos pi tais pró- 
pri os. Se gun do es sas ope ra do ras, os
lei tos pa ra co vid-19 re gis tra ram 61%
de ocu pa ção em maio, se con si de ra-
dos lei tos co muns e de UTI. Em abril,
o per cen tu al de ocu pa ção foi de 45%.
Pa ra os de mais pro ce di men tos, tam- 
bém hou ve al ta na ocu pa ção, de 54%
em abril pa ra 61% e maio. O per cen tu-
al con ti nua abai xo de fe ve rei ro, quan-
do a ocu pa ção de lei tos pa ra pro ce di-
men tos não re la ci o na dos à co vid-19
era de 69%. A ocu pa ção ge ral de lei tos
nos hos pi tais des sas 50 ope ra do ras
tam bém fi cou abai xo dos 76% re gis- 
tra dos em maio de 2019.

A agên cia re gu la do ra tam bém in-
for mou no bo le tim que a ina dim plên- 
cia te ve al ta no mês de maio. Nos pla- 
nos fa mi li a res, o per cen tu al de cli en- 
tes que não qui ta ram o va lor con tra ta- 
do su biu de 12% pa ra 15%. Já nos pla-
nos co le ti vos, a mé dia su biu de 6% pa-
ra 8%. Se con si de ra dos os dois gru pos,
a ina dim plên cia ge ral foi de 9% pa ra
11%.

As sim co mo nas in ter na ções, a ANS
uti li zou me di a nas pa ra cal cu lar os
per cen tu ais, de mo do a re du zir o im- 
pac to dos da dos mais dis cre pan tes da
mé dia. Os da dos de ina dim plên cia in- 
clu em 102 ope ra do ras, que reú nem
74% dos be ne fi ciá ri os.

DEXAMETASONA

OMS pede aumento da
produção de corticoide

DIRETOR DA OMS MANTÉM A PREOCUPAÇÃO COM VÍRUS

Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) pe diu nes ta
se gun da-fei ra um au men to na pro du ção de de xa me ta- 
so na, um po ten te cor ti coi de que de mons trou ser efi caz
no tra ta men to de pa ci en tes  gra ves com co vid-19.

“O pró xi mo de sa fio é au men tar a pro du ção e dis tri- 
buir a de xa me ta so na de ma nei ra rá pi da e equi ta ti va em
to do o mun do, con cen tran do-se em on de é mais ne ces- 
sá ria”, dis se o di re tor-ge ral da OMS, Te dros Adha nom
Ghebreyesus, du ran te uma en tre vis ta co le ti va vir tu al da
se de da or ga ni za ção em Ge ne bra.

“Fe liz men te, é um me di ca men to ba ra to e exis tem nu- 
me ro sos fa bri can tes de de xa me ta so na em to do o mun- 
do, que es ta mos con ven ci dos de que po dem ace le rar a
pro du ção”, acres cen tou.

De acor do com os pri mei ros re sul ta dos do en saio clí- 
ni co bri tâ ni co Recovery pu bli ca do na se ma na pas sa da,
a de xa me ta so na re duz a mor ta li da de em um ter ço en tre
os pa ci en tes com CO VID-19 mais gra ves.

Es te me di ca men to é o pri mei ro a mos trar me lho ra
en tre os por ta do res de co ro na ví rus, no mo men to em
que ain da não há va ci na. Já é usa do em mui tas in di ca- 
ções por seu po de ro so efei to an ti-in fla ma tó rio.

O es tu do bri tâ ni co tam bém mos trou que a mor ta li- 
da de é re du zi da em até um quin to en tre os pa ci en tes
me nos gra ves, que re ce bem oxi gê nio com uma más ca ra,
sem a ne ces si da de de in tu ba ção.

Por ou tro la do, o tra ta men to não mos trou ne nhum
be ne fí cio pa ra pa ci en tes que não pre ci sam de as sis tên- 
cia res pi ra tó ria.

O di re tor-ge ral da OMS afir mou que “a de xa me ta so na
só de ve ser usa da em pa ci en tes com CO VID-19 gra ve- 
men te en fer mos, sob su per vi são mé di ca ri go ro sa”.

PRAZO

Anticorpos duram
menos no organismo

ESTUDO MOSTRA  QUE ANTICORPOS SOMEM  COM O TEMPO

Os ní veis de an ti cor pos en con tra dos em pa ci en tes re- 
cu pe ra dos da Co vid-19 di mi nuí ram ra pi da men te dois a
três me ses após a in fec ção em pa ci en tes sin to má ti cos e
as sin to má ti cos, de acor do com um es tu do chi nês, o que
cria dú vi das a res pei to da du ra ção da imu ni da de con tra
o no vo co ro na ví rus. A pes qui sa, pu bli ca da no pe rió di co
ci en tí fi co Na tu re Me di ci ne no dia 18 de ju nho, en fa ti za o
ris co de se usar os “pas sa por tes de imu ni da de” da Co- 
vid-19 e jus ti fi ca o uso pro lon ga do de in ter ven ções de
saú de pú bli ca co mo o dis tan ci a men to so ci al e o iso la- 
men to de gru pos de al to ris co, dis se ram pes qui sa do res.
Au to ri da des de saú de de al guns paí ses, co mo a Ale ma- 
nha, es tão de ba ten do a éti ca e a vi a bi li da de de se per mi- 
tir que pes so as que ti ve ram um exa me de an ti cor pos po- 
si ti vo cir cu lem com mais li ber da de do que as que não ti- 
ve ram. A pes qui sa, que es tu dou 37 pa ci en tes sin to má ti- 
cos e 37 as sin to má ti cos, des co briu que, dos que ti ve ram
exa mes po si ti vos pa ra a pre sen ça dos an ti cor pos IgG,
um dos prin ci pais ti pos de an ti cor pos in du zi dos após a
in fec ção, mais de 90% mos tra ram de clí ni os acen tu a dos
den tro de dois a três me ses. A por cen ta gem mé dia de
de clí nio foi de mais de 70% em pa ci en tes sin to má ti cos e
as sin to má ti cos. Pa ra an ti cor pos neu tra li za do res de so- 
ro, a por cen ta gem mé dia de de clí nio em in di ví du os sin- 
to má ti cos foi de 11,7%, e em in di ví du os as sin to má ti cos
foi de 8,3%. O es tu do foi re a li za do por pes qui sa do res da
Uni ver si da de Mé di ca de Chongqing, uma fi li al do Cen- 
tro de Con tro le e Pre ven ção de Do en ças da Chi na e de
ou tros ins ti tu tos. Jin Dong-Yan, pro fes sor de vi ro lo gia
da Uni ver si da de de Hong Kong que não par ti ci pou do
gru po de pes qui sa, dis se que o es tu do não ne ga a pos si- 
bi li da de de ou tras par tes do sis te ma imu no ló gi co po de- 
rem ofe re cer pro te ção. Al gu mas cé lu las me mo ri zam co- 
mo li dar com um ví rus quan do são in fec ta das pe la pri- 
mei ra vez e po dem apre sen tar uma pro te ção efi ci en te se
hou ver uma se gun da ro da da de in fec ção, dis se. Ci en tis- 
tas ain da in ves ti gam se es te me ca nis mo fun ci o na pa ra o
no vo co ro na ví rus.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional Maranhão,
confirmou que os estabelecimentos podem reabrir seus estabelecimentos

ANTECIPAÇÃO

Bares voltam a
funcionar sábado
SAMARTONY MARTINS

O
s ba res e res tau ran tes de São 
Luís ti ve ram seu fun ci o na- 
men to an te ci pa do do pró xi- 
mo dia 29 pa ra es te sá ba do, 

dia 27 de ju nho. A in for ma ção foi con- 
fir ma da por Gus ta vo Araú jo, pre si- 
den te da As so ci a ção Bra si lei ra de Ba- 
res e Res tau ran tes, sec ci o nal Ma ra- 
nhão (Abra sel-Ma), afir mou que o go- 
ver na dor Flá vio Di no (PC doB), au to- 
ri zou a re a ber tu ra do se tor, an te ci- 
pan do em dois di as, o pre vis to.

A de ci são foi to ma da após o di a lo go 
en tre o che fe da Ca sa Ci vil, Mar ce lo 
Ta va res e Gus ta vo Araú jo, que re pre- 
sen tou o se tor ao lon go das reu niões 
du ran te to o pe río do de qua ren te na 
por con ta do no vo co ro na ví rus (co- 
vid-19).

Em um ví deo que cir cu la pe las re- 
des so ci ais, Gus ta vo Araú jo, ex pli ca 
que a an te ci pa ção ocor reu após Mar- 
ce lo Ta va res ter apre sen ta do ao go ver- 
na dor es tu dos que fo ram re a li za dos 
de for ma cri te ri o sa e re sol ve ram aca- 
tar o plei to da ca te go ria e re sol ve ram 
an te ci par a re to ma da das ati vi da des 
dos ba res e res tau ran tes em São Luís. 
“Te re mos o pri mei ro fi nal de se ma na 
pa ra tra ba lhar”, con fir mou Gus ta vo 
Araú jo.

Com a re a ber tu ra dos es ta be le ci- 
men tos, os pro pri e tá ri os vão tra ba- 
lhar in ten sa men te pa ra ame ni zar o 
im pac to econô mi co do no vo co ro na- 
ví rus que atin giu com for ça o se tor de 
ba res e res tau ran tes da ilha. Du ran te o 
pe río do em que es ti ve ram fe cha dos, 
cen te nas de tra ba lha do res fo ram dis-

BARES E RESTAURANTES PODEM ABRIR A PARTIR DESTE SABADO 

pen sa dos de su as fun ções. Um res tau- 
ran te dos ca sos mais em ble má ti cos 
que mar cou a ca te go ria foi o ca so de 
um res tau ran te que a de mi tiu 70 fun- 
ci o ná ri os. Ou tros res tau ran tes  tam- 
bém acom pa nha ram a on da por não 
ter con di ções de pa gar os sa lá ri os du- 
ran te des de que o dis tan ci a men to so- 
ci al foi im pos to. Ou tros fe cha ram e 
ou tros ti ve ram que in ves tir  na prá ti ca 
delivery, ser vi ço de en tre ga fun ci o na a 
par tir do mo men to que cli en te en tra 

em con ta to com o es ta be le ci men to, 
faz seu pe di do e o re ce be em sua ca sa.

Por meio de no ta, o Go ver no do 
Ma ra nhão in for mou que, con for me 
pre vi são ex pos ta no ane xo III da por- 
ta ria 40, anun ci a da no úl ti mo dia 18 
de ju nho, ba res e res tau ran tes es tão 
au to ri za dos a re to mar su as ati vi da des 
a par tir do dia 27 de ju nho, pró xi mo 
sá ba do, des de que aten dam to das as 
nor mas sa ni tá ri as pré-es ta be le ci das.

PANDEMIA

Futuro pode ser ainda
mais devastador no Brasil

Com 1.085.038 pes so as in fec ta das, o Bra sil ul tra pas- 
sou a mar ca de 50 mil mor tes por CO VID-19. En tre sá ba- 
do e on tem, fo ram re gis tra dos 641 no vos óbi tos, ele van- 
do o nú me ro pa ra 50.617, de acor do com da dos do Mi- 
nis té rio da Saú de. No mes mo pe río do de 24 ho ras, fo- 
ram adi ci o na dos 17.459 ca sos às es ta tís ti cas do ór gão.
Pa ra es pe ci a lis tas, não só o Bra sil co me çou o re la xa- 
men to das me di das de iso la men to so ci al no mo men to
er ra do, quan do a ele va ção da cur va ain da não foi fre a da,
co mo não to mou as me di das ne ces sá ri as pa ra evi tar no- 
vos sal tos. 

Ao mes mo tem po que pre fei tos e go ver na do res dis- 
cu tem a fle xi bi li za ção do iso la men to so ci al, o Bra sil che- 
ga ao seu pe río do mais de vas ta dor do co ro na ví rus. E no- 
vos re cor des de mor tes ain da po dem ser ba ti dos.

“É mui to tris te ver es ses da dos epi de mi o ló gi cos do
Bra sil. Mas, in fe liz men te, era de se es pe rar com uma po- 
lí ti ca go ver na men tal tão er rá ti ca e, mui tas ve zes, con- 
tra di tó ria, na qual o pró prio pre si den te da Re pú bli ca é
con tra as ori en ta ções do Mi nis tro da Saú de, quan do nós
ain da tí nha mos um mi nis tro”, dis se o pro fes sor da Uni- 
ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais Unaí Tu pi nam bás,
que é re fe rên cia em Be lo Ho ri zon te e in te gra o co mi tê
for ma do por in fec to lo gis tas pa ra com ba te ao co ro na ví- 
rus na ca pi tal mi nei ra.

 Há 37 di as, o on co lo gis ta Nel son Tei ch dei xou o co- 
man do do mi nis té rio – se gun da bai xa no car go em meio
à pan de mia do no vo co ro na ví rus. “In fe liz men te, a gen te
po de ain da ba ter no vos re cor des já que a ta xa de le ta li- 
da de não pa ra de au men tar”, acres cen tou.

A in fec to lo gis ta, MBA em Ges tão de Saú de e Con tro le
de In fec ção As so ci a da a Sis te mas de Saú de e mes tre em
Saú de Pú bli ca pe la Johns Hop kins, Lu a na Araú jo, clas si- 
fi ca a si tu a ção atu al co mo uma “tra gé dia”. 

“E não se po de di zer que a tra gé dia já se en cer rou. In- 
de pen den te men te do nú me ro bru to de mor tes, ca da
uma de las é um so fri men to imen su rá vel e elas pre ci sam
ser res pei ta das e sen ti das”, dis se. “In fe liz men te, a gen te
não po de di zer que va mos pa rar por aí. A do en ça es tá se
in te ri o ri zan do, tem se es pa lha do ra pi da men te e is so é
ex tre ma men te pre o cu pan te”, acres cen tou. Ela acre di ta
que o pro ble ma es tá bem lon ge de uma re so lu ção.

De acor do com o Mi nis té rio da Saú de, o mai or nú me- 
ro de ca sos con fir ma dos ain da con ti nua com o Nor des te
(379.297). A Re gião Su des te vem lo go em se gui da, com
377.817. Cen tro-Oes te con ta com 63.553, o Sul com
51.531 e o Nor te, com 212.940 ca sos con fir ma dos. A ta xa
de le ta li da de da do en ça es tá em 4,7%.

TRUMP

EUA pode ter mais de 150 mil mortos

PRESIDENTE DOS EUA, DONALD TRUMP, AFIRMOU QUE PAÍS PODE SUPERAR A MARCA

O pre si den te ame ri ca no, Do nald Trump,
dis se nes ta se gun da-fei ra (22) que os mor- 
tos na pan de mia do no vo co ro na ví rus po- 
dem al can çar ou in clu si ve su pe rar a ci fra
de 150.000 no país, on de atu al men te o nú- 
me ro de fa le ci dos es tá em 120.000.

“Pro va vel men te, (a ci fra atu al) é de 115
(mil), mas po de ria su bir um pou qui nho
mais que is so, po de ria che gar a 150 (mil),
po de ria ir além dis so, mas te ría mos per di- 
do en tre 2 mi lhões e 4 mi lhões de vi das
(sem me di das pa ra con tro lar a do en ça)”,
dis se Trump du ran te en tre vis ta na Ca sa
Bran ca à emis so ra Spec trum News.

O man da tá rio fez re fe rên cia ao mo de lo
do Im pe ri al Col le ge de Lon dres, que anun- 
ci ou em me a dos de mar ço um nú me ro
pos sí vel de fa le ci dos de 2,2 mi lhões nos Es- 
ta dos Uni dos ca so ne nhu ma me di da fos se
to ma da pa ra con ter a do en ça.

A ame ri ca na Uni ver si da de Johns Hop- 
kins, que faz um acom pa nha men to sis te- 
má ti co do nú me ro de ca sos e mor tos na
pan de mia, in for mou 120.000 fa le ci dos nos
Es ta dos Uni dos.

“Fi ze mos um bom tra ba lho e ago ra es ta-
mos re cu pe ran do o país”, acres cen tou
Trump. Quan do per gun ta do so bre a or ga- 
ni za ção de no vos co mí ci os de cam pa nha
an te os ris cos de uma no va on da de CO- 
VID-19 em vá ri os es ta dos do sul e do oes te
do país, Trump dis se que a se gu ran ça sa ni- 
tá ria es ta va con si de ra da.

“Sem pre es ta mos pre o cu pa dos com a
se gu ran ça. Que re mos nos li vrar des sa coi- 
sa”, dis se Trump.

Na ter ça-fei ra, o re pu bli ca no vi a ja rá a
Pho e nix pa ra um en con tro com jo vens em
uma reu nião que não es tá ofi ci al men te
pre vis ta co mo co mí cio de cam pa nha.

PESQUISA

Brasileiros não confiam nos números

POPULAÇÃO BRASILEIRA ACREDITA QUE O NÚMERO DE CASOS É MAIOR QUE O DIVULGADO

A po pu la ção bra si lei ra des con fia que
há sub no ti fi ca ção dos ca sos de ví ti mas do
no vo co ro na ví rus. Le van ta men to re a li za- 
do pe lo  Ins ti tu to Pa ra ná Pes qui sa e di vul- 
ga do nes ta se gun da-fei ra re ve la que a
mai o ria es ma ga do ra dos en tre vis ta dos 
(66,1%) não con fi am nos nú me ros di vul- 
ga dos pe los go ver nos so bre a pan de mia
do co ro na ví rus no país.

Ape nas  27,8% dis se ram con fi ar na in- 
for ma ção, en quan to  6% não sou be ram
ou não opi na ram so bre o as sun to.

Fo ram en tre vis ta dos  2.166 pes so as, en- 
tre os di as 15 e 18 de ju nho, em  208 mu ni- 
cí pi os, de 26 es ta dos e no dis tri to fe de ral,
que res pon de ram tam bém seo nú me ro de
in fec ta dos pe lo co ro na ví rus são mai o res,
me no res ou iguais aos di vul ga dos pe los
go ver nos.

Nes se que si to, a po pu la ção es tá di vi di- 
da. Pa ra 35,6% dos en tre vis ta dos, o nú me- 
ros  de in fec ta dos pe lo co ro na ví rus são
mai o res do que os di vul ga dos pe los go- 
ver nos. En quan to ou tros 35,7% acre di tam
que a quan ti da de de con ta mi na dos é me- 
nor do que o in for ma do pe los go ver nos.
Pa ra 23%, os nú me ros de con ta gi a dos são
exa ta men te o que os go ver nos anun ci am.
Ou tros 5,7% não sou be ram ou não opi na- 
ram so bre o as sun to.

Se rá que exis te?
O Ins ti tu to Pa ra ná Pes qui sa tam bém

quis sa ber dos en tre vis ta dos se o co ro na- 
ví rus exis te ou não exis te. Mai o ria aca cha- 
pan te  (93,7%) dis se ram que sim. Pa ra 4%,
o ví rus não pas sa de fic ção e ou tros  2,4%
não opi na ram ou não res pon der.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CAR LOS NI NA E JO SÉ MA RIA AL VES
DA SIL VA
Ad vo ga dos

WÍ LON WAN DER LO PES
Es cri tor, ad vo ga do e jor na lis ta, pre si de a
Con fra ria dos Ci da dãos Ho no rá ri os de
Bra sí lia

Cidadania portuguesa para judeus sefarditas

A As sem bleia da Re pú bli ca de Por- 
tu gal apro vou em 31 de maio de 2013
a Lei Or gâ ni ca 1.
Pro mul ga da em 25 de ju nho de 2013,
a Lei Or gâ ni ca 1/2013 foi re fe ren da da
no dia se guin te, pre ven do que “O Go- 
ver no po de con ce der a na ci o na li da de
por na tu ra li za ção, com dis pen sa dos
re qui si tos pre vis tos nas alí ne as b) e c)
do n.º 1, aos des cen den tes de ju deus
se far di tas por tu gue ses, atra vés da de- 
mons tra ção da tra di ção de per ten ça a
uma co mu ni da de se far di ta de ori gem
por tu gue sa, com ba se em re qui si tos
ob je ti vos com pro va dos de li ga ção a
Por tu gal, de sig na da men te ape li dos,
idi o ma fa mi li ar, des cen dên cia di re ta
ou co la te ral.»
Es sa al te ra ção tem mo ti va ção his tó ri- 
ca e re mon ta ao ano de 1498, ou se ja,
mais de 500 anos, quan do “D. Ma nu el
I as si nou o édi to que os ex pul sou do
ter ri tó rio na ci o nal em 1496”, co mo re- 
gis tra a jor na lis ta He le na Pe rei ra de
Me lo em ar ti go de sua au to ria no si- 
te www.pu bli co.pt, vei cu la do dia 5 de
ju nho de 2020, re fe rin do-se aos ju- 

deus que “che ga ram a Se fa rad, o ter ri- 
tó rio na pon ta do fim do mun do à da- 
ta co nhe ci do, e ins ta la ram-se. Ain da
não se ti nha da do a fun da ção de Por- 
tu gal.”

“De pois – afir ma He le na Me lo – vi e- 
ram as per se gui ções e o ódio, so bre tu- 
do por ra zões re li gi o sas.”  Es cla re ce
adi an te: “Cin co sé cu los mais tar de,
um Par la men to ge ne ro so e unâ ni me
ten tou cor ri gir a in jus ti ça his tó ri ca
que lhes fo ra fei ta e ofe re ceu aos ‘des- 
cen den tes de ju deus se far di tas por tu- 
gue ses’ a pos si bi li da de de ad qui ri- 
rem, por na tu ra li za ção, a na ci o na li da- 
de por tu gue sa atra vés da ‘de mons tra- 
ção da tra di ção de per ten ça a uma co- 
mu ni da de se far di ta de ori gem por tu- 
gue sa’.”  O tí tu lo do tex to de He le na
Me lo en fa ti za uma pre o cu pa ção que
ron da os des ti na tá ri os da Lei Or gâ ni- 
ca 1/2013: “Não fe che mos a por ta aos
se far di tas”.

Foi pro pos ta al te ra ção na nor ma e
ces sa ção des se di rei to. Pa ra o jor na lis- 
ta Ma no el Car va lho, em ar ti go no
mes mo si te, dis po ni bi li za do em 23 de
maio de 2020, “pas sa ram se te anos, e é
nor mal e de se já vel que o le gis la dor fa- 
ça a sua ava li a ção e, even tu al men te,
lhe in tro du za cor rec ções.” En ten de

Car va lho que, “Pa ra se ob ter a na ci o- 
na li da de, é pre ci so que rer, sen tir e
me re cer sem dis cus são.  Não po dem
bas tar uns mi lha res de eu ros in ves ti- 
dos nu ma ár vo re ge ne a ló gi ca, num
pa re cer das co mu ni da des is ra e li tas de
Lis boa e Por to e nos ser vi ços de ad vo- 
ga dos que se es pe ci a li za ram no ne gó-
cio. A cul pa his tó ri ca não bas ta pa ra
se pres cin dir de exi gên ci as si mi la res
às que são co lo ca das aos ne tos de por-
tu gue ses que pre ten dem a na ci o na li- 
da de.”

No mes mo www.pu bli co.pt Jo sé Ri-
bei ro e Cas tro, Ri car do Sá Fer nan des e
So fia Gal vão, em 27 de maio de 2020,
afir mam: “A lei não é ac to sim bó li co
de re pa ra ção his tó ri ca. A lei é pa ra o
pre sen te e o fu tu ro, não pa ra o pas sa-
do. Por tu do, a al te ra ção da lei não só
não é pre ci sa, co mo se ria um gra vís si- 
mo er ro po lí ti co e his tó ri co.”
O te ma foi le van ta do. En quan to is so,
os des cen den tes de ju deus se far di tas
de ori gem por tu gue sa con ti nu am
com di rei to a re que rer a na ci o na li da-
de por tu guês por na tu ra li za ção, ob- 
ser va das as con di ções da Lei Or gâ ni ca
1/2013, de Por tu gal, com dis pen sa de
re qui si tos exi gi dos pa ra ou tras si tu a- 
ções.

O mau uso da racionalidade faz mal

Co mo mi lhões de se res hu ma nos, in clu- 
si ve, com cer te za, o gen til lei tor des te ar ti go,
te nho so fri do mui to, nes te tem po de pan de- 
mia, com a his te ria co le ti va cau sa da pe la
pro pa gan da ma ci ça, opres si va, nos veí cu los
de co mu ni ca ção e nas re des so ci ais, man- 
dan do que os se res hu ma nos se cui dem e,
pa ra is so, se iso lem %u2013 por que, se não,
co mo o car ca rá da mú si ca, o co ro na pe ga,
ma ta e co me.

Avô de cin co ne tos (Elo ah, Theo, So fia,
João e Han nah), co mo mi lhões de pais e avós
no mun do in tei ro, sou obri ga do a usar aper- 
ta da más ca ra (que me for ça a as pi rar o pe ri- 
go so gás carbô ni co que meu na riz exa la) e a
me man ter lon ge das pes so as. Meus ne tos
re cla mam de eu não mais abra çá-los e bei já-
los co mo an tes. Se rá que pen sam que não
gos to mais de les? E quem im pe de meus ne- 
tos de me da rem bei jos e abra ços? Os pre o- 
cu pa dos pais, meus amo ro sos fi lhos. Não é
um trem de doi do?

Ani mal ra ci o nal que sou, re sol vi ana li sar
em pú bli co, já que de ve in te res sar a to dos, o
que an da acon te cen do com to dos nós, im- 
pac ta dos se res hu ma nos. Por que a na tu re- 
za, que é nos so ber ço, con ti nua fir me e for te,
sem li gar pa ra a pan de mia? Ve jo, lá fo ra, que
os pas sa ri nhos con ti nu am can tan do e vo an- 
do, as ár vo res ple nas de vi da, exa lan do o oxi- 
gê nio que nos é vi tal. A pan de mia é só con tra
nós, ani mais ra ci o nais?

Epa! A pa la vra ani mal vi rou um xin ga- 
men to. Por is so, al gu mas so ci a li tes e in te lec- 
tu ais re pug nam sua con di ção de ani mal. E,
em bo ra tal pa la vra nos tra ga, ho je, a ima gem
de um ser in fe ri or, um bi cho, não po de mos
ne gar a nos sa ori gi nal con di ção de ani mal,
que é um subs tan ti vo, ao qual Deus te ria
acres cen ta do, tal vez pa ra fi car mos à sua
ima gem e se me lhan ça co mo re za a Bí blia,
um ad je ti vo for te: ra ci o nal. Sim, ani mais e
ra ci o nais. É o que so mos.

Pes qui san do o as sun to, le vei um sus to ao
sa ber que um dos me lho res hu mo ris tas bra- 
si lei ros, Flá vio Mi gli ac cio, deu fim à pró pria
vi da, dei xan do uma car ta em que dis se:
%u201CA hu ma ni da de não deu cer- 
to%u201D. Lo go de pois, vem o ex-pre si den- 
te Lu la e me dá ou tro sus to ao de sa ba far:
%u201CAinda bem que a na tu re za, con tra a
von ta de da hu ma ni da de, cri ou es se mons tro
cha ma do co ro na ví rus%u201D.

Hu ma ni da de. O que quer di zer is so? De
acor do com os di ci o ná ri os, hu ma ni da de é o
con jun to for ma do pe los se res hu ma nos. De
um pon to de vis ta mais sim pá ti co, tam bém
re pre sen ta um sen ti men to de bon da de, be- 
ne vo lên cia em re la ção aos se me lhan tes; ou
de com pai xão, pi e da de em re la ção aos des- 
fa vo re ci dos.

E a nos sa ra ci o na li da de? Se gun do os di ci- 
o ná ri os, é ca rac te rís ti ca, pe lo uso da ra zão,
que se pa ra o ho mem dos de mais ani mais,
co lo can do-o em um ní vel su pe ri or. Se so- 
mos um bi cho me lhor, se rá que te mos usa do
a tão nos sa ma ra vi lho sa ra ci o na li da de pa ra
in te ra gir com os se me lhan tes com so li da ri e- 
da de, cui da do, res pei to, pa ci ên cia, em pa tia,
com pai xão? La men ta vel men te não.

Tam bém fal ta à tal ra ci o na li da de, da for- 
ma que a usa mos, o amor, tão pre ga do por
Cris to, que, co mo es tá na Bí blia, re sol veu vi- 
rar um ser hu ma no pa ra nos sal var. A ex pe ri- 
ên cia vi vi da por Je sus pa re ce bem ex pli ca da
por Tei lhard de Char din: %u201CNão so mos
se res hu ma nos pas san do por uma ex pe ri ên- 
cia es pi ri tu al. So mos se res es pi ri tu ais pas- 
san do por uma ex pe ri ên cia hu ma- 
na%u201D. Acre di to nis so.

A pro pó si to, Cris to veio nos sal var de quê?
De ve ter si do pa ra sal var o ser hu ma no dos
de le té ri os efei tos de quem pra ti ca mal a ra ci- 
o na li da de des de os tem pos da co nhe ci da in- 
te ra ção Deus, Adão, Eva, co bra e ma çã, no
Jar dim do Éden. Tem ló gi ca: as in for ma ções
%u2014 la men tá veis %u2014 que te mos é
que o má xi mo de uso do cé re bro ra ci o nal, da
in ven ção do ta ca pe até a ener gia nu cle ar, foi
pa ra os se res hu ma nos se ma ta rem uns aos
ou tros. Se rá que a na tu re za, tão agre di da pe- 

lo pri vi le gi a do ser hu ma no, re sol veu usar o
co ro na pa ra se vin gar?

Com es sas con si de ra ções, que jul go de
uti li da de pú bli ca, não ti ve in tui to de pre gar
de so be di ên cia às nor mas ema na das das au- 
to ri da des, tam bém sur pre en di das com a
pan de mia %u2014 e, pi or, sem sa ber até
quan do ela vai con ti nu ar. Quem pu der, fi que
em ca sa. Quem qui ser, que se iso le. Eu fi co
na mi nha: vi gi an do e oran do.

Fi nal men te, acho que o as sus ta dor tí tu lo
da ma té ria faz, ago ra, mais sen ti do a to dos
os que es ta mos com me do. De fa to, o mau
uso da ra ci o na li da de faz mui to mal aos ani- 
mais que so mos. A no tí cia boa é que es ta mos
tão ruins que po de mos me lho rar %u2014 e
mui to. No mais, co mo di ria aque le fil me fa- 
mo so: As sim ca mi nha a hu ma ni da de.

Foi ne ces sá ria uma pan de mia, que até
ago ra ma tou 50 mil ci da dãos, pa ra o Con-
gres so se mo vi men tar. Em de zem bro de
2019, a Câ ma ra apro vou o pro je to de lei que
atu a li za o mar co le gal do sa ne a men to bá si- 
co. In di fe ren te à pre mên cia do as sun to, o Se- 
na do o en ga ve tou. Só ago ra, pas sa dos se te
me ses, a pro po si ção en tra na pau ta. De ve ser
apro va da na ín te gra es ta se ma na.

Com ela, três avan ços me re cem des ta-
que. O pri mei ro: a cen tra li za ção. A Agên cia
Na ci o nal das Águas (ANA) te rá a com pe tên-
cia de edi tar as nor mas so bre o te ma, fis ca li- 
zar con tra tos e me di ar con fli tos. O se gun do:
a obri ga to ri e da de de li ci ta ção com par ti ci- 
pa ção de gru pos pri va dos, ho je en tre gue a
hu mo res de pre fei tos e ve re a do res. O ter cei- 
ro: a per mis são de con gre gar mu ni cí pi os pa- 
ra dar es ca la aos pro je tos.

Pas sou da ho ra de en trar no sé cu lo 21. O
in gres so na mo der ni da de é o jo go do ga nha-
ga nha. Ga nha a saú de pú bli ca gra ças à re du-
ção de do en ças cau sa das pe la fal ta de sa ne a- 
men to. Ga nha o mer ca do de tra ba lho, com
me nos fal tas dos em pre ga dos. Ga nha a edu- 
ca ção com mai or apro vei ta men to e me nos
au sên cia às au las. Ga nha a eco no mia com a
en tra da de ca pi tal pri va do que bus ca in ves- 
ti men to com re tor no ga ran ti do de lon go
pra zo. Em su ma: ga nha o Bra sil.

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

O Ar ti go 142 da CF

O ge ne ral San tos Cruz, ex-mi nis tro da Se cre ta ria de
Go ver no da Pre si dên cia da Re pú bli ca, de tém cur rí cu lo
in ve já vel: che fi ou as for ças da ONU no Hai ti e no Con go,
além de ou tros car gos de re le vo em sua cor po ra ção. Atu- 
al men te na re ser va, é bas tan te re qui si ta do pa ra en tre- 
vis tas e li ves, não só por sua vas ta ex pe ri ên cia, mas tam- 
bém por ter exer ci do pa pel es tra té gi co no atu al go ver no
da Re pú bli ca de on de saiu pa ra o re ces so da vi da pri va- 
da.

Re cen te men te, par ti ci pou de de ba te pro mo vi do pe lo
Ins ti tu to Bra si li en se de Di rei to Pú bli co-IDP, acer ca da
in ter pre ta ção do ar ti go 142, da Cons ti tui ção Fe de ral,
dis pon do so bre a in ter ven ção das For ças Ar ma das pa ra
o res ta be le ci men to da or dem, por re qui si ção dos Três
Po de res da Re pú bli ca. Em ma ni fes ta ções an te ri o res,
San tos Cruz dei xou cla ro da im pos si bi li da de da exis tên- 
cia do Po der Mo de ra dor, ex tin to com a re vo ga ção da
Mo nar quia, a Pro cla ma ção da Re pú bli ca e o ad ven to da
pri mei ra Cons ti tui ção re pu bli ca na de 1891.

Dei xou pa ten te não ser afei to a te mas ju rí di cos, ca- 
ben do-lhe, co mo ci da dão, ma ni fes tar-se so bre te mas
po lí ti cos e as su as im pli ca ções éti cas. Dei xou cla ro, mo- 
des ta men te, lo go no iní cio da ex po si ção, que con tou
com a par ti ci pa ção do mi nis tro Gil mar Men des, um dos
fun da do res do IDP. Tra ta-se de um ci da dão qua li fi ca do,
ofi ci al da re ser va, com pe tin do-lhe a li vre ma ni fes ta ção
so bre os te mas sus ci ta dos.

Ca be uma ob ser va ção his tó ri ca. Após a Pro cla ma ção
da Re pú bli ca, pe la frá gil or ga ni za ção e re pre sen ta ti vi da- 
de da so ci e da de ci vil, ini ci ou-se o ci clo das in ter ven ções
mi li ta res de fla gra das pe las in sur rei ções te nen tis tas, nos
anos vin te do sé cu lo pas sa do, en cer ra das com o mo vi- 
men to de 64 fi na li za do em 1985, com a elei ção de Tan- 
cre do Ne ves in di re ta men te no Co lé gio Elei to ral. Con vo- 
ca da a As sem bleia Na ci o nal Cons ti tuin te, pro mul gou-
se em 5 de ou tu bro de 1988 a Cons ti tui ção que re ge o
país por 33 anos. Ao lon go des ses anos ocor re ram cri ses
po lí ti cas, com o im pe di men to de dois pre si den tes da re- 
pú bli ca; pla nos econô mi cos; es cân da los de cor rup ção;
e ela im pá vi da tem re sis ti do a to das as in tem pé ri es, sem
a ten ta ção de bus car a in ter ven ção dos quar teis, de par- 
te das vi van dei ras, co mo as cha ma va o Pre si den te Cas- 
tel lo Bran co. Du ran te o ci clo das in ter ven ções quis se
atri buir o Po der Mo de ra dor às For ças Ar ma das sem que
hou ves se qual quer pre vi são le gal pa ra tan to.

O Pre si den te Cas tel lo Bran co sem pre de fen deu a pro- 
fis si o na li za ção das For ças Ar ma das, co mo ins ti tui ções
do Es ta do, equi dis tan tes do jo go po lí ti co-par ti dá rio. Fez
apro var a lei da Ina ti vi da de, re gu lan do o tem po de per- 
ma nên cia no ge ne ra la to, e da ocu pa ção de car gos ci vis
por mi li ta res. A es se pro pó si to San tos Cruz su ge riu que
des de que ocu pan do car gos ci vis os ofi ci ais pas sas sem
lo go pa ra a re ser va. Pa ra que não hou ves se con fu são
com a ins ti tui ção, pois as For ças Ar ma das são ór gãos do
Es ta do, in sus ce tí veis de apa re lha men to po lí ti co-par ti- 
dá rio, tal co mo o Po der Ju di ciá rio.

O mais sig ni fi ca ti vo do de ba te vi ria de pois. A au la de
po lí ti ca mi nis tra da por San tos Cruz. Dis se ele, na tor- 
men ta da pan de mia, da cri se sa ni tá ria, econô mi ca e dos
de se qui lí bri os so ci ais por ela ge ra dos, com pe te aos
mem bros do Po der Exe cu ti vo, do Le gis la ti vo, dos três
en tes fe de ra ti vos, com a co la bo ra ção do Ju di ciá rio, vol- 
ta rem-se pa ra ações que ate nu em os efei tos so bre a po- 
bre za, a prin ci pal atin gi da por seus efei tos de le té ri os. As
ques tões de abas te ci men to de água, de ser vi ços de es- 
go to, de con di ções de mo ra dia, avul tam-se no olho do
fu ra cão.

A ne ces si da de de for ta le ci men to do Sis te ma Úni co de
Saú de-SUS, que de mons trou a sua fun ci o na li da de no
en fren ta men to des ta pan de mia, re que ren do mai or alo- 
ca ção de re cur sos e equi pa men tos, tor nan do-o mais efi- 
caz no aten di men to das po pu la ções vul ne rá veis.

Nos so mai or de sa fio não é in ter pre tar o ar ti go 142 da
Cons ti tui ção Fe de ral_CF, ele es tá com a sal va guar da da
Lei e da Or dem. Co mo dis se San tos Cruz, o Po der Mo de- 
ra dor é a Cons ti tui ção. O que de ve ins ti gar nos sas in te li- 
gên ci as são ações pa ra re cu pe rar os em pre gos e as au las
per di das pe los jo vens bra si lei ros.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeto de Lei quer instituir adicional de insalubridade de 40% aos comunitários de
saúde (ACS) e aos agentes de endemias durante o período da pandemia em todo o país

SAMARTONY MAR TINS

O QUE PEN SA A DE FE SA

INSALUBRIDADE NA  PANDEMIA

Adicional de 40% a
agentes de saúde

O
de pu ta do fe de ral Bi ra do 
Pin da ré (PSB-MA) apre sen- 
tou o Pro je to de Lei 
3092/2020, que ins ti tui o 

adi ci o nal de in sa lu bri da de de 40%, 
aos co mu ni tá ri os de saú de (ACS) e 
aos agen tes de en de mi as, du ran te o 
pe río do da pan de mia do co ro na ví rus 
em to do o ter ri tó rio na ci o nal.

De acor do com o par la men tar ma- 
ra nhen se, as sim co mo os de mais pro- 
fis si o nais de saú de, os agen tes co mu- 
ni tá ri os e agen tes de en de mi as, es tão 
ex pos tos aos ris cos de con traí rem as 
do en ças que dis põem a com ba ter. En- 
tre tan to os ACS e agen tes de en de mi- 
as en fren tam uma gran de ex po si ção a 
agen tes bi o ló gi cos, de vi do o aten di- 
men to pre sen ci al e pes so al ine ren te à 
pro fis são.

“Nes se sen ti do, bus ca mos com es- 
se pro je to apli car me di da com pen sa- 
tó ria àque les que se en con tram mais 
ex pos tos na ba ta lha con tra a CO VID-
19, ga ran tin do o di rei to cons ti tu ci o- 
nal de pa ga men to do adi ci o nal de in- 
sa lu bri da de em grau má xi mo, ou se ja, 
40%, pre vis to na Con so li da ção das 
Leis do Tra ba lho (CLT)”, de fen de Bi ra.

A Con so li da ção das Leis do Tra ba- 
lho (CLT), de fi ne no art. 189 que “Se- 
rão con si de ra das ati vi da des ou ope ra- 
ções in sa lu bres aque las que, por sua 
na tu re za, con di ções ou mé to dos de 
tra ba lho, ex po nham os em pre ga dos a 
agen tes no ci vos à saú de, aci ma dos li- 
mi tes de to le rân cia fi xa dos em ra zão 
da na tu re za e da in ten si da de do agen- 
te e do tem po de ex po si ção aos seus 
efei tos”.

Pro fis si o nais es sen ci ais
Além da pro pos ta de pa ga men to do

O PROJETO  DE BIRA   JÁ RECEBEU A ADESÃO  DE COAUTORIA DE 17 OUTROS DEPUTADOS 

adi ci o nal de in sa lu bri da de aos agen- 
tes co mu ni tá ri os de saú de e agen tes 
de en de mi as, o de pu ta do Bi ra do Pin- 
da ré já con se guiu a apro va ção pe la 
Câ ma ra Fe de ral, da in clu são dos ACS 
aos pro fis si o nais es sen ci ais no com- 
ba te ao co ro na ví rus.

Re a fir ma mos nos sa de fe sa em prol 
da ca te go ria que atu am na li nha de 
fren te, den tro das co mu ni da des, pos- 
si bi li tan do aten di men to ini ci al à po- 
pu la ção, cum prin do pa pel fun da- 
men tal, evi tan do o abar ro ta men to e a 

su per lo ta ção das uni da des e hos pi tais 
do nos so país”, des ta cou Bi ra. “Já con- 
se gui mos in cluir es ses tra ba lha do res 
en tre os pro fis si o nais es sen ci ais no 
com ba te á Co vid-19 e ago ra, é a ho ra 
de lu tar mos pe la ga ran tia de mais um 
di rei to”, con cluiu.

Após ser pro to co la do, o Pro je to de 
Lei de au to ria de Bi ra do Pin da ré já re- 
ce beu a ade são e pe di dos de co au to-
ria de 17 ou tros de pu ta dos fe de rais e 
aguar da de ci são do pre si den te da Câ- 
ma ra Fe de ral, Ro dri go Maia, pa ra en- 
trar na pau ta de vo ta ção.

POLÊMICA

Astro de Ogum fala sobre onda de ataques

Uma no va on da de ata ques en vol- 
ven do o ve re a dor As tro de Ogum (PC- 
doB), vi ce pre si den te da Câ ma ra Mu- 
ni ci pal de São Luís, cir cu lou nas re des
so ci ais e gru pos de apli ca ti vos no úl ti- 
mo fi nal de se ma na. As de nún ci as fa- 
zi am re fe rên cia a um pos sí vel es que- 
ma de chan ta gem se xu al pe la in ter- 
net, no qual um inqué ri to po li ci al in- 
ves ti ga a par ti ci pa ção de le e de dois
as ses so res par la men ta res. O ca so en- 
vol ve um jo vem que afir mou du ran te
de poi men to que te ve re la ções se xu ais
com o gru po após ter si do chan ta ge a- 
do.

Na épo ca, os as ses so res do ve re a- 
dor, Rai mun do Cos ta e Raís sa Mar tins
Men don ça, ain da es tão pre sos, ba se a- 
dos em pro vas téc ni cas da par ti ci pa- 
ção de am bos no es que ma. Já o ve re a- 
dor, que foi con du zi do à de le ga cia pa- 
ra pres tar de poi men to, foi sol to lo go
após pa gar fi an ça de dois sa lá ri os-mí- 
ni mos após ter si do pe go em fla gran te
com uma ar ma em sua re si dên cia.

O ve re a dor que é vi ce

pre si den te da Câ ma ra

Mu ni ci pal de São Luís se

pro nun ci ou, afir man do

que os ata ques vir tu ais

tem o in tui to de

man char a sua tra je tó ria

po lí ti ca

Por meio de no ta, As tro de Ogum,
afir mou que re ce beu com mui ta tran- 
qui li da de a on da de ata ques quem

vem so fren do nos úl ti mos di as. O par- 
la men tar re lem brou o epi só dio ocor- 
ri do em se tem bro do ano pas sa do,
quan do no cur so de uma in ves ti ga ção
da Po lí cia Ju di ciá ria do Es ta do, cul mi- 
nou com a con du ção de le à de le ga cia
por pos se de ar ma, no cum pri men to
de dois man da dos de pri são e, ain da,
três man da dos de bus ca e apre en são,
in clu si ve, na pró pria re si dên cia do
edil, no bair ro do Olho D’água.

“Com qua se 20 anos na vi da pú bli- 
ca, já vi e vi vi mui ta coi sa. Es sa on da
de ata que a po lí ti cos em ano elei to ral
– tem si do uma prá ti ca con tu maz. A
in ves ti ga ção exis te, é pú bli ca e es tá
em cur so. Co mo po lí ti co, não pos so
achar que es tou aci ma do bem e do
mal, mui to me nos que não es tou pas- 
si vo a tal in for tú nio”, dis se o ve re a dor.

 
Ele lem brou que tem uma his tó ria

sem man chas e vol ta da ple na men te
às pe ri fe ri as da ci da de. Afir mou, ain- 
da, acre di tar que os ata ques fa zem

par te de um pla no di a bó li co pa ra al- 
can çar o pa trimô nio po lí ti co, que in- 
co mo da aque les que não dis põem do
mes mo que ele cons truiu ao lon go de
du as dé ca das. “A mi nha for ça é fru to
de mui to tra ba lho e de di ca ção aos
me nos fa vo re ci dos, bem co mo às cau- 
sas so ci ais, mas se is so in co mo da os
meus ad ver sá ri os, te nho uma su ges- 
tão: tra ba lhem pe lo pró xi mo que te-
rão o re co nhe ci men to e o res pei to
que te nho”, fi na li zou.

 

 
Pa ra de fe sa, cau sou es tra nhe za o

te or das in for ma ções pu bli ca das, já
que o epi só dio ocor reu em se tem bro
de 2019, ou se ja, há no ves me ses, e o
que foi di vul ga do não co a du na com o
que es tá no bo jo da in ves ti ga ção, que
em ne nhum mo men to tra ta de cri mes
de es tu pro ou pe do fi lia. A li ber da de
de im pren sa é al go sa lu tar e de ex tre- 
ma im por tân cia na con tem po ra nei- 
da de, po rém, pre ci sa fun ci o nar ten do
co mo es co po o cum pri men to do seu
pa pel pri mor di al: o de in for mar.

“Cer ta men te, não po de mos ad mi- 
tir as co gi ta ções di vul ga das de for ma
co ti di a na pe los ci da dãos que usam as
re des so ci ais co mo es cu do pa ra vei cu- 
lar to dos os ti pos de ma ni fes ta ções,
mes mo aque les des pro vi dos do mí ni- 
mo de co nhe ci men to li vres co e/ou ju- 
rí di co.

Es ses in di ví du os não se pre o cu pam
com a ex ten são to ma da pe la re ver be- 
ra ção de su as fa las sob o ar gu men to
da “li ber da de de ex pres são”, mas as
di tas opi niões atin gem, de for ma in- 
dis cri mi na da e li vre de com pro va ção,
o di rei to à hon ra de ou tras pes so as,
de ven do as re pa ra ções se rem avul ta- 
das no mo men to opor tu no. O pro ces- 
so es tá tra mi tan do e, sem som bra de
dú vi da, a jus ti ça pre va le ce rá”, fi na li- 
zou o ad vo ga do Bren no Go mes Pe rei- 
ra.
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A rein ven ção de Mo ro

Sa co cheio

Adi a men to no de ba te

“Um dos lu ga res a se rem evi ta dos”

Lu gar pre fe ri do (1)

Lu gar pre fe ri do (2)

Au xí lio oxi ge na dor
Sob pres são sa ni tá ria, po lí ti ca, so ci al e econô mi ca, tu do ao

mes mo tem po, o Go ver no de Jair Bol so na ro dis cu te qual se rá o fu- 
tu ro do au xí lio emer gen ci al de R$ 600, que on tem co me çou a ser
pa ga a 3ª par ce la. São mi lhões de tra ba lha do res sem car tei ra as si- 
na da, autô no mos, MEIs e de sem pre ga dos que tem es sa aju da pa- 
ra en fren tar a cri se da pan de mia. Es se di nhei ro, num mo men to
crí ti co pa ra a eco no mia, já é ti do por pes qui sa do res co mo um efi- 
ci en te col chão pa ra amor te cer o im pac to da ex plo são do Pro du to
In ter no Bru to de 2020, cu jas pro je ções de que da são as pi o res pos- 
sí veis.

O au xí lio ti nha pre vi são ini ci al de du rar três me ses ― de abril a
ju nho ―, mas ago ra, o go ver no Bol so na ro já es tu do, com a área
econô mi ca, pro lon gá-lo por mais dois ou três me ses. Ca so ha ja o
au men to do pe río do do pa ga men to, o mi nis tro Pau lo Gue des es tá
ava li an do a cha ma da cur va do con tá gio do co ro na ví rus, com bi- 
na da com a bai xa na ar re ca da ção. Por is so, o Go ver no quer re du zir
pe la me ta de o va lor a ser trans fe ri do à po pu la ção vul ne rá vel. Ca so
man te nha o va lor dos R$ 600, o cus to po de su bir de mais e ge rar
um au men to ex plo si vo da dí vi da pú bli ca, que se apro xi ma ria de
100% do PIB até de zem bro.

On tem, Bol so na ro pro me teu ne go ci ar com a Câ ma ra e com o
Se na do um no vo va lor pa ra a quar ta e a quin ta par ce las do au xí lio
emer gen ci al re pas sa do du ran te a pan de mia do no vo co ro na ví rus.
Res sal vou, po rém, que não tem co mo ban car a ma nu ten ção dos
atu ais R$ 600. O va lor cus ta ao co fre do Te sou ro R$ 50 bi lhões por
mês. No en tan to, o pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia já vem
de fen do a ma nu ten ção do au xí lio de R$ 600 nas fu tu ras par ce las.
Já par la men ta res da opo si ção que rem man tê-lo até o fim do ano.

En quan to is so, es tu do da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nhas Ge- 
rais (UFMG) con clui que, ca so o go ver no de ci da es ten der o au xí lio
emer gen ci al, vai ser vir pa ra ate nu ar a der ro ca da do PIB bra si lei ro
em 2020. Pres tes a ser re du zi do à me ta de, be ne fí cio de ve ria fi car
na for ma atu al até de zem bro, pois aju da ria a amor te cer o re cuo na
eco no mia. Qua se me ta de do seu cus to (45%) se ria co ber to pe lo
au men to da ar re ca da ção de tri bu tos, com au men to do con su mo e
da ati vi da de econô mi ca. É sem du vi da um so pro de oxi ge na ção
na eco no mia em ge ral. Afi nal, são 63 mi lhões de bra si lei ros que
bo ta ram o a mão da gra ma da emer gên cia.

Em en tre vis ta à rá dio Jo vem Pan, o ex-mi nis tro da Jus ti ça Ser- 
gio Mo ro dis se es tar mais pre o cu pa do com 2020 do que com 2022.
“Es tou bus can do me rein ven tar, ape sar de não que rer sair do de- 
ba te pú bli co”, con tou.

As sim co mo o Bra sil, Jair Bol so na ro dis se a in ter lo cu to res que
já es tá de “sa co cheio” com o ad vo ga do fa la dor, Fre de rick Was sef,
que on tem foi tro ca do por Ro dri go Roc ca, co mo de fen sor do se- 
na dor Flá vio Bol so na ro na en cren ca das ra cha di nhas.

Co mo re la tor da pro pos ta de adi a men to das elei ções mu ni ci- 
pais de ou tu bro, o se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, de ba teu
on tem à tar de, o te ma, em ses são re mo ta. Par ti ci pa ram mem bros
do TSE, pre fei tos, ve re a do res, mé di cos e so ci e da de ci vil.

 

Do jor nal in glês The In de pen dent, que põe Bra sil no se gun do lu- 
gar da lis ta de paí ses que en fren tam uma gran de cri se sa ni tá ria e o
se gun do mai or em nú me ro de mor tes no mun do, mé dia diá ria aci- 
ma de mil.

 
Em aná li se, via re des so ci ais, da cri se da covid19, o se- 

cre tá rio da Saú de do Ma ra nhão, Car los Lu la, vol tou a
de fen der on tem cri té ri os téc ni cos pa ra dis tri bui ção

dos re cur sos pa ra o en fren ta men to à CO VID-19. O Cen- 
trão, no go ver no, quer o con trá rio.

 
De pois de 90 di as com ses sões re mo tas por con ta da co- 

vid-19, a As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão vol ta
ho je, às 9h30, com a pri mei ra reu nião pre sen ci al, de- 

pois da cri se pan dê mi ca. Na oca sião, Edi val do Ho lan- 
da se rá efe ti va do no man da to, co mo 1º su plen te da co li ga- 

ção de Jo sé Gen til, ví ti ma fa tal da covid19.
 

Mes mo com ses são pre sen ci al, o pre si den te da Ale ma,
Othe li no Ne to, ado ta rá sé ri as me di das pre ven ti vas
con tra o con tá gio. O nú me ro de ser vi do res se rá o mí- 

ni mo e os de pu ta dos fi ca rão em ca dei ras ajus ta das pa- 
ra ga ran tir o dis tan ci a men to.

 

No mo men to em que o de pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de (Po- 
de mos) se mo vi men ta pa ra a es co lha de seu com pa nhei ro de cha- 
pa na dis pu ta pa ra a Pre fei tu ra de São Luís, o co le ga de le, Aluí sio
Men des (PSC) ten ta apa dri nhar o vi ce.

 

Mas Aluí sio não es tá só com o olho gran de so bre a po si ção do
se gun do na cha pa de Brai de. O se na dor Ro ber to Ro cha tam bém
tem in te res se, des de que o seu PSDB re sol va não in di car um can- 
di da to pró prio à pre fei tu ra da ca pi tal.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

ERRATA. AVISO DE TOMADA DE PREÇOSº 010/2020. A Prefeitura 
Municipal de Coroatá/ MA, comunica que na publicação: Contratação de 
empresa especializada em serviços relativos à recuperação de estradas 
vicinais no Município de Coroatá- MA, veiculada nesse Jornal edição dia 
18 de Junho de 2020, pág. 19, no jornal O Imparcial edição do dia 18 de 
Junho de 2020, pág 8, ONDE LÊ-SE “regime de execução tipo menor preço 
Global”, LEIA-SE “regime de execução tipo menor preço por Lote”. Coroa-
tá/MA, 18/06/2020. Francisco Carvalho Brandão, Chefe da Casa Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30
Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020.  A Prefeitura Municipal de Paraibano através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situado a Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Paraibano/MA, sob égide da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO ITEM, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados em 
assessoria e consultoria contábil ao Município de Paraibano (administração direta) para o exercício de 2020. A 
abertura da sessão pública será no dia 09 de julho de 2020, às 08h00min (oito horas). O edital encontra-se 
disponível no site www.paraibano.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail edital.paraibano@gmail.com 
e poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido 
impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) 
na rede bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Paraibano, 
Sala da Comissão de Licitação, no endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação. Paraibano - MA. 17 de junho de 2020. José Hélio Pereira de Sousa – 
Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de 
Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: Prestação de Serviço de Construção de Academia Básica de Saúde no Povoado Piçarreira 
no Município de Pio XII - MA. ABERTURA: 08 de julho, as 09:00 (nove horas), na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão 
recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas 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. Pio XII-MA, 19 de junho de 2020. 
Adriano do Nascimento Alves – Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de 
Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: Prestação de Serviço de Construção de Academia Básica de Saúde na BR 316 no Município 
de Pio XII - MA. ABERTURA: 08 de julho, as 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão 
recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas 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. Pio XII-MA, 19 de junho de 2020. 
Adriano do Nascimento Alves – Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessa-
dos que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: 
Prestação de Serviço de Implantação de Paradas de Ônibus no Município de Pio XII - MA. 
ABERTURA: 09 de julho, as 14:30h (quatorze horas e trinta), na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão recebidas e 
abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas 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. Pio XII-MA, 19 de junho de 2020. José Augusto Brandão 
Lopes – Secretário Municipal de Obras.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA POÇÃO DE PEDRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público que, 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de pavimentação asfáltica no 
município de Poção de Pedras (MA) com área total de 18.670,13m², mediante o regime de empreitada 
por preço unitário. DATA: 14 de julho de 2020 – HORA: 14:20h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. REGÊNCIA LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço 
Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 
horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações complementares no endereço 
acima ou por Email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras (MA), 19 de junho de 2020. Cícero 
Rodrigues Monteiro. Secretário Municipal de Infraestrutura. Portaria nº: 004/2017.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. Registro de Preço 004/2020. O Município 
de Pio XII (MA), através da Secretaria de Saúde, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
que com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 15:00 hs (quinze horas) do dia 07 de julho 
de 2020 a licitação na modalidade Pregão nº 006/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por 
objeto  o registro de preço 004/2020, para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
Fornecimento de Equipamentos Hospitalares para atender à necessidade da Secretaria de Saúde 
do Município de Pio XII – MA, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA.  
Participarão da Licitação todas as firmas especializadas 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. 
PIO XII - MA, 19 de junho de 2020. Adriano do Nascimento Alves – Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos interessa-
dos que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. 
Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: 
Prestação de Serviço de Construção de três Praças no Município de Pio XII - MA. ABERTURA: 09 de 
julho, as 09:00h (nove horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Senador 
Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas 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. Pio XII-MA, 19 de junho de 2020. José Augusto Brandão Lopes – Secretário 
Municipal de Obras.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal.  Lei de Criação n.º 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411.  E-Mail: saaecarolina1@gmail.com
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B, Centro, CEP: 65980-000
CAROLINA – MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 – SRP

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA, com sede na Rua Odolfo Medeiros, n° 1578-B, 
Centro, Carolina – MA, através do Pregoeiro Delano da Silva Cunha, instituído pela portaria n° 014/2017 de 06 
de fevereiro de 2017, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normas atinentes à 
espécie, realizará às 10:00 h (dez horas) do dia 07 de julho de 2020, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de 
produtos químicos para a manutenção e tratamento de água, na sede e distritos do município de Carolina - 
MA, visando atender as necessidades do SAAE.  Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 15:00 h, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais). 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3531-2411.

Carolina – MA, 19 de junho de 2020.
Delano da Silva Cunha - Pregoeiro

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para a contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento 

de refeições nas instalações do Centro de Ciências, Educação e Linguagem – 

CCEL/UFMA Bacabal.

Dia: 29/06/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 826.594,44

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

de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 

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

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

São Luís, 17 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 
09 de julho de 2020, sexta-feira, às 8:30hs (oito horas e trinta minutos), na sala de 
reuniões da CPL, situada à Praça Ozimo de Carvalho, 141, Centro, Viana – MA, a fim de 
realizar a Tomada de Preços Nº 004/2020, do tipo menor preço global, que objetiva a 
Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e ampliação das escolas 
do Município de Viana-MA, conforme Anexo I – Projeto Básico. O Edital e seus anexos 
poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores 
informações no endereço mencionado, das 8h00 às 14h00. Viana (MA), 18 de Junho de 
2020. Anna Karollini Everton Marinho Sampaio, Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
1a VARA DE SUCESSÃO, INTERDIÇÃO E ALVARÁ

EDITAL DE SENTENÇA DE CURATELA 

PROCESSO ELETRÔNICO: 0861431-19.2018.8.10.0001

AÇÃO: CURATELA

REQUERENTE/CURADOR(A) NOMEADO(A): FRANCISCO JOSE OLIVEIRA 
TEIXEIRA E LUCIA REGINA DO NASCIMENTO

CURATELADO(A): RAMON DO NASCIMENTO TEIXEIRA

ADVOGADO(A): RODRIGO DO NASCIMENTO TEIXEIRA

O MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1a VARA DE INTERDIÇÃO, SUCESSÃO E ALVARÁ, 
DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, ESTADO DO 
MARANHÃO, HÉLIO DE ARAÚJO CARVALHO FILHO, NA FORMA DA LEI.

FAZ SABERa todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tramitou 
neste Juízo a Ação de Curatela no 0861431-19.2018.8.10.0001, na qual foi decretada a curatela 
definitiva deRAMON DO NASCIMENTO TEIXEIRA, em virtude de sentença prolatada nos 
autos, cuja parte dispositiva conta com o seguinte teor:À vista de tais considerações, julgo procedente 
o pedido e, por conseguinte, decreto a curatela de RAMON DO NASCIMENTO TEIXEIRA,
declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do 
art. 4o, inciso III, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.146/2015.De acordo com o art. 
1.767 do Código Civil, combinado com o art. 755, do NCPC, nomeio curador(a) do(a) curatelado(a) 
o(a) Sr(a). FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA TEIXEIRA, brasileiro(a), casado, maranhense, 
técnico em eletrotécnica, Identidade/RG. no 048406252013-6 – SSP/MA, CPF no 188.693.352-91, 
e LÚCIA REGINA DO NASCIMENTO, brasileira, maranhense, casada, professora aposentada, 
Identidade/RG. no 048392552013-1 SSP/MA, CPF no 252.814.703-10 (Doc. 02), ambos residentes 
e domiciliados na Estrada da Vitória, KM 20, Casa 100-c, Maracanã, nesta cidade, que deverá 
ser intimado(a) para prestar compromisso legal, a fim de que possa representá-lo(a) em juízo ou 
fora dele, junto ao INSS, instituições financeiras públicas e privadas, especialmente, <<TEXTO 
LIVRE>>, podendo, inclusive, fazer levantamento de valores depositados junto à conta corrente ou 
poupança, ficando, também, o(a) referido(a) curador(a) nomeado(a) depositário(a) fiel dos valores 
recebidos junto às instituições financeiras, hospitais, clinicas, laborátórios e farmácias, vedado 
terminantemente ao curador emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, (art. 1.782, do CC), 
ou qualquer outro tipo de operação financeira que ponha em risco o patrimônio do(a) curatelado(a).
Lavre-se termo de curatela.Expeça-se mandado ao 1o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 
da cidade de São Luís, Estado do Maranhão (art. 755, § 3o, do Novo Código de Processo Civil 
c/c art. 29, V, da Lei no 6.015/73), para que se proceda ao REGISTRO da curatela de RAMON 
DO NASCIMENTO TEIXEIRA brasileiro(a), , filho(a) de FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA 
TEIXEIRA e LÚCIA REGINA DO NASCIMENTO, portador(a) do RG n. 067937922018-8 SSP-
MA, inscrito(a) no CPF sob n. 603.566.763-58, CERTIDÃO DE NASCIMENTO n. 81725, às 
fls. 102, do Livro no 73-A do Cartório de Registro Civil da 2a Zona do Município de São Luís, 
Estado do Maranhão. Faça-se constar, ainda, determinação para que a curatela seja anotada, 
de ofício ou mediante comunicação, pelo oficial de registro do nascimento/casamento do(a) 
curatelado(a).Publique-se na Imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa 
da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 
praticar autonomamente nos moldes do art. 755, do NCPC.De já fica advertido(a) o(a) curador(a) 
de que, antes que ocorra o registro da sentença, não poderá assinar o respectivo termo (art. 93, 
parágrafo único da Lei 6.015/73).Em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, determino 
que a publicação na imprensa oficial seja feita pelo interditante/curador, devendo fazer prova nos 
autos no prazo de 10 (dez) dias (art. 98, § 1o, inciso do NCPC).Por fim, o(a) curador(a) nomeado(a) 
deverá prestar contas periodicamente perante este Juízo, a cada 12 (doze) meses, cujo prazo passa 
a contar da ciência desta decisão (art. 84, § 4o, da Lei no 13.146/15), bem como deverá buscar 
tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito (art. 758, do CPC).
Custas pela parte. (ID no 15795111) P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos.Serve a cópia desta sentença como mandado.São Luís/MA, 06 de junho de 2019.HÉLIO 
DE ARAÚJO CARVALHO FILHO Juiz de Direito Titular da 1a Vara de Interdição, Sucessão e 
Alvará. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. São Luís/MA, 16 de outubro de 2019. 
Eu,LYSSA GOMES MELO DA SILVA, Diretor de Secretaria digitei. Eu, Márcia Cerqueira de 
Farias, Secretária Judicial, conferi.
HÉLIO DE ARAÚJO CARVALHO FILHO - Juiz de Direito Titular da 1a Vara de Sucessão e 
Interdição e Alvará

Prefeitura de São Luís inicia 
última semana da campanha de 
vacinação contra Influenza/H1N1
Público-alvo pode comparecer a um dos 46 postos imunização da Prefeitura, seguindo 
ordenamento alfabético e horários determinados com a finalidade de evitar aglomerações

A 
Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) iniciou, nes-
ta segunda-feira (22), a última 

semana da campanha de vacinação 
contra a Influenza/H1N1 na capital 
maranhense que segue até o dia 26 
deste mês. Até o momento, de acordo 
com dados do setor de imunização da 
pasta, 315.378 pessoas foram imuni-
zadas. No total, 46 locais de vacinação 
(sendo 43 postos de saúde e três es-
colas) estão disponíveis. A vacinação 
segue com ordenamento alfabético 
e horários determinados para evitar 
aglomerações. 

Nesta segunda-feira (22), foram va-
cinadas as pessoas cujos nomes co-
meçam entre as letras N e P. Na ter-
ça-feira (23) e quarta-feira (24), será 
a vez do público cujos nomes come-
çam entre as letras Q e T. Por fim, nos 
dias 25 e 26 deste mês, vacinam-se as 
pessoas cujos nomes começam entre 
as letras U e Z. 

Esta fase da campanha começou no 
dia 8 deste mês e inclui profissionais 
das forças de segurança e salvamen-
to; caminhoneiros; profissionais de 
transporte coletivo; portuários; pes-
soas com deficiência física, auditiva, 
visual, intelectual e deficiência múl-
tipla e retardatários, ou seja, pesso-

as dos grupos anteriores que não se 
vacinaram.

Para o secretário de Saúde de São 
Luís, Lula Fylho, a campanha ocor-
re conforme o planejamento muni-
cipal. “Por determinação do prefeito 
Edivaldo, além de ampliar a cober-
tura, facilitamos o acesso às pessoas 
pela descentralização dos pontos de 
aplicação das doses, obedecendo às 
recomendações de segurança sani-
tárias”, disse.

Diariamente e dependendo do or-
denamento alfabético, pela manhã, 
das 8h ao meio-dia, devem compare-
cer aos postos profissionais das forças 
de segurança e salvamento, pessoas 
com deficiência e àquelas pessoas que 
não conseguiram se vacinar nas fases 
anteriores da campanha. Durante a 
tarde, das 13h às 17h somente poderão 
se vacinar os portuários, profissionais 
de transportes coletivos (motorista e 
cobradores) e os caminhoneiros.

AÇÕES

A campanha, que começou em mar-
ço deste ano passou por ajustes de-
vido aos decretos de restrição social 
adotados no Estado. Por isso, a estra-
tegia da pasta foi a de descentralizar 
os postos de imunização, mantendo 

parcerias com as entidades da edu-
cação para a disponibilidade de es-
colas públicas.

Além disso, a pasta também pro-
moveu o chamado drive thru com su-
cesso. Na fase em que foram vacina-
das crianças de seis meses a menores 
de seis anos e pessoas acima dos 60 
anos de idade, o público idoso teve a 
oportunidade de se vacinar em uma 
estrutura montada no Complexo Ca-
nhoteiro, ao lado do Estádio Castelão, 
no Outeiro da Cruz. No local, o ido-
so recebia as doses sem precisar sair 
do veículo.

Nesta etapa, para facilitar o aces-
so da população aos postos, a Semus 
oficializou mudança no local de va-
cinação e o Centro de Especialidades 
Médicas do Vinhais, situado na Ave-
nida 105, no bairro (ao lado da UPA 
do Vinhais) passou a fazer parte da 
lista de locais de vacinação. Em con-
trapartida, a Unidade Integrada Nas-
cimento de Morais, na Avenida 3 no 
mesmo bairro, saiu da relação.

Após o término da campanha, a 
Semus avaliará quais públicos não fo-
ram atingidos. Dependendo do saldo, 
a pasta priorizará estes grupos que 
eventualmente não tenham atingido 
a meta para, em seguida, abrir a vaci-
na para o público em geral.



NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Live Toada Solidária

A jor na lis ta e can to ra Ce cí lia Lei te co man-
da nes ta quin ta-fei ra, 25, a par tir das 20h, a
LI VE To a da So li dá ria, pa ra fes te jar o São João
e unir ar tis tas, na ci o nais e re gi o nais, em prol
de uma boa cau sa. O even to é mais uma ini-
ci a ti va do pro je to Unir sem Reu nir, or ga ni- 
za do pe la @fei ra cul tes tu dan til com apoio da
PRO AS. Ob je ti vo é ar re ca dar do a ções pa ra
os es tu dan tes da UF MA em si tu a ção de vul-
ne ra bi li da de so ci al. Agen de aí.

Comércio abre no dia de São Pedro

A Fe co mér cio-MA in for ma que no dia 29
de ju nho, Dia de São Pe dro e fe ri a do mu ni ci- 
pal em São Luís, os es ta be le ci men tos co mer-
ci ais da ca pi tal po de rão fun ci o nar, con for-
me pre vê a Con ven ção Co le ti va de Tra ba lho.
Os es ta be le ci men tos de rua de vem en cer rar
as ati vi da des às 18h. O co mér cio pre ci sa ob-
ser var ain da as re gras pre vis tas nas por ta ri as
n° 34 e nº 39 da Ca sa Ci vil do Go ver no do Es- 
ta do e os pro to co los sa ni tá ri os es pe cí fi cos.

A Fa cul da de ISL Wyden re a li za
nes ta ter ça, 23, às 19h, pe la pla ta for -
ma ZO OM, Fa ce bo ok e Ins ta gram,
uma LI VE im per dí vel com o dan ça ri -
no Car li nhos de Je sus. Car li nhos
cons truiu uma gran de car rei ra ar tís -
ti ca no Te a tro, Ci ne ma, Car na val,  e
na sua LI VE fa la rá so bre al ter na ti vas
que a cul tu ra e o em pre en de do ris mo
têm ado ta do nes te pe río do da cri se
cau sa da pe la pan de mia do Co ro na
Ví rus. O se tor cul tu ral foi um dos
mais afe ta dos pe la pan de mia do Co -
vid-19. O em pre en de do ris mo no
meio cul tu ral, que tam bém mo ve a
eco no mia, so freu mu dan ças e co mo
al ter na ti vas, as LI VES ga nha ram es -
pa ço e se tor na ram op ções pa ra que
os pro fis si o nais con ti nu as sem su as
ati vi da des.

O jo vem pi a nis ta, com -
po si tor eru di to e es cri -
tor ma ra nhen se Wil la -
me Bel fort é o mais
no vo imor tal da Aca -
de mia de Ar tes, Ci ên ci -
as e Le tras do Bra sil –
ACIL BRAS, pe la sua
pro du ção in te lec tu al e
bri lhan te atu a ção no
ce ná rio ar tís ti co, aca -
dê mi co e so ci al! Re -
cen te men te vem an ga -
ri an do inú me ras con -
quis tas li te rá ri as de ní -
vel na ci o nal e sua mú -
si ca já é to ca da em ou -
tros es ta dos e paí ses.

O Prê mio Sesc de Li te -
ra tu ra, que há 17 anos
abre opor tu ni da des a
no vos es cri to res e im -
pul si o na a re no va ção
no pa no ra ma li te rá rio
na ci o nal, anun ci ou o
ven ce do res da edi ção
2020 do con cur so. 
Caê Gui ma rães (ES) foi
o es co lhi do na ca te go -
ria Ro man ce com ‘En -
con tro vo cê no oi ta vo
round’ e Tô nio Ca e ta no
(RS), na fo to ao la do,
na ca te go ria Con to,
por ‘Ter ra nos Ca be -
los’. 

São João Digital

Uma ini ci a ti va do Se brae Ma ra nhão e o Go-
ver no do Es ta do do Ma ra nhão, por meio da Se- 
cre ta ria de Es ta do de Tu ris mo (Se tur), lan ça
uma pro gra ma ção que per mi tir vi ven ci ar os fes- 
te jos ju ni nos, a gas tro no mia e ar te sa na to tí pi cos
ca rac te rís ti cos do pe río do, por meio do São João
Di gi tal, que acon te ce de 23 a 26 de ju nho. A ini- 
ci a ti va con ta uma pro gra ma ção es pe ci al de ofi-
ci nas gas tronô mi cas e de eco no mia cri a ti va,
trans mis sões ao vi vo, apre sen ta ções cul tu rais,
en tre ou tras. A pro pos ta é le var ao pú bli co uma
vi vên cia de São João di fe ren te.

Inaugurações

A De fen so ria Pú bli ca es ta du al não pa rou nes- 
te pe río do de qua ren te na, e por es ta ra zão o de- 
fen sor-ge ral Al ber to Bas tos co man da rá du as
im por tan tes inau gu ra ções, no in te ri or do es ta- 
do, no fi nal des te mês. Além dos mi lha res de
aten di men tos re a li za dos re mo ta men te, nos úl- 
ti mos três me ses, a ins ti tui ção con se guiu se or- 
ga ni zar pa ra re to mar o pro ces so de in te ri o ri za- 
ção. E ago ra os ha bi tan tes dos mu ni cí pi os de Pe- 
nal va e Mor ros já po dem co me mo rar. As ce- 
rimô ni as de en tre ga das obras que acon te ce rão
nos di as 24 e 30 de ju nho pró xi mas.

Viagens domésticas

Uma re cen te pes qui sa re a li za da pe la Glo bal
Bu si ness Tra vel As so ci a ti on (GB TA) re ve lou que
qua se me ta de (49%) das em pre sas mem bros da
as so ci a ção pla ne ja re to mar as vi a gens do més ti- 
cas nos pró xi mos três me ses, en quan to uma em
ca da cin co pla ne ja re to mar to das as vi a gens no
mes mo pe río do. Hou ve ain da um pe que no au- 
men to do nú me ro de em pre sas que per mi tem
vi a gens es sen ci ais des de o úl ti mo le van ta men to
re a li za do em maio, pas san do de 37% pa ra 44%.
As em pre sas nos EUA (38%) e Ca na dá (33%)
con ti nu am sen do as mais oti mis tas.

Pra curtir

En cer ram nes ta ter -
ça-fei ra, as ins cri ções
pa ra os can di da tos ao
car go de cor re ge dor-
ge ral do Mi nis té rio
Pú bli co do Ma ra -
nhão, bi ê nio 2020-
2022. 

A de li be ra ção foi to -
ma da pe lo Co lé gio de
Pro cu ra do res de Jus -
ti ça do MP MA, em
ses são re a li za da no
dia 17 de ju nho.

A elei ção es tá mar ca -
da pa ra o pró xi mo dia
26, das 8h às 12h,
me di an te vo to ele trô -
ni co, se cre to e uni no -
mi nal.

A pa les tra on li -
ne “De cla ra ção de IR
Pes soa Fí si ca – Re ta
Fi nal: Quais con fe -
rên ci as e aná li ses
não po dem dei xar de
ser fei tas”, com o es -
pe ci a lis ta no as sun to:
Wir lon Du tra, se rá re -
a li za da nes ta quar ta-
fei ra, 24, às 18h30,
com trans mis são pe -
las pla ta for mas Zo -
om e YouTube.

Até o dia 30 de ju nho,
mais de 30 mi lhões
de con tri buin tes de -
ve rão acer tar as con -
tas com o Fis co. 

As pes so as que es ti -
ve rem obri ga das e
não apre sen ta rem a
de cla ra ção no pra zo
po dem ser mul ta das
em até R$ 165,74.

A pro mo to ra de Jus ti -
ça Kar la Adri a na Ho -
lan da Fa ri as Vi ei ra foi
es co lhi da pa ra o car -
go de di re to ra da Es -
co la Su pe ri or do Mi -
nis té rio Pú bli co do
Ma ra nhão (ESMP)
pa ra o bi ê nio 2020-
2022.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020
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O ex-marido da empresária contratou homem para matar as duas mulheres por R$ 5
mil. O suspeito trabalhava em uma obra ao lado da residência das vítimas 

SAU LO DU AI LI BE In ves ti ga ções e pri sões

Ima gens le vam ao sus pei to

Op ções do cri me

Ne go ci a ção 

En ten da o ca so

DUPLO FEMINICÍDIO

Mãe e filha foram
mortas por R$ 5 mil

Q
uan to va le uma vi da? No ca- 
so de Gra ça Ma ria Pe rei ra de
Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta
de Oli vei ra Fri sei ro, de 27

anos, a vi da de las cus tou R$ 5 mil. Es- 
se foi o pre ço pa go pe lo ex-ma ri do de
Gra ça pa ra o as sas si no que ti rou as vi- 
das de mãe e fi lha. As du as fo ram en- 
con tra das mor tas no dia 7 de ju nho.

Os cor pos es ta vam den tro de um
car ro na ga ra gem da ca sa on de mo ra- 
vam, no bair ro Quin tas do Ca lhau.

O cri me foi co me ti do dia 6, um sá- 
ba do, e os cor pos fo ram acha dos no
dia se guin te. O prin ci pal sus pei to,
con fir ma do com a pri são do as sas si no
do du plo ho mi cí dio, sem pre foi o ex-
ma ri do de Gra ça Ma ria. Com a pri são
do exe cu tor, fo ram pre sos o man dan- 
te (ex-ma ri do) e o ne go ci a dor (ho- 
mem res pon sá vel por con tra tar o as- 
sas si no).

De acor do com in for ma ções da Po- 
lí cia Ci vil, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes- 
soa (SHPP), Gra ça Ma ria Pe rei ra de
Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta de Oli vei- 
ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram as sas si- 
na das a man do do ex-ma ri do da em- 
pre sá ria. Du ran te en tre vis ta co le ti va
na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra
(22), a de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le, ti- 
tu lar do De par ta men to de Fe mi ni cí- 
dio es cla re ceu que a prin ci pal mo ti va- 
ção do cri me te ria si do ga nhos de uma
dis pu ta ju di ci al re ce bi dos por Gra ça
Ma ria, co mo a pos se de uma em pre sa
e um ter re no de al to va lor.

Ain da de acor do com a de le ga da, o
ex-ma ri do da em pre sá ria con tra tou
um ho mem pa ra ma tar as du as mu- 
lhe res por uma quan tia de R$ 5 mil. O
sus pei to tra ba lha va em uma obra ao
la do da re si dên cia das ví ti mas e ti nha
fá cil aces so à ca sa, já que era co nhe ci- 
do das ví ti mas.

A aná li se de ima gens de câ me ras de
vi de o mo ni to ra men to, de ca sas pró xi- 
mas ao lo cal do cri me, re ve lou que o
sus pei to do cri me saiu da ca sa das ví- 
ti mas por vol ta de meio dia do sá ba do,
dia 6 de ju nho. Na oca sião, ele car re- 
ga va uma pe que na bol sa, uma ma le ta
de fer ra men tas e um ce lu lar.

De pois do cri me, o au tor do du plo
ho mi cí dio ven deu o apa re lho ce lu lar
no bair ro da Di vi néia, lo ca li za do na
re gião do Tu ru, em São Luís. O te le fo- 
ne foi lo ca li za do pe lo Ser vi ço de In te- 
li gên cia da po lí cia, que con se guiu lo- 
ca li zar o ven de dor.

Du ran te de poi men to, o au tor do

cri me dis se que ti nha re ce bi do ori en- 
ta ções do ex-ma ri do da em pre sá ria
Gra ça Ma ria pa ra que ma tas se as ví ti-
mas por as fi xia. O sus pei to te ria re ce- 
bi do ain da ou tras du as op ções: co lo- 
car os cor pos no car ro e in cen diá-los
ou cau sar um in cên dio na ca sa de pois
de ter ma ta do as ví ti mas. O exe cu tor
ape nas dei xou os cor pos den tro do
car ro co ber tos por um len çol.

A de le ga da con tou, ain da, que o au-
tor do du plo fe mi ni cí dio ma tou pri- 
mei ro a mãe as fi xi a da, e lo go de pois a
fi lha, tam bém por as fi xia, além de vá- 
ri os gol pes na ca be ça.

O au tor do cri me foi pre so no úl ti- 
mo fim de se ma na. O ex-ma ri do da
em pre sá ria foi pre so na ci da de de Im- 
pe ra triz, a 626 km de São Luís. Ele foi
trans fe ri do pa ra a ca pi tal pa ra pres tar
de poi men to.

3º suspeito negociou valores com o assassino

Em bus cas e di li gên ci as, a Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção à
Pes soa (SHPP) pren deu on tem, se- 
gun da-fei ra (22), mais um en vol vi do
no du plo fe mi ni cí dio de Gra ça Ma ria
Pe rei ra de Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta
de Oli vei ra Fri sei ro, de 27 anos, ocor- 
ri do no iní cio do mês de ju nho. O ca so
foi des co ber to após acha rem os cor- 
pos das ví ti mas, den tro de um car ro
na ga ra gem da ca sa on de elas mo ra- 
vam.

De acor do com in for ma ções da po- 
lí cia, o sus pei to era che fe da obra que
es ta va sen do re a li za da ao la do da ca sa
das ví ti mas e agiu co mo um in ter me- 
di a dor en tre o man dan te, o ex-ma ri do

da em pre sá ria e o exe cu tor do cri me.
De iní cio, ele te ria ofe re ci do uma

quan tia de R$ 3 mil, que foi ne ga da.
Lo go de pois, ofe re ceu o va lor de R$ 5
mil, que foi acei to pe lo au tor do cri- 
me.

Os cor pos de Gra ça Ma ria Pe rei ra
de Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta de Oli- 
vei ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram en- 
con tra dos en ro la dos em um len çol
den tro um veí cu lo, na ga ra gem da ca- 
sa das ví ti mas, no dia 07 de ju nho.

A em pre sá ria foi amar ra da e as fi xi- 
a da. Já a fi lha, além de so frer as fi xia,
ti nha vá ri as le sões cor po rais pe lo cor- 
po. No imó vel, não fo ram en con tra- 
dos si nais de ar rom ba men to.

As ví ti mas fo ram en con tra das por
pa ren tes, que es tra nha ram o su mi ço
das du as e re sol ve ram pro cu rá-las.

DA RE DA ÇÃO

DA RE DA ÇÃO

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Filho é suspeito de
matar o próprio pai

MOTIVO DO CRIME SERIA POR CONTA DO SOM QUE ESTAVA ALTO

DIVULGAÇÃO

Um ido so de 72 anos, iden ti fi ca do co mo Ni ni dos
San tos Po vo as, foi as sas si na do a gol pes de ma dei ra pe lo
pró prio fi lho, Ja ne dos San tos Po vo as, após ter pe di do
pa ra que ele di mi nuís se o vo lu me de um som na ma dru- 
ga do do úl ti mo do min go (21), na Rua Pre si den te Mé di- 
ci/Bair ro No vo, em Al to Ale gre do Pin da ré, in te ri or do
Ma ra nhão.

De acor do com as in for ma ções da po lí cia, o fi lho es- 
ta va be ben do des de ce do e con ti nu ou até a ma dru ga da
do do min go. 

O pai re cla mou e pe diu pa ra que ele abai xas se o som,
pois que ria des can sar.

Is so fez com que Ja ne fi cas se al te ra do, ini ci an do uma
dis cus são com o pai. Após is so, ele pe gou uma ma dei ra e
gol pe ou o ido so até a mor te.

O sus pei to de co me ter o cri me fu giu do lo cal. Ja ne Po- 
vo as foi en con tran do na Ave ni da Ca ra jás, per to da pas- 
sa re la, on de re ce beu voz de pri são. 

Ele ain da ten tou re sis tir a pri são sen do ne ces sá rio o
uso de al ge mas. O pre so foi apre sen ta do na de le ga cia de
San ta Inês.

REDENÇÃO

Polícia investiga morte
de criança carbonizada

A CRIANÇA MORREU CARBONIZADA NO ÚLTIMO SÁBADO (20)

DIVULGAÇÃO

Uma cri an ça de 2 anos mor reu, na noi te do úl ti mo sá- 
ba do (20), car bo ni za da no quar to en quan to dor mia, em
de cor rên cia de um in cên dio em sua re si dên cia, no bair- 
ro Re den ção, em São Luís. De acor do com o Cor po de
Bom bei ro, o fo go se ori gi nou em um quar to e car bo ni- 
zou a cri an ça, que se en con tra va dor min do em uma ca- 
ma. A equi pe do 1° Ba ta lhão de Bom bei ros Mi li tar che- 
gou ao lo cal do in cên dio em 11 mi nu tos, po rém as cha- 
mas já ti nham si do con ti das pe la po pu la ção.

A equi pe de bom bei ros per ma ne ceu no lo cal pa ra
pre ser va ção da ce na O ca so foi en tre gue à Po lí cia Ci vil,
pa ra a in ves ti ga ção da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os
e Pro te ção à Pes soa (SHPP).

Ve ja a no ta do Cor po de Bom bei ros do Ma ra nhão:
“O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 

MA) in for ma que na noi te des te sá ba do (20), aten deu
ocor rên cia de in cên dio em uma re si dên cia no bair ro Re- 
den ção, em São Luís-MA. Uma equi pe do 1° Ba ta lhão de
Bom bei ros Mi li tar foi mo bi li za da e che gou ao lo cal em 11
mi nu tos, po rém as cha mas já ha vi am si do de be la das por
po pu la res.

O fo go se ori gi nou em um quar to e car bo ni zou uma
cri an ça de 2 anos que se en con tra va dor min do em uma
ca ma. A equi pe de bom bei ros per ma ne ceu no lo cal pa ra
pre ser va ção da ce na, que foi en tre gue aos cui da dos da
Po lí cia Ci vil pa ra a in ves ti ga ção da Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa.

O CBM MA aler ta pa ra os ris cos de dei xar in ca pa zes
de sa com pa nha dos de adul tos, uma vez que, em ca so de
in cên di os, ga ses tó xi cos são li be ra dos ra pi da men te le- 
van do ví ti mas a in cons ci ên cia, neu tra li zan do qual quer
pos si bi li da de de re a ção.”

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020
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Defensoria Pública do Estado (DPE-MA) move ação para indenizar comerciantes que
tiveram bares derrubados na praia do Olho d’Água

DA RE DA ÇÃO

Com pres sa de al fa ze ma

Gen gi bre

Chá de ul má ria

Es cal da-pés

Óleo de hor te lã-pi men ta

OLHO D’ÁGUA

Donos de bares devem
ser indenizados

A
n ti gos pro pri e tá ri os de ba res
si tu a dos na Ave ni da Atlân ti- 
ca, na praia do Olho d’Água,
der ru ba dos pe lo em 2016,

po de rão ser res sar ci dos e in de ni za dos
dos pre juí zos oca si o na dos à épo ca,
em es pe ci al as fa mí li as que uti li za vam
a ati vi da de co mo úni ca fon te de ren da
e ain da re si di am no lo cal.

É o que pro põe a Ação Ci vil Pú bli ca,
com pe di do de li mi nar, ajui za da pe la
De fen so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-
MA), na Va ra de In te res ses Di fu sos e
Co le ti vos da Gran de Ilha, con tra o Es- 
ta do do Ma ra nhão e o Mu ni cí pio de
São Luís.

Os ar gu men tos apre sen ta dos na
ini ci al, as si na da pe lo de fen sor pú bli- 
co Je an Nu nes, ti tu lar do Nú cleo de
Di rei tos Hu ma nos da De fen so ria, se
ba sei am nos re la tos des tes pro pri e tá- 
ri os, mui tos de les ido sos, que já de- 
sen vol vi am ati vi da des co mer ci ais no

lo cal há mui tos anos.
Se gun do le van ta men to, a der ru ba- 

da trou xe co mo con sequên cia da nos
de or dem ma te ri al e mo ral aos co mer- 
ci an tes, al guns se en con tran do, in clu- 
si ve, sem re si dên cia e sem con di ções
de adim plir su as obri ga ções.

Den tre os pe di dos fei tos à Jus ti ça,
em ca rá ter li mi nar, es tá a in clu são dos
au to res da ação, que se en con tram em
si tu a ção imi nen te de de sa bri ga men- 
to, em pro gra mas de as sis tên cia à mo- 
ra dia, co mo o alu guel so ci al, até o
trân si to em jul ga do do pro ces so.

Ra ti fi can do a me di da li mi nar, se
pre vi a men te con ce di da, a ins ti tui ção
de fen so ri al re quer a con de na ção dos
réus, so li da ri a men te, ao pa ga men to
de in de ni za ção por da nos ma te ri ais
em fa vor de ca da um dos seus as sis ti- 
dos, con for me le van ta men to re a li za- 
do, ca ben do acrés ci mos re fe ren tes à
atu a li za ção mo ne tá ria e ju ros.

Tam bém foi so li ci ta do na ACP que
se ja pa ga com pen sa ção por da nos
mo rais no va lor de R$ 20 mil pa ra ca da
um dos oi to tra ba lha do res que ti ve- 
ram re ti ra da sua fon te de ren da.

A ação pre ten de, so bre tu do, res- 
guar dar os di rei tos de seis as sis ti dos
que além da ren da, per de ram sua mo- 
ra dia, de pois da de mo li ção das bar ra- 
cas. Pa ra es tes, a De fen so ria pe de
com pen sa ção por da nos mo rais no
va lor de R$ 40 mil.

Ou tro pon to im por tan te re que ri do
na ação foi a in ver são do ônus da pro- 
va em fa vor dos au to res, con for me le- 
gis la ção vi gen te, uma vez que os co- 
mer ci an tes fo ram re ti ra dos da área
sob a jus ti fi ca ti va ge né ri ca de que es- 
ta vam fun ci o nan do sem li cen ças es- 

ta tais e que o es pa ço era uti li za do pa- 
ra pros ti tui ção e prá ti ca de ilí ci tos.

Ain da con for me a ini ci al, a re fe ri da
ação de der ru ba da foi con du zi da pe lo
Mi nis té rio Pú bli co, atra vés da Pro mo-
to ria de Con tro le Ex ter no da Ati vi da- 
de Po li ci al, pe la Blitz Ur ba na, da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Ur ba nis mo e
Ha bi ta ção (Se murh) e pe la Po lí cia Mi- 
li tar do Es ta do do Ma ra nhão, com o
su por te de equi pa men tos pe sa dos co-
mo re tro es ca va dei ras e ca çam bas. A
me di da não re sul tou do es go ta men to
dos mei os al ter na ti vos de so lu ção dos
con fli tos.

Pa ra o de fen sor Je an Nu nes, di an te
da vi o la ção de di rei tos ob ser va da nes-
te ca so, a De fen so ria cum pre com o
seu pa pel na de fe sa dos me nos fa vo- 
re ci dos. “En ten de mos que as me di das
ado ta das pa ra a re ti ra da das pes so as
do lo cal, sem con si de rar que mui tas
des sas bar ra cas eram uti li za das pa ra
tra ba lho e tam bém pa ra mo ra dia,
sem dar ne nhu ma al ter na ti va, vi o la- 
ram di rei tos fun da men tais e en se jam
uma re pa ra ção. E em bus ca des sa re- 
pa ra ção que ajui za mos es sa ação ju- 
di ci al”, as si na lou.

Sem con si de rar que

mui tas des sas bar ra cas

eram uti li za das pa ra

tra ba lho e tam bém pa ra

mo ra dia

DORES NA CABEÇA

Cinco remédios naturais para enxaqueca

A en xa que ca é uma dor na ca be ça
di fí cil de con tro lar que afe ta mais as
mu lhe res, prin ci pal men te di as an tes
da mens tru a ção. Quem so fre com ela
sa be o quan to é incô mo da e po de
atra pa lhar as ta re fas do dia a dia.

Mui tas po dem ser as cau sas da en- 
xa que ca, co mo es tres se, es for ço de- 
mais, sen si bi li da de à mu dan ça de
tem po, pres são bai xa, res fri a dos, pro- 
ble mas com os den tes ou do res de ca- 
be ça por con ta de ten são da mus cu la- 
tu ra do pes co ço e do om bro.

Pa ra quem so fre com a do en ça com
frequên cia, os re mé di os na tu rais são
óti mas op ções pa ra evi tar to mar me- 
di ca men tos de far má cia. Pen san do
nis so, ve ja 5 re mé di os na tu rais que
vão te aju dar a di mi nuir a en xa que ca:

Vo cê po de uti li zar a al fa ze ma em
for ma de chá ou com pres sas pa ra co- 
lo car na tes ta, pois é uma óti ma ali a da
no com ba te as do res de ca be ça. Só se- 
rá pre ci so 10 g de fo lhas de al fa ze ma e
1/2 li tro de água.

Mo do de pre pa ro
Co lo que as fo lhas de al fa ze ma na
água e dei xe fer ver. De pois de fer vi da,
dei xe re pou sar por 10 mi nu tos, coe e
be ba ain da mor no. To me 3 xí ca ras
des te chá por dia en quan to os sin to- 
mas da en xa que ca per sis ti rem.

Pa ra fa zer as com pres sas de al fa ze- 
ma pe gue uma ga ze ou to a lha lim pa,
fa ça 4 a 6 do bras e mo lhe-a no chá.
Apli que a ga ze ou a to a lha na tes ta
ain da quen te, mas de for ma que con- 
si ga su por tar a tem pe ra tu ra pa ra não
se quei mar du ran te 30 mi nu tos. Sem- 
pre que a ga ze per der o ca lor, de ve ser
no va men te em be bi da e co lo ca da na
tes ta.

Ri co em po tás sio e mag né sio, o
gen gi bre tam bém au xi lia no es tí mu lo
da cir cu la ção san guí nea, fa ci li tan do o
flu xo de san gue pa ra o cé re bro e ali vi- 
an do a en xa que ca. Sua in ges tão fre- 
quen te aju da a pre ve nir sin to mas de
en xa que ca a lon go pra zo. In ge rir em
gran des quan ti da des não é re co men- 
dá vel pa ra ges tan tes.

Vo cê tam bém po de fa zer seu pró- 
prio chá de gen gi bre em ca sa. Pa ra 500
ml de água, ra le 25 g de gen gi bre fres- 
co. Fer va a be bi da por 15 mi nu tos, coe
e dei xe es fri ar an tes de be ber.

A ul má ria é uma plan ta me di ci nal
que tem pro pri e da des anal gé si cas e
an ti-in fla ma tó ri as que ali vi am a en- 
xa que ca. Pa ra fa zer o chá, vo cê pre ci- 
sa rá de 2 co lhe res (de so pa) de ul má- 

ria e 2 xí ca ras de água.

Mo do de pre pa ro
Co lo que a ul má ria na água e dei xar
fer ver. De pois de fer vi da, dei xe es fri ar,
coe e be ba ain da mor no cer ca de 2 a 3
xí ca ras do chá por dia.

Ata ques de dor de ca be ça po dem
ser com ba ti dos com um es cal da-pés:
mer gu lhe os pés até a al tu ra dos tor- 
no ze los em água en tre 30°C e 32°C,
acres cen tan do aos pou cos mais água
quen te até atin gir uma tem pe ra tu ra
de 40°C. A apli ca ção du ra cer ca de 15
mi nu tos.

Pa ra do res de ca be ça, óleo es sen ci- 
al de hor te lã-pi men ta po de fa zer ma- 
ra vi lhas. Mui tas do res de ca be ça são
cau sa das por ten são e o óleo de hor te- 
lã se mos trou efe ti vo na in du ção de
re la xa men to mus cu lar, agin do co mo
re mé dio ca sei ro pa ra a dor lo ca li za da.

DA RE DA ÇÃO

1ª fa se di e ta Du kan

2ª fa se di e ta Du kan

3ª fa se di e ta Du kan

4ª fa se da di e ta Du kan

SAÚ DE

Co mo fun ci o na a
di e ta Du kan pa ra
ema gre cer rá pi do?

A di e ta Du kan foi de sen vol vi da por um mé di co fran- 
cês Dr. Pi er re Du kan, ele co lo cou em seu li vro “Não con- 
si go ema gre cer” to das as di cas pa ra con se guir re a li zar
es sa di e ta e ema gre cer de for ma rá pi da. Es se mé to do é
di vi di do em 4 fa ses, que vai per mi tir ema gre cer cer ca de
5 kg lo go na pri mei ra se ma na. Uma mu dan ça dos há bi- 
tos ali men ta res que vai aju dar vo cê a con quis tar o cor po
que sem pre de se jou. Fa ses da di e ta Du kan!

Na pri mei ra fa se da di e ta Du kan, vo cê se ali men ta
ape nas de pro teí nas, es tão proi bi dos ali men tos com
car boi dra tos. O tem po que vo cê vai pas sar na fa se 1 vai
ser cor res pon den te a quan tos qui los vo cê de se ja per der.

Exem plo:
Pa ra per der 5 kg em uma se ma na, vo cê pas sa 1 dia na

1° fa se. Pa ra ema gre cer 6 a 10 qui los, são 3 di as na 1° fa se.
Ali men tos li be ra dos: Car nes ma gras, gre lha dos, ovos

co zi dos, io gur te na tu ral ou des na ta do, quei jo cot ta ge.

A 2° fa se da di e ta é co nhe ci da co mo cru zei ro, vo cê de- 
ve in ter ca lar na ali men ta ção da 1° fa se le gu mes e ver du- 
ras. Lem bran do que não é per mi ti do o con su mo de car- 
boi dra tos. Vo cê po de co mer os le gu mes e ver du ras crus
ou co zi dos.

Vo cê vai fa zer a in ter ca la ção as sim, 1 dia vo cê co me
ape nas pro teí nas (1° fa se), no se gun do dia vo cê co me a
pro teí na com le gu mes e e ver du ras (2° fa se).

Já na 3° fa se da di e ta, são per mi ti dos ou tros ali men- 
tos, além das pro teí nas, le gu mes e ver du ras, po de ser
co lo ca do na ali men ta ção 2 por ções de fru tas por dia, 2
fa ti as de pão de for ma in te gral.

Es sa é a fa se de con so li da ção da di e ta, nes sa fa se é
per mi ti do 1 por ção de car boi dra to 2 ve zes por se ma na.

Ali men tos per mi ti dos das 3° fa se: pro teí nas, le gu- 
mes, 2 fru tas por dia, pão in te gral, ar roz in te gral, ma car- 
rão in te gral e fei jão.

Na úl ti ma fa se não exis te ne nhu ma proi bi ção em a
ali men ta ção, vo cê po de co mer nor mal men te, dan do
pre fe ren cia pa ra ali men tos in te grais. As re co men da ções
é que nes sa fa se, se ja fei to pe lo me nos 1 vez por se ma na
a ali men ta ção da pri mei ra fa se.

A prá ti ca de exer cí ci os fí si cos vai au xi li ar a man ter o
pe so que foi atin gi do com a aju da da di e ta.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020
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Com a proximidade do retorno do futebol no estado, Moto Club e Maranhão Atlético
focam em reforços para a continuidade do Campeonato Maranhense

REFORÇOS

Moto e MAC vão ao
“mercado da bola”
SAULO DUAILIBE

MAC tam bém se re for ça

D
e olho nas fi nais do Cam pe- 
o na to Ma ra nhen se e nas va- 
gas na ci o nais e re gi o nais 
que a com pe ti ção ofe re ce, a 

di re to ria do Mo to Club se lan çou no 
mer ca do da bo la e es tá ne go ci an do 
com dois atle tas pa ra re for çar o meio-
cam po e o ata que.

Os atle tas já se mos tra ram in te res- 
sa dos em vir pa ra o Pa pão, que já ne- 
go cia as ba ses sa la ri as com eles.

Um dos atle tas vem do fu te bol ca ri- 
o ca, on de a equi pe não vai dis pu tar as 
fi nais da Ta ça Rio. Ele é meia-ata can te 
e atua pe los la dos do cam po. A di re to- 
ria não re ve lou o no me do jo ga dor, 
mas ga ran tiu que é um atle ta de mui ta 
for ça, boa es ta tu ra e ve lo ci da de.

O ou tro atle ta de ve atu ar co mo vo- 
lan te. Pa ra uma tem po ra da on de não 
tem da ta pa ra ter mi nar por con ta da 
pan de mia do co ro na ví rus, as equi pes 
que dis pu tam vá ri as com pe ti ções tem 
que ter elen cos gran des e de qua li da- 
de.

Com es se pen sa men to, o Pa pão 
pre ten de for ta le cer o se tor de fen si vo 
com um jo ga dor que atue co mo pri- 
mei ro e se gun do vo lan te. A di re to ria 
ru bro-ne gra re ve lou que es tá em bus- 
ca de um jo ga dor que pos sa re for çar o 
se tor.

Ocu pan do a sex ta co lo ca ção do 
Cam pe o na to Ma ra nhen se, o MAC 
tam bém foi no mer ca do da bo la pa ra 
po der dis pu tar a con ti nu a ção do Es- 
ta du al, que de ve re tor nar em agos to.

O MOTO CLUB DEVE CONTRATAR DOIS JOGADORES PARA REFORÇAR A EQUIPE 

O pre si den te do Bo de Gre gó rio, 
Rob son Paz, con fir mou que vai con- 
tra tar de cin co a seis atle tas pa ra du as 
par ti das que ain da tem no Es ta du al. O 
ti me qua dri co lor en ca ra o São Jo sé e o 
lí der Mo to Club, na úl ti ma ro da da.

O Bo de pre ci sa so mar pon tos pa ra 
ga ran tir per ma nên cia na Sé rie A do 
Ma ra nhen se. Com si tu a ção com pli- 
ca da, a di re to ria do MAC pre ten de 
con tar com um elen co en xu to de até 
25 atle tas pa ra es sas du as par ti das.

ACIDENTE

Lesão é menos grave do
que a sofrida por Schumi

SCHUMACHER E ZANARDI NO GP DO CANADÁ DE 1999

GETTYIMAGES

O neu ro ci rur gião que ope rou Ales san dro Za nar di pa- 
ra tra tar as le sões cau sa das por um trau ma tis mo cra ni a- 
no, afir mou que a le são so fri da pe lo atle ta pa ra lím pi co é
me nos gra ve do que a sus ten ta da por Mi cha el Schu ma- 
cher em 2013, quan do o ale mão ba teu a ca be ça es qui an- 
do com a fa mí lia nos Al pes Fran ce ses.

Se gun do Giu sep pe Oli ve ri em en tre vis ta ao “Gaz zet ta
del lo Sport”, o ita li a no não so freu uma le são axo nal di- 
fu sa, qua dro do hep ta cam peão de F1 no aci den te em
Me ri bel.

Nes te ti po de le são, o cé re bro se mo ve pa ra trás, pa ra
fren te ou pa ra os la dos, ba ten do con tra a pa re de in tra- 
cra ni a na com vi o lên cia. É um da no mui to ex ten so em
to do o cór tex ce re bral, do qual di fi cil men te se vol ta às
su as fun ções cog ni ti vas e mo to ras nor mais. “Le são me- 
nos gra ve que Schu ma cher? O da no axo nal pa re ce ter si- 
do evi ta do, mas é mui to ce do pa ra um re sul ta do con clu- 
si vo, diz Oli ve ri, que des car ta a le são axo nal não ter
acon te ci do pe lo fa to de o im pac to com o ca mi nhão ter
si do na fa ce de Za nar di, em vez de em ou tras par tes da
ca be ça”.

O mé di co des car ta que o aci den te so fri do pe lo ex-pi- 
lo to da F1 e Indy em 2001, quan do per deu as du as per- 
nas, pos sa in flu en ci ar na re cu pe ra ção atu al. Por ou tro
la do, o que po de aju dar Ales san dro a me lho rar é a con- 
di ção fí si ca de atle ta que o ita li a no pos sui. “Não (o aci- 
den te de 2001 não in flu en cia), mas o fa to de ele ser atle- 
ta e, por tan to, go zar de ex ce len tes con di ções, le va ao
oti mis mo”, diz o pro fes sor Oli ve ri.

UFC

Dana White recua sobre Amanda

DANA NÃO QUER QUE AMANDA NUNES PARE AINDA, MAS ADMITIU QUE A DECISÃO É DA LUTADORA

EVELYN RODRIGUES

A pri mei ra re a ção do pre si den te do UFC,
Da na Whi te, ao sa ber da pos sí vel apo sen ta- 
do ria de Aman da Nu nes foi de es pan to e
re vol ta. Na úl ti ma sex ta-fei ra, já re fei to do
sus to, o di ri gen te rei te rou que se ria uma
pe na ver a “Le oa”, atu al cam peã do pe so-
ga lo (61kg) e do pe so-pe na (66kg), dar
adeus, mas re pe tiu o mes mo dis cur so que
ge ral men te usa quan do qual quer um de
seus lu ta do res ame a ça pa rar: fi que à von- 
ta de. “Es pe ro que ela não se apo sen te, ela é
uma das mi nhas pes so as fa vo ri tas nes se
mun do. E sain do de uma per for man ce co- 
mo a úl ti ma que ela te ve (…) Ela foi in crí- 
vel, atu ou de for ma clí ni ca con tra uma das
lu ta do ras mais du ras que eu já vi na vi da. E
de pois de uma per for man ce co mo aque la
eu odi a ria pen sar que ela quer se apo sen- 
tar, mas se é ver da de que ela es tá pen san do
re al men te nis so, ela pro va vel men te de ve- 
ria (se apo sen tar)”, de cla rou o pre si den te
em en tre vis ta co le ti va na úl ti ma sex ta-fei- 
ra.

O pre si den te do UFC re pe tiu que ha via
ori en ta do seus mat ch ma kers (res pon sá- 
veis pe la con tra ta ção de lu ta do res e ca sa- 

men to de lu tas) que con tra tas sem no vas
atle tas do pe so-pe na pa ra re for çar a ca te- 
go ria e man ter a bai a na co mo cam peã de
du as di vi sões. No en tan to, ele ad mi tiu que,
se Aman da Nu nes se apo sen tar, a ca te go ria
pe so-pe na fe mi ni na “pro va vel men te não”
con ti nu a rá vi va. “Eu dis se pa ra os mat ch- 
ma kers ou tro dia pa ra co me çar a cri ar a di- 
vi são dos pe nas pra ela. Va mos fa zer is so,
va mos co me çar, as si nem mais me ni nas e
va mos am pli ar a ca te go ria. E ago ra a mi- 
nha ga ro ta es tá fa lan do so bre apo sen ta do- 
ria. En tão apa ren te men te pre ci sa mos con- 
ver sar pa ra es tar mos na mes ma pá gi na”.

Whi te fa lou de for ma afe tu o sa so bre
Aman da, e re co nhe ceu que o mo men to
pes so al da lu ta do ra é de apro vei tar. Por ou- 
tro la do, quer con ver sar com ela. “Eu amo
es sa me ni na. Es tou sim (pla ne jan do fa lar
com ela lo go). Eu que ro dar a ela um tem- 
po, o be bê es tá che gan do, ela tem mui tas
coi sas le gais acon te cen do ago ra na vi da
de la. Eu acho que ela es tá em um mo men to
da vi da em que es tá co me çan do a cur tir e
apro vei tar a vi da, e tu do is so mu da quan do
vo cê tem bas tan te di nhei ro”.

• Gér son en trou com no ti fi ca ção ale gan -
do anu la ção do con tra to pe lo em pre sá rio
Fe de ri co Pas to rel lo não ter li cen ça pa ra
atu ar no Bra sil no ato da as si na tu ra
• P&P Sport Ma na ge ment res pon deu
com ação re que ren do a va li da ção do con -
tra to e a exi gên cia de par ti ci pa ção em
qual quer ne go ci a ção fu tu ra

FLAMENGO

Gérson e empresário discutem  parceria

UMA AÇÃO NA CBF DEFINIRÁ O FUTURO DA RELAÇÃO COM EMPRESÁRIO E O VOLANTE GERSON

ALEXANDRE VIDAL / CRF

Que Gér son é o jo ga dor mais fa la do do
Fla men go no mer ca do, não é no vi da de
pa ra nin guém. Mas a che ga da ou não de
pro pos tas do ex te ri or não é o úni co te ma a
ser de ba ti do no dia a dia do vo lan te ru bro-
ne gro. Uma ação na CBF de fi ni rá o fu tu ro
da re la ção com um em pre sá rio ita li a no,
que re quer seus di rei tos de par ti ci pa ção
em no vas tran sa ções.

Ex pli ca-se: além do pai, Mar cão, Gér- 
son tem con tra to de re pre sen ta ção com a
P&P Sport Ma na ge ment, em pre sa com se- 
de em Mô na co, e de pro pri e da de de Fe de- 
ri co Pas to rel lo. Re cen te men te, o atle ta e
seu pai en tra ram com no ti fi ca ção na Câ- 
ma ra Na ci o nal de Re so lu ção de Li tí gio
(CNRD) na CBF ale gan do a nu li da de do
do cu men to.

En ten da o im bró glio na Câ ma ra de Li tí- 
gio da CBF

O ar gu men to é de que, no ato da as si- 
na tu ra, Pas to rel lo não ti nha a li cen ça da
con fe de ra ção bra si lei ra pa ra de sem pe- 
nhar a fun ção no país. In for ma do da no ti- 
fi ca ção, o ita li a no con tra gol pe ou e en trou
com uma ação na pró pria CNRD em bus- 
ca de seus di rei tos.

No tex to, a P&P pe de a va li da ção do
con tra to, o que exi ge sua par ti ci pa ção em
qual quer ne go ci a ção que ve nha a acon te- 
cer. Os em pre sá ri os ale gam ain da que o
acor do é de ex clu si vi da de. Gér son e o pai
já es tão ci en tes da ação.

A em pre sa com se de em Mô na co tem
em sua car te la de cli en tes uma sé rie de jo- 
ga do res jo vens em clu bes eu ro peus. O no- 
me mais ba da la do é o do bel ga Ro me lu
Lu ka ku, de 27 anos, atu al men te na In ter
de Mi lão e com pas sa gens por Man ches- 
ter Uni ted e Chel sea. O ex pe ri en te ar gen- 
ti no Za ba le ta tam bém tra ba lha com a
P&P. Re cen te men te, o pai de Gér son re ve- 
lou que clu bes eu ro peus pro me ti am apre- 
sen tar pro pos tas pe lo jo ga dor na pró xi ma
ja ne la de trans fe rên ci as, ci tan do Chel sea
e Bo rus sia Dort mund. No ce ná rio atu al,
qual quer ne go ci a ção cor re o ris co de ge- 
rar im bró glio ju di ci al.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020
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Está chegando o dia do santo mais festejado no período junino em todo o país e festejos
e homenagens acontecem de forma virtual

PA TRI CIA CU NHA Fes te jo São João di gi tal

VIRTUAL

A nova realidade do
São João em casa

A
gen te sa be que pa ra quem
gos ta de fes ta ju ni na e de par- 
ti ci par de fes te jos re li gi o sos,
as tra di ci o nais quer mes ses,

es tá sen do di fí cil não ter es sas fes tas
da for ma tra di ci o nal, com aglo me ra- 
ção de pes so as, apre sen ta ções, mú si- 
cas da épo ca, no ca so dos fes te jos ju- 
ni nos; e as pro gra ma ções re li gi o sas
com no ve nas, pro cis sões, lar gos cul- 
tu rais. Mas igre jas, pa ró qui as, ins ti- 
tui ções e gru pos ju ni nos es tão dan do
um jei to dis so acon te cer de for ma se- 
gu ra pa ra to dos, com os fes te jos ju ni- 
nos vir tu ais por meio de trans mis sões
pe la in ter net.É no dia 23, vés pe ra do
dia de São João, que tra di ci o nal men te
os bois se ba ti zam pa ra co me çar a
per cor rer, ofi ci al men te os ter rei ros ju- 
ni nos e ama nhe cer nos ar rai ais.

 Es te ano eles vão guar ne cer de su as
ca sas pa ra as ca sas dos te les pec ta do- 
res. Nos di as 23 e 24 vá ri as li ves es tão
pro gra ma das pa ra acon te cer pe las re- 
des so ci ais dos e pla ta for mas di gi tais
dos gru pos. No dia 23 se apre sen tam
em seus ca nais di gi tais, o Boi da Flo- 
res ta. Boi de Le o nar do, Boi de Axi xá,
Boi de São Si mão, Boi de Ri ba mar; e
no dia 24, Boi En can to do São Cris tó- 
vão, Bri lho da Ter ra, Boi Pé ro la dos
Len çóis e Boi En can to do Olho
D’água. “A tra di ção es tá man ti da, ain- 
da que vir tu al men te. Com as bên çãos
de Deus, de São João e de Nos sa Se- 
nho ra da Saú de o Boi de Axi xá vai
brin car na sua ca sa. Dia 23, às 19h no
nos so ca nal do Youtube”, dis se Lei la
Nai va, pre si den te do Boi de Axi xá.

Con for me as es cri tas bí bli cas, São
João Ba tis ta foi o pre cur sor de Je sus e
ba ti zou o fi lho de Deus nas águas do
Rio Jor dão. Além dis so, ele foi o res- 
pon sá vel pe la con ver são de mi lha res
de pes so as atra vés do ba tis mo. Den- 
tro da tra di ção re li gi o sa, São João tem
uma re ve rên cia es pe ci al, pois São
João Ba tis ta é úni co san to em que se
ce le bra o seu nas ci men to e o seu mar- 
tí rio”, com ple ta o pa dre Hei tor.

 
Na Pa ró quia São João Ba tis ta, no

Cen tro His tó ri co de São Luís, em vir- 
tu de das ori en ta ções go ver na men tais
de saú de, os de vo tos e de vo tas de São
João Ba tis ta po de rão acom pa nhar a
Fes ta do Pa dro ei ro atra vés das trans- 
mis sões ao vi vo pe las pla ta for mas di- 
gi tais da Pa ró quia, até o dia 24, às 17h.
Nes se dia, se rão ce le bra das du as mis- 
sas, às 9h e 17h. Além das mis sas, os
fiéis po de rão acom pa nhar a car re a ta
de São João Ba tis ta, pe las ru as do Cen- 
tro His tó ri co, com ora ção do ter ço e
la dai nhas em ho me na gem ao Pa dro- 
ei ro. 

Além dis so, du ran te to do o dia 24, a
ima gem fi ca rá ex pos ta na por ta da
Igre ja pa ra que as pes so as pos sam
pas sar e re ve ren ci ar São João Ba tis ta.
Já a pro gra ma ção cul tu ral ocor re em
for ma to de li ves be ne fi cen tes, em prol
da Fes ta de São João, com a par ti ci pa- 
ção de vá ri as atra ções cul tu rais lo cais.
No dia 23 te rá Boi Bar ri ca e no dia 24,
o  Boi de San ta Fé, Mes tre Rai mun di- 
nho do Boi União da Bai xa da e a can- 
to ra Do ri Li ma.

Uma ini ci a ti va do Se brae Ma ra- 
nhão e o Go ver no, por meio da Se tur,
vai per mi tir vi ven ci ar os fes te jos ju ni- 
nos, a gas tro no mia e ar te sa na to tí pi- 
cos ca rac te rís ti cos do pe río do, por
meio do São João Di gi tal, de ho je (23) 
a 26 de ju nho. 

A ini ci a ti va con ta uma pro gra ma- 
ção es pe ci al de ofi ci nas gas tronô mi-
cas e de eco no mia cri a ti va, trans mis- 
sões ao vi vo, apre sen ta ções cul tu rais,
en tre ou tras. A pro pos ta  é le var aos
tu ris tas, agen tes de vi a gens e o pú bli- 
co em ge ral, uma vi vên cia de São João
di fe ren te, a par tir de ex pe ri ên ci as que
re me tam ao seu fes te jo e his tó ria, de
for ma úni ca e cheio de di ver si da des.

 A pro gra ma ção e as li ves po dem
ser acom pa nha das pe las re des so ci ais
do Se brae Ma ra nhão e per fil pro mo ci- 
o nal da Se tur. A trans mis são on li ne
que fe cha rá a pro gra ma ção se ma nal
se rá trans mi ti da nos per fis de ins ta- 
gram: @ma ter ra de en can tos e @se bra- 
e ma ra nhão, dia 26, às 19h. A mi nis sé- 
rie ‘Bum ba Meu Ma ra nhão – Pa trimô- 
nio da Ale gria’, tem 7 ca pí tu los e es tá
sen do exi bi da se ma nal men te abor- 
dan do di ver sos as pec tos da brin ca- 
dei ra fol cló ri ca e do pe río do ju ni no
ma ra nhen se. 

Os so ta ques de za bum ba e cos ta de
mão se rão te ma do se gun do ví deo,
que vai des ta car ain da a fes ta En con- 
tro de Gi gan tes e o Fes ti val de Za bum-
ba. A pro gra ma ção con ta ain da com
ex po si ção in ti tu la da Olhar Ju ni no,
com pos ta de fo tos, ví de os e de poi- 
men tos so bre o São João.

CIÊNCIAS E ARTES

Maranhense ocupa cadeira na Academia

MARANHENSE OCUPA CADEIRA NA ACADEMIA DE ARTES, CIÊNCIAS E LETRAS DO BRASIL 

O so nho de mui tos in te lec tu ais é
ter sua obra e no me di fun di dos ain da
em vi da até in gres sar na aca de mia
com o tí tu lo de imor tal, mas is to é
con quis ta do por pou cos já em ida de
avan ça da e em sua mai o ria pós tu ma.
Con tu do o Es ta do do Ma ra nhão tem o
pri vi lé gio de ser a ca sa do bri lhan te
Wil la me Bel fort, jo vem de 23 anos que
ago ra de tém ta ma nha hon ra ria. Ape- 
sar da ida de já pos sui uma ba ga gem
in te lec tu al e pro fis si o nal fan tás ti ca.
Des de ce do de mons tra va ha bi li da des
pa ra vá ri as áre as; é es cri tor, po e ta, pi- 
a nis ta, com po si tor eru di to, ar tis ta
plás ti co, pes qui sa dor, po li glo ta au to- 
di da ta, ar te-edu ca dor e in te gran te e

do cen te no Nú cleo de Ati vi da des de
Al tas Ha bi li da des/Su per do ta ção
João si nho Trin ta. Sua pro du ção mu si- 
cal au to ral já abran ge fron tei ras in ter- 
na ci o nais e sua obra li te rá ria tem lhe
an ga ri a do inú me ras con quis tas no
cam po das le tras em ní vel na ci o nal. É
fru to da Es co la de Mú si ca do Ma ra- 
nhão “Li lah Lis boa de Araú jo, per ten- 
cen te à clas se da Pro fa. Ro se Fon tou- 
ra, ten do em seu cur rí cu lo acom pa- 
nha men to de ins tru men tis tas e can- 
to res con cei tu a dos. Sua obra mu si cal
po de ser en con tra da na bi bli o te ca vir- 
tu al do Sesc Par ti tu ras e o e-bo ok de
po e sia “O in ten so por ex ten so” tam- 
bém de sua au to ria es tá dis po ní vel

pa ra com pra no si te da Ama-
zon.com.br. “Re ce bi o con vi te atra vés
da su pe rin ten den te da aca de mia,
Dayane Lá za ro, no dia 22 de mar ço,
mas só o vi dois di as an tes do meu na-
ta lí cio em maio e con si de ro que foi
um pre sen te. As sim que li a men sa- 
gem não acre di tei, fi quei es pan ta do.
De ime di a to che quei as in for ma ções
até que o pró prio pre si den te, o ma es-
tro Ar man do Ca a rau ra, en trou em
con ta to e após uma en tre vis ta on li ne
que du rou qua se 8h fui apro va do. Só
te nho a agra de cer a tu do e a to dos e
fa zer va ler a ti tu la ção con tri buin do
ain da mais no de sen vol vi men to da
so ci e da de”, dis se Wil la me.

RE BEC CA FER REI RA

A união faz a for ça

Ci ne Lu me re ce be
do a ções pa ra não
fe char as por tas

Quan do as lu zes da sa la se apa gam e um no vo mun do
sur ge na te la, Vic to ria Cha ves, 23, é trans por ta da pa ra
uma re a li da de to tal men te di fe ren te da sua. A jor na lis ta,
que pas sou a se in te res sar pe lo ci ne ma de ar te de pois de
uma dis ci pli na na fa cul da de, en con trou no Ci ne Lu me a
opor tu ni da de per fei ta pa ra as sis tir a fil mes que não são
exi bi dos nas sa las con ven ci o nais das re des de ci ne mas
de shop pings e que são di fi cil men te en con tra dos nas
pla ta for mas de stre a ming. “O Ci ne Lu me con se gue nos
trans por tar pa ra ou tro lu gar. Quan do eu vou lá as sis tir a
um fil me, no fim da tar de, eu es que ço on de es tou e fi co
to tal men te imer sa na his tó ria. Lá eu sin to que eu pos so
en con trar fil mes que não são do cir cui to de Hollywood,
mas que têm uma qua li da de in crí vel”, con ta Vic to ria,
que fre quen ta o ci ne ma há cin co anos.

E é es sa mes ma pai xão e ad mi ra ção que es tão unin do
di ver sos ci né fi los e fre quen ta do res do ci ne ma na cam- 
pa nha “To dos pe lo Ci ne Lu me”, que tem co mo ob je ti vo
ar re ca dar di nhei ro pa ra im pe dir que o es pa ço, inau gu- 
ra do há oi to anos, fe che as por tas. “Es ta mos em meio a
uma pan de mia, e es se ti po de es ta be le ci men to não po- 
de fun ci o nar. Por is so, cri ei uma va qui nha on li ne pa ra
ar re ca dar R$ 48 mil, quan tia ne ces sá ria pa ra que o ci ne- 
ma con si ga se man ter du ran te seis me ses”, ex pli ca Ale- 
xan dra Ru da koff, 34, fre quen ta do ra do Ci ne Lu me e que
ide a li zou a cam pa nha, após fi car sen si bi li za da com
uma pos ta gem do pro pri e tá rio do es ta be le ci men to, Fre- 
de ri co Ma cha do, que ofe re cia o “re pas se” de to do o Ci ne
Lu me de São Luís pa ra uma em pre sa ou pes soa in te res- 
sa da em ad qui ri-lo. “Co mo tra ba lho com ar te, sei qual é
a im por tân cia de um ci ne ma não con ven ci o nal e au to- 
ral pa ra a nos sa ci da de. Com is so, to mei a ini ci a ti va de
ar re ca dar di nhei ro e cri ar um per fil no Ins ta gram cha- 
ma do @to dos pe lo ci ne lu me”, res sal ta a pro fes so ra e
pes qui sa do ra do IF MA.

Além dos ci né fi los que fre quen tam o ci ne ma, ar tis tas
ma ra nhen se de re no me na ci o nal tam bém se en vol ve- 
ram na cam pa nha, co mo Al ci o ne, Ze ca Ba lei ro e Flá via
Bit ten court. Pa ra o ci ne as ta e pro pri e tá rio do Ci ne Lu- 
me, Fre de ri co Ma cha do, es se en ga ja men to pa ra sal var o
ci ne ma é uma fa gu lha de es pe ran ça nes te mo men to tão
com pli ca do em meio à pan de mia, que tem obri ga do o
es ta be le ci men to a fi car fe cha do já há qua se qua tro me- 
ses. “Es ta mos pas san do por uma si tu a ção de ses pe ra do- 
ra, já que as con tas não pa ram de che gar. O ci ne ma foi
fe cha do em mar ço e con ti nua ten do um cus to men sal
de oi to mil re ais, que con tém o con do mí nio, o alu guel
do es pa ço, o sa lá ri os dos três fun ci o ná ri os, a ener gia e
ou tros im pos tos”, de ta lha o em pre sá rio, que res sal ta a
im por tân cia de ter um es pa ço na ci da de que apoie e va- 
lo ri ze o au di o vi su al ar tís ti co. “Com o fe cha men to do Ci- 
ne Praia Gran de, so mos o úni co ci ne ma que pas sa fil- 
mes mais vol ta dos pa ra a ar te, na ci da de. Exi bi mos di- 
ver sos fil mes na ci o nais e tam bém te mos uma pro pos ta
de pro je tar lon gas-me tra gens ma ra nhen ses. Além dis so,
o Ci ne Lu me já abri gou vá ri os fes ti vais de ci ne ma du- 
ran te es ses oi to anos, ou se ja, te mos uma his tó ri ca ri ca e
que não po de se en cer rar as sim”, des ta ca Fre de ri co.

A cam pa nha, que foi lan ça da há on ze di as, ar re ca dou
até ago ra pou co mais de 20% do va lor ne ces sá rio pa ra
que o Ci ne Lu me con si ga se man ter du ran te seis me ses,
um re sul ta do já con si de ra do mo ti va dor pa ra quem es tá
lu tan do pe la ar te. “Es tou mui to fe liz e es pe ran ço so com
a va qui nha, que já nos pos si bi li tou qui tar as dí vi das
atra sa das, po rém ain da es ta mos mui to lon ge de con se- 
guir ar re ca dar o res tan te, e é por is so que pre ci sa mos
mo bi li zar mais pes so as que crêem na ar te e na cul tu ra
co mo com bus tí vel pa ra o de sen vol vi men to do Es ta do e
das pes so as”, agra de ce Fre de ri co, re lem bran do a im por- 
tân cia do au di o vi su al co mo fer ra men ta edu ca ti va e in- 
clu si va. Com ape nas uma sa la que exi be di a ri a men te
dois ou três fil mes, a pre vi são de vol ta das ati vi da des do
Ci ne Lu me, ca so con si ga ar re ca dar o va lor es ti ma do, é
pa ra o mês de se tem bro, pois co mo a si tu a ção de saú de
pú bli ca ain da é gra ve no país, o se tor de en tre te ni men to
se rá um dos úl ti mos a se rem re to ma dos. Du ran te es se
tem po, além das ar re ca da ções por meio da cam pa nha,
Fre de ri co e os fre quen ta do res fiéis do ci ne ma bus cam
ou tras al ter na ti vas pa ra que as por tas do es pa ço con ti- 
nu em aber tas. “O Fre de ri co Ma cha do já afir mou, em su- 
as re des so ci ais, que tem in te res se que al gu ma em pre sa,
ór gão, ins ti tui ção, es co la ou fa cul da de apoie ou pa tro ci- 
ne o Ci ne Lu me. Es ta mos ela bo ran do um pro je to pa ra
apre sen tar mos a al gu mas ins ti tui ções, em pre sas e ór- 
gãos de São Luís. Co mo sou da área da edu ca ção, o pro- 
je to te rá co mo te ma ci ne ma e edu ca ção”, re ve la Ale xan- 
dra Ru da koff. En quan to is so, os fãs de car tei ri nha do ci- 
ne ma de ar te, co mo Vic to ria Cha ves, tor cem pa ra que
tu do dê cer to e que pos sam con ti nu ar a co nhe cer um
no vo mun do que sur ge na te la do ci ne ma após o apa gar
das lu zes.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020
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