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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

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

APARTE     Cor         BASTIDORES
QUA 24/06/2020

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

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

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

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

Mais uma semana passando à nossa frente com a crise po-
lítica brasileira arredando a crise sanitária do coronavírus, 
com mais de 51 mil mortos e 1,1 milhão de contaminados. 

Cadê o comandante?

Senado aprovou a PEC de relatoria de Weverton Rocha 
(PDT) que confirmou o adiamento das eleições municipais 

por conta da pandemia de coronavírus no Brasil

Prefeito Edivaldo investe em infraestrutura e 
leva asfaltamento para a zona rural da capital

Maranhense retorna 
no dia  5 de agosto

PÁGINA 11

O prefeito  vistoriou obras da Vila Sarney onde estão sendo implantados 13 km de pavimenta-
ção e também drenagem; além da  Vila Sarney outros bairros da zona rural como Tibriri e Recan-

to Verde recebem serviços do programa São Luís em Obras. PÁGINA 6

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

Eleições adiadas

FUTEBOL

MOBILIDADE URBANA 

Djokovic é criticado 
por torneio na Sérvia

PÁGINA 11

CASO DIOGO 
SARNEY }Uma semana depois,  autoria do crime 

segue desconhecida pela polícia

Conheça a história 
de São João,  

aniversariante do 
dia , patrono das 

festas juninas
PÁGINA 9

Empreendedores buscam 
alternativa e se reinventam 
com o São João em Casa

Sem perder a tradição, veja 
simpatias para fazer neste dia 
em louvor a São João Batista  

PÁGINA 9

PÁGINA 9

PÁGINA 6

PÁGINA 10

Nuvem de gafanhotos 
avança na Argentina e 

alerta população 
do Sul do Brasil

PRAGAS?

PÁGINA 7

Bolsonaro cobra de 
Ministério plano para 
a retomada das aulas 

presenciais no país

EDUCAÇÃO

PÁGINA 7
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As análises apontaram que os anticorpos IgG produzidos pelos assintomáticos eram
significativamente mais baixos que os dos sintomáticos 

Pas sa por te de imu ni da de?

Sem de ses pe ro

VÍRUS

Assintomáticos podem
ser menos imune 

P
es so as que fo ram in fec ta das
com o no vo co ro na ví rus, mas
fi ca ram as sin to má ti cas po- 
dem ter uma res pos ta imu no- 

ló gi ca mais fra ca ao ví rus. É o que su- 
ge re um ar ti go pu bli ca do na se ma na
pas sa da na re vis ta ci en tí fi ca Na tu re
Me di ci ne que fez uma aná li se de ta- 
lha da, tan to clí ni ca quan to imu no ló- 
gi ca, de 37 pa ci en tes chi ne ses in fec ta- 
dos que não apre sen ta ram sin to mas.

Os au to res, li de ra dos por Ai-Long
Hu ang, com pa ra ram o gru po de as- 
sin to má ti cos com 37 pa ci en tes com
sin to mas le ves. To dos os 74 es ta vam
in ter na dos em um hos pi tal no dis tri to
de Wanzhou, no su do es te da Chi na, e
ti nham si do di ag nos ti ca dos com tes te
de PCR, que iden ti fi ca a pre sen ça do
ví rus ge ne ti ca men te. A Chi na, on de
sur giu a pan de mia, ado tou uma po lí- 
ti ca de iso lar os pa ci en tes di ag nos ti- 
ca dos pa ra con tro lar a dis se mi na ção
da co vid-19.

As aná li ses apon ta ram que os an ti- 
cor pos IgG pro du zi dos pe los as sin to- 
má ti cos eram sig ni fi ca ti va men te
mais bai xos que os dos sin to má ti cos
du ran te a fa se agu da da in fec ção. São
eles que apon tam uma res pos ta de
lon go pra zo.

E de 8 a 12 se ma nas após a al ta hos- 
pi ta lar, ob ser vou-se que os ní veis de
an ti cor pos neu tra li zan tes (aque les
que de fa to têm ca pa ci da de de neu- 
tra li zar o ví rus) di mi nuí ram em 81,1%
nos pa ci en tes as sin to má ti cos, em
com pa ra ção com 62,2% dos pa ci en tes
sin to má ti cos.

O re sul ta do, po rém, não sig ni fi ca

ne ces sa ri a men te que as pes so as pos- 
sam vol tar a ser in fec ta das. Mes mo ní- 
veis bai xos dos an ti cor pos neu tra li- 
zan tes po dem atu ar de mo do pro te ti- 
vo.

 O es tu do não traz con clu sões nes- 
se sen ti do e aler ta pa ra a ne ces si da de
de pes qui sas de mais lon go pra zo pa- 
ra de fi nir quan to tem po du ra a imu ni- 
za ção con tra a do en ça em pa ci en tes já
in fec ta dos.

Mas o tra ba lho le van ta um aler ta ao
in di car que pes so as as sin to má ti cas
que só fos sem tes ta das, por exem plo,
de pois de dois ou três me ses da in fec- 
ção, po de ri am dar ne ga ti vo em tes tes
so ro ló gi cos.

São eles que es tão sen do usa dos
em es tu dos em vá ri os lo cais do Bra sil
pa ra ten tar me dir a ta xa de pre va lên- 
cia da do en ça na po pu la ção.

Os au to res de fa to ar gu men tam
que es se acha do, jun ta men te com
aná li ses an te ri o res de an ti cor pos
neu tra li zan tes em pa ci en tes em re cu- 
pe ra ção da co vid-19, le van ta pre o cu- 
pa ções em re la ção à va li da de de usar
tes tes so ro ló gi cos pa ra in di car pes so- 
as su pos ta men te já imu nes à do en ça.

“Es ses da dos po dem in di car os ris- 
cos do uso de ‘pas sa por tes de imu ni- 
da de’ da co vid-19 e apoi am o pro lon- 
ga men to de in ter ven ções de saú de
pú bli ca, in cluin do dis tan ci a men to
so ci al, hi gi e ne, iso la men to de gru pos
de al to ris co e tes tes ge ne ra li za dos”,
es cre vem os pes qui sa do res.

“No vos es tu dos so ro ló gi cos (que

de ter mi nam a pre sen ça de an ti cor-
pos) lon gi tu di nais, ana li san do mais
in di ví du os sin to má ti cos e as sin to má- 
ti cos, são ur gen te men te ne ces sá ri os
pa ra de ter mi nar a du ra ção da imu ni- 
da de me di a da por an ti cor pos. Além
dis so, bai xos ní veis de IgG an ti vi ral
em pa ci en tes as sin to má ti cos, com
mai or pro ba bi li da de de se tor nar so- 
ro ne ga ti vos, apoi am ain da mais a ne- 
ces si da de de pes qui sas pa ra es tu dar a
ver da dei ra ta xa de in fec ção.”

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.

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. “A des co ber ta nes te es tu do
não sig ni fi ca que o céu es tá de sa ban- 
do”, dis se Dong-Yan, ob ser van do ain- 
da que o nú me ro de pa ci en tes es tu da-
dos foi pe que no.

EVOLUÇÃO

Diagnóstico clínico passa
a compor dados do vírus

DIVERSOS ESTUDOS ESTÃO AVANÇANDO NA BUSCA PELA CURA

O mi nis tro in te ri no da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, dis se
ho je (23) que o di ag nós ti co clí ni co tam bém pas sa rá a
com por a ba se de da dos de ca sos de co vid-19. De acor do
com ele, com is so, os ges to res po de rão com pre en der
me lhor a evo lu ção da do en ça, sem de pen der ape nas da
con fir ma ção dos tes tes la bo ra to ri ais.

“Va mos gra da ti va men te che gan do com trans pa rên- 
cia e ob je ti vi da de aos nú me ros de con ta mi na dos e po si- 
ti va dos, tan to por di ag nós ti co clí ni co quan to por di ag- 
nós ti co por tes te”, dis se du ran te par ti ci pa ção em au di- 
ên cia pú bli ca da co mis são mis ta do Con gres so Na ci o nal
que acom pa nha as ações re la ci o na das ao com ba te ao
no vo co ro na ví rus.

De acor do com Pa zu el lo, uma no va ori en ta ção pa ra
tes ta gem em mas sa e di ag nós ti co já foi pac tu a da com
es ta dos e mu ni cí pi os e se rá apre sen ta da ama nhã em co- 
le ti va de im pren sa. “Ela pre vê que o di ag nós ti co clí ni co
é so be ra no, os nos sos mé di cos têm ca pa ci da de e di rei to
de di ag nos ti car o pa ci en te pa ra dar o pro to co lo de tra ta- 
men to”, dis se, ex pli can do que o no vo do cu men to vai
res pon der dú vi das so bre cri té ri os de dis tri bui ção e pú- 
bli co-al vo pa ra tes ta gem de acor do com o ti po de tes te.

O mi nis tro in te ri no dis se que a trans pa rên cia de da- 
dos “se rá in fi ni ta” e apre sen tou aos par la men ta res o pai- 
nel in te ra ti vo de ca sos de co vid-19, o SUS Ana lí ti co, que,
se gun do ele, pas sa rá a se cha mar Lo ca li za SUS. A fer ra- 
men ta per mi te a apli ca ção de fil tros por es ta dos, mu ni- 
cí pi os, re gião me tro po li ta na e in te ri or e, se gun do Pa zu- 
el lo, per mi te que os ges to res ob ser vem e com pa rem as
cur vas de con ta mi na ção e de fi nam as ações de acor do
com ca da ca so. “O Bra sil não po de ser vis to sim pli fi ca- 
da men te, tem que ser vis to re gi o nal men te, pe los seus
es ta dos e mu ni cí pi os”, dis se.

De acor do com a pla ta for ma, o Bra sil tem 1,106 mi- 
lhão de ca sos con fir ma dos de co vid-19 e 51.271 óbi tos
re gis tra dos pe la do en ça. Pa zu el lo dis se que o Mi nis té rio
da Saú de é so li dá rio a to das es sas fa mí li as e agra de ceu a
de di ca ção dos pro fis si o nais de saú de que es tão na li nha
de fren te de com ba te à pan de mia.

BRASIL

Dois mil participarão de teste da vacina

VACINA DEVE SER TESTADA EM MAIS DE DOIS MIL CANDIDATOS NO BRASIL

O Gru po Fleury di vul gou que vai re a li zar
a se le ção de dois mil can di da tos bra si lei ros
que par ti ci pa rão da ter cei ra fa se de tes tes
da va ci na con tra o co ro na ví rus de sen vol vi- 
da pe la Uni ver si da de de Ox ford, da In gla- 
ter ra. Com os bra si lei ros, se rão no to tal cer- 
ca de 50 mil vo lun tá ri os que vão par ti ci par
dos tes tes da va ci na no mun do em di fe ren- 
tes es tu dos.

Anun ci a do no co me ço des te mês, o es- 
tu do é con du zi do no Bra sil pe la Es co la
Pau lis ta de Me di ci na, da Uni ver si da de Fe- 
de ral de São Pau lo (Uni fesp). O Gru po
Fleury vai for ne cer cer ca de dois mil exa- 
mes de di ag nós ti co da co vid-19 do ti po so- 
ro ló gi co, uti li za do pa ra de tec tar o de sen- 
vol vi men to de an ti cor pos con tra o co ro na- 
ví rus, du ran te a se le ção de can di da tos.
Quem já foi in fec ta do não po de rá in te grar
o ex pe ri men to, por que acre di ta-se que es- 
sas pes so as já pro du zi ram imu ni da de con- 
tra a do en ça.

De acor do com o Gru po Fleury, a mai o- 
ria dos bra si lei ros se le ci o na dos se rá de
pro fis si o nais da área de saú de, ho mens e
mu lhe res en tre 18 e 55 anos. Eles se rão di- 
vi di dos em dois gru pos: um to ma rá a va ci- 
na e o ou tro se rá tes ta do com a va ci na-con- 
tro le MenACWY, tam bém co nhe ci da co mo
va ci na me nin go có ci ca con ju ga da. Pa ra sa- 
ber a efi cá cia da va ci na, os pes qui sa do res
vão com pa rar os dois gru pos: o per cen tu al
de pes so as va ci na das que não de sen vol veu

a do en ça e a pro por ção de in di ví du os tes- 
ta dos com a va ci na-con tro le que aca bou
in fec ta da pe lo co ro na ví rus.

“Se o pri mei ro ti me, o das pes so as tes ta- 
das com a va ci na, ti ver um per cen tu al su- 
pe ri or de imu ni da de em com pa ra ção
àque les que to ma ram a va ci na-con tro le, a
con clu são é a efi cá cia da va ci na”, ex pli ca o
Dr. Cel so Gra na to, in fec to lo gis ta e di re tor
clí ni co do Gru po Fleury. “Tu do in di ca, in fe- 
liz men te, que o Bra sil ain da es tá em uma
cur va as cen den te de con tá gio. Nes se con- 
tex to, a re a li za ção de es tu dos de tes tes de
va ci na se tor na van ta jo sa, uma vez que
gran de par te da po pu la ção ain da não de- 
sen vol veu imu ni da de con tra o no vo co ro- 
na ví rus”, acres cen tou. A va ci na de sen vol- 
vi da pe la Uni ver si da de de Ox ford é pro du- 
zi da a par tir de uma ver são en fra que ci da
do ví rus do res fri a do co mum, o ade no ví- 
rus, que con tém ma te ri al ge né ti co da pro- 
teí na Spi ke do SARS-CoV-2. Após a va ci na-
ção, a pro teí na é pro du zi da, o que es ti mu la
uma res pos ta do sis te ma imu no ló gi co con- 
tra a in fec ção pe la co vid-19. Em abril, a va- 
ci na pas sou pe la pri mei ra fa se de tes tes, o
que in cluiu um gru po de mais de mil pes- 
so as en tre 18 e 55 anos no Rei no Uni do.
Des de en tão, fo ram ini ci a das as fa ses dois e
três dos tes tes, e ago ra con ta com cer ca de
50 mil vo lun tá ri os, in cluin do nes te to tal os
dois mil vo lun tá ri os do pro je to li de ra do
pe la Uni fesp, em São Pau lo.

MUNDO

Exclusão à educação é agravada

UNESCO AFIRMA QUE CRIANÇAS E JOVENS VÃO SER AINDA MAIS EXCLUÍDOS EM EDUCAÇÃO

A pan de mia do no vo co ro na ví rus obri- 
gou a sus pen são de au las pre sen ci ais em
es co las por to do o mun do, o que agra vou
as de si gual da des en tre os es tu dan tes. An- 
tes mes mo da cri se ge ra da pe la co vid-19,
a po bre za ha via ex cluí do 258 mi lhões de
cri an ças e jo vens da edu ca ção em 2018,
se gun do o Re la tó rio de Mo ni to ra men to
Glo bal da Edu ca ção 2020, da Unes co, di- 
vul ga do nes ta ter ça-fei ra (23). Com a pan- 
de mia, a de si gual da de en tre os es tu dan- 
tes se agra vou.

Es se nú me ro equi va le a 17% de to das as
cri an ças em ida de es co lar dos 209 paí ses
mo ni to ra dos pe la Unes co. A mai o ria de las
são da Ásia me ri di o nal e cen tral e da Áfri- 
ca sub sa a ri a na. Du ran te o iso la men to so- 
ci al im pos to pe la pan de mia, cer ca de 40%
dos paí ses mais po bres (de ren da bai xa e
mé dia-bai xa) não ga ran tem aos alu nos de
me nor ren da, ne gros e de fi ci en tes o bá si- 
co pa ra a apren di za gem à dis tân cia, co mo
aces so a dis po si ti vos tec no ló gi cos ou a
ade qua ção das au las às de fi ci ên ci as.

Nes ses paí ses de ren da bai xa e mé dia,
os es tu dan tes de fa mí li as mais ri cas apre- 
sen ta ram uma pro ba bi li da de três ve zes
mai or de con cluir o pri mei ro ní vel da edu- 
ca ção se cun dá ria do que aque les das fa- 
mí li as mais po bres. O re la tó rio mos tra
ain da que 9% dos paí ses da Amé ri ca La ti- 
na e do Ca ri be não têm apoi a do os es tu- 
dan tes mais vul ne rá veis nes se mo men to
de pan de mia.

No mun do, 1 em ca da 4 es tu dan tes de
15 anos diz que se sen te ex cluí do da es co- 
la. Pro ble ma que afe ta es pe ci al men te as
me ni nas, as cri an ças com de fi ci ên ci as, os
imi gran tes e as mi no ri as ét ni cas.  “As li- 
ções do pas sa do – co mo com o ebo la – de- 
mons tra ram que as cri ses sa ni tá ri as po- 
dem dei xar mui tos pa ra trás, par ti cu lar- 
men te as me ni nas mais po bres, mui tas
das quais nun ca vol ta rão à es co la”, es cre- 
veu a di re to ra-ge ral da Unes co, Audrey
Azoulay.

Pa ra se ter no ção dos de sa fi os im pos tos
na de mo cra ti za ção do aces so à edu ca ção
bá si ca no mun do, 117 paí ses ain da per mi- 
tem o ca sa men to in fan til e 20 na ções não
ra ti fi ca ram uma con ven ção in ter na ci o nal
que proí be o tra ba lho in fan til. Da dos do
re la tó rio da Unes co apon tam que qua se
ne nhu ma me ni na da zo na ru ral de 20 paí- 
ses po bres, prin ci pal men te na Áfri ca sub- 
sa a ri a na, com ple tou o en si no mé dio.

As mi no ri as so ci ais, co mo imi gran tes e
ado les cen tes LGBT tam bém apre sen tam
pro ba bi li da des me no res de de sen vol vi- 
men to edu ca ci o nal pe la se gre ga ção edu- 
ca ci o nal e por não se sen ti rem se gu ros
nas ins ti tui ções de en si no. Ou tra par ce la
dos es tu dan tes que re quer po lí ti cas de in- 
clu são são os com de fi ci ên cia. O re la tó rio
da Unes co mos tra que, em âm bi to mun- 
di al, as es co las têm mais in te res se em ob- 
ter aces so à in ter net do que aten der es tu- 
dan tes com de fi ci ên ci as.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com terras agrícolas cobrindo uma área de aproximadamente do tamanho do Texas, o
Brasil desempenha um papel cada vez mais importante na alimentação do mundo

ALIMENTAÇÃO

Crise torna carne bovina
luxo para milhões

M
o ran do nos ar re do res de
Cui a bá, Car los Fer rei ra
es tá cer ca do por ga do em
al gu mas das pas ta gens

mais ri cas do Bra sil. No en tan to, ele
não po de mais pa gar por um bi fe.

Car los co mia car ne re gu lar men te.
Mas, quan do a ci da de de cre tou o fe- 
cha men to do co mér cio, ele per deu o
em pre go em uma flo ri cul tu ra e co mo
mo to ris ta do Uber. Ago ra, ele e sua es- 
po sa de sem pre ga da pre ci sam con tar
com a aju da do go ver no e de pa ren tes.

“An tes de eu per der o em pre go, po- 
día mos co mer bi fe qua se to dos os di- 
as”, dis se ele, que é gra du a do em edu- 
ca ção fí si ca. “Ago ra te mos o su fi ci en te
pa ra fran go, ovos e, às ve zes, pei xe ba- 
ra to”.

Com ter ras agrí co las co brin do uma
área apro xi ma da men te do ta ma nho
do Te xas, o Bra sil de sem pe nha um pa- 
pel ca da vez mais im por tan te na ali- 
men ta ção do mun do. Mas, de pois que
o país se tor nou o epi cen tro de ca sos
de co ro na ví rus e mais de um mi lhão
de em pre gos for mais fo ram per di dos,
mais bra si lei ros co mo Car los es tão lu- 
tan do pa ra co lo car co mi da na me sa.
O im pac to no com por ta men to do
con su mo po de du rar anos.

A iro nia é que o agro ne gó cio es tá
cres cen do no país.

O Bra sil já é o mai or ex por ta dor de
so ja, car ne bo vi na, fran go, açú car, ca- 
fé e su co de la ran ja. Uma com bi na ção
de sa fras re cor des, for te de man da glo- 
bal e que da na mo e da lo cal sig ni fi ca
que 2020 se rá o me lhor ano até ago ra
pa ra o se tor. O go ver no es pe ra que a

re cei ta agrí co la cres ça 8,5%, pa ra re- 
cor de de R$ 704 bi lhões. O que tem
con tri buí do pa ra im pul si o nar a de- 
man da é uma la cu na de ofer ta de pro- 
teí na dei xa da de pois que a pes te suí na
afri ca na di zi mou o re ba nho de suí nos
da Chi na. Mas a in dús tria é do mi na da
por gran des em pre sas que pos su em
for te fo co nas ex por ta ções. Ações da
JBS, Mi ner va e Mar frig se re cu pe ra- 
ram nos úl ti mos me ses, jun ta men te
com o Ibo ves pa. “O agro ne gó cio de
ex por ta ção es tá in do mui to bem, mas
a par te fo ca da pa ra o mer ca do in ter no
es tá so fren do bas tan te”, dis se Pau lo
Sou sa, que co man da as ope ra ções da
Car gill no Bra sil, na se ma na pas sa da.
“É no ta do o con tin gen ci a men to de
gas tos pe lo con su mi dor. Em al guns
ca sos, es tão re du zin do dras ti ca men te
o con su mo”. O aces so a ali men tos em
paí ses em de sen vol vi men to co mo o
Bra sil era de si gual mui to an tes da co- 
vid-19. Mas a pan de mia es tá apro fun- 
dan do o abis mo e exa cer ban do a in se- 
gu ran ça ali men tar pa ra pes so as de
bai xa ren da no país, in cluin do 38 mi- 
lhões de tra ba lha do res in for mais com
pou co aces so a cré di to ou aju da es ta- 
tal. Pa ra pi o rar, os ali men tos es tão fi- 
can do mais ca ros gra ças à for te de- 
man da por ex por ta ção e a uma on da
ini ci al de com pras por pâ ni co de es- 
cas sez quan do o sur to co me çou, in- 
for mou o De par ta men to de Agri cul- 
tu ra dos EUA em um re la tó rio so bre o
Bra sil na se ma na pas sa da. Ali men tos
fo ram a úni ca ca te go ria que re gis trou
in fla ção nos pri mei ros qua tro me ses
do ano, se gun do o IB GE.

O con su mo de cor tes de car ne mais
ca ros, la ti cí ni os e al guns pro du tos à
ba se de cul tu ras, co mo açú car em be- 
bi das, caiu no Bra sil des de que as me- 
di das de iso la men to co me ça ram em
me a dos de mar ço. O im pac to no con-
su mo de car ne bo vi na só au men ta rá,
de acor do com Thi a go de Car va lho,
pes qui sa dor do Cen tro de Es tu dos
Avan ça dos em Eco no mia Apli ca da da
Uni ver si da de de São Pau lo, ou Ce pea.

De pois de pas sar dos cor tes de pri-
mei ra pa ra os de se gun da, mui tos bra- 
si lei ros pro va vel men te subs ti tui rão
par te ou to do o seu con su mo de car ne
bo vi na por pro teí nas mais ba ra tas,
co mo a de fran go. A de man da, atu al- 
men te su por ta da pe la aju da emer-
gen ci al go ver no, de ve cair quan do o
au xí lio ter mi nar nos pró xi mos me ses,
dis se ele. “As clas ses mais bai xas, D e
E, que não têm mais op ção de mi gra-
ção, po dem sair do mer ca do de car ne,
li mi tan do o con su mo de pro teí nas a
ovos ou pro ces sa dos de va lor agre ga-
do me nor, co mo sal si chas”, dis se ele.
O con su mo de car ne bo vi na no Bra sil
– o ter cei ro mai or do mun do- de ve
cair 10% es te ano, com a cri se econô-
mi ca di mi nuin do o po der de com pra
e o iso la men to res trin gin do o seg- 
men to de fo od ser vi ce, dis se Ce sar de
Cas tro Al ves, con sul tor agrí co la do
Itaú BBA. A de man da por fran go e car-
ne suí na não au men ta o su fi ci en te pa- 
ra com pen sar a que da na car ne bo vi- 
na, o que sig ni fi ca que o con su mo dos
três ti pos de pro teí na de ve cair 2% em
2020, dis se ele.

CONTROLE

Ministério da Saúde vai testar 24% da população

GENERAL PAZUELLO FALOU DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO

O mi nis tro in te ri no da Saú de, ge ne- 
ral Edu ar do Pa zu el lo, afir mou nes ta
ter ça-fei ra (23), que a ori en ta ção de
um pro gra ma pa ra tes ta gem do no vo
co ro na ví rus em mas sa es tá pron ta,
pac tu a da e se rá apre sen ta da nes ta
quar ta-fei ra, 24, du ran te co le ti va do
Mi nis té rio da Saú de. A afir ma ção foi
fei ta na au di ên cia pú bli ca da co mis- 
são mis ta do Con gres so que acom pa- 
nha as me di das do go ver no fe de ral
pa ra o en fren ta men to da pan de mia
da CO VID-19.

“Nós fi ze mos uma ori en ta ção pa ra
tes ta gem em mas sa e di ag nós ti co e
ela já es tá pac tu a da e apro va da”, re ve- 
lou o mi nis tro. De acor do com o ges- 
tor da pas ta, a re vi são na es tra té gia de
di ag nós ti co irá “mi ti gar o pro ble ma
de se fa zer um efe ti vo con tro le” de
trans mis são da do en ça. Ou tra di fi cul- 
da de apon ta da por Pa zu el lo foi a li mi- 

ta ção de re cur sos hu ma nos pa ra su- 
prir a de man da re pre sa da de aná li se
das amos tras. “Ali é o gar ga lo. A gen te
con se guiu má qui nas que fa zem es sa
ex tra ção au to má ti ca, o que mu da
com ple ta men te a quan ti da de de tes- 
tes que os La cens (La bo ra tó ri os cen- 
trais) po dem fa zer”, pre viu. O se cre tá- 
rio de Vi gi lân cia em Saú de, Ar nal do
Cor reia, in tro du ziu aos par la men ta- 
res co mo se da rá a no va di nâ mi ca. O
ob je ti vo, se gun do ele, é tes tar 12% da
po pu la ção com tes tes mo le cu la res de
RT-PCR (os cha ma dos tes tes ou ro que
con se guem de tec tar a pre sen ça do ví- 
rus em um mo men to ini ci al da do en- 
ça) e mais 12% com os exa mes so ro ló- 
gi cos (os que con se guem de tec tar an- 
ti cor pos em pes so as que já com ba te- 
ram o ví rus). “Além de for ta le cer os
La cens, mon ta mos du as pla ta for mas:
uma no Rio de Ja nei ro, da Fi o cruz, e

ou tra com par ce ria do Gru po Da sa,
em São Pau lo. Quan do se ex ce der a
ca pa ci da de, já há uma lo gís ti ca pa ra
dis tri bui ção a es sas pla ta for mas”, ex- 
pli cou o se cre tá rio. Além dis so, ele
afir mou que a pas ta des tra vou o de sa-
bas te ci men to de kits de co le ta na se- 
ma na pas sa da e que, ago ra, os la bo ra- 
tó ri os es tão re ce ben do os ma te ri ais
com re gu la ri da de.

O mi nis tro in te ri no, ex pli cou, ain- 
da, que a con so li da ção do pro gra ma
de mo rou por que era pre ci so ti rar to-
das as dú vi das so bre cri té rio da dis tri- 
bui ção de tes te e so bre ou tros pon tos.
O ob je ti vo é ob ter mais trans pa rên cia
dos nú me ros de con ta mi na dos. A
por ta ria de ve ser as si na da ain da ho je,
adi an tou Pa zu el lo. Ain da se rá ne ces- 
sá rio es ta be le cer o pú bli co-al vo das
tes ta gens, bem co mo o mo men to pa-
ra fa zê-las.

Go ver no

AGOSTO

Estudo prevê risco de
novo pico em Manaus

Es tu do re a li za do por pes qui sa do res da Uni ver si da de
Fe de ral do Ama zo nas (Ufam) aler ta pa ra o ris co de um
no vo pi co da con ta mi na ção pe la co vid-19 nos me ses de
ju lho ou agos to por cau sa, prin ci pal men te, da re a ber tu- 
ra gra du al do co mér cio em Ma naus. A equi pe tra ba lha
com ela bo ra ção de um es tu do com ple to que de ve rá ser
di vul ga do nas pró xi mas se ma nas.

De acor do com es ti ma ti va da equi pe, ape nas a ca pi tal
do Ama zo nas po de al can çar o nú me ro de 200 mil ca sos
si mul tâ ne os da do en ça, ca so se ja man ti da a re a ber tu ra.
Ain da se gun do os pes qui sa do res, a ci da de po de rá re gis- 
trar mais 3 mil mor tes cau sa das pe la co vid-19 com a re- 
du ção do dis tan ci a men to so ci al. Pro fes sor do De par ta- 
men to de Ma te má ti ca da Ufam e in te gran te da equi pe
de pes qui sa do res que co or de nou o es tu do “Cur va de
Con ta mi na ção Co vid-19 – Es ta do do Ama zo nas”, Wi- 
lhelm Ale xan der Stein metz, aler ta pa ra a gra vi da de da
si tu a ção. “To do dia te mos cen te nas de no vos ca sos. O
nú me ro de óbi tos es tá bem aci ma do nor mal, com cer ca
de dez por dia. Is to é pre o cu pan te. Dez óbi tos por dia
cau sa dos por uma do en ça, em tem pos nor mais, se ria
ra zão pa ra gran de alar me, mas as pes so as na tu ra li za- 
ram es ta si tu a ção”.

No do min go, 22, o Ama zo nas re gis trou mais 508 ca- 
sos de co vid-19, to ta li zan do 63.410 re la tos con fir ma dos
do no vo co ro na ví rus no Es ta do, se gun do bo le tim epi de- 
mi o ló gi co da Fun da ção de Vi gi lân cia em Saú de do Ama- 
zo nas (FVS-AM). O bo le tim in for ma ain da que fo ram
con fir ma dos mais se te óbi tos pe la do en ça, dos quais
três ocor ri dos en tre sá ba do e do min go, to dos de pa ci en- 
tes que es ta vam in ter na dos em uni da de de tra ta men to
in ten si vo (UTI), e qua tro que ti ve ram con fir ma ção di ag- 
nós ti ca ape nas no do min go, ele van do pa ra 2.657 o to tal
de mor tes. Dos 63.410 ca sos con fir ma dos no Ama zo nas
até o do min go, 25.103 são de Ma naus (39,59%) e 38.307
do in te ri or do es ta do (60,41%).

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (Su sam) in for mou,
por meio de no ta, que o pla no de re to ma da gra du al de
ati vi da des econô mi cas em Ma naus ini ci a do em 1.º de
ju nho foi de fi ni do a par tir da ava li a ção de in di ca do res
epi de mi o ló gi cos e de as sis tên cia, co mo ocu pa ção de
lei tos e óbi tos por co vid, que, se gun do a se cre ta ria,
apre sen tam nú me ros de cres cen tes na ca pi tal do Es ta do.

SENAI

Pesquisa busca tecido
com maior proteção

TECIDO DE MALHA PODE AJUDAR A PROTEGER PROFISSIONAIS

Um pro je to de pes qui sa fi nan ci a do pe lo Edi tal de
Ino va ção pa ra a In dús tria do Se nai bus ca o de sen vol vi- 
men to de um te ci do de ma lha com pro pri e da des an ti vi- 
rais que pos sa au men tar a pro te ção de más ca ras e ou- 
tros equi pa men tos de pro te ção in di vi du al. Te ci dos des- 
se ti po são cha ma dos de fun ci o nais, por que são fa bri ca- 
dos com pro du tos quí mi cos e ma te ri ais que acres cen- 
tam de ter mi na das fun ções, co mo pro te ção con tra rai os
ul tra vi o le ta ou ação an ti mi cro bi a na.

O pro je to ocor re em par ce ria en tre a em pre sa Di kla- 
tex, o Cen tro de Tec no lo gia da In dús tria Quí mi ca e Têx til
(Se nai/Ce tiqt) e Bio-Man gui nhos, cu jos la bo ra tó ri os
têm si do usa dos pa ra a re a li za ção dos tes tes. O co or de- 
na dor da pla ta for ma de Fi bras do Ins ti tu to SE NAI de
Ino va ção em Bi os sin té ti cos e Fi bras, Adri a no Pas sos, ex- 
pli cou que, além da efi cá cia das subs tân ci as usa das, ou- 
tras ques tões im por tan tes es tão sob ava li a ção, co mo a
to xi ci da de no con ta to com a pe le e a du ra bi li da de após
la va gens. “Não adi an ta ma tar o ví rus e fa zer mal ao ser
hu ma no. En tão, es ta mos ten do to do es se cui da do”, afir- 
ma Pas sos. Os pri mei ros tes tes já com pro va ram a efi cá- 
cia con tra os ví rus cau sa do res da ca xum ba e do sa ram- 
po em en sai os in vi tro.

No úl ti mo dia 17, uma no va ro da da de tes tes co me- 
çou a ser re a li za da, des ta vez em um la bo ra tó rio com o
ní vel de se gu ran ça exi gi do pa ra pes qui sas com o SARS-
COV-2. O re sul ta do de ve ser di vul ga do até o fim des te
mês, mas Pas sos adi an ta que se rão tes ta das du as for mu- 
la ções que ti ve ram “per for man ce óti ma” con tra o ví rus
da ca xum ba.

A co mer ci a li za ção de te ci dos com pro pri e da des an ti- 
vi rais já é uma re a li da de e Pas sos acre di ta que a ex pan- 
são des sa tec no lo gia po de ser uma ten dên cia não ape- 
nas pa ra ser vi ços de saú de, mas pa ra rou pas e es to fa dos
de mo do ge ral. “Nos sa ideia é que is so se ja uma so lu ção
pa ra pro fis si o nais de saú de, mas que po de ser de sen vol- 
vi da pa ra o pú bli co ge ral”.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020
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RA MON AN DRA DE DE MEL LO (*)
Mé di co on co lo gis ta

MAR COS PA CHE CO
Mé di co sa ni ta ris ta, se cre tá rio de Es ta do
de Po lí ti cas Pú bli cas, ba cha rel em Di rei -
to, mes tre e dou tor em Po lí ti cas Pú bli -
cas e pro fes sor uni ver si tá rio. Área de
ane xos

Telemedicina na pandemia

O iso la men to so ci al im pos to pe la pan de- 
mia da Co vid-19 trou xe pro fun das mu dan- 
ças no nos so co ti di a no. Por um bom tem po
ain da pre ci sa re mos to mar cui da dos pa ra
evi tar a pro li fe ra ção do no vo co ro na ví rus.
Pa ra os pa ci en tes on co ló gi cos, es sa pre cau- 
ção pre ci sa ser re do bra da di an te de um qua- 
dro clí ni co de bai xa imu ni da de. O me do de
con ta mi na ção por es sa no va do en ça tem
afas ta do mi lha res de pa ci en tes on co ló gi cos
do di ag nós ti co e do tra ta men to. É im por tan- 
te lem brar que o ín di ce de le ta li da de da Co- 
vid-19 va ria de 6% a 10% das pes so as in fec ta- 
das. Mas es sa le ta li da de so be pa ra 99% dos
pa ci en tes, em qual quer ida de, no ca so de
cân cer de pul mão sem di ag nós ti co e tra ta- 
men to ade qua dos. A te le me di ci na tem si do
uma par cei ra de mé di cos e pa ci en tes du ran- 
te es se pe río do de iso la men to so ci al. O pro- 

ce di men to foi apro va do pe lo CFM (Con se- 
lho Fe de ral de Me di ci na) em mar ço des te
ano e per mi te o con ta to do pro fis si o nal com
seu pa ci en te por mei os ele trô ni cos. Es sa fer- 
ra men ta tem si do im por tan te pa ra o acom- 
pa nha men to e ava li a ção clí ni ca, por exem- 
plo, pós-qui mi o te ra pia. São si tu a ções em
que o mé di co já tem um bom co nhe ci men to
da pa to lo gia do pa ci en te. Mas não são ape- 
nas os pa ci en tes on co ló gi cos que se be ne fi- 
ci am des se ins tru men to. Os ido sos, com
mor bi da des li mi tan tes, e aque les que re si- 
dem em ou tras ci da des fo ra do lo cal de tra ta- 
men to tam bém po dem con tar com o acom- 
pa nha men to do seu mé di co. O en con tro vir- 
tu al per mi te ain da a emis são de re cei tas e
do cu men tos por mei os ele trô ni cos, se o mé- 
di co con tar com um cer ti fi ca do di gi tal, ou da
for ma tra di ci o nal em pa pel e en vi a do pe los
Cor rei os. En tre tan to, a te le me di ci na tem su- 
as li mi ta ções, prin ci pal men te pa ra uma ava- 
li a ção mais de ta lha da, que po de ser na pri- 

mei ra con sul ta, as sim co mo no di ag nós ti co
e tra ta men to da do en ça. In fe liz men te, ins ti- 
tui ções de saú de têm re gis tra do um gran de
nú me ro de pa ci en tes que aban do na ram o
tra ta men to ou se quer pro cu ra ram uma con- 
sul ta mé di ca pa ra um pro ble ma que po de
ser ir re ver sí vel. Ape nas no mês de maio, o
Ins ti tu to do Cân cer do Es ta do de São Pau lo
(Icesp) re gis trou que da de 30% no nú me ro
de pa ci en tes no vos que pro cu ram a ins ti tui- 
ção. Nos con sul tó ri os, o com por ta men to se
re pe te e, na nos sa ava li a ção e de co le gas de
es pe ci a li da de, tam bém es tá pró xi mo des se
ín di ce. O aban do no e o adi a men to de um
tra ta men to con tra um tu mor can ce rí ge no
po dem tra zer re sul ta dos ir re ver sí veis. Na
mai o ria das ve zes, es sa é uma do en ça que
pre ci sa ser tra ta da lo go no seu iní cio pa ra
que pos sa mos al can çar re sul ta dos po si ti vos.
No ca so de dú vi das, sem pre pro cu re um mé- 
di co pa ra uma me lhor ori en ta ção.

A PO BRE ZA, A RI QUE ZA OU AS IN CER TE ZAS:

O que de fi ne a le ta li da de na co vid – 19  ?

Em uma con tun den te obra, A ide o lo gia
da de ca dên cia: lei tu ra an tro po ló gi ca a uma
his tó ria da agri cul tu ra no Ma ra nhão, o an- 
tro pó lo go Al fre do Wag ner, nos con duz a
uma com pre en são da for ma ção da so ci e da- 
de ma ra nhen se, a par tir do seu pa tro na to ru- 
ral, de seu pro vin ci a lis mo cli en te lis ta e de
sua su bor di na ção in te lec tu al ao co lo ni a lis- 
mo e eu ro cen tris mo dos sé cu los XVI II e XIX.
De pro vín cia das le tras, da agri cul tu ra abun- 
dan te e do co mér cio pu jan te, nes tes sé cu los,
ao Es ta do com um dos me no res IDH na vi ra- 
da do sé cu lo XX pa ra o sé cu lo XXI. Mas com
mui tas li ções apre en di das, na vi da cur ti da
en tre a re la ti va po bre za (de seu po vo) e a ab- 
so lu ta ri que za (de seu pa tro na to).

Nos úl ti mos seis anos tem-se cons ti tuí do
um es for ço ins ti tu ci o nal gi gan tes co pa ra re- 
co lo car o Ma ra nhão na ro ta do cres ci men to
econô mi co e do de sen vol vi men to hu ma no,
ten do co mo prin cí pio, qua se canô ni co, o fa- 
to de aque le não se dis so cia des te. Por is so
mes mo, in ves ti men tos ma ci ços em edu ca- 
ção, fo men to de ca dei as e ar ran jos pro du ti- 
vos, bem co mo for ta le ci men to da agri cul tu- 
ra fa mi li ar, ex pan são da re de de as sis tên cia à
saú de, en tre ou tras mui tas me di das, têm si- 
do a mar ca do atu al go ver no es ta du al. Ain da
que em um ce ná rio po lí ti co e econô mi co ab- 
so lu ta men te ad ver so, mui tos pas sos fo ram
da dos, mui to em bo ra seus re sul ta dos só
apa re çam mais à fren te.

Uma das mar cas des se es for ço ins ti tu ci o- 
nal con cen tra do é o Pla no Mais IDH, de sen- 
vol vi do exa ta men te pa ra me lho rar a con di- 
ção so ci al de po pu la ções mais vul ne rá veis,
na que les mu ni cí pi os e/ou ter ri tó ri os cu jos
ín di ces de de sen vol vi men to hu ma no ain da
es te jam abai xo do de se já vel. Con tu do, eis
que em mar ço de 2020 sur ge o no vo co ro na- 
ví rus. A Co vid-19 (Co ro na ví rus di se a se 2019)
ago ra é o ‘ini mi go’ a ser ven ci do; ago ra não
se tra ta de me lho rar a qua li da de de vi da das
pes so as, mas, sim, de man tê-las vi vas. Ce ná- 
rio dra má ti co, com ares de tra gé dia mun di- 
al, ini cia na Ásia, se es pa lha pe la Eu ro pa e
che ga às Amé ri cas com mui ta for ça, dei xan- 
do atrás de si um ras tro de mui tos óbi tos e
gran de so fri men to.

En tre nós, no Bra sil, ini cia por ci da des
mai o res, com gran des aglo me ra dos po pu la- 
ci o nais, so bre tu do aque las com gran des cin- 
tu rões de po bre za (São Pau lo, Rio e ca pi tais
do nor te-nor des te). Che gou ao Ma ra nhão
em mar ço e co mo em to dos os lu ga res on de
che ga, dis se mi nou-se ra pi da men te im pon- 
do ao go ver no o mai or de sa fio que te ria pe la
fren te. Con tu do, an tes mes mo da che ga da
da Co vid-19 ao es ta do, sua ges tão já se pla- 
ne ja va pa ra o en fren ta men to que, co mo se
sa be, não se ria sim ples. As me di das pas sa- 
ram por am pli a ção ace le ra da do nú me ro de
lei tos hos pi ta la res, in clu si ve de UTIs, or ga- 
ni za ção de flu xos as sis ten ci ais e qua li fi ca ção
de pro ces sos de es tra ti fi ca ção de ris cos de
pes so as, es pa ços e am bi en tes.

Pas sa dos um pou co mais de no ven ta di as
de mui to tra ba lho (mais de mil e se te cen tos
lei tos inau gu ra dos, en tre en fer ma ri as e
UTIs, além de vá ri os ser vi ços am bu la to ri- 
ais), as so ci a do a me di das de dis tan ci a men to
so ci al e uso uni ver sal de más ca ra, de ter mi- 
na das por de cre tos es ta du ais, nor ma ti zan do
exa ta men te as prin ci pais es tra té gi as de re- 
du ção da trans mis são da do en ça. Um tra ba- 
lho ex tra or di ná rio, sob a li de ran ça do go ver- 
na dor Flá vio Di no e de seu se cre tá rio de saú- 
de, o va lo ro so co le ga Car los Lu la, com di vi- 
são de ta re fas es pe cí fi cas e a ins ti tui ção de
vá ri as fren tes de tra ba lho que in cluíam des- 
de equi pes fo ca das na ex pan são de lei tos,
co mo tam bém equi pes cu ja mis são era a im- 
por ta ção (qua se clan des ti na) de res pi ra do- 
res e ou tras equi pes pla ne jan do me di das de
res tri ção da mo bi li da de de pes so as em uma
re gião me tro po li ta na, com mais de um mi- 
lhão e meio de ha bi tan tes, dos quais mais de
dois ter ços em bair ros so ci al men te vul ne rá- 
veis e com al ta den si da de de mo grá fi ca.

E qual o re sul ta do de tu do is so?
Pa ra res pon der a es ta ques tão pre ci sa- 

mos re cor rer a uma cer ta ‘ide o lo gia da de- 
cên cia’ (em opo si ção à de ca dên cia), um
mis to e mís ti ca de de fe sa ra di cal da vi da hu- 
ma na, de qual quer vi da, se ja quem se ja, es- 
te ja on de es te ja! Ain da so mos um es ta do
mui to po bre, nos sos re cur sos são es cas sos,
mas a nos sa dig ni da de vai sen do cons truí da
na vi da cur ti da de to dos nós; nu ma pers pec- 
ti va que le va em con si de ra ção a to ta li da de
de nos sa gen te, seu to do, sem ne nhum pri vi- 
lé gio de par tes. To da a es tru tu ra foi pen sa da
pa ra to dos, in dis tin ta men te, do lei to de cor- 
re dor à ma ca da UTI aé rea, tu do é de to dos!

Is so tu do fez com que não ti vés se mos em

São Luís, óbi tos por fal ta de lei to hos pi ta lar,
tu mul tos em nos sas uni da des ou co lap so do
nos so sis te ma de saú de; bem di fe ren te de
ou tras ca pi tais do nor te-nor des te (Na tal,
For ta le za, Be lém e Ma naus) que pas sa ram
por es tas cir cuns tân ci as ca la mi to sas. São
Luís con se guiu atra ves sar a cri se sem ce nas
tu mul tu a das ou trá gi cas. Per de mos mui tas
vi das sim, mas ain da não per de mos a guer ra,
não há de se fa lar em ne gli gên cia e ne ga ção
do dra ma de to dos nós. E mais que is so, até
nos atre ve mos a fa zer uma com pa ra ção em
no me da nos sa de cên cia pre sen te (em con-
tra pon to à de ca dên cia pas sa da), até mes mo
com al guns paí ses da Eu ro pa.

Pen se mos na Sué cia, com seu IDH al tís si- 
mo, seu PIB de mais 500 bi lhões de dó la res e
uma pro por ção de qua se 5 lei tos hos pi ta la- 
res pa ra ca da gru po de mil ha bi tan tes; por lá
ti ve ram 55 mil ca sos de Co vid-19, com mais
de cin co mil óbi tos, com ta xa de le ta li da de
de 9,2%. Ago ra, pen se mos no Ma ra nhão,
com seu ain da bai xo IDH, seu PIB de me nos
de 20 bi lhões de dó la res (vin te e cin co ve zes
me nor que o da Sué cia) e uma pro por ção de
lei tos re so lu ti vos de me nos de 1 pra ca da
gru po de mil ha bi tan tes; por aqui es ta mos
pas san do de 70 mil ca sos, mas com me nos
da me ta de dos óbi tos ocor ri dos na Sué cia.
Nos sa ta xa de le ta li da de é me nos de 3,0%,
por tan to, três ve zes me nor que a da (de sen-
vol vi da) Sué cia. Não so mos me lho res que a
Sué cia, ou do que os nos sos vi zi nhos, mas,
cer ta men te, nes te ca so, fi ze mos di fe ren te.

Te mos no Ma ra nhão uma das me no res
le ta li da des do Bra sil; uma le ta li da de me nor
do que mui tos paí ses da Eu ro pa (co mo a da
Sué cia). Is so tu do nos le va a in fe rir que o que
de fi ne a le ta li da de da Co vid-19 não é a ri- 
que za (da Sué cia) ou a re la ti va po bre za (do
Ma ra nhão), mas sim o tra ba lho du ro so bre
as in cer te zas que se apre sen tam. Sim, por- 
que nós tam bém não tí nha mos cer te za de
tu do, por is so mes mo tra ba lha mos mui to
com a ci ên cia (que pro ble ma ti za a re a li da-
de) e com a cons ci ên cia (que nor teia a de- 
cên cia das de ci sões). Sem ci ên cia não po de- 
mos fa lar em cons ci ên cia, as sim co mo sem
fé não po de mos fa lar em es pe ran ça. Nes ta
guer ra, de fa to, a de ca dên cia do cli en te lis mo
foi subs ti tuí da pe la de cên cia da ci da da nia.

Mar cos Pa che co
Mé di co sa ni ta ris ta, se cre tá rio de Es ta do de
Po lí ti cas Pú bli cas, ba cha rel em Di rei to, mes- 
tre e dou tor em Po lí ti cas Pú bli cas e pro fes sor
uni ver si tá rio.

SÍL VIO BEM BEM
Dou tor em Ci ên ci as So ci ais-Po lí ti ca, Ser vi dor Pú bli co (HU-
UF MA) e Pro fes sor Uni ver si tá rio.

De fe sa da saú de,
edu ca ção e com ba te
ao ra cis mo 

Nes te mo men to de di fi cul da des em to do o mun do, em de cor- 
rên cia de cri se da pan de mia da Co vid-10 e do acir ra men to do ra- 
cis mo, apre sen to um bre ve his tó ri co da vi da des se que ri do mes- 
tre, que foi uma das gran des re fe rên ci as na DE FE SA DA SAÚ DE,
da EDU CA ÇÃO e do COM BA TE AO RA CIS MO. Qui lom bo la nas ci- 
do no ter ri tó rio Sa co das Al mas, no mu ni cí pio de Bre jo, Luiz Al ves
Fer rei ra, mais co nhe ci do por “Dr. Lui zão”, o DOU TOR QUI LOM- 
BO LA. Foi mé di co do HU-UF MA, pro fes sor da UF MA, mes tre em
Pa to lo gia pe la Uni ver si da de de Ri bei rão Pre to (SP) e que sem pre
re a fir mou, em sua bi o gra fia, a con di ção de mi li tan te ati vo na fun- 
da ção e or ga ni za ção do Cen tro de Cul tu ral Ne gra – CCN-MA, ali a- 
da à de fe sa da Ci ên cia, da Saú de (SUS) e da Edu ca ção Pú bli ca de
qua li da de. Nes te ar ti go, nar ro a sua tra je tó ria, fa zen do um res ga te
da en tre vis ta (re su mi da aqui) que ha via fei to pa ra a mi nha te se de
dou to ra do, em 12/10/2016, em sua re si dên cia, no Con jun to Par- 
que Ama zo nas, São Luís (MA).

Prof. Luiz cur sou seu gi ná sio no Co lé gio Li ceu Ma ra nhen se,
em São Luís (MA), em 1963. Vin do de Bre jo (MA), che gan do na ca- 
pi tal, mo rou na se de da União Mu ni ci pal dos Es tu dan tes Se cun- 
da ris ta (UMES), de 1963 a 1965. O pre si den te da UMES era Luiz
Ro cha (ex-go ver na dor do Ma ra nhão). No tem po de es tu dan te no
Li ceu, par ti ci pou da po lí ti ca es tu dan til, na que le mo men to di fí cil
da po lí ti ca na ci o nal, em 1963, 1964…, na lu ta pe la re for ma, no pe- 
río do do go ver no João Gou lart. Foi quan do co nhe ceu o João Fran- 
cis co dos San tos (gran de ami go), mi li tan te his tó ri co do mo vi- 
men to ne gro e do PDT, que se tor na ria o pri mei ro Se cre tá rio de
Igual da de Ra ci al no go ver no de Jack son La go (2007-2009). Em fe- 
ve rei ro de 1966, foi apro va do no cur so de me di ci na da UF MA e aí
foi mo rar na Ca sa dos Es tu dan tes Uni ver si tá ri os, na Rua de Na za- 
ré, Cen tro de São Luís, por pe río do de três anos. Em ple na di ta du- 
ra, fe cha ram o di re tó rio dos es tu dan tes do qual foi mem bro, mas
con se guiu con cluir o cur so. Na uni ver si da de, foi mem bro da
SBPC, as se ve ran do que ali es ta va a de ci são po lí ti ca da Ci ên cia,
ten do si do três ve zes Se cre tá rio Re gi o nal da SBPC. Mas con si de ra- 
va que uma das su as gran des vi tó ri as, o seu gran de le ga do na con- 
di ção de Se cre tá rio Re gi o nal da SBPC, foi a re a li za ção da 64ª Reu- 
nião da So ci e da de Bra si lei ra pa ra o Pro gres so da Ci ên cia – SPBC,
com o te ma: CI ÊN CIA, CUL TU RA E SA BE RES TRA DI CI O NAIS PA- 
RA EN FREN TAR A PO BRE ZA. Foi sua atu a ção co mo Se cre tá rio
Re gi o nal da SBPC que aju dou a sus ten tar es sa te má ti ca.

So bre a sua vi são da de mo cra cia bra si lei ra, o prof. Luiz di zia
que ela nun ca exis tiu e que não exis te em ne nhu ma par te do
mun do e, no Bra sil, se ria mui to pi or. “Uma so ci e da de que ma ta
di a ri a men te a sua ju ven tu de não é de mo crá ti ca; que vi o len ta as
mu lhe res di a ri a men te não é de mo crá ti ca; uma so ci e da de em que
a me ta de dos ju ros do or ça men to do país vai pa ra os ban quei ros,
os ju ros da dí vi da pú bli ca (é cla ro que tem um pou co de rou ba- 
lhei ra, pre ci sa ser au di ta da) não é de mo crá ti ca. Es sa é mi nha vi- 
são do pon to de vis ta de de mo cra cia. Ra ti fi ca va, não exis te de mo- 
cra cia em ne nhu ma par te do mun do. Quan do ve jo edu ca ção fei to
ne gó cio, co mér cio, aí não pos so di zer que tem de mo cra cia nes te
país. Quan do ve jo a saú de co mo co mér cio, não po de ter de mo cra- 
cia. Só vai ter di rei to é quem tem pos se? ”, afir mou.  O prof. Luiz
afir ma va com en tu si as mo que, ape sar de ter aju da do a fun dar o
CCN-MA, a sua mai or cons tru ção foi lu tar den tro da So ci e da de
Bra si lei ra pa ra o Pro gres so da Ci ên cia (SBPC), pa ra que fos se
apro va da a re a li za ção lo cal da reu nião em São Luís e que con tou
com o apoio da Se cre ta ria Re gi o nal e do Con se lho Re gi o nal da
SBPC, jun ta men te com os pro fes so res Jo sé Antô nio Oli vei ra (UF- 
MA) e Mau rí cio Be zer ra (UE MA) e ou tros.  Con cluo es se ar ti go
com dois re gis tros im por tan tes: o pri mei ro é a me re ci da e jus ta
ho me na gem ao pro fes sor, pres ta da nes te ano de 2020, pe lo CCN-
MA, por meio do Blo co Afro Ako ma bu, com o te ma: “LUI ZÃO,
GUER REI RO QUI LOM BO LA: sím bo lo na lu ta con tra o ra cis mo”.
Tam bém res sal to o meu úl ti mo diá lo go com o que ri do ami go e
mes tre prof. Luiz, no dia 07/03/2020, ao vi si tá-lo, em com pa nhia
de Gi se le Pa di lha (CCN-MA), em hos pi tal de São Luís (MA), quan- 
do lu ta va, na UTI, con tra um cân cer que lhe ti ra va a vi da. Com
mui ta di fi cul da de, ele fa lou um pou co mais dos seus ide ais e, de
for ma mar can te, afir mou que ” …nós es ta mos den tro de um gran- 
de cír cu lo e não po de mos bri gar; te mos de es tar uni dos, ter so li- 
da ri e da de. Os nos sos ini mi gos es tão fo ra do cír cu lo…”. Com es te
ar ti go, pres to mi nha ho me na gem pós tu ma ao que ri do ami go
prof. Luiz Al ves Fer rei ra (fa le ci do em mar ço de 2020) e, as sim co- 
mo o meu guer rei ro pai, Ja cin to Mar tins Pi nhei ro (fa le ci do em
2017), eles per ma ne cem em meu pen sa men to e co ra ção.  Axé.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Durante a primeira sessão presencial, após a suspensão dos trabalhos parlamentares,
aprovaram novas matérias com foco no enfrentamento da covid-19 no Maranhão

Ho me na gem a Gen til

Ma té ri as apro va das

Ca la mi da de Pú bli ca

Si mu la do na ci o nal

RETORNO

Assembleia retoma
sessão presencial

A
As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão re a li zou, nes ta ter- 
ça-fei ra (23), a pri mei ra ses- 
são ple ná ria pre sen ci al, após

o pe río do de sus pen são das ati vi da- 
des da Ca sa por con ta da Co vid-19.

 O che fe do Le gis la ti vo Es ta du al,
de pu ta do Othe li no Ne to (PC doB),
con du ziu os tra ba lhos no Ple ná rio
Na gib Haic kel, que con tou tam- 
bém com a par ti ci pa ção re mo ta de
ou tros par la men ta res por ví de o con- 
fe rên cia. Du ran te a ses são, fo ram
apro va dos no vos pro je tos de re for ço
ao com ba te da pan de mia no es ta do.

Ao abrir a ses são, o pre si den te da
Ca sa des ta cou o re tor no das ati vi da- 
des no Par la men to de for ma gra du al,
ado tan do to dos os pro ce di men tos e
re co men da ções sa ni tá ri as pa ra res- 
guar dar a saú de dos de pu ta dos e ser- 
vi do res, mi ni mi zan do os ris cos de
con tá gio pe la Co vid-19.  

“Des de a en tra da da As sem bleia,
te mos uma bar rei ra sa ni tá ria da Di re- 
to ria de Saú de pa ra pro ce der os cui- 
da dos ne ces sá ri os com nos sos ser vi- 
do res, fa zen do uma pri mei ra ins pe- 
ção, afe rin do a tem pe ra tu ra e con tro- 
lan do o aces so. Aqui no Ple ná rio tam- 
bém es tá acon te cen do o mes mo pro- 
ce di men to”, des ta cou Othe li no Ne to,
re for çan do ain da que o layout do es- 
pa ço foi al te ra do pa ra ga ran tir o dis- 
tan ci a men to ne ces sá rio en tre os de- 
pu ta dos nas ban ca das.

An tes de ini ci ar os tra ba lhos, os
par la men ta res fi ze ram um mi nu to de

si lên cio em ho me na gem ao de pu ta do
es ta du al Zé Gen til, que fa le ceu no iní- 
cio da se ma na pas sa da. “Nós que ría- 
mos mui to que o nos so Ple ná rio es ti- 
ves se com ple to, mas, in fe liz men te, o
nos so co le ga Zé Gen til não re sis tiu às
com pli ca ções da Co vid-19. Nós la- 
men ta mos por to das as vi das que se
per de ram e, ho je, em no me do de pu- 
ta do Zé Gen til, fa re mos um mi nu to de
si lên cio em ho me na gem a ele e a to- 
das as fa mí li as que per de ram en tes
que ri dos em ra zão da Co vid-19”, de- 
cla rou o che fe do Le gis la ti vo Es ta du al.

Na Or dem do Dia, no vos pro je tos
fo ram apre ci a dos pa ra re for çar as me- 
di das de com ba te à pan de mia no Ma- 
ra nhão. En tre os itens apro va dos es- 
tão os Pro je tos de Lei 158/2020 e
187/20, am bos de au to ria do de pu ta- 
do Dr. Yglésio (PROS). O pri mei ro dis- 
põe so bre a obri ga to ri e da de de tes ta- 
gem pe rió di ca pa ra de tec ção do ví rus
da Co vid-19 em em pre sas com mais
de vin te tra ba lha do res. Já o se gun do
ins ti tui a obri ga to ri e da de às ins ti tui- 
ções par ti cu la res de en si no de pro- 
mo ver ati vi da de de aco lhi men to so ci- 
o e mo ci o nal, no re tor no do iso la men- 
to so ci al de vi do à pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

Tam bém foi apro va do o Pro je to de
Lei 153/20, de au to ria do de pu ta do
Du ar te Jr. (Re pu bli ca nos), com ane xa- 
ção do Pro je to de Lei 154/20, apre sen- 
ta do pe lo de pu ta do Adri a no (PV), es- 
ta be le cen do pro ce di men to vir tu al de
in for ma ções e aco lhi men to dos fa mi- 

li a res de pes so as in ter na das com do-
en ças in fec to con ta gi o sas, du ran te en-
de mi as, epi de mi as ou pan de mi as, em
hos pi tais pú bli cos, pri va dos ou de
cam pa nha se di a dos no es ta do.

No mes mo sen ti do, foi apro va do o
Pro je to de Lei 189/20, de au to ria do
de pu ta do Ri go Te les (PV), que dis põe
so bre a vi si ta vir tu al atra vés de vi de o- 
cha ma das de fa mi li a res a pa ci en tes
in ter na dos em iso la men to, de cor ren- 
te da con ta mi na ção pe lo co ro na ví rus.

De au to ria do de pu ta do Adri a no
(PV), foi vo ta do tam bém o Pro je to de
Lei 163/20, que dis põe so bre a obri ga- 
to ri e da de da dis po ni bi li za ção de oxí-
me tros em es ta be le ci men tos far ma- 
cêu ti cos. Ain da de sua au to ria, foi
apro va do o Pro je to de Lei 207/20, que
al te ra a Lei nº 11.274/2020, que tra ta
da sus pen são do cum pri men to de
obri ga ções fi nan cei ras re fe ren tes a
em prés ti mos con sig na dos con traí dos
por ser vi do res pú bli cos es ta du ais e
mu ni ci pais e em pre ga dos da ini ci a ti- 
va pri va da, no âm bi to do es ta do do
Ma ra nhão.

O Ple ná rio tam bém apre ci ou e
apro vou pro je tos de de cre to le gis la ti-
vo, oriun dos de pa re ce res apro va dos
pe la Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia (CCJ), re co nhe cen do o
es ta do de ca la mi da de pú bli ca em
mais no ve mu ni cí pi os ma ra nhen ses,
en tre eles, Pre si den te Mé di ci, Co dó,
Tun tum, Ma ra já do Se na, São Ma teus,
Ci de lân dia, Pa ço do Lu mi ar, Bu ri ti
Bra vo e Vi to ri no Frei re.

ELEIÇÕES 2020

Urnas eletrônicas passam por manutenção

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO  ESTÁ REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE 18.825 URNAS ELETRÔNICAS PARA O PLEITO 

Ape sar de as da tas das elei ções
2020 ain da não es ta rem con fir ma das
pe lo Con gres so Na ci o nal – o que de ve
ocor rer até o dia 30 de ju nho, o cro no- 
gra ma de exe cu ção do que es ta va pla- 
ne ja do se gue man ti do pe la Jus ti ça
Elei to ral em to do o país, mes mo com
a pan de mia, se guin do to dos os cui da- 
dos sa ni tá ri os.

No Ma ra nhão, um exem plo des te
tra ba lho é a ma nu ten ção pre ven ti va
das 18.825 ur nas ele trô ni cas que o Tri- 
bu nal Re gi o nal Elei to ral tem em sua
cen tral de ar ma ze na men to, atu al- 
men te lo ca li za da no bair ro do São
Cris tó vão, em São Luís, ca pi tal. Lá,
elas se guem em ma nu ten ção en- 
quan to aguar dam de fi ni ção de quan- 
do po de rão ser en vi a das aos 217 mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses.

Por dia, cer ca de 200 ur nas pas sam
por ma nu ten ção fei ta por téc ni cos
que atu am em es ca la de re ve za men to.
Lu ci le ne Car do so, che fe da Se ção de

Ad mi nis tra ção e Ma nu ten ção das Ur- 
nas da Co or de na do ria de Lo gís ti ca,
con ta que das 18.825 ur nas ele trô ni- 
cas que o TRE-MA pos sui atu al men te,
2.193, do mo de lo 2010, se rão ce di das
a São Pau lo, co mo par te do pro ces so
de re dis tri bui ção do equi pa men to
pro gra ma do pe lo Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral, que não con se guiu êxi to li ci- 
ta tó rio em ad qui rir no vas (con fi ra o
ví deo pu bli ca do no per fil do TRE-MA
no Ins ta gram).

A che fe an te ci pa ain da que pa ra as
elei ções 2020 há uma pro je ção es ti- 
ma da de fun ci o na rem 13.834 se ções,
mas o nú me ro po de so frer al te ra ção.

Os mo de los de ur nas ele trô ni cas
que o Ma ra nhão pos sui são: 2009
(6.862), 2010 (6.877), 2011 (2.068),
2013 (576) e 2015 (2.442).

Ou tra ação que a Jus ti ça Elei to ral
man tém ati va é o si mu la do na ci o nal

de ur nas, que vi sa tes tar to dos os pro- 
ce di men tos de uma elei ção, des de a
car ga, emis são da ze ré si ma, vo ta ção
du ran te 8 ho ras se gui das, en cer ra-
men to e trans mis são de da dos.

A ati vi da de en vol ve to da a Se cre ta- 
ria de Tec no lo gia da In for ma ção e Co-
mu ni ca ção dos TREs, que fi ca tes tan-
do os sis te mas de elei ção pa ra ve ri fi- 
car pos sí veis er ros e so lu ções.

Em 2020, os TREs es tão re a li zan do
es te even to na ci o nal en tre 22 de ju-
nho e 24 de ju lho de vi do a pan de mia
e, no Ma ra nhão, es tá pro gra ma do pa- 
ra o pe río do de 20 a 24 de ju lho.

 200 ur nas pas sam por

ma nu ten ção fei ta por

téc ni cos 

1

2

3

Co lhen do apoio

O aben ço a do SUS

Dis tan te do fim

“An tes, era ile gal e pa re cia ha ver frau de.
Ago ra, con fir mou”.

Ar raiá em ca sa (1)

Ar raiá em ca sa (2)

Ca dê o co man dan te?
Mais uma se ma na pas san do à nos sa fren te, com a cri se po lí ti ca

bra si lei ra ar re dan do a cri se sa ni tá ria do co ro na ví rus, com mais de
51 mil mor tos e 1,1 mi lhão de con ta mi na dos. No en tan to, es pan- 
to sa men te, a mí dia dá mais es pa ço aos es cân da los de “ra cha di- 
nhas”, pri são de Fa brí cio Quei roz, im pe a ch ment de Bol so na ro,
pe ri pé ci as dos seus fi lhos, e na da de mi nis tro da Saú de que as su- 
ma a de sor dem es pa lha da pe lo país, na qual ca da es ta do e ca da
mu ni cí pio têm pro cu ra do se vi rar co mo po dem, mes mo com aju- 
da fe de ral.

Co mo a cri se che gou sem avi so pré vio, li dar com o co ro na ví rus
vi rou ato de he roís mo den tro das UTIs e das en fer ma ri as. Mé di- 
cos, en fer mei ros e de mais pro fis si o nais da saú de, in clu si ve au to- 
ri da des es ta du ais e mu ni ci pais es tão es ba fo ri dos. Mui tos des ses
pro fis si o nais per de ram a vi da e ou tros per ma ne cem sob in ten sa e
per ma nen te ame a ça. O pre si den te da Re pú bli ca gas ta seu tem po
en re da do em ou tras cri ses sim fim en tre os po de res e ao re dor de
seu ga bi ne te. En quan to is so, o mun do olha pa ra o gi gan te la ti no-
ame ri ca no, an dan do trô pe go ou na con tra mão da re a li da de ca da
dia mais as som bro sa.

O Mi nis té rio da Saú de, co man dan do in te ri na men te pe lo ge ne- 
ral Edu ar do Pa zu el lo, foi trans for man do nu ma bri ga da mi li tar. Já
são 25 mi li ta res de al ta e mé dia pa ten tes na li nha de fren te do que
se ria a guer ra de ver da de con tra a pan de mia do co ro na ví rus. Um
ca so úni co da his tó ria do Bra sil. Pi or ain da, num mo men to em
que o país es tá sob es ta do de ca la mi da de pú bli ca em ra zão da cri- 
se sa ni tá ria. É uma de mons tra ção de que o pre si den te Bol so na ro
não con fia nem acre di ta na ca pa ci da de da clas se mé di ca em as su- 
mir fun ções im por tan tes no Mi nis té rio da Saú de, nu ma cri se gra- 
ve, da ex ten são des ta atu al.

Se guin do des se jei to, a com bi na ção de ins ta bi li da de po lí ti ca
com ca tás tro fe sa ni tá ria ame a ça ser ex plo si va pa ra uma eco no- 
mia já cam ba le an te. Nú me ros e pro je ções apon tam que es ta não
se rá ape nas uma re ces são, mas a mai or que o país já vi veu. O cli- 
ma de “ago ra vai” em re la ção à eco no mia bra si lei ra que se viu no
co me ço do ano, es pe ci al men te por par te do mer ca do, se eva po- 
rou no rit mo alu ci nan te da su bi da da cur va de mor tos pe la co vid-
19. Se an tes da pan de mia já ha via quem olhas se cé ti co pa ra a re- 
cu pe ra ção da eco no mia do país, que em 2019 avan çou 1,1%, ago- 
ra já não há dú vi das de que o Bra sil vai afun dar em 2020 e, pos si- 
vel men te, tam bém em 2021. E ca dê o co man dan te des sa guer ra?

O de pu ta do li cen ci a do Ru bens Jú ni or, pré-can di da to a pre fei- 
to de São Luís, pre pa ra um ato pa ra con fir mar em bre ve seu pro je- 
to de cam pa nha ao Pa lá cio de La Ra var dié re. A se na do ra Eli zi a ne
Ga ma, pre si den te do Ci da da nia, vai de cla rar ade são ao re pre sen- 
tan te do PC doB.

O de pu ta do fe de ral Már cio Jerry (PC doB) e o se na dor We ver- 
ton Ro cha (PDT) es tão en ga ja dos na cri a ção da Fren te Par la men- 
tar Mis ta pe lo For ta le ci men to do SUS. Sem es se sis te ma, o Bra sil
es ta ria pran te an do não 51 mil, mas mui to além do do bro de mor- 
tos da co vid-19.

O go ver na dor Flá vio Di no dis se, em Con gres so da Ju ven tu de
So ci a lis ta, que a convid19 es tá lon ge de ser ven ci da. “Nós não po- 
de mos ja mais per mi tir a ba na li za ção da do en ça. De ve mos lu tar
pe la de fe sa da vi da, da saú de e do SUS”, aler tou.

 

Do sub pro cu ra dor-ge ral do Tri bu nal de Con tas da União Lu cas
Fur ta do so bre a ci ne ma to grá fi ca fu ga de Abraham Wein traub pa- 
ra os EUA, que têm fe cha das as fron tei ras pa ra bra si lei ros.

 
Além do can tei ro de obras que a pre fei tu ra es tá to can do

em to da a ca pi tal ma ra nhen se, o pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Jú ni or re for ça a cam pa nha de hi gi e ni za ção dos

es pa ços pú bli cos da ci da de. Além dos ter mi nais de in- 
te gra ção, os mer ca dos tam bém pas sam por de sin fec ção.

 
Nem bem a cri se pan dê mi ca deu uma pe que na re bai- 

xa da na cur va de con ta mi na ção da covid19, os pré-
can di da tos a pre fei to de São Luís já ace le ram su as mo- 

vi men ta ções. Ao con trá rio de ou tros anos, os en con- 
tros e ar ti cu la ções se rão fei tos, ago ra, re mo ta men te por

con ta da covid19.
 

Na pri mei ra ses são pre sen ci al re a li za da on tem, a As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão apro vou, por una- 
ni mi da de, o Pro je to de Lei do de pu ta do Ri go Te les

(PV), que dis põe so bre vi si ta vir tu al por vi de o cha ma da
a pa ci en tes in ter na dos com co ro na ví rus.

Co me ça ho je o “Ar raiá do Po vo em Ca sa”, pro gra ma ção ju ni na
es pe ci al da TV As sem bleia, até sex ta (26), sem pre às 20h. A trans- 
mis são con ta rá com apre sen ta ções de gru pos fol cló ri cos que
mar ca ram pre sen ça no “Ar raiá do Po vo 2019”.

O even to se rá re a li za do na área do es ta ci o na men to da Ale ma e
tem co mo no vi da de, ví de os atu ais, de can ta do res apre sen tan do
to a das iné di tas, que ha vi am si do com pos tas pa ra o São João des te
ano, que es tá sus pen so.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de junho 

de 2020, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na 

cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Pareceres 

dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2019.

2. O que mais ocorrer.

São Luís, 19 de junho de 2020.

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA

CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. A Prefeitura Municipal de Palmeirândia, 

Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei Federal 

nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de Empreitada por preço global, do tipo Menor Preço 

global, às 08h00min do dia 10 de julho de 2020 na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 

à Praça Santo Antonio, s/n, Cep 65238-000, Centro, Palmeirandia - MA, visando a Contratação de 

empresa especializada na execução dos serviços de engenharia viária através do convenio nº 

896177/2019, para elaboração de projeto executivo e execução de obra de pavimentação asfáltica, 

entres os povoados Curitiba e Agrovila, de interesse da Prefeitura Municipal de Palmeirândia. O edital e 

seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, 

onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância 

de R$50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal 

(DAM), Praça Santo Antonio, s/n, Cep 65238-000, Centro, Palmeirandia – MA. 22 de junho de 2020. 

Herbeth dos Santos Fonseca/ Presidente da CPL.

A Vale S.A. torna público que recebeu, junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, em 22/06/2020, a Renovação da Outorga de Direito de Uso nº 0884606/2020, referente à 
captação subterrânea no poço tubular profundo localizado no Pátio de Bacabeira, em Periz de Baixo, 
no município de Bacabeira/MA, sob coordenadas 2°55’37,23”S e 44°20’51,11”W, com vazão autorizada 
de 7 m³/h, por um período de bombeamento de 20h/dia, com finalidade industrial, conforme dados 
constantes no processo nº 19100047653/2019, e-processo nº 236229/2019.

 Edivaldo  leva asfaltamento para a zona rural da capital
O prefeito Edivaldo Holanda Junior tem 

realizado grandes obras de infraestrutu-
ra na zona rural de São Luís por meio do 
programa São Luís em Obras. Nesta terça-
feira (23), o gestor vistoriou as ações de 
urbanização na região da Vila Sarney. Na 
região, a Prefeitura iniciou a implantação 
de 13 km de asfalto em dezenas de ruas 
e avenidas que receberão pavimentação 
pela primeira vez. Também será implanta-
da rede de drenagem. Além da Vila Sarney, 
os serviços vão beneficiar moradores dos 
bairros Vila Industrial, Vila Nova República 
e Vila Primavera. Entre os benefícios está 
a criação de um novo corredor viário na 
região, interligando os bairros ao Maraca-
nã, melhorando a mobilidade urbana e a 
qualidade de vida dos moradores.

Durante a vistoria, o prefeito Edivaldo 
destacou a importância das obras em cur-
so na Vila Sarney e enfatizou as iniciativas 
do programa São Luís em Obras estendi-
das para várias comunidades da zona ru-
ral de São Luís. “A zona rural de São Luís 
está recebendo o maior investimento em 
infraestrutura de sua história após déca-
das de espera. Por meio do programa São 
Luís em Obras estamos urbanizando os 
bairros da área rural, executando obras de 

drenagem, asfaltamento, a implantação 
de novos acessos e corredores viários en-
tre outras melhorias fundamentais para o 
desenvolvimento social e econômico des-
sas comunidades. Além da Vila Sarney, es-
tamos com obras importantes nas regi-
ões do Santa Bárbara, que abrange mais 
de 60 mil pessoas, na região do Tibiri, no 
Recanto Verde e Vila Itamar”, destacou o 
gestor municipal.

Na Vila Sarney, as equipes estão traba-
lhando, simultaneamente, na terraplana-
gem e nivelamento das ruas para posterior 
pavimentação (imprimação com betume 
e aplicação do asfaltamento propriamen-
te dito), que já está sendo 
efetivado em algumas das 
dezenas de vias que inte-
gram o pacote de urbani-
zação pensado para o local. 

Em algumas vias, como a Rua São Bene-
dito, os serviços já estão perto de serem 
concluídos.

Os 13 km de pavimentação incluem a 
implantação de um novo eixo viário de 2 
km de extensão que interligará os bairros 
do entorno da Vila Sarney (Vila Industrial 
e Vila Primavera) ao Maracanã. Com isto, 
a mobilidade urbana será reforçada já que 
atualmente as vias da região são pratica-
mente estradas vicinais quase sem estru-
tura. Além de ficar mais seguro, o desloca-
mento poderá ser feito em menos tempo. 
O novo corredor será uma alternativa im-
portante de tráfego para os moradores que 
hoje dependem quase que exclusivamen-
te da BR-135 para se locomover com mais 
agilidade. A Rua São Benedito, uma das 
mais importantes da Vila Sarney e com 
forte atividade comercial, receberá ain-
da obras de drenagem profunda. Ao todo, 
serão cinco pontos de intervenções com 
obras de drenagem no entorno, acabando 
com os alagamentos.

Senado aprova adiamento das 
eleições municipais para novembro

O projeto,  teve 67 votos favoráveis e oito contrários, prevê o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo, se necessário, em 29 de novembro.

O 
Senado aprovou em primeiro tur-
no, nesta terça-feira (23/6), o tex-
to-base da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 18/2020, 

que adia as eleições municipais deste ano 
devido à calamidade pública gerada pelo 
novo coronavírus. O projeto, que recebeu 
67 votos favoráveis e oito contrários, prevê 
o primeiro turno em 15 de novembro e o se-
gundo, se necessário, em 29 de novembro.

Inicialmente, os dois turnos eram previs-
tos para 4 e 25 de outubro, primeiro e último 
domingo do mês, como prevê a Constitui-
ção. O parecer do relator, Weverton (PDT-
MA), que recebeu o aval dos senadores, 
permite que o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) conceda mais dias de adiamento em 
municípios específicos, caso não haja con-
dições sanitárias para que os eleitores vo-
tem na data definida. 

A decisão poderá ser feita diretamente 
pelo TSE ou por questionamento dos pre-
sidentes dos tribunais regionais eleitorais 
(TREs), após avaliação de autoridades sa-
nitárias. O TSE terá que avisar o Congresso, 
mas não precisará do aval dos parlamen-
tares. Só será exigida autorização, por de-
creto legislativo, se todos os municípios 
do mesmo estado não puderem realizar 
as eleições em novembro.

As eleições, de qualquer forma, preci-
sam acontecer em 2020 em todas as ci-
dades, mesmo no caso de um novo adia-
mento. O prazo-limite é 27 de dezembro. 
Os senadores rejeitaram a possibilidade 
de prorrogação dos mandatos atuais, por 
entenderem que o tema é inconstitucio-
nal, como tem reforçado o presidente do 
TSE, Luís Roberto Barroso, em reuniões 

com os parlamentares.
Os senadores votam agora os destaques 

ao texto-base. São sugestões de mudanças 
feitas após a votação em primeiro turno. 
Em seguida, haverá a segunda rodada de 
votação. O texto ainda precisa ser aprova-
do, também em dois turnos, na Câmara, 
para que comece a valer. Por se tratar de 
PEC, não precisa de sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

Mudanças
O parecer também prevê a prorrogação 

do prazo para o registro de candidaturas, 
que acabaria em 15 de agosto, para 26 de 
setembro. Já as convenções partidárias, 

que aconteceriam entre 20 de julho e 5 de 
agosto, passam para o período entre 31 de 
agosto e 16 de setembro. Elas poderão ser 
feitas de forma virtual.  

Alguns parlamentares se disseram a fa-
vor de adiar o pleito para o ano que vem, 
mas o plenário descartou a sugestão. Os 
senadores Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
Ciro Nogueira (PP-PI) e Jorginho Mello 
(PL-SC), líderes dos respectivos partidos, 
foram alguns dos que defenderam a pror-
rogação até 2022. “A Constituição é clara: 
quatro anos de mandato, voto periódico. 
Temos que respeitar a democracia”, refor-
çou Weverton.

O relator também não colocou no texto 
a possibilidade de que as eleições ocorram 
em dois dias, proposta de senadores para 

diminuir aglomerações. Um dia a mais cus-
taria de R$ 191 milhões aos cofres públicos, 
segundo levantamento feito pelo TSE. O 
gasto inclui R$ 1,8 milhão com alimenta-
ção de mesários e gastos a mais com vigi-
lância das urnas durante a noite.  

O texto mantém o voto obrigatório neste 
ano, mas prevê a possibilidade de perdão 
das multas de quem deixar de ir às urnas 
por medo de contágio. “O próprio Tribunal 
Superior Eleitoral poderia ampliar as hi-
póteses de justificação eleitoral ou o Con-
gresso Nacional poderia votar uma anistia 
para esses eleitores”, diz o parecer.

Medidas de proteção
Para evitar contágio, Barroso defendeu 

que o processo seja dividido por horários. 
Primeiro, votariam os idosos, do grupo de 
risco para a covid-19. “Pedi para tabular 
por faixa etária quantos eleitores nós te-
mos para dividir por grupos, provavelmente 
os mais idosos votarem na primeira hora”, 
explicou, nesta segunda-feira (22/6). Se-
ria uma recomendação, não obrigação dos 
municípios, para não prejudicar quem pre-
cisa ir votar com a família inteira.  

O presidente da corte garantiu a pro-
teção de mesários e eleitores nos dias de 
pleito e anunciou que o TSE contará com 
doações da iniciativa privada para “inun-
darmos o país” com máscaras, álcool em 
gel e luvas. Segundo o ministro, os presi-
dentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
se comprometeram a conseguir os itens 
necessários.
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Pedido ocorre após uma comissão da Câmara apontar "omissões" e ausência de
políticas públicas para tentar reduzir o impacto da crise na vida de estudantes

Pau tas ide o ló gi cas

Li vro e mu dan ça de pen sa men to

MEC

Bolsonaro pede plano
de retomada de aulas

C
an di da to a as su mir o Mi nis- 
té rio da Edu ca ção (MEC),
Re na to Fe der se reu niu na
ma nhã de on tem (23), com o

pre si den te Jair Bol so na ro no Pa lá cio
do Pla nal to. Na con ver sa de qua se
uma ho ra, Bol so na ro fa lou ao atu al
se cre tá rio de Edu ca ção do Pa ra ná que
de se ja um pla no pa ra a re to ma da das
au las pós-pan de mia do co ro na ví rus.

O pe di do ocor re após uma co mis- 
são da Câ ma ra dos De pu ta dos apon- 
tar “omis sões” e au sên cia de po lí ti cas
pú bli cas pa ra ten tar re du zir o im pac- 
to da cri se na vi da de es tu dan tes. O
ca so acon te ceu na ges tão de Abraham
Wein traub, que, pres si o na do, dei xou
o go ver no na se ma na pas sa da.

Fe der dis se que Bol so na ro quer sa- 
ber co mo MEC vai au xi li ar es ta dos e
mu ni cí pi os na re to ma da das au las.
“Na vi são do pre si den te, é es se ti po de
de ba te que o MEC de ve ria ter. Qual o
re tor no que mi ni mi za os ris cos de vi- 
da à saú de dos es tu dan tes. Co mo os
paí ses de sen vol vi dos es tão re tor nan- 
do, que ti po de pro to co lo as es co las
de vem ado tar. Es se ti po de dis cus são
o MEC de ve en ca be çar na opi nião do
pre si den te”, dis se Fe der ao Es ta dão
após a reu nião.

O se cre tá rio foi re ce bi do no Pla nal- 
to com apoio do go ver na dor do Pa ra- 
ná, Ra ti nho Ju ni or (PSD), mi nis tros
mi li ta res e das Co mu ni ca ções, Fá bio
Fa ria, além de em pre sá ri os co mo
Meyer Ni gri, fun da dor da Tec ni sa e
apoi a dor de Bol so na ro des de a cam- 
pa nha.

Fe der dei xou a reu nião di zen do

que te ve uma “con ver sa téc ni ca” e não
re ce beu um con vi te, mas ad mi te que
pas sou por uma en tre vis ta pa ra o car- 
go.

“Eu en ten di que ele que ria me co- 
nhe cer pa ra fa zer uma aná li se, en tão
en ten do co mo uma en tre vis ta, en trei
co mo um can di da to”, dis se Fe der,
afir man do que mos trou ao pre si den te
os re sul ta dos de sua ges tão no Pa ra ná.
“O apren di za do no Pa ra ná tem cres ci- 
do bas tan te, te mos fei to uma po lí ti ca
bem for te de tec no lo gia de apoio à es- 
co la, apoio ao pro fes sor com bo as fer- 
ra men tas, boa ges tão, de fo co no
apren di za do do alu no”, dis se.

Du ran te a en tre vis ta, se gun do Fe- 
der, o pre si den te de mons trou pre o cu- 
pa ção com a apro va ção do Fun do de
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb) e quer que
o MEC ofe re ça apoio na área de tec- 
no lo gia pa ra as se cre ta ri as es ta du ais e
mu ni ci pais de Edu ca ção.

“Ele en ten de que a apro va ção do
Fun deb é mui to im por tan te e quer
um mi nis té rio que apoie as se cre ta ri- 
as de Edu ca ção, prin ci pal men te na
área de tec no lo gia. Ele es tá pre o cu pa- 
do com os alu nos que es tão sem au la e
que ti po de re tor no o MEC po de aju- 
dar quan do as re des to ma rem a de ci- 
são de vol tar”, re la tou.

De acor do com o can di da to ao
MEC, o pre si den te não men ci o nou
pau tas co mo es co la sem par ti do, ide- 
o lo gia de gê ne ro e co tas ra ci ais. A pas- 

ta é con si de ra da pa ra a ala ide o ló gi ca
do go ver no co mo uma im por tan te
trin chei ra do que cha mam de “guer ra
cul tu ral”.

Fe der evi tou co men tar sua opi nião
so bre o te ma, mas afir mou que a pri o- 
ri da de do fu tu ro mi nis tro de ve ser a
me lho ria da qua li da de da edu ca ção.

O ex-mi nis tro da Edu ca ção
Abraham Wein traub dei xou o go ver no
após inú me ras po lê mi cas e a pres são
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) e
do Con gres so.

“Pa ra mim ou qual quer mi nis tro
que ve nha as su mir o MEC, a pau ta
prin ci pal tem que ser o tra ba lho por
au las de mai or qua li da de. Es se é o fo- 
co. Os alu nos es tão apren den do ma- 
te má ti ca, es tão apren den do por tu-
guês, a qua li da de es tá boa, que ti po de
apoio ca da mu ni cí pio pre ci sa. O mi- 
nis tro tem que fo car nes sa pau ta, que
ti po de tec no lo gia é uti li za da pa ra aju- 
dar, que ti po de in for ma ção, o que os
me lho res paí ses fa zem e que po dem
tra zer pa ra nos sos Es ta dos e mu ni cí- 
pi os. Es sa é a pau ta que o MEC de ve ria
fo car”, afir mou.

Em 2007, Fe der pu bli cou o li vro
Car re gan do o ele fan te – co mo trans-
for mar o Bra sil no país mais ri co do
mun do, em que de fen deu a pri va ti za-
ção do en si no e até mes mo o fim do
MEC. A obra, es cri ta com o em pre sá-
rio Ale xan dre Os trowi ec ki, de fen dia
que o go ver no pa gas se vou cher pa ra
que pais ma tri cu las sem fi lhos em es-
co las par ti cu la res.

AMEAÇA

Nuvem de gafanhotos avança na Argentina

GAFANHOTOS PODEM CHEGAR NO RIO GRANDE DO SUL E AMEAÇAM AS PLANTAÇÕES DO SUL DO BRASIL

Uma nu vem de ga fa nho tos tem
avan ça do em uma par te do ter ri tó rio
ar gen ti no que faz fron tei ra com o Bra- 
sil e com o Uru guai. A nu vem, que
veio do Pa ra guai, che gou à pro vín cia
de San ta Fé, na Ar gen ti na, no dia 17.
Dois di as de pois, avan çou pe lo Rio
Pa ra ná até Cor ri en tes. Ela tem si do
mo ni to ra da des de o dia 28 de maio
por pro du to res ru rais e fun ci o ná ri os
do go ver no.

Por con ta des sa si tu a ção, o Ser vi ço
Na ci o nal de Saú de e Qua li da de Agro-
Ali men tar (Se na sa), do go ver no da Ar- 
gen ti na, emi tiu um aler ta de pe ri go na
fron tei ra com o Rio Gran de do Sul. Se- 
gun do pro je ção do país vi zi nho, os in- 
se tos po dem che gar ao oes te do Rio
Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na,
ofe re cen do ris cos às la vou ras des ses
es ta dos.

As nu vens cos tu mam acon te cer

quan do o nú me ro de mem bros da po- 
pu la ção tem um sal to exa ge ra do e fal- 
ta co mi da na re gião, fa zen do com que
to dos sai am atrás de ali men to. Uma
nu vem po de ter até 40 mi lhões de in- 
se tos, co mo in for mam as au to ri da des
ar gen ti nas.

Ape sar dos da nos às plan ta ções, os
ga fa nho tos não ata cam ou ofe re cem
ris cos aos se res hu ma nos, vi las e pro- 
pri e da des.

O ma pa de aler ta mos tra em uma
fai xa ver me lha as re giões do país que
es tão em “pe ri go”. Par te de las faz
fron tei ra com o Rio Gran de do Sul. O
Se na sa afir ma que a nu vem se mo veu
qua se 100 quilô me tros em um dia de- 
vi do às al tas tem pe ra tu ras e ao ven to.
A ex ten são da nu vem de tec ta da po de
che gar a dez quilô me tros. O tem po
frio e chu vo so é aguar da do pe las au- 
to ri da des pa ra fre ar o avan ço dos ga- 

fa nho tos.

A ten dên cia, con for me o Se na sa, é
de que a nu vem se des lo que nes ta ter- 
ça em di re ção ao Sul da Ar gen ti na,
mas de pen de rá das con di ções cli má- 
ti cas.

Con for me o go ver no ar gen ti no, os
in se tos po dem pas sar por vi las e ci da- 
des, mas não cau sam da nos di re tos
aos se res hu ma nos, ape nas cau sam
ris cos a plan ta ções e pas ta gens.

TERREMOTO

Tremor de magnitude
7,4 atinge o México

TERREMOTO NO MÉXICO ALERTA A POPULAÇÃO

Um for te ter re mo to de mag ni tu de 7,4 atin giu a cos ta
sul do Mé xi co on tem (23), de acor do com o Ser vi ço Ge o- 
ló gi co dos Es ta dos Uni dos (USGS). O nú me ro de mor tos
pe lo ter re mo to que atin giu a re gião sul de Oa xa ca no
Mé xi co au men tou pa ra qua tro, in for mou a de fe sa ci vil
me xi ca na.

O aba lo foi sen ti do no cen tro da ca pi tal, a Ci da de do
Mé xi co, que es tá a cen te nas de quilô me tros de dis tân cia
do epi cen tro. O tre mor che gou a fa zer so ar os aler tas de
au to ri da des pa ra a pos si bi li da de de tsu na mi na cos ta do
Pa cí fi co.

O go ver na dor de Oa xa ca, Ale jan dro Mu rat, ha via con- 
fir ma do mais ce do a pri mei ra mor te no es ta do que abri- 
ga o epi cen tro do ter re mo to. Sis mó lo gos apon tam que o
cen tro do tre mor es tá a 26,3 km de pro fun di da de e a 12
km da ci da de de San ta Ma ría Za po ti tlán.

Ini ci al men te, o USGS ti nha in for ma do uma mag ni tu- 
de de 7,7 que foi re vi sa da. Ain da as sim, tre mo res des te
ti po pro vo cam es tra gos e, se gun do o Ser vi ço Ge o ló gi co
dos EUA, a pro xi mi da de des te tre mor com a su per fí cie
am pli fi ca seus efei tos.

Cen te nas de pes so as que es ta vam em pré di os e ca sas
cor re ram pa ra as ru as na Ci da de do Mé xi co. Al ber to Iba- 
nez, um fo tó gra fo em Oa xa ca, dis se à Reu ters que o ter- 
re mo to dei xou uma ra cha du ra em seu apar ta men to e
der ru bou li vros e va sos de sua ca sa.

WASHINGTON

Trump lança alerta
aos manifestantes 

DONALD TRUMP FALOU  DURAMENTE COM MANIFESTANTES

O pre si den te ame ri ca no, Do nald Trump, aler tou nes- 
ta ter ça-fei ra (23) que im pe di rá com ri gor a cri a ção de
uma “zo na autô no ma” li vre da po lí cia em Washing ton,
co mo a cri a da em Se at tle.

Um dia de pois de a po lí cia dis per sar ma ni fes tan tes
que ten ta vam der ru bar a es tá tua de um ex-pre si den te
nas pro xi mi da des da Ca sa Bran ca, Trump tam bém ame- 
a çou com du ras pe nas de pri são os “anar quis tas” que
da ni fi ca rem mo nu men tos na ci o nais.

“Au to ri zei o go ver no fe de ral a de ter com até 10 anos
de pri são qual quer pes soa que van da li ze ou des trua al- 
gum mo nu men to, es tá tua ou qual quer ou tra pro pri e da- 
de fe de ral dos Es ta dos Uni dos”, es cre veu no Twit ter.

“Nun ca ha ve rá uma ‘Zo na Autô no ma’ em Washing- 
ton D.C. en quan to eu for pre si den te. Se ten ta rem, te rão
de en fren tar uma gran de for ça!”, acres cen tou o pre si- 
den te.

A pos ta gem, con tu do, aca bou ocul ta da pe la re de so- 
ci al por des cum prir re gras de “com por ta men to abu si- 
vo”.

Trump fez alu são ao dis tri to sem po li ci a men to cri a do
por ma ni fes tan tes em Se at tle há du as se ma nas, no es ta- 
do de Washing ton, e que pro vo cou fú ria en tre os con ser- 
va do res.

No sá ba do, a po lí cia foi im pe di da de aces sar a área de
seis quar tei rões de Se at tle cha ma da “Zo na Autô no ma
do Ca pi tó lio”, de pois que uma pes soa foi mor ta a ti ros.
Na se gun da, o pre fei to da ci da de anun ci ou que pla ne ja
re cu pe rar o con tro le des se ter ri tó rio. Na ca pi tal dos
EUA, na noi te de  se gun da ma ni fes tan tes ten ta ram der- 
ru bar a es tá tua de An drew Jack son, que pre si diu o país
en tre 1829 e 1837. A es tá tua fi ca pró xi mo à Ca sa Bran ca,
e foi es co lhi da pa ra a ação por cau sa do his tó ri co Jack- 
son, que era pro pri e tá rio de es cra vos e re pri mia os in dí- 
ge nas ame ri ca nos.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Igrejas e paróquias celebram hoje, dia 24 de junho, missa festiva em homenagem ao
santo São João Batista, nascido a 24 de junho, precursor de Jesus Cristo

PA TRÍ CIA CU NHA

Mis sa fes ti va

JULIANY OLI VEI RA

DIA DO SANTO

A natividade de
São João Batista

C
on 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 com ex ce ção
de Je sus Cris to e Ma ria que são ce le- 
bra dos os di as do nas ci men to e a as- 
sun ção, São João Ba tis ta é o úni co
san to em que se ce le bra tam bém es- 
sas du as da tas, sen do a do seu mar tí- 
rio, dia 29 de agos to. Os de mais san tos
são co me mo ra dos no dia da mor te,
por tan to, João é co me mo ra do du as
ve zes, se gun do a Con fe de ra ção Na ci- 
o nal dos Bis pos do Bra sil.

En vi a do por Deus pa ra “en di rei tar
os ca mi nhos do Se nhor”, foi san ti fi ca- 
do pe la gra ça di vi na an tes mes mo que
seus olhos se abris sem à luz. “Eis —
diz Isa bel, re ple ta do Es pí ri to San to, a
Ma ria — quan do tua sau da ção che- 
gou aos meus ou vi dos, a cri an ça pu- 
lou de ale gria em meu ven tre” (Lc
1,44). Se gun do o Diá co no tran si tó rio
Bru no Men des Pi men ta, da Pa ró quia
São João Ca lá bria, “João, cha ma do o
ba ti za dor, é fi lho de Za ca ri as e de Isa- 
bel. A cri an ça que vai nas cer per ce be a
pre sen ça de Je sus “es tre me cen do de
ale gria” no ven tre ma ter no por oca- 
sião da vi si ta de Ma ria à pri ma Isa bel.
Es te en con tro foi de ta ma nha ale gria
que até as cri an ças ain da nos ven tres
de su as mães fi ca ram agi ta das. Os pri- 
mos já po di am sen tir a pre sen ça um

do ou tro e de co mo as su as mis sões
es ta vam en tre la ça das. João Ba tis ta foi
o res pon sá vel por pre pa rar os ca mi- 
nhos que seu pri mo Je sus iria mais
tar de apri mo rar, ca mi nho de ar re pen- 
di men to e sal va ção”.

João Ba tis ta foi as sas si na do no bai- 
le de ani ver sá rio do rei He ro des, de- 
pois de uma ar ma ção de sua es po sa
He ro día de que não gos ta va de João
por cau sa das de nún ci as de adul té rio
fei tas pe lo pro fe ta di an te do po vo,
João di zia que não era per mi ti do a He- 
ro des o ca sa men to com a mu lher de
seu ir mão. Ao en trar dan çan do pa ra
agra dar o tio, Sa lo mé en con tra gra ça
di an te do rei que lhe ofe re ce por pre- 
sen te o que de se jas se, ela, en tão, cor re
pa ra jun to da mãe e lhe diz que pe ça a
ca be ça de João Ba tis ta. Mes mo con- 
tra ri a do, o pe di do foi aten di do pe lo
rei. São João Ba tis ta é o pri mei ro már- 
tir da Igre ja, e o úl ti mo dos pro fe tas.
Sua fes ta é ce le bra da des de o co me ço
da igre ja, no dia 24 de ju nho. Ele é ve- 
ne ra do co mo pro fe ta, san to, már tir,
pre cur sor do Mes si as e arau to da ver- 
da de. Sua re pre sen ta ção é mos tra da
ba ti zan do Je sus e se gu ran do um bas- 
tão em for ma de cruz.

Nes ta quar ta-fei ra, igre jas e pa ró- 
qui as de to do o Bra sil ce le bram a na ti- 
vi da de de São João Ba tis ta. Na Pa ró- 
quia São João Ba tis ta, no Cen tro, o fes- 
te jo des te ano tem co mo te ma: Ce le- 
bran do os San tos do mês e pe din do o
fim da pan de mia. Por cau sa 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. Ho je se rão ce le bra das du as
mis sas, às 9h e 17h. Os fiéis po de rão
tam bém 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 o san to.

Na pa ró quia de São João Ba tis ta de
Vi nhais, a mais an ti ga de São Luís,
acon te ce ho je o en cer ra men to da Fes- 
ta das Águas, às 19h, com San ta Mis sa
So le ne em hon ra a São João Ba tis ta,
no Lar go da Ma triz, com as fa mí li as
em seus car ros e trans mis são da mis sa
pe la In ter net. Não há co mo não fa zer
a li ga ção de São João com os fes te jos
ju ni nos, uma das tra di ções mais im- 
por tan tes da cul tu ra nor des ti na. A
pri mei ra vez que uma fo guei ra acen- 
deu nes sa da ta foi há mais de dois mi- 
lê ni os quan do nas cia João Ba tis ta,
que re ce beu es se no me por aben ço ar
gen ti os nas águas do Rio Jor dão.

Na tem po ra da ju ni na, as brin ca dei- 
ras bus cam o fa mo so ba ti za do, ben- 
ção de pro te ção pa ra os brin can tes
que du ran te as noi tes va di am nos ter- 
rei ros e ar rai ais das ci da des ma ra- 
nhen ses le van do bri lho e ale gria pa ra
o po vo. A la dai nha de São João Ba tis ta
e a apre sen ta ção da brin ca dei ra na
por ta da igre ja ou ca pe la de di ca da ao
san to faz par te do ri tu al, é uma for ma
de pe dir pro te ção e agra de cer pe las
bên çãos re ce bi das. Es te ano elas
acon te ce ram de for ma mais dis cre ta,
ou até com bên çãos vir tu ais.

NO SÃO JOÃO

Empreendedores se reinventam na crise

Ju nho che gou, só que, des ta vez,
sem fo guei ras ani ma das reu nin do
mul ti dões, brin ca dei ras tí pi cas nos
ar rai ais e bar ra cas de de lí ci as re gi o- 
nais nas ru as. Com o avan ço da Co vid-
19 no país, a tra di ção vai pre ci sar es- 
pe rar, a fim de evi tar aglo me ra ções de
pes so as e, con se quen te men te, a pro- 
li fe ra ção do no vo co ro na ví rus. A me- 
lhor di ca é fi car em ca sa sem pre que
pu der e res pei tar o iso la men to so ci al
re co men da do pe la Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS).

Sem as fes tas e em meio ao iso la- 
men to so ci al, se a po pu la ção não po- 
de ir às fes tas ju ni nas, a saí da en con- 
tra da por mui tos em pre en de do res foi
le var o São João até os apai xo na dos
pe la fes tan ça; a co mer ci a li za ção de
kits, ces tas ju ni nas e de ser vi ços co mo
de co ra ções te má ti cas, por exem plo,
têm ge ra do uma ren da ex tra bem im- 
por tan te pa ra quem so freu os efei tos
econô mi cos da pan de mia. Es sa al ter- 
na ti va cheia de cri a ti vi da de é uma for- 
ma de adap ta ção ao meio. Is so é o que
de fen de o mes tre em eco no mia, Di e- 
go Hen ri que Ma tos Pi nhei ro. “Es ta- 
mos vi ven do tem pos di fí ceis e to do
mun do pre ci sa se adap tar ao no vo
mo men to. É num ce ná rio de cri se que
so lu ções ino va do ras sur gem”, ates ta.

Em pre en de do ris mo ju ni no
Acos tu ma da a pre pa rar bo los de ani- 
ver sá ri os e ca sa men tos, a con fei tei ra
Cleu di a ne Mar ques pre ci sou se adap- 
tar às ne ces si da des dos cli en tes e en- 
con trou nas ces tas ju ni nas uma op ção
de ren da ex tra. “As cai xas são mon ta- 
das de acor do com o gos to do cli en te.
Al guns pre fe rem pra tos sal ga dos; ou- 
tros, do ces; e têm aque les que gos tam
dos dois. Além dos bo los que já fa ço,
es sa foi uma al ter na ti va de le var pa ra
ca da pes soa um pou co do sa bor ju ni- 
no”, re ve la a em pre sá ria que pre pa ra
kits ju ni nos com co mi das tí pi cas.

Se a cri se econô mi ca foi vis ta co mo

um obs tá cu lo pa ra mui tos em pre en- 
de do res, pa ra ou tros o mo men to foi a
opor tu ni da de en con tra da pa ra mon- 
tar o pró prio ne gó cio, co mo fez o em- 
pre sá rio Már cio Frei re, que há pou co
mais de um mês cri ou um delivery de
ces tas ju ni nas. “Es se mo men to em
que não te re mos as fes tas ju ni nas e as
pes so as fi cam mais em ca sa oci o sas
foi quan do en xer ga mos nos sa opor tu- 
ni da de. Es se já era um pro je to que ti- 
nha em men te, mas só se con cre ti zou
na pan de mia e tem da do mui to cer- 
to”, con ta o em pre sá rio, que, com aju- 
da da mãe, le va o sa bor da cu li ná ria
nor des ti na por meio de sa co las ju ni- 
nas.

São João kids
Além dos adul tos, a épo ca ju ni na en- 
can ta tam bém as cri an ças, que se di- 
ver tem com as brin ca dei ras tí pi cas da
tem po ra da. No en tan to, sem ar rai as e
brin ca dei ras, as cri an ças, que já vi- 
vem há três me ses o iso la men to so ci al
im pos to pe la pan de mia, per dem ain- 
da ou tra opor tu ni da de: a de co nhe cer
e va lo ri zar as raí zes cul tu rais do lu gar
on de vi vem.

Pa ra man ter a fo guei ra da tra di ção
ace sa em ca sa e ga ran tir a di ver são da
cri an ça da, a em pre sá ria An gé li ca Lu- 
ce na en con trou uma so lu ção. An gé li- 
ca, que tra ba lha com alu guel de brin- 
que dos pa ra even tos, viu o ne gó cio
pa rar di an te do iso la men to so ci al.
Sem fes tas ou even tos, a em pre sá ria
ino vou unin do as brin ca dei ras ju ni- 

nas com a re cre a ção em ca sa. “Reu ni- 
mos to das as brin ca dei ras que cos tu- 
má va mos fa zer com as cri an ças no
pe río do ju ni no, an tes da pan de mia, e
co lo ca mos tu do em uma cai xa. As sim,
cri a mos os kits ju ni nos pa ra os pe que- 
nos in te ra gi rem com os ir mãos e com
os pais”, res sal ta. En tre as brin ca dei- 
ras que ani mam as cri an ças es tão a
cor ri da do sa co; brin car de acer tar o
ra bo do bur ro; cor ri da de co lher e as
tra di ci o nais bom bi nhas tra ques, po- 
pu lar men te co nhe ci das co mo ma ta-
mos cas tam bém.

De co ra ção ju ni na
Ide a li za do ra de uma das mai o res fes- 
tas ju ni nas do Nor des te, o São João da
Thay, a in flu en ci a do ra di gi tal
Thaynara OG re a li za ria es te ano a 4ª
edi ção do even to pre ci sou es pe rar.

Mes mo as sim, com ban dei ri nhas,
chi tão e ba lões ju ni nos, a in flu en ci a- 
do ra jun tou a fa mí lia e, ao la do das ir- 
mãs e dos pais, de co rou o apar ta men- 
to on de mo ram com as co res da cul tu- 
ra ma ra nhen se. “Tan to eu quan to mi- 
nha fa mí lia ama mos o São João, é uma
épo ca que a gen te aguar da an si o sa- 
men te e, as sim co mo to do ma ra nhen- 
se, es ta mos um pou co tris tes por que
es se ano não po de mos vi si tar os ar rai- 
ais da ci da de. En tão, a gen te trou xe to- 
do o cli ma da épo ca pa ra den tro de
ca sa. Co lo quei ban dei ri nhas na va- 
ran da e na sa la, pen du rei ba lões, co lo- 
quei te ci do de chi ta nas me sas”, con ta
Thaynara OG.

 

PA TRÍ CIA BREN DA

SÃO JOÃO

5 sim pa ti as pa ra
fa zer no dia do san to

To do mun do sa be! quan do che ga mês de ju nho é o
mo men to pa ra ho me na ge ar os san tos mais co nhe ci dos
do mês. Tal vez com tan tas ho me na gens San to Antô nio,
São Pe dro e São João de vem es tar que ren do fé ri as pa ra
apro vei tar as fes tan ças que es te ano em de tri men to da
pan de mia, es tão sen do re a li za das vir tu al men te.

Mas nem só de fes tas vi vem os san tos. Eles tam bém
são cha ma dos pa ra aten der as mais di ver sas ora ções
dos fiéis. Mui tos de les se ape gam às sim pa ti as e os pe di- 
dos são os mais va ri a dos: pro te ção, ale gria, ga nhar na
lo te ria, ter sor te no amor são al guns dos mais co muns.

Ho je, dia 24 de ju nho é o dia do san to mais fa mo so do
mês, São João Ba tis ta ou ape nas São João. Se gun do a bí- 
blia, foi quem ba ti zou Je sus Cris to. Ele é con si de ra do
pro te tor dos ca sa dos e en fer mos.

Se vo cê tam bém quer fa zer par te do ti me e de se ja fa- 
zer uma sim pa tia pa ra São João, O Im par ci al se pa rou
cin co bem fá ceis de se rem re a li za das. Quem é de vo to
de le acre di ta que as sim pa ti as fun ci o nam mes mo. Pois
te nha fé no San to, na ora ção e boa sor te.

Pa ra ter ale gria e pro te ção
No Dia de São João, jun te cra vos e fo lhas de ale crim e

man je ri cão nu ma ba cia com água e dei xe em re pou so
por al guns mi nu tos. To me um ba nho e jo gue a mis tu ra
no cor po, do pes co ço pa ra bai xo, pe din do a pro te ção do
san to. En xu gue-se ape nas de le ve.

Obs: se en ga na quem pen sa que as ora ções pa ra re- 
sol ver ques tões amo ro sas fi cam a car go so men te de
San to Antô nio viu?! Di ver sas pes so as tam bém re cor rem
a São João pa ra sa ber se vai mes mo ter sor te no amor ou
não.

Pa ra sa ber se vai ca sar
Amar re uma fi ta no tra ves sei ro e fa ça uma ora ção a

São João. Se ao ama nhe cer a fi ta es ti ver sol ta, é si nal de
que ele aten de rá a seu pe di do.

Pa ra de ci dir en tre dois amo res
Se vo cê es tá ba lan ça da(o) en tre dois amo res e não sa- 

be quem es co lher, es ta sim pa tia é pa ra vo cê: es cre va ca- 
da no me dos(as) pre ten den tes em um pe da ço de pa pel,
do bre e jo gue em uma ba cia com água. O pri mei ro que
se des do brar é o no me mais cer to pa ra vo cê. Fa ça a sim- 
pa tia no Dia de São João.

Pa ra sa ber se o ca sa men to es tá pró xi mo
Na noi te de São João, fa ça um pi rão e es con da ne le

um grão de mi lho. Com os olhos fe cha dos, di vi da o pi rão
em 3 por ções e co lo que uma na por ta da rua, ou tra sob a
ca ma e a ter cei ra na por ta do quin tal. Se for en con tra do
o mi lho na por ta da rua, é si nal de que o ca sa men to se
apro xi ma; se for en con tra do sob a ca ma, ain da de mo ra;
se es ti ver na por ta do quin tal, não há pos si bi li da de de
ca sa men to.

Pa ra pro te ção e pros pe ri da de
Es sa sim pa tia de ve rá ser fei ta no dia de São João. Vo cê

vai pre ci sar de um co po com água e uma ve la ou in cen- 
so. Acen da a ve la ou in cen so, co lo que o co po com água
ao la do e re ze com mui ta fé a se guin te ora ção:

“Po de ro so, São João que ba ti zou Je sus às mar gens do
rio Jor dão, dai-me a mes ma água pa ra be ber e la var o
cor po e a al ma. Pe ço vos sa luz e a vos sa pro te ção pe los
ca mi nhos do bem, pe lo ar que res pi ro, que nun ca me
fal te o pão. A vós de di co a mi nha de vo ção pra ti can do a
ca ri da de com lou vor e ora ção. Que eu te nha sem pre a
paz e amor no co ra ção, Po de ro so, São João. Amém.”

Em se gui da, be ba to da a água do co po, até a úl ti ma
go ta.

Pa ra for ta le cer ain da mais a fé, apren da a ora ção de
São João:

São João Ba tis ta,
aju da-me a fa zer
pe ni tên cia das mi nhas fal tas
pa ra que eu me tor ne dig no(a) do per dão
da que le que anun ci as te com es tas pa la vras:
“Eis o Cor dei ro de Deus, eis aque le
que ti ra os pe ca dos do mun do”.
São João, pre ga dor da pe ni tên cia,
Ro gai por nós!
São João, pre cur sor do Mes si as,
Ro gai por nós!
São João, ale gria do po vo,
Ro gai por nós!

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020
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Após uma semana, crime que vitimou Diogo Sarney segue sem resolução. As
investigações apontam que carro usado por suspeito teria sido roubado no dia 13

PA LO MA PI NHEI RO

Ve ja o que se sa be até ago ra:

CASO DIOGO SARNEY

Assassinato segue
sem resolução

O
n tem, ter ça-fei ra (23), o as- 
sas si na to do pu bli ci tá rio e
so bri nho-ne to do ex-pre si- 
den te Jo sé Sarney, iden ti fi- 

ca do co mo Di o go Adri a no Cos ta
Cam pos, mais co nhe ci do co mo Di o go
Sarney, com ple tou uma se ma na. Fo- 
ram se te di as de mui tas in de fi ni ções e
o ca so ain da con ti nua sem re so lu ção.

De acor do com in for ma ções do de- 
le ga do Ge or ge Mar ques, da Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP), as in ves ti ga ções con ti- 
nu am em an da men to, a fim de en con- 
trar os res pon sá veis pe lo cri me.

O cri me
Se gun do in ves ti ga ções po li ci ais,

Di o go Adri a no Cos ta Cam pos foi as- 
sas si na do com um ti ro no pes co ço,
após uma dis cus são no trân si to, na

ma nhã do dia 16 de ju nho, no bair ro
da La goa da Jan sen. O pu bli ci tá rio es- 
ta va sain do de ca sa, quan do qua se co- 
li diu com um Fi at Ar go ver me lho, que
se guia pe la Rua Frei Antô nio, no bair- 
ro da Pon ta D’areia. Ima gens das câ- 
me ras de se gu ran ça do con do mí nio
on de Di o go mo ra va com pro va ram
que não hou ve co li são en tre os dois
veí cu los.

As in ves ti ga ções
Após ana li se de ima gens, a po lí cia

che gou até um veí cu lo com ca rac te- 
rís ti cas pa re ci das ao usa do pe lo au tor
do cri me. Po rém, in ves ti ga ções pos te- 
ri o res re ve la ram que a pla ca do car ro
ha via si do clo na da.

Lau do do Icrim
Se gun do in for ma ções do Dr. Rob-

son Mou rão, Pe ri to Cri mi nal, Di re tor
do Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim),
a pe rí cia do veí cu lo do sus pei to e a
aná li se mi cros có pi ca e ma cros có pi ca
das ima gens ob ti das pu de ram con fir- 
mar que não se tra ta va do mes mo veí-
cu lo.

Além dis so, ima gens de uma câ me- 
ra de se gu ran ça fo ram es sen ci ais na
com pro va ção da ino cên cia do sus pei- 
to. 

O ví deo mos tra va o con du tor abas-
te cen do em um pos to de ga so li na no
bair ro Cam boa, no dia do cri me. A
gra va ção, com pro va da por lau do, tem
tem iní cio às 11h18 e mos tra o veí cu lo
es ta ci o na do do ou tro la do da ave ni da.
Às 12h12 o car ro apa re ce no pos to de
ga so li na, na mes ma ave ni da. 

No vos ru mos na in ves ti ga ção
Após com pro va da a ino cên cia do

sus pei to, a in ves ti ga ção do cri me to- 
mou no vos ru mos. 

Se gun do in for ma ções do de le ga do
Ge or ge Mar ques, o car ro com os sus- 
pei tos de as sas si nar o pu bli ci tá rio, Di-
o go Cam pos, te ria si do rou ba do no
dia 13 de ju nho.

A po lí cia tam bém in ves ti ga a pos si- 
bi li da de de du as ou mais pes so as te-
rem par ti ci pa do do cri me.

MARANHÃO

1.485 vagas ofertadas em cursos gratuitos

CURSOS VARIAM ENTRE 15H E 42H, E SERÃO REALIZADOS POR AULAS REMOTAS UTILIZANDO FERRAMENTA GOOGLE CLASSROOM

DIVULGAÇÃO

A par tir de ama nhã, quar ta-fei ra
(24), mais de 300 em pre sas ma ra- 
nhen ses, além de sin di ca tos da área
do co mér cio de bens, ser vi ços e tu ris- 
mo e as so ci a ções co mer ci ais, re ce be- 
rão qua li fi ca ção pro fis si o nal gra tui ta
em cur sos do Se nac.

A ins ti tui ção es tá ofer tan do 1.485
va gas em cur sos gra tui tos, no in tui to
de pre pa rar as equi pes de tra ba lho
pa ra o atu al mo men to de re a ber tu ra
gra du al das ati vi da des econô mi cas,
ca pa ci tan do os fun ci o ná ri os das em- 
pre sas, com ori en ta ções téc ni cas e
pro to co los que pos si bi li tem aos mes- 
mos, a re a li za ção de ta re fas com se gu- 
ran ça e ris cos mí ni mos, tan to pa ra
eles, quan to pa ra os cli en tes.

En tre as em pre sas, se rão be ne fi ci a- 
das com o aten di men to do Se nac, ho- 
téis, pou sa das, ba res, res tau ran tes, lo- 
jas de cal ça dos, ho me cen ter’s, óti cas,
lo jas de ven da de veí cu los, su per mer- 

ca dos, pos tos de com bus tí veis, lo jas
de mó veis, den tre ou tras.

Pa ra o ge ren te ge ral do Rio Poty Ho- 
tel, Ar man do Fer rei ra, se rá um ga nho
mui to gran de pa ra a ho te la ria ma ra- 
nhen se. “Nes se mo men to, em que o
tu ris mo foi o pri mei ro a ser atin gi do
com a pan de mia, e a re to ma da ain da
é len ta, pa ra nós é mui to gra ti fi can te
quan do uma ins ti tui ção co mo o Se- 
nac, com to da sua ex per ti se em ofe re- 
cer cur sos de qua li fi ca ção em seus
mais de 70 anos de his tó ria, tem uma
ini ci a ti va co mo es ta”, elo gi ou. “Es ses
cur sos on li ne vão tra ba lhar um dos
pon tos es sen ci ais pa ra a vol ta dos ser- 
vi ços de ho te la ria, ba res e res tau ran- 
tes em qual quer lu gar do mun do, es- 
ses pro to co los e to do es se tra ba lho
que o Se nac vai fa zer só vai aju dar a
con tri buir com a re to ma da do tu ris- 
mo, é um pro je to que os as so ci a dos da
ABIH e SEHA MA com cer te za vão

aplau dir e re ce ber de bra ços aber tos”,
com ple tou.

Os cur sos va ri am en tre 15h e 42h, e
se rão re a li za dos por meio de au las re- 
mo tas uti li zan do a fer ra men ta Go o gle
Clas s ro om pa ra em pre sas de São Luís,
Im pe ra triz, Ca xi as, Ba ca bal, San ta
Inês, Bal sas e Ti mon. Os fun ci o ná ri os
das em pre sas já se le ci o na das po de rão
se qua li fi car nos cur sos de “A ar te de
se co mu ni car e de ven der mais”, “E-
com mer ce: ven den do no co mér cio
ele trô ni co”, “Es tra té gi as de ne go ci a- 
ção pa ra ven de dor”, “In te li gên cia
emo ci o nal e ven das”, “Fer ra men tas
de mar ke ting di gi tal”, “Pros pec ção de
cli en tes: iden ti fi que seus cli en tes po- 
ten ci ais”, “Bo as Prá ti cas pa ra Ser vi ços
de Ali men ta ção”, “Téc ni cas Bá si cas
pa ra Gar çom”, e “Téc ni cas e Pro to co-
los de Sa ni ti za ção de Am bi en tes e Ins- 
ta la ções em Mei os de Hos pe da gem –
pro to co los pós-Co vid-19”.

DA RE DA ÇÃO

En ten da o ca so

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

COHAB

Suspeito de matar
dançarino é preso

DANCARINO “XEXEU” FOI MORTO NO DIA 5 DE FEVEREIRO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, em par ce ria com a Po lí- 
cia Ci vil do Ama zo nas, atra vés dos De par ta men tos de
Ho mi cí di os, pren deu, na ci da de de Ma naus, o sus pei to
de ter as sas si na do o dan ça ri no Wenyson Fer nan des Mi- 
ran da, po pu lar men te co nhe ci do co mo “Xe xeu”, no iní- 
cio do ano, no bair ro da Cohab, em São Luís.

O cri me ocor reu no dia 5 de fe ve rei ro, na re si dên cia
da ví ti ma, lo ca li za da na Rua San to Ex pe di to, na Cohab.
Se gun do in for ma ções da po lí cia, Wenyson Fer nan des
Mi ran da so freu di ver sas le sões no cor po, que o le va ram
a óbi to. Além dis so, tam bém te ve seus ob je tos pes so ais
rou ba dos. O cri me cho cou a po pu la ção, pois a ví ti ma
era uma pes soa co nhe ci da no meio ar tís ti co, dei xan do
um va zio na co mu ni da de. Após o cri me, o sus pei to fu giu
pa ra Ma naus, on de aca bou sen do pre so.

Wenyson Fer nan des Mi ran da foi en con tra do mor to
pe la mãe na ma nhã do dia 5 de fe ve rei ro de 2020. Se gun- 
do a po lí cia, a ví ti ma che gou a tra var uma lu ta cor po ral
com o au tor do cri me.

Ele es ta va sem dar no tí ci as des de o dia 3 de fe ve rei ro e
sua mãe foi até a re si den cia do fi lho, on de o en con trou
mor to. Se gun do as in for ma ções po li ci ais, no lo cal do
cri me, o dan ça ri no es ta va amar ra do e com si nais de vi o- 
lên cia por to do o cor po. A ví ti ma era co nhe ci do em al gu- 
mas ca sas no tur nas de São Luís co mo dan ça ri no de bo- 
le ro, além de tra ba lhar co mo ca be lei rei ro.

GURUPI NO MARANHÃO

Polícia apreende drogas
e armas em reserva

FORAM APREENDIDOS 80KG DE MACONHA NA OPERAÇÃO

POLÍCIA CIVIL

A Po lí cia Ci vil do Es ta do do Ma ra nhão (PC MA), du- 
ran te o úl ti mo fim de se ma na, apre en deu 76kg de ma co- 
nha pren sa da, 4kg do en tor pe cen te “in na tu ra” e 6 ar- 
mas nas ime di a ções de Bu ri ti cu pu e re gião.

Se gun do a po lí cia, a equi pe da ope ra ção Se guin do a
Ro ta, iden ti fi cou e mo ni to rou por 18 ho ras uma ro ta de
trá fi co de dro gas. Du ran te es se tem po, foi pre so em fla- 
gran te um sus pei to que trans por ta va 58kg de subs tân cia
as se me lha da a ma co nha na for ma pren sa da, além de
4kg do en tor pe cen te “in na tu ra”.

Tam bém foi iden ti fi ca da uma fa zen da, já na zo na ru- 
ral de Bom Jar dim, den tro da re ser va do Gu ru pi no Ma- 
ra nhão, on de ha ve ria ou tra quan ti da de de en tor pe cen te
ar ma ze na da.

Na fa zen da, fo ram imo bi li za ram seis pes so as, e en- 
con tra dos 18kg de ma co nha pren sa da em bar ras, além
de seis ar mas de fo go. No meio da ma ta, na di vi sa da fa- 
zen da, foi en con tra do o acam pa men to uti li za do pa ra o
ar ma ze na men to, se ca gem, pren sa gem e em ba la gens
das dro gas.

O trans por ta dor da dro ga e três in di ví du os que es ta- 
vam na fa zen da fo ram pre sos em fla gran te pe los cri mes
de trá fi co de dro gas, pre vis to no ar ti go e pos se de ar ma
de fo go. Após os po li ci ais da rem voz de pri são aos acu sa- 
dos, os mes mos fo ram con du zi dos pa ra a de le ga cia de
Bu ri ti cu pu, pa ra os pro ce di men tos ne ces sá ri os. Os sus- 
pei tos fi ca rão à dis po si ção da jus ti ça e as in ves ti ga ções
pros se gui rão.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020
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Após horas de reunião por teleconferência, clubes e Federação Maranhense de Futebol
(FMF) definem data para retorno dos treinos e dos jogos

• Im pe ra triz x Sam paio Cor rêa
• Ju ven tu de Sa mas x Ma ra nhão

• Mo to x Ma ra nhão
• Cor di no x São Jo sé
• Ju ven tu de x Sam paio Cor rêa
• Im pe ra triz x Pi nhei ro

• 12/08 – quar ta – Jo gos de ida da 2ª
fa se
• 15/08 – sá ba do – Jo gos de vol ta da 2ª
fa se
• 19/08 – quar ta – Jo gos de ida das Se -
mi fi nais
• 22/08 – sá ba do – Jo gos de vol ta das
Se mi fi nais
• 26/08 (quar ta) ou 29/08 (sá ba do) –
Jo go de ida da Fi nal
• 29/08 (sá ba do) ou 05/09 (sá ba do) –
Jo go de vol ta da Fi nal

Re tor no aos trei nos

Se de úni ca

• Mo to Club
• Sam paio Cor rêa
• Ma ra nhão
• Pi nhei ro

• Ju ven tu de
• São Jo sé
• Im pe ra triz
• Cor di no

FUTEBOL

Maranhense 2020 já
tem dia para retornar

SAU LO DU AI LI BE
A reu nião en tre clu bes e Fe de ra ção

Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF), que
acon te ceu por te le con fe rên cia, na
ma nhã de on tem, ter ça-fei ra (23), de- 
fi niu a pos sí vel da ta do re tor no do es- 
por te pro fis si o nal do es ta do: 5 de
agos to.

Es se se ria o dia pa ra que a bo la vol- 
tas se a ro lar ofi ci al men te pe lo Cam- 
pe o na to Ma ra nhen se 2020. Ca so se ja
con fir ma da es sa da ta, du as par ti das
de vem acon te cer pe la sex ta ro da da da
mai or com pe ti ção do es ta do.

As du as par ti das se rão:

Os jo gos de vem acon te cer em uma
quar ta-fei ra. Já no fim de se ma na, dia
8 de agos to, se rão mais qua tro jo gos:

A se gun da fa se do Ma ra nhen se
2020 de ve ter iní cio ime di a to. A da ta
pa ra es sa fa se é dia 12 de agos to. O fim
do cam pe o na to es tá mar ca do pa ra 5
de se tem bro, ou se ja, o Es ta du al de ve
rei ni ci ar e aca bar em 30 di as.

Con fi ra o ca len dá rio das fi nais do
Es ta du al 2020

De fi ni das as da tas de vol ta do fu te- 
bol, os trei na men tos tam bém re tor- 
nam, mas um mês an tes da pri mei ra
par ti da. No dia 6 de ju lho, os clu bes
po dem ini ci ar a pre pa ra ção dos atle- 
tas.

Du ran te a reu nião, um pon to im- 
por tan te foi de ba ti do: a pos si bi li da de
de se de ún cia. A su ges tão era que as fi-
nais, as sim co mo as úl ti mas du as ro-
da das da pri mei ra fa se fos sem dis pu- 
ta da na ca pi tal São Luís, on de o co ro- 
na ví rus es tá con tro la do, o que da ria
mais se gu ran ça aos atle tas, trei na do- 
res e to dos en vol vi dos no fu te bol pro- 
fis si o nal do es ta do.

Mas não hou ve acor do en tre as
equi pes que dis pu tam o Cam pe o na to
Ma ra nhen se. A FMF dis se que vai
acom pa nhar “o com por ta men to da
pan de mia e da ma nu ten ção das de ci- 
sões go ver na men tais” pa ra man ter a
ta be la com as se des es pa lha das pe lo
es ta do.

Vo ta ram a fa vor da se de úni ca:

Vo ta ram con trá rio à pro pos ta:

PAULISTA

Confusão pode atrasar estreia de Jô no Timão
De vol ta ao Co rinthi ans, o ata can te 

Jô te ve con fir ma da a res ci são con tra- 
tu al com Nagoya Gram pus no úl ti mo 
do min go. Po rém, o clu be ja po nês sur- 
pre en deu ao anun ci ar que o vín cu lo 
vá li do até de zem bro foi rom pi do por 
jus ta cau sa. O Nagoya Gram pus ale ga 
ter ha vi do aban do no de em pre go de 
Jô. Por is so, os ja po ne ses não só sus- 
pen de ram os pa ga men tos ao ata can te 
a par tir de abril co mo tam bém en tra- 
ram com uma ação na Fi fa pe din do 
uma in de ni za ção mi li o ná ria, re fe ren- 
te ao va lor res tan te do con tra to até de- 
zem bro. O jo ga dor de 33 anos con tes- 
ta e tam bém vai en trar com pro ces so 
con tra os ja po ne ses.

O Co rinthi ans e os re pre sen tan tes 
do jo ga dor, po rém, es tão tran qui los. 
Além do Nagoya já ter con fir ma do a 
res ci são, há a pos si bi li da de de a Fi fa 
in ter vir ca so os ja po ne ses não li be rem 
Jô. Tam bém não há pres sa pa ra re gis- 
tro do ata can te, vis to que não há pre- 
vi são pa ra o Ti mão vol tar a jo gar.

Pe lo re gu la men to do Cam pe o na to 
Pau lis ta, Jô não po de mais ser ins cri to 
na pri mei ra fa se da com pe ti ção. O Ti- 
mão ain da pre ci sa en fren tar Pal mei-

O ATACANTE  JÔ ASSINOU CONTRATO DE TRÊS ANOS E MEIO COM O CORINTHIANS

ras e Oes te. Po rém, não es tá des car ta- 
da que a Fe de ra ção Pau lis ta de Fu te- 
bol fle xi bi li ze a nor ma por con ta da 
pan de mia de CO VID-19.

Di ver gên cia
O de sen ten di men to de Jô com o 
Nagoya Gram pus co me çou em fe ve- 
rei ro, quan do o jo ga dor ma chu cou o 
jo e lho es quer do. É o que ex pli ca Bre- 
no Tan nu ri, ad vo ga do do atle ta.

Se ma nas de pois, Jô vol tou ao Ja pão 

com Cláu dia, es po sa de le, mas não foi 
re la ci o na do pa ra as du as pri mei ras 
par ti das da tem po ra da. Na sequên cia, 
o cam pe o na to lo cal foi sus pen so por 
con ta da pan de mia do no vo co ro na ví-
rus. Li vre do Nagoya, Jô as si nou con- 
tra to de três anos e meio com o Co-
rinthi ans. Na úl ti ma se gun da-fei ra, o 
jo ga dor fez tes tes de Co vid-19 e, após 
re sul ta do ne ga ti vo, ini ci a rá tes tes fí si- 
cos e fi si o ló gi cos pe lo Ti mão.

TREINAMENTOS

Bruno César se torna “atleta exemplar” no Vasco
An tes tra ta do co mo dis pen sá vel,

Bru no Cé sar es tá bem na fi ta com
seus che fes no Vas co. O trei na dor Ra- 
mon Me ne zes re ve lou ter vis to um
Bru no “mais fi no” e ci tou con ver sa
ani ma do ra en tre os dois. 

O co or de na dor téc ni co Antô nio
Lo pes, por sua vez, o tra ta co mo atle ta
de ca rac te rís ti cas úni cas. Sem ter atu- 
a do ain da em 2020, Bru no so freu com
al gu mas crí ti cas da tor ci da. 

O pre pa ra dor Léo Cu per ti no, po-
rém, des ta cou a de di ca ção do jo ga dor
de 31 anos.

“Show de hor ror”

TÊ NIS

No vak Djo ko vic
tes ta po si ti vo
pa ra co vid-19

Após al guns di as de ten são com uma es ca la da de ca- 
sos dos par ti ci pan tes da Adria Tour, tor neio de tê nis em
ca rá ter de exi bi ção, foi a vez de No vak Djo ko vic, atu al
nú me ro 1 do mun do, con fir mar que tes tou po si ti vo pa ra
a co vid-19, on tem, ter ça-fei ra (23). O sér vio é o quar to
jo ga dor que par ti ci pou da com pe ti ção a con trair o no vo
co ro na ví rus, se guin do os pas sos de Gri gor Di mi trov,
Bor na Co ric e Vik tor Troic ki.

No vak Djo ko vic re ce beu uma en xur ra da de crí ti cas
nos úl ti mos di as pe la fal ta de pro to co los de se gu ran ça
na Adria Tour. Ao lon go da com pe ti ção, que te ve edi ções
em Bel gra do, na Sér via, e Za dar, na Croá cia, fo ram re a li- 
za dos di ver sos even tos pro mo ci o nais, com os te nis tas
jo gan do bas que te, fu te bol e par ti ci pan do de fes tas.
Além dis so, o pú bli co foi li be ra do pa ra as sis tir aos jo gos
e pou cos fi ze ram uso de más ca ras.

Em no ta di vul ga da à im pren sa e aos fãs nas re des so- 
ci ais, a equi pe de No vak Djo ko vic in for mou que ele não
apre sen ta qual quer sin to ma no mo men to ape sar do re- 
sul ta do po si ti vo do tes te pa ra o co ro na ví rus e que vai se
man ter em iso la men to por 14 di as. Sua es po sa, Je le na
Djo ko vic tam bém con fir mou es tar por tan do o ví rus da
Co vid-19. Seus dois fi lhos re a li za ram tes tes, mas ti ve- 
ram re sul ta do ne ga ti vo. “Tu do que fi ze mos no úl ti mo
mês foi de co ra ção aber to e sin ce ras in ten ções. Nos so
tor neio sig ni fi ca va unir e com par ti lhar uma men sa gem
de so li da ri e da de e com pai xão pe la re gião. A tur nê foi
de se nha da pa ra aju dar os te nis tas es ta be le ci dos e os
que es tão sur gin do no su des te eu ro peu pa ra que pu des- 
sem ter aces so ao tê nis com pe ti ti vo du ran te o mo men to
em que o cir cui to pro fis si o nal es tá pa ra do por cau sa da
co vid-19 (…) Eu sin to mui to por ca da ca so in di vi du al de
in fec ção. Eu es pe ro que nin guém te nha com pli ca ções
de saú de e que to dos fi quem bem”, es cre veu Djo ko vic
na no ta.

Eu sin to mui to por ca da ca so

in di vi du al de in fec ção. Eu es pe ro

que nin guém te nha com pli ca ções de

saú de e que to dos fi quem bem

Em en tre vis ta, o te nis ta bra si lei ro Bru no So a res cri ti- 
cou a pro du ção da Adria Tour e clas si fi cou o tor neio co- 
mo um “Show de hor ror”. Além dis so, o mi nei ro pon tu- 
ou que era uma ati tu de ir res pon sá vel do atu al pre si den- 
te do Con se lho dos Jo ga do res da ATP em meio a uma
ten ta ti va de re to ma da do cir cui to pro fis si o nal, de fi ni do
pa ra agos to.

Após a no tí cia de que No vak Djo ko vic con traiu a Co- 
vid-19, a Adria Tour co mu ni cou que o tor neio es tá ofi ci- 
al men te can ce la do e não re a li za rá as úl ti mas du as edi- 
ções, pro gra ma das pa ra as ci da des de Ban ja Lu ka e Sa ra- 
je vo, am bas na Bós nia.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020
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Cantora homenageia o Bumba Meu Boi em live com participações de Alcione, Geraldo
Azevedo e de 13 representantes dessa manifestação artística

LIVE

Riba Benneditto faz live
para o Bumba Meu Boi

O
Bum ba Meu Boi é uma ma- 
ni fes ta ção ar tís ti ca que se 
ex pres sa no Bra sil des de 
idos do sé cu lo XVI II até os 

di as de ho je. Ela é pre ser va da com 
afin co em di fe ren tes re giões do país. 
No es ta do do Ma ra nhão, ela cons ti tui 
um com ple xo cul tu ral que abar ca seis 
di fe ren tes rit mos – ou “so ta ques”, co- 
mo são co nhe ci dos. Es sa ar te foi de- 
cla ra da Pa trimô nio Cul tu ral Ima te ri al 
da Hu ma ni da de pe la Unes co em de- 
zem bro de 2019. São for tes as li ga ções 
da can to ra Ri ta Ben ne dit to com es se 
bem cul tu ral. E a ar tis ta vai lou var es- 
sa tra di ção na sua no va li ve – a se gun- 
da que apre sen ta no YouTube. A 
“Bum ba Li ve Boi” te rá as par ti ci pa- 
ções da can to ra Al ci o ne e do can tor e 
com po si tor  Ge ral do Aze ve do, além 
das de 13 no mes que man têm es sa 
tra di ção vi va na que le es ta do. São 
eles:   Zé Olhi nho (Boi de San ta Fé), Ri- 
bi nha (Boi de Ma ra ca nã), Lei la Nai va 
(Boi de Axi xá), Cha gas (Boi São Jo sé de 
Ri ba mar), Na dir Cruz (Boi Flo res ta), 
Iná cio Pi nhei ro e Ro ber to Bran dão 
(Boi Bar ri ca), Re gi na Ave lar (Boi de 
Le o nar do), Zé Al ber to (Boi Fa mo são) 
e as Cai xei ras do Di vi no Es pí ri to San to 
(Bar ti ra, Din di nha, Gra ça e Ze zé). A 
eles se rá re ver ti da par te das do a ções 
ob ti das du ran te a trans mis são. A 
apre sen ta ção tem pa tro cí nio da 
Equa to ri al e acon te ce no dia 26 de ju- 
nho, sex ta-fei ra, às 19h30m, no ca nal 
da ar tis ta no YouTube e nas su as re des 
so ci ais.

Ri ta te rá a com pa nhia do ma es tro 
Zé Amé ri co Bas tos, com quem apre-

RITA BENNEDITTO HOMENAGEIA  O BUMBA MEU BOI EM LIVE 

ROGÉRIO VON KRÜGER

sen ta rá nú me ros que lou vam a tra di- 
ção do Boi, além da pró pria cul tu ra ju- 
ni na. Al guns exem plos são “Be la Mo- 
ci da de” — te ma de Do na to Al ves gra- 
va do por Ma ria Bethâ nia — e “Boi de 
Ha xi xe”, de Ze ca Ba lei ro. Au to res fun- 
da men tais da mú si ca nor des ti na são 
tam bém re ve ren ci a dos.  São no mes 
co mo João do Va le (1934-1996), de 
quem es co lheu “To dos can tam sua 
ter ra” e “Pé no la jei ro”, e Do min gui- 
nhos (1941-2013), da clás si ca “Is so 
aqui tá bom de mais”, en tre ou tros.

No Ma ra nhão, o Bum ba Meu Boi se 
di fe ren cia por com pre en der uma va- 
ri e da de de es ti los, a mul ti pli ci da de de 
gru pos e por, prin ci pal men te, amal- 
ga mar as ma ni fes ta ções de ar te, fé e 
fes ta. No ca so da fé, ela abar ca a de vo- 
ção aos san tos ju ni nos (San to Antô- 

nio, São João, São Mar çal e São Pe dro) 
e o cul to a en ti da des de ma triz afri ca- 
na, que, no Ma ra nhão, são lou va das 
nas ca sas de di ca das ao Tam bor de Mi-
na e ao Te recô. O ci clo fes ti vo é vi ven- 
ci a do ao lon go de to do o ano, di vi din- 
do-se em qua tro eta pas: en sai os, ba- 
tis mo, apre sen ta ções pú bli cas e, por 
fim, a mor te. Os “so ta ques”, co mo são 
co nhe ci dos, são seis: bai xa da, pan dei-
rão, ma tra ca, za bum ba, cos ta-de-
mão e or ques tra. Es sas for mas não 
são, com tu do, úni cas, e o mes mo va le 
pa ra gru pos sur gi dos a par tir das re- 
cri a ções de gru pos tra di ci o nais.

O im por tan te é brin car. E em se gu- 
ran ça, com to dos res pei tan do as re- 
gras do iso la men to so ci al. Dis tan tes, 
mas uni dos na de vo ção a uma ar te ge- 
nui na men te bra si lei ra.

SELECIONADOS

CCVM divulga os vencedores do Pátio Aberto 2020

NÚMERO DE CONTEMPLADOS FOI AMPLIADO PARA APOIAR MAIS ARTISTAS E GRUPOS

O edi tal Pá tio Aber to 2020 con tem- 
plou 66 ar tis tas, nú me ro 50% mai or
do que o pre vis to. São 61 shows e
apre sen ta ções de cul tu ra po pu lar, 4
es pe tá cu los de te a tro e um even to de
mú si ca e po e sia. Es te ano fo ram re ce- 
bi das 312 pro pos tas.

A ca da ano cres ce a par ti ci pa ção de
ar tis tas do in te ri or, os ar tis tas se le ci o- 
na dos vêm de 22 ci da des ma ra nhen- 
ses: São Luís, Al cân ta ra, Ana ja tu ba,
Axi xá, Ba ca bal, Ca ja pió, Can ta nhe de,
Ca ru ta pe ra, Co dó, Cu ru ru pu, Ica tu,
Li ma Cam pos, Ma ti nha, Pa ço do Lu- 
mi ar, Pin da ré Mi rim, Ro sá rio, San ta
Ri ta, São João Ba tis ta, São Jo sé de Ri- 
ba mar, Ti mon, Var gem Gran de e Zé
Do ca.

O CCVM anun ci ou que, além de ter
am pli a do o nú me ro de con tem pla- 
dos, vai pa gar de ime di a to 25% do
prê mio pre vis to, pa ra apoi ar os ar tis- 
tas nes se pe río do di fí cil pa ra o se tor. O
for ma to das apre sen ta ções ain da não
foi de fi ni do, po de rão ser gra va das,
com ou sem a pre sen ça de pú bli co, no
mo men to em que for se gu ro pa ra to- 
dos os en vol vi dos.

“Re ce be mos mui tas pro pos tas bo- 
as e cres ceu bas tan te a par ti ci pa ção
do in te ri or, foi di fí cil re a li zar a se le- 
ção, mas é sem pre um pra zer mer gu- 
lhar nes se uni ver so, co nhe cer tan tos
ar tis tas, en tre eles sur pre sas pa ra nós
co mo Do na Nen ga Sam ba dei ra, Do na
Ro xa Dor ne les e Pa ca do Pan dei ro,
que me re cem ser di vul ga dos. A con- 
jun tu ra atu al nos fez bus car for mas de
apoi ar um nú me ro mai or de ar tis tas e
de ma nei ra ime di a ta, as sim co mo re- 
pen sar o for ma to das apre sen ta ções”,
re la ta a di re to ra e cu ra do ra do CCVM,
Pau la Por ta.

Fo ram se le ci o na dos ar tis tas de vá- 
ri as ge ra ções, en tre eles, íco nes da
cul tu ra po pu lar co mo Mes tre Tu ni co
(Boi da Fé em Deus) e Zé Al ber to (o
Leão De vo ra dor). A se le ção, co mo já é
mar ca do edi tal, con tem pla a di ver si- 
da de da cul tu ra ma ra nhen se: sam ba,
mpb, pop, ins tru men tal, cho ro, reg- 
gae e for ró es tão mui to bem re pre sen- 
ta dos.

A cul tu ra po pu lar tem pre sen ça
for te com bum ba boi e tam bor de cri- 

ou la de so ta ques, ba ti das e ca rac te rís-
ti cas bem di ver sas. O bai le de São
Gon ça lo, o rei sa do, o ma ra ca tu (que
re sis te em Pin da ré), o ba tu que de São
Be ne di to e o le lê, são ou tras atra ções
vin das do in te ri or. Mui tos dos gru pos
e ar tis tas são pou co co nhe ci dos na ca-
pi tal, a mai o ria de les nun ca se apre- 
sen tou em São Luís e o Pá tio Aber to
abre es sa opor tu ni da de.

Os shows e apre sen ta ções do pro- 
gra ma são gra va dos e, além de se rem
en tre gues aos ar tis tas, fi cam dis po ní- 
veis no ca nal do CCVM no Youtube
co mo for ma de am pli ar sua di vul ga- 
ção. Mais de 70 shows das edi ções de
2017, 2018 e 2019 do Pá tio Aber to já
es tão dis po ní veis no ca nal.

“Nos so ob je ti vo co mo pa tro ci na-
dor é apoi ar e dar vi si bi li da de à pro- 
du ção cul tu ral a par tir do Cen tro Cul-
tu ral. São opor tu ni da des de cri a ção e
tam bém de ren da. Há du as dé ca das a
Va le in ves te em Cul tu ra no nos so país
e, nes te mo men to, pre ci sa mos nos
unir pe lo se tor cul tu ral”, co men ta Ch-
ris ti a na Sal da nha, ge ren te de pa tro ci-
ni os da Va le

KARATÊ KID

Netflix compra
direitos de Cobra Kai

COBRA KAI TERÁ TERCEIRA TEMPORADA EM 

A ter cei ra tem po ra da de Co bra Kai se rá exi bi da em
no va pla ta for ma. A Net flix com prou os di rei tos da sé rie
e se rá a res pon sá vel pe lo lan ça men to do pró xi mo ano
da con ti nu a ção de Ka ra tê Kid. Os epi só di os lan ça dos
pre vi a men te tam bém se rão dis po ni bi li za dos pe lo ser vi- 
ço de stre a ming. Tu do es tá pro gra ma do pa ra 2020, mas
da tas de es treia ain da não fo ram re ve la das.

A sé rie con ta a his tó ria de Da ni el La Rus so (Ralph
Mac chio) e Johnny La wren ce (Wil li am Zab ka) 30 anos
de pois dos even tos do pri mei ro fil me. Eles re tor nam à
vi da do ka ra tê pa ra trei nar uma no va ge ra ção de lu ta do- 
res. Na ter cei ra tem po ra da, La Rus so vai ao Ja pão en ten- 
der a ori gem de Se nhor Miyagi (Pat Mo ri ta), que o trei- 
nou, e La wren ce tem que li dar com o an ti go sen sei John
Kre e se (Mar tin Ko ve) de vol ta ao co man do da Co bra Kai.

A sé rie já era de se jo da Net flix des de o lan ça men to da
se gun da tem po ra da. Se gun do a rev si ta Variety, a emr pe- 
sa de stre a ming já ha via ten ta do a com pra em 2019. O
so nho se tor nou pos sí vel quan do o Youtube abriu mão
de pro du zir sé ri es ori gi nais ro tei ri za das. Co bra Kai, o
mai or su ces so da pla ta for ma, se tor nou pas sí vel de ser
ven di da e a Net flix cor reu na fren te. O se ri a do foi o úni co
gran de su ces so da ten ta ti va da pla ta for ma de ví de os de
com pe tir con tra os stre a mings pa gos.

Com os pro ta go nis tas do elen co ori gi nal de vol ta, a
sé rie Co bra Cai é pro du zi da pe los pro tag nois tas Ralph
Mac chio e Wil li am Zab ka, en quan to Josh He ald (A Res- 
sa ca), Jon Hurwitz (Ame ri can Pie: o Re en con tro) e
Hayden Sch los s berg (Ame ri can Pie: o Re en con tro) as si- 
nam o ro tei ro.

STREAMING

Sérgio Reis disponibiliza
todos seus discos

SÉRGIO REIS É UM DOS CLÁSSICOS DO SERTANEJO

Ce le bran do os 80 anos de Sér gio Reis, a Sony Mu sic
Bra sil res tau rou ta pes ana ló gi cos e pro je tos grá fi cos ori- 
gi nais de 21 ál buns do can tor, dis po ni bi li za dos nas pla- 
ta for mas de stre a ming. Além dis so, a gra va do ra mon tou
três playlists te má ti cas pre pa ra das pa ra os fãs.

A gra va do ra dá pros se gui men to ao pro je to de di gi ta li- 
za ção do ca tá lo go dis po ni bi li za dos nas pla ta for mas de
stre a ming.

 Sen do as sim, vol tam ao ca tá lo go

in tei ra men te re mas te ri za dos 16

ál buns ori gi nais e cin co

com pi la ções, lan ça dos en tre 1973 e

2000.

Sér gio Reis pas sou a se es pe ci a li zar em re gra var clás- 
si cos da mú si ca in te ri o ra na bra si lei ra, re do bran do o êxi- 
to das can ções, apro pri an do-se de las, co mo João de
Bar ro, Sau da de da mi nha ter ra, Cha la na, Pé de ce dro, De
pa po pro ar, en tre ou tros su ces sos.

São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020

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

