
Maranhão é o quinto 
estado em sintomas 
de síndrome gripal
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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

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

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

É pouco provável que a Câmara dos Deputados vá promover mudanças 
significativas na Proposta de Emenda Constitucional (PEC), aprovada 
anteontem pelo Senado, que adia as eleições municipais do dia 4 de ou-
tubro para 15 de Novembro. 

Covid-19 atrasa eleição 2020

PESQUISA DO IBOPE

Saiba como proceder 
para devolver o auxílio 
emergencial recebido 

indevidamente
Quem recebeu o auxílio emergencial, mas 

não preencheu os requisitos para ter direito ao 
benefício, poderá devolver os valores recebidos 
indevidamente. O Ministério da Cidadania 
disponibilizou uma página na internet com 
o passo a passo para a devolução.  PÁGINA 10

Cobertura do Mercado do São Francisco é iniciada

Edivaldo Holanda Júnior, gestor da capital maranhense, implementa maior 
pacote de reformas de mercados da história de São Luís e mantém obras 

ainda nos mercados do Coroadinho, Anil, Monte Castelo, Santo Antônio, Praia 
Grande, Cohab e Bom Jesus. PÁGINA 6

Mais de um milhão de pessoas apresentaram algum sintoma associado à síndrome gripal no mês de maio, no Maranhão. O que 
corresponde, percentualmente, a 15,1% da população do estado. Considerando os números registrados, o percentual do Maranhão é o 5º 

maior do país. Apenas Amapá (26,6%), Pará (21,3%), Amazonas (18,9%) e Ceará (16,5%) tiveram percentuais maiores. PÁGINA 3
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Novos deputados 
estaduais tomam 

posse na Assembleia 
Legislativa do MA

O presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
deu posse, ontem, à deputada Valéria Macedo 
(PDT) e ao deputado Edivaldo Holanda (PTC), 
este último na vaga do falecido Zé Gentil. 

PÁGINA 5

Projeto da Fake News é votado hoje no Congresso
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que hoje será um “dia 

histórico” para o Congresso. Está marcada para este dia a votação do projeto 
que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas. O projeto 

colocará um “freio de arrumação” nas redes sociais. PÁGINA  7

Casa da Mulher 
deve se expandir 

para o interior

GOVERNO FEDERAL
Deputado denuncia baixa 
execução do orçamento

Vice-líder do PCdoB, o deputado fe-
deral Márcio Jerry, voltou a denunciar a 
falta de investimentos do governo fede-
ral no combate ostensivo da crise.

Metade das favelas 
não se previne

PÁGINA 2

Segundo o Ministério da Mulher, mais 25 
unidades da Casa da Mulher Brasileira 
devem ser instaladas no país até o ano 
de 2021. O projeto inicial previa que a 

construção dessas casas de acolhimento 
fossem apenas em capitais. A proposta 

é que as unidades sejam construídas 
também no interior do país. PÁGINA 9

PESQUISA

MAIS ORÇAMENTO

PÁGINA 5
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Mais da metade dos moradores de favelas, 51%, não consegue seguir as medidas de
prevenção ao contágio do novo coronavírus

Qua ren te na na che ga da a No va York

PREVENÇÃO

Mais da metade das
favelas não se previne

Ne ces si da de de tra ba lhar

M
ais da me ta de dos mo ra- 
do res de fa ve las, 51%, não 
con se gue se guir as me di- 
das de pre ven ção ao con- 

tá gio do no vo co ro na ví rus (co vid-19) 
co mo gos ta ria, mos tra pes qui sa di- 
vul ga da on tem (24) pe lo Da ta fa ve la, 
em uma par ce ria en tre o Ins ti tu to Lo- 
co mo ti va e a Cen tral Úni ca das Fa ve- 
las (Cu fa). Fo ram ou vi das 3.321 pes- 
so as.

Se gun do o es tu do, 39% dos re si- 
den tes nes sas co mu ni da des es tão 
pro cu ran do se guir as re co men da ções 
de iso la men to so ci al e uso de itens de 
pro te ção, mas nem sem pre con se- 
guem; en quan to 12% dis se ram que 
sim ples men te não con se guem in cor- 
po rar as me di das em su as vi das. Os 
que es tão pro cu ran do se pre ve nir e 
não têm en con tra do obs tá cu los so- 
ma ram 41% e 8% dis se ram que não 
es tão nem ten tan do se pre ve nir.

A si tu a ção das mo ra di as nas fa ve las 
tam bém di fi cul ta o iso la men to. De 
acor do com a pes qui sa, em 48% dos 
do mi cí li os des sas co mu ni da des vi- 
vem en tre qua tro a se te pes so as. Po- 
rém, 59% das ca sas têm no má xi mo 
dois quar tos. Na mé dia ge ral, dor- 
mem 2,6 pes so as por quar to.

“Se um tra ba lha dor se con ta mi na, 
ele não con se gue dei xar al guém do 
gru po de ris co iso la do den tro da pró- 
pria ca sa”, dis se o pre si den te o Ins ti- 
tu to Lo co mo ti va, Re na to Mei re les.

En tre os que não se guem as me di- 
das de pre ven ção con tra o co ro na ví-

VISTA GERAL DA FAVELA MORRO AZUL, NA ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO.

rus, 72% apon ta ram a ne ces si da de de 
tra ba lhar e man ter a ren da co mo 
prin ci pal mo ti vo. Po rém, 45% tam- 
bém res pon de ram que não acre di tam 
que pre ci sam se guir to das as me di das 
e 39% não acham que a do en ça se ja 
“tão gra ve”.

“A mai o ria da po pu la ção tem bai xa 
es co la ri da de. Mui tas ve zes o uso de 
ter mos com ple xos no con tex to da 
pan de mia são uma gran de bar rei ra 
pa ra o en ga ja men to e pa ra sen si bi li- 
za ção dos mo ra do res de fa ve la”, dis se 
Mei re les.

O le van ta men to mos tra que 24% 
dos re si den tes de fa ve las saí ram de 
ca sa to dos os di as na úl ti ma se ma na; 
11% dei xa ram a re si dên cia em seis di- 
as, fi can do em ca sa ape nas um, e 15% 
es ti ve ram na rua por cin co ve zes no 
pe río do, o que mos tra que me ta de 
des sa po pu la ção não fi cou em ca sa 
por mais de dois di as em uma se ma- 
na. Por ou tro la do, 30% con se gui ram 
man ter um iso la men to mais rí gi do, 

sain do ape nas um ou dois di as na se- 
ma na.

O prin ci pal des ti no fo ra da re si dên-
cia fo ram os su per mer ca dos, por on- 
de pas sa ram 85% dos ou vi dos pe la 
pes qui sa. Em se gun do lu gar, 71%, 
vem a re gião no en tor no de ca sa, 
quan do a pes soa foi pa ra al gum lu gar 
nas ime di a ções do lo cal em que vi ve. 
Usa ram o trans por te pú bli co, 52%, e 
fo ram ao tra ba lho, 48%.

Ape sar do gran de nú me ro de pes- 
so as que es tão sain do de ca sa de vi do 
ao tra ba lho, 80% das fa mí li as de fa ve- 
las es tão vi ven do com me nos da me-
ta de da ren da do que an tes da pan de- 
mia. De acor do com o es tu do, 35% 
che ga ram a per der to dos os ren di- 
men tos e 45% ti ve ram uma re du ção 
drás ti ca, que le vou a ren da fa mi li ar 
pa ra me nos da me ta de do que era. Há 
ain da 11% que per de ram me ta de do 
que ga nha vam e 5% que ti ve ram uma 
que da me nos se ve ra do que cos tu ma- 
vam re ce ber.

ECONOMIA

FMI aponta panorama econômico sombrio

A AMÉRICA LATINA E O CARIBE, PRINCIPAL FOCO DE CORONAVÍRUS, COM 100.399 MORTES E QUASE 2,2 MILHÕES DE INFECTADOS

A pan de mia de co ro na ví rus po de
che gar a 10 mi lhões de ca sos na pró xi- 
ma se ma na, sem que o con ti nen te
ame ri ca no te nha atin gi do o pi co de
con tá gi os, aler tou a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) nes ta quar- 
ta-fei ra, de pois que o FMI pro je tou
que a re ces são in du zi da o ví rus se rá
mais pro fun da do que o es pe ra do.

O che fe da OMS, Te dros Adha nom
Ghebreyesus, in for mou em uma en- 
tre vis ta co le ti va vir tu al que es pe ra
que 10 mi lhões de ca sos se jam al can- 
ça dos na pró xi ma se ma na.

Em um mo men to em que o nú me- 
ro de con tá gi os ain da es tá em as cen- 
são nos Es ta dos Uni dos e na Amé ri ca
La ti na, o di re tor de emer gên ci as em
saú de da OMS, Mi che al Ryan, aler tou
que “in fe liz men te a pan de mia não
atin giu seu pi co em mui tos paí ses do
con ti nen te ame ri ca no”.

“A epi de mia no con ti nen te ame ri- 
ca no é mui to in ten sa, prin ci pal men te
na Amé ri ca Cen tral e do Sul”, dis se
Ryan.

“Te mos cons ta ta do uma ten dên cia
con tí nua e pre o cu pan te, com mui tos
paí ses ex pe ri men tan do au men tos de
25% pa ra 50% (dos ca sos) na se ma na
pas sa da”, acres cen tou.

Na quar ta-fei ra, o Fun do Mo ne tá- 

rio In ter na ci o nal pre viu que a pan de- 
mia ge ra rá uma con tra ção glo bal da
eco no mia de 4,9% e aler tou que a
mag ni tu de e a du ra ção do cri se ain da
são des co nhe ci das.

“Ago ra pro je ta mos uma re ces são
mais pro fun da em 2020 e uma re cu- 
pe ra ção mais len ta em 2021”, dis se a
eco no mis ta-che fe do FMI, Gi ta Go pi- 
nath.

A Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, prin ci- 
pal fo co de co ro na ví rus com 100.399
mor tes e qua se 2,2 mi lhões de in fec ta- 
dos, so fre rão um de sas tre econô mi co
com uma con tra ção de 9,4% no PIB.

O Bra sil, o se gun do país com os ca- 
sos mais óbi tos por CO VID-19 no
mun do, de pois dos Es ta dos Uni dos,
com 52.645 mor tes, so fre rá uma que- 
da no PIB de 9,1%. Os po vos in dí ge nas
fo ram par ti cu lar men te atin gi dos,
com 7.700 in fec ta dos e qua se 350
mor tos.

Pa ra a Ar gen ti na, em re ces são des- 
de 2018 e que acu mu la qua se 45.000
ca sos con fir ma dos e 1.049 mor tes, o
FMI aler tou que o país so fre rá uma
con tra ção econô mi ca de 9,9%.

Di an te da cri se, o go ver no es pa- 
nhol con vo cou uma reu nião vir tu al
na qual no ve pre si den tes e al tos exe- 
cu ti vos la ti no-ame ri ca nos do FMI, do

Ban co Mun di al e do BID par ti ci pa rão
pa ra ar ti cu lar um me ca nis mo “ino va-
dor” pa ra res pon der à pan de mia.

Em um mo men to em que no vos
sur tos es tão sur gin do na Chi na, na Ín- 
dia, no Irã ou em al guns paí ses eu ro- 
peus, co mo a Ale ma nha, os Es ta dos
Uni dos ain da so frem a pri mei ra on da,
com 121.225 ca sos fa tais e um au men-
to de ca sos em mais da me ta de dos es- 
ta dos. Nes ta quar ta-fei ra, os go ver na- 
do res dos es ta dos de No va York, No va
Jersey e Con nec ti cut, que so fre ram
um sur to in ten so no iní cio da pan de- 
mia, emi ti ram uma cir cu lar exi gin do
que os vi a jan tes das áre as dos Es ta dos
Uni dos mais afe ta das pe la pan de mia
re a li zem uma qua ren te na de 14 di as.

“As pró xi mas du as se ma nas se rão
cru ci ais” pa ra res pon der aos sur tos
“pre o cu pan tes” do co ro na ví rus em
cer ca de vin te es ta dos, aler tou ter ça-
fei ra Anthony Fau ci, imu no lo gis ta-
che fe da Ca sa Bran ca. A pan de mia
ma tou 477.570 pes so as em to do o
mun do e cau sou 9,3 mi lhões de in fec- 
ções, se gun do um ba lan ço da AFP ba- 
se a do em fon tes ofi ci ais. O nú me ro de
mor tos do brou em me nos de dois me- 
ses.

PANDEMIA

EUA têm maior número
de novos casos diários

EUA BATEU O RECORDE DE NOVOS CASOS EM UM DIA 

Os Es ta dos Uni dos ti ve ram nes ta quar ta-fei ra, 24, a
quar ta mai or mar ca de no vos ca sos de co vid-19 re gis tra- 
dos em um pe río do de 24 ho ras, con si de ran do os da dos
di vul ga dos pe lo Cen tro de Con tro le e Pre ven ção de Do- 
en ças do país (CDC, na si gla em in glês). Fo ram mais
34.313 con ta mi na ções pe lo no vo co ro na ví rus, o mai or
nú me ro des de 23 de abril, quan do hou ve no vas 37.144
in fec ções.

O da do di vul ga do nes ta quar ta, 24, re pre sen ta um au- 
men to de qua se 8 mil no vos ca sos em re la ção às no vas
con ta mi na ções iden ti fi ca das on tem (26.643), e uma re- 
to ma da ao ní vel de mais de 30 mil no vos ca sos por dia,
co mo já ha via ocor ri do nos di as 19 e 20 des te mês. An tes
dis so, a li nha dos 30 mil no vos ca sos diá ri os só ha via si- 
do su pe ra da mais de um mês an tes, em 16 de maio.

As no vas mor tes cau sa das pe la co vid-19 tam bém
cres ce ram: fo ram mais 784, an te 410 di vul ga das an tes.
No to tal, 121.117 pes so as mor re ram nos EUA por cau sa
da do en ça, que já in fec tou 2.336.615 em ter ri tó rio ame- 
ri ca no. O país se gue co mo o que mais re gis trou ca sos da
co vid-19 e óbi tos cau sa dos por ela, em ter mos ab so lu- 
tos.

OMS

“É muito difícil prever
o pico no Brasil”

DIRETOR-EXECUTIVO DA OMS, MICHAEL RYAN

O di re tor-exe cu ti vo da Or ga ni za ção Mun di al de Saú- 
de (OMS), Mi cha el Ryan, afir mou que é “mui to di fí cil”
pre ver quan do se rá o pi co da pan de mia em um país, já
que is so de pen de das me di das to ma das pa ra en fren tar o
pro ble ma. A de cla ra ção foi da da du ran te en tre vis ta co- 
le ti va, após ele ter si do ques ti o na do so bre se é pos sí vel
es ti mar quan do se rá o au ge da do en ça no Bra sil.

Ryan dis se que o ví rus “ex plo ra” fra gi li da des das na- 
ções, co mo a fal ta de in for ma ções ade qua das. “Não há
res pos tas má gi cas”, co men tou, di zen do que é pre ci so
agir “em to dos os ní veis” pa ra en fren tar o pro ble ma.
“Olhem pa ra os paí ses que con ti ve ram a do en ça”, re co- 
men dou.

De qual quer mo do, Ryan co men tou tam bém em ou- 
tro mo men to da co le ti va que fa to res na tu rais po dem in- 
ter fe rir na du ra ção de uma pan de mia, bem co mo ques- 
tões co mo as co ne xões den tro do país, que po dem ace- 
le rar ou não a trans mis são das do en ças.

Ao fa lar so bre o qua dro mais ge ral, Ryan lem brou que
há uma al ta no nú me ro de ca sos tam bém em ou tros paí- 
ses de fo ra das Amé ri cas, co mo a Rús sia. “Di ria que a do- 
en ça es tá sob con tro le na Eu ro pa Oci den tal; não es tá
cer ta men te sob con tro le em ge ral na Amé ri ca Cen tral e
na do Sul”, de cla rou tam bém.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Pesquisa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira (24), identifica os impactos da pandemia
no mercado de trabalho e quantifica a ocorrência de referidos da síndrome gripal

MAIO

15% dos maranhenses
teve sintoma gripal

1,
071 mi lhão de pes so as 
apre sen ta ram al gum sin to- 
ma as so ci a do à sín dro me 
gri pal no mês de maio, no 

Ma ra nhão. O que cor res pon de, per- 
cen tu al men te, a 15,1% da po pu la ção 
do es ta do. Con si de ran do os nú me ros 
re gis tra dos nas de mais Uni da des da 
Fe de ra ção (UF’s), o per cen tu al do Ma- 
ra nhão é o 5º mai or do país. Ape nas os 
es ta dos do Ama pá (26,6%), Pa rá 
(21,3%), Ama zo nas (18,9%) e Ce a rá 
(16,5%) ti ve ram per cen tu ais mai o res.

As in for ma ções são da pri mei ra di- 
vul ga ção men sal da PNAD COVID19, 
re a li za da ho je (24) pe lo IB GE. O le- 
van ta men to é uma ver são da Pes qui sa 
Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os 
(PNAD Con tí nua), re a li za da com 
apoio do Mi nis té rio da Saú de, pa ra 
iden ti fi car os im pac tos da pan de mia 
no mer ca do de tra ba lho e pa ra quan- 
ti fi car as pes so as com sin to mas as so- 
ci a dos à sín dro me gri pal.

A PNAD COVID19 cons truiu um in- 
di ca dor sín te se que con ju gou, en tre 
os sin to mas in ves ti ga dos, os mais as- 
so ci a dos à Co vid-19. Os con jun tos de 
sin to mas uti li za dos fo ram: per da de 
chei ro ou de sa bor; ou tos se e fe bre e 
di fi cul da de pa ra res pi rar; ou tos se e 
fe bre e dor no pei to. No Ma ra nhão, 
396 mil pes so as (5,6% da po pu la ção) 
apre sen ta ram sin to mas con ju ga dos 
de sín dro me gri pal, que po di am es tar 
as so ci a dos à do en ça. Os sin to mas fo- 
ram in for ma dos pe lo mo ra dor e não 
se pres su põe a exis tên cia de um di ag- 
nós ti co mé di co. No ran king das UF’s, 
o Ma ra nhão re gis trou o 4º mai or per-

61,7% dos do mi cí li os ma ra nhen ses re- 
ce be ram au xí lio emer gen ci al em maio

SINTOMAS DE SÍNDROME GRIPAL ATINGIRAM BOA PARTE DOS MARANHENSES

cen tu al de pes so as que apre sen ta ram 
sin to mas con ju ga dos, atrás so men te 
dos es ta dos do Ama pá (12,4%), Pa rá 
(10,1%) e Ama zo nas (8,8%).

En tre as pes so as que apre sen ta ram 
al gum dos sin to mas iso la da men te, no 
Ma ra nhão, 190 mil pro cu ra ram um 
es ta be le ci men to de saú de, mas 879 
mil não bus ca ram aten di men to. Já em 
re la ção aos que ti ve ram sin to mas 
con ju ga dos, 97 mil pro cu ra ram aten- 
di men to em es ta be le ci men to de saú- 
de, en quan to 299 mil pes so as não 
bus ca ram aten di men to.

A pes qui sa apon tou que, no mês de 
maio, 61,7% dos do mi cí li os do Ma ra- 
nhão re ce be ram au xí lio emer gen ci al 
do Go ver no Fe de ral – be ne fí cio cri a do 
pa ra pro te ção so ci al dos tra ba lha do- 
res afe ta dos pe la Co vid-19. O per cen- 
tu al do es ta do foi o 2º mai or den tre as 

UF’s, me nor ape nas que o re gis tra do 
no Ama pá, 61,8%.

Em maio, a ta xa de de so cu pa ção re- 
gis tra da no Ma ra nhão foi de 10,7%. Já 
o so ma tó rio dos per cen tu ais de pes- 
so as de so cu pa das e de pes so as que 
não es ta vam ocu pa das e que gos ta ri-
am de tra ba lhar, mas não pro cu ra ram 
em pre go por con ta da pan de mia, foi 
de 39%. Es sa in for ma ção pos si bi li ta 
men su rar de for ma mais abran gen te 
os im pac tos da pan de mia so bre o 
mer ca do de tra ba lho.

A PNAD Covid19 mos trou, ain da, 
que a Proxy da Ta xa de In for ma li da de 
(per cen tu al de pes so as ocu pa das co- 
mo tra ba lha do res in for mais em re la- 
ção ao to tal de pes so as ocu pa das) foi 
de 50,6% no Ma ra nhão, em maio.

A Proxy da Ta xa de In for ma li da de 
do Ma ra nhão foi a 3ª mai or den tre os 
es ta dos. So men te Ama pá (52,5%) e 
Pa rá (51,0%) apre sen ta ram per cen tu- 
ais mai o res.

BRASIL

Taxa de contágio da covid-19 volta a subir

O BRASIL ESTÁ HÁ NOVE SEMANAS NO ROL DE PAÍSES CUJA EPIDEMIA NÃO CONSEGUE SER BARRADA.

Após três se ma nas re gis tran do
que das nas ta xas de con tá gio (Rt) da
co vid-19, o Bra sil vol tou a ter au men- 
tos na cir cu la ção do ví rus. Pe las no vas
aná li ses do Im pe ri al Col le ge de Lon- 
dres, di vul ga das nes ta quar ta-fei ra
(24), em meio à on da de li be ra ção das
ati vi da des e fle xi bi li za ção do dis tan ci- 
a men to so ci al, o país ele vou a trans- 
mis são do ví rus, en trou na no na se- 
ma na em que a do en ça é con si de ra da
des con tro la da pe los es tu di o sos e su- 
pe rou as pro je ções de óbi tos se ma- 
nais.

Até dia 20 de ju nho, o gru po es ti- 
ma va que se ri am con ta bi li za das mais
7.090 mor tes. O mai or acu mu la do até
en tão era de 7.096 fa ta li da des, na se- 
ma na epi de mi o ló gi ca 23. No en tan to,
o to tal de mor tes da se ma na 25 ba teu
o re cor de e su pe rou as pre vi sões, com
7.256 óbi tos.

Até en tão, o es tu do não in di ca va
que o acu mu la do iria con ti nu ar su- 

bin do, mas, com o au men to de mor- 
tes, as ta xas de con tá gio tam bém cres- 
ce ram. Is so por que, pa ra fa zer o cál- 
cu lo da Rt, o gru po le va em con ta o
nú me ro de óbi tos, da do con si de ra do
mais pró xi mo do re al ce ná rio.

Em no va aná li se do Im pe ri al Col le- 
ge, os pes qui sa do res in fe ri ram que,
atu al men te, ca da gru po de 100 pes so- 
as in fec ta das com o ví rus trans mi te a
do en ça pa ra ou tras 106, ou se ja, a ta xa
de con tá gio bra si lei ra es tá em 1,06. Is- 
so re pre sen ta um au men to, ain da que
su til, de uma pes soa a mais sen do in- 
fec ta da na com pa ra ção dos nú me ros
da se ma na pas sa da, quan do a Rt era
de 1,05. Ta xas aci ma de 1 in di cam que
a trans mis são ain da es tá fo ra de con- 
tro le. Por is so, o Bra sil es tá há no ve se- 
ma nas no rol de paí ses cu ja epi de mia
não con se gue ser bar ra da. Por três se- 
ma nas con se cu ti vas, o Bra sil che gou a
re gis trar que das na trans mis são e pas- 
sou do país com mai or per cen tu al de

des con tro le (den tro do gru po de 53
paí ses com trans mis são ati va do ví-
rus) pa ra a me ta de do ran king. Em
abril, o Rt na ci o nal che gou a 2,8, ou
se ja, quan do um do en te pas sa va a in- 
fec tar qua se ou tras três pes so as.

Mes mo com Rt em 1,06, o Bra sil
caiu de po si ção em com pa ra ção à se-
ma na pas sa da. Pas sou de  27ª pa ra 31ª
po si ção no ran king dos paí ses com
trans mis são ati va. Na Amé ri ca La ti na,
epi cen tro da do en ça no mun do, o Mé-
xi co pas sou o Bra sil em trans mis são
es ta se ma na e es tá com Rt de 1,11.
Colôm bia tam bém te ve au men tos,
pas san do de 1,1 pa ra 1,36 e, com is so,
se tor nou o sex to país com mais con- 
tá gio pe la co vid.

Ape sar de con ti nu ar na fren te, as
ta xas da Ar gen ti na bai xa ram de 1,29
pa ra 1,20. Bo lí via e o Pe ru, que na se- 
ma na pas sa da re gis tra vam Rt de 1,36
es tão com 1,07 e 1,02, res pec ti va men-
te. Já o Chi le bai xou de 1,12 pa ra 1,08.

BRU NA TA VA RES

Cen tros de tes ta gem

En ten da

VÍRUS

Mais de 50 mil
curados no Maranhão

De acor do com o bo le tim epi de mi o ló gi co di vul ga do
nes ta ter ça-fei ra (23), pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES), o Ma ra nhão to ta li zou 50.210 pa ci en tes cu ra dos
de co ro na ví rus. Nas úl ti mas 24h, 2.434 pes so as re ce be- 
ram al ta de acor do com ori en ta ção do Mi nis té rio da
Saú de.

O bo le tim tam bém in for mou, que des de o iní cio do
mo ni to ra men to de ca sos no es ta do, já fo ram re a li za dos
139.018 tes tes. Mais de 66 mil ca sos fo ram des car ta dos e
ho je (23), o nú me ro de ca sos sus pei tos é 1986.

Os tes tes po dem ser fei tos nos Cen tro de Tri a gem da
Po li clí ni ca Di a man tes e nas Uni da des de Pron to Aten di- 
men to (UPA) do Ara ça gi, Ci da de Ope rá ria, Ita qui-Ba- 
can ga e Vi nhas. Pa ra os pro fis si o nais da saú de e se gu- 
ran ça pú bli ca o aten di men to es tá acon te cen do no Vi va
Bei ra Mar. No in te ri or do es ta do, os tes te es tão sen do re- 
a li za dos nos hos pi tais re gi o nais.

O bo le tim di vul gou que o es ta do tem 72.021 ca sos
con fir ma dos de co ro na ví rus e 1.797 óbi tos. Nas úl ti mas
24h, fo ram re gis tra dos 37 no vas mor tes e 1.332 ca sos de
Co vid-19. O in te ri or do es ta do con ta bi li zou o mai or nú- 
me ro de no vos ca sos com 1244 pes so as, Im pe ra triz re- 
gis trou 66 e São Luís atin giu 22 no vos ca sos.

Tam bém se gun do o bo le tim, dos mais de 72 mil ca sos
con fir ma dos, 20.014 ain da es tão ati vos. Des ses, 29.002
es tão em iso la men to do mi ci li ar, 627 in ter na dos em en- 
fer ma ria e 385 em lei tos de UTI.

Se gun do in for ma ções da SES, os 37 no vos óbi tos re- 
gis tra dos nas úl ti mas 24h, acon te ce ram nas se guin tes
ci da des: Al to Ale gre do Ma ra nhão (1), Ana ja tu ba (1), Be- 
qui mão (1), Ber na do do Me a rim (1), Cen tro No vo do
Ma ra nhão (1), Co dó (1), Es trei to (1), Mor ros (1), Pe ri to ró
(1), Pin da ré Mi rim (1), Por to Fran co (1), Pri mei ra Cruz
(1), Ti mon (1), Tu ri lân dia (1), São Jo sé de Ri ba mar (2),
Gra jaú (3), Im pe ra triz (3), Pa ço do Lu mi ar (5) e São Luís
(10).

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

ISOLAMENTO

Altos custos podem
acabar com as lives

COBRANÇA DIVIDIU O MERCADO POR CONTA DO ECAD

Após al gu mas po lê mi cas so bre o con su mo de be bi das
al coó li cas du ran te os shows ao vi vo de di ver sos ar tis tas,
o Es cri tó rio Cen tral de Ar re ca da ção e Dis tri bui ção
(Ecad) e a União Bra si lei ra de Edi to ras de Mú si ca
(Ubem) es tão co bran do ta xas que so mam 10% pe los di- 
rei tos au to rais de mú si cas to ca das nas li ves que fo ram
pa tro ci na das no YouTube. A co bran ça, se rá fei ta por
trans mis sões on-li nes que já fo ram re a li za das na pla ta- 
for ma.

A co bran ça di vi diu o mer ca do, já que com po si to res,
em sua mai o ria apro vam a me di da e de vem re ce ber o
di nhei ro ar re ca da do, mas os pro du to res dos in tér pre tes
dos shows ao vi vo dis cor dam da ini ci a ti va.

Co mo a co bran ça é re tro a ti va, ou se ja, a ca da no va li- 
ve a ta xa de 10% au men ta, mui tos pro du to res afir mam
que po dem so frer “rom bos” nas con tas.

Com o su ces so e cres ci men to dos shows on-li ne du- 
ran te a qua ren te na, que atraiu gran des pa tro ci na do res
pa ra os ar tis tas, o Ecad pro cu rou o Youtube pa ra co brar
as ta xas por di rei tos au to rais de mú si cas vei cu la das du- 
ran te as li ves na pla ta for ma, que ale gou que já re a li za o
pa ga men to des ses di rei tos, no en tan to, ex pli cou que o
pa ga men to é fei to di re ta men te das em pre sas aos pro- 
du to res dos ar tis tas e não pas sa pe lo si te.

A co bran ça da ren da ex tra que vai pa ra os pro du to res
dos ar tis tas que fa zem as li ves, foi di vi di da ao meio: O
Ecad co bra 5% de ta xas pe los di rei tos das mú si cas to ca- 
das, o Ubem co bra mais 5%.

As co bran ças não vão atin gir as pe que nas li ves, sem
pa tro cí nio ou ou tra fon te de ren da. O Ecad tam bém dá
des con to de 50% a li ves que se jam be ne fi cen tes pa ra o
mer ca do da mú si ca ou com ver ba que cu bra só mon ta- 
gem e ca chê

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AU RE LI A NO CO E LHO FER REI RA
Juiz de Di rei to au re li a no_ co e lho@hot -
mail.com

CAR LOS AR RU ZA
Psi có lo go (Car los Ar ru za é re gis tra do no
Con se lho Re gi o nal de Psi co lo gia do Rio
de Ja nei ro (CRP 05/33478) com o no me
de Car los Fran cis co Pin to Sil va)

Alfredo

Acor da va, to dos os di as, às cin co da ma- 
nhã. A jor na da pa ra o tra ba lho era lon ga e o
atra so não era per do a do. Le van ta-se sem ter
cui da do em fa zer si lên cio. Sua es po sa, em- 
pre ga da do més ti ca, já es ta va de pé e pre pa- 
ra va o ca fé de am bos. Seus fi lhos, de quin ze e
de zes seis anos, ain da de mo ra ri am pou co
mais de uma ho ra pa ra co me çar o dia. No
frio da que la ci da de es tra nha, cor ria pa ra o
ba nhei ro. To ma va um ba nho ge la do, ves tia
seu uni for me e se jun ta va, em si lên cio, à es- 
po sa. Ain da so no len to, to ma va o ôni bus já
lo ta do e per ma ne cia em pé por cer ca de uma
ho ra e meia até seu des ti no. Ca mi nha va ou- 
tros vin te mi nu tos, che ga va à fá bri ca de mó- 
veis, ba tia o pon to e se pre pa ra va pa ra a pri- 
mei ra reu nião do dia. 

O res pon sá vel pe la pro du ção in di ca va as
pri o ri da des e os pro ble mas que fo ram per- 
ce bi dos na vés pe ra. Na sua es ta ção de tra ba- 
lho iden ti fi ca va os pro je tos e co me ça va a
pro du ção bá si ca, que se ria pas sa da pa ra os
tra ba lha do res se guin tes, que cui da vam dos
tra ba lhos mais es pe cí fi cos e re fi na dos. Ao
meio dia so a va a cam pai nha do al mo ço, re- 
tor nan do à ati vi da de uma ho ra de pois. No fi- 
nal do dia, re co lhia seus per ten ces e se guia
pa ra a ca sa. Ou tra jor na da de ôni bus, ago ra
mais de mo ra da em ra zão do trân si to do fi nal
do dia.

Pa ra Al fre do a vi da não era ruim. Tra ba- 
lha va em bo as con di ções e re ce bia um sa lá- 
rio ra zoá vel. Em ca sa não fal ta va co mi da,
seus fi lhos eram me ni nos bons, es tu di o sos e
tra ba lha do res. Sua es po sa era igual men te
de di ca da. “Te nho que agra de cer to do dia.
Pe dir mais é até pe ca do”, di zia pa ra os ami- 
gos.

Lo go após o car na val, num do min go, Al- 

fre do foi con vi da do por ami gos pa ra um
chur ras co, nu ma ca sa pró xi ma da sua. Ele e
a es po sa che ga ram por vol ta do ho rá rio al- 
mo ço e de lá saí ram as oi to ho ras da noi te.
“Vai che gar em ca sa di rei ti nho Al fre do? To- 
mou umas aí né ir mão?” “Che go sim, Du du.
É aqui per to. He le ni nha vai me le van do pe lo
bra ço.” Ca mi nha vam sem pres sa. Cru za ram
a pra ça que fi ca va bem na fren te da ca sa de
seus ami gos, atra ves san do, a se guir, a rua
que di vi dia as du as me ta des do bair ro. Vi ra- 
ram à es quer da e, após al guns me tros, ou tra
cur va, ago ra à di rei ta. Já pró xi mos de ca sa
ou vi ram uma si re ne e a fre na gem de um veí- 
cu lo, lo go iden ti fi ca do co mo uma vi a tu ra
po li ci al. Dois po li ci ais se apro xi ma ram e
per gun ta ram on de Al fre do es ta va mo men- 
tos atrás. “Seu mo ço a gen te ta va na ca sa de
uns ami gos des de ce do”, se apres sou em di- 
zer He le na. “Eu não fa lei con ti go, fa lei? En- 
tão fi ca ca la da”, re tru cou um dos po li ci ais. O
ou tro po li ci al em pur rou Al fre do na pa re de e
co me çou a re vis tá-lo, na da en con tran do
além de um ce lu lar. “Diz aí on de tu es ta va.
On de foi que tu com prou es se ce lu lar? Nem
tem di nhei ro pra com prar is so”, acu sa va o
po li ci al. Al fre do re pe tiu a in for ma ção que
sua es po sa já ha via apre sen ta do an tes.
“Men ti ra, va ga bun do. Tu rou bou a car tei ra e
o ce lu lar de um ca sal mais ce do. Os dois tão
ali den tro do car ro e te iden ti fi ca ram. Diz lo- 
go on de es tão es sas coi sas.” He le na e Al fre do
di zi am que eles se con fun di ram. “Nem na
rua a gen te foi ho je seu mo ço.” “Ca la bo ca, já
fa lei que não to fa lan do com vo cê.”

“On de vo cês mo ram?” “Aqui do la do”
“Abre a por ta que va mos fa zer uma re vis ta”.
He le na abriu a por ta, en quan to Al fre do, al- 
ge ma do, foi em pur ra do pa ra den tro do imó- 
vel. Os po li ci ais re vi ra ram to da a ca sa, des- 
truí ram ob je tos de li ca dos e jo ga ram as rou- 
pas no chão. Qua se se con ven ce ram que a

ar ma usa do no cri me e os bens rou ba dos es- 
ta vam en ter ra dos no pe que no quin tal. “Es- 
tão bem aqui, né? Olha a ter ra re vi ra da.”
“Seu po lí cia, não rou bei na da. Ta va na ca sa
de uns ami gos. Se a gen te pas sar lá eles con-
fir mam.” “Ra paz, vo cê vai se ex pli car na de- 
le ga cia. As ví ti mas iden ti fi ca ram vo cê.”

He le na cho ra va co pi o sa men te, mas os
po li ci ais não acre di ta vam na jus ti fi ca ti va
apre sen ta da. Al fre do foi co lo ca do, ain da al-
ge ma do, na par te de trás da vi a tu ra. An tes de
en trar viu o ca sal que o te ria iden ti fi ca do.
Am bos pa re ci am igual men te as sus ta dos. Já
na de le ga cia foi mais uma vez iden ti fi ca do
co mo au tor do cri me. No de poi men to as ví- 
ti mas dis se ram que o ho mem que os abor- 
dou che gou de mo to e por ta va uma ar ma.
Em bo ra de ca pa ce te, con se gui am iden ti fi cá-
lo sem ne nhu ma dú vi da. “Ele tá com a ca mi- 
sa da mes ma cor e tem a mes ma cor de pe le.”
“Am bos são ne gros, vo cê quer di zer?”, per- 
gun tou o es cri vão. “Is so!” “Mas quem as sal- 
tou vo cês ti nha al gu ma mar ca ou al gu ma
ou tra coi sa que fa ci li ta va a sua iden ti fi ca- 
ção?” “Não. Mas po de ter fé. Foi es se pre ti-
nho aí mes mo.”

Al fre do foi au tu a do e le va do à car ce ra- 
gem, on de per ma ne ceu to da a noi te e a ma- 
nhã de se gun da. À tar de foi con du zi do pa ra a
au di ên cia com o juiz, pro mo tor e o de fen sor
pú bli co. Che gou ao fó rum ves tin do a rou pa
do pre sí dio, com al ge mas nas mãos e pés.
Aco mo da do na sa la de au di ên cia, es ta va as- 
sus ta do e des con for tá vel. Foi ori en ta do a
olhar pa ra câ me ra, já que seu de poi men to
se ria gra va do, e in for ma do do di rei to de per- 
ma ne cer em si lên cio. De ca be ça bai xa co- 
me çou a cho rar. O so fri men to es tam pa do no
ros to. “Con te a sua his tó ria, seu Al fre do.”

“55 anos, seu me ni no. Nun ca fiz na da de
er ra do na mi nha vi da. Es sa é mi nha his tó- 
ria.”

O novo normal é seguir em frente

Em que fa se es ta mos mes mo? Afi- 
nal, a tão fa la da cur va de con ta mi na- 
ção do Co vid-19 cres ceu ou di mi nuiu?
Fal tam-nos da dos con cre tos, di go, re- 
ais pa ra além dos ofi ci ais, pois ain da
nos fal tam tes tes dis po ní veis pa ra
me dir com pre ci são. A úni ca cer te za
que te mos é de que não es ta mos mais
aguen tan do es pe rar pa ra “vol tar ao
nor mal”. Pre ci sa mos sair do cas ti go
que o ví rus nos impôs. Quan to irá nos
cus tar pa ra além do que já es ta mos
pa gan do? Per gun tas di fí ceis de res- 
pon der.

 
Vi ver é agir. É fa zer. Vi da é mo vi- 

men to e trans for ma ção. Ca da um sa- 
be on de o ca lo aper ta e vi mos des de o
iní cio aque les que não pu de ram pa rar
co lo can do su as vi das em ris co pa ra
aten der não só ao ape lo da saú de co- 
mo tam bém su prir ne ces si da des bá si- 
cas. Mas e ago ra? Fo ram bem mais de
15 di as tran ca dos em ca sa (quem o
pô de fa zer). Um em ba te en tre no va
re a li da de x re tor no a tu do que já fa zia
par te da mi nha vi da, tu do que já ha via
cons truí do. Mais uma vez, um con vi- 
te/in ti ma ção pa ra a re fle xão e o au to- 
co nhe ci men to. O ba lan ço ain da em

meio aos efei tos ina ca ba dos do no vo
co ro na ví rus que con ti nua agin do sem
li mi tes.

 
E aqui es tá vo cê, nes se mo men to,

de ci din do qua se que nu ma car ta da
de sor te quais se rão es ses no vos ca mi- 
nhos. Vo cê que nes te pe río do per deu
o em pre go ou mes mo vi veu uma se- 
pa ra ção, que aca bou de ver seu fi lho
nas cer ou pre ci sou de uma in ter na ção
pa ra aten der a uma ci rur gia. Vo cê que
per deu um pa ren te mui to ama do ou
que con se guiu ver me lhor a dor de
quem es tá vi ven do es sa per da. Não dá
pa ra di zer que qual quer um de nós é o
mes mo de an tes. Mui tos atra ves sa- 
men tos, mui tas des cons tru ções.

 
En tão, va mos nós mais uma vez nos

rein ven tar. No vos ter ri tó ri os. Is so faz
lem brar aque le mun do que exis tia (e
fa lo de al go con cre to) quan do vo cê
es ta va na bar ri ga de sua mãe. Aque le
mun do in tei ro e vo cê adap ta do ao sis- 
te ma de de sen vol vi men to sim bió ti co.
Nem tu do eram flo res. Até ali, vo cê vi- 
veu an gús ti as e me dos, trans for ma- 
ções, fo me, dor, ale gria. Mas era um
mun do co nhe ci do e aco lhe dor até
que… vo cê nas ce. Ou tro ter ri tó rio,
ou tro tu do e ne nhu ma cer te za de “por
on de co me çar”. Vo cê cer ta men te não
se lem bra, mas não foi fá cil. Te mos a
sor te de não car re gar es sa me mó ria
de mo do cons ci en te mas dá pa ra ima- 

gi nar. Sur ge en tão, pe lo me nos, dois
ele men tos es sen ci ais que nos aju dam
com a no va adap ta ção: Em pa tia e en-
can ta men to.

 
Com a em pa tia con se gui mos tra- 

du zir e aten der as ne ces si da des des sa
no va cri a tu ra a pon to de nos ser vir
não so men te do co nhe ci men to do
ma nu al de co mo tra tar um be bê, mas
prin ci pal men te com a lei tu ra do que
ele de fa to ne ces si ta. Com o en can ta-
men to cri a mos co ne xões má gi cas que
nos fa zem su por tar os mai o res de sa fi-
os em qual quer sen ti do que se apre- 
sen te. Pri mei ro lem bre e ha ja com a
cer te za de que vo cê não es tá só e que
um exer cí cio de em pa tia pre ci sa se fa-
zer cons tan te men te. E, de ime di a to,
não abra mão do en can to. Es ta mos
com me do do no vo, es ta mos in se gu- 
ros e fra gi li za dos.

 O que pre ci sa mos fa zer pa ra re a tar
as co ne xões de afe tos que nos fa zem
aque cer a al ma? Por on de an da su as
pai xões, seus en can tos? Pos so fi car
elen can do um rol in fi ni to, mas não é
de uma ideia que vo cê pre ci sa e, sim,
de se re co nec tar con si go mes mo.
Quan do pu der se ou vir, sa be rá a qual
en can to te diz res pei to. O tem po ur ge,
não es ta mos po den do fi car pa ra dos.
Até por que uma mon ta nha rus sa se
fez e ain da es ta mos em seus tri lhos
aguar dan do a pró xi ma cur va.

» VAL DIR OLI VEI RA

Re to ma da da
eco no mia: cré di to e
Re fis

Va mos pre ci sar de gran de es for ço de to dos na re to ma da da
eco no mia. O em pre en de dor bra si lei ro, se gun do o pro fes sor Be za- 
mat de Sou za, é o vi ra dor, aque le que uti li za o jei ti nho bra si lei ro
pa ra bus car a so bre vi vên cia no mer ca do. Is so sig ni fi ca que bas ta
ao go ver no cui dar do am bi en te de ne gó ci os, pois a sim ples cri a ti- 
vi da de do em pre en de dor fa rá re tor nar as ati vi da des de mo do a
en con trar as opor tu ni da des na re to ma da da eco no mia.

O re mé dio que fa rá o em pre en de dor se re cu pe rar da cri se é o
cré di to, que vem do la tim cre de re, acre di tar. Só em pres ta rá pa ra o
em pre en de dor quem acre di tar no so nho de le, na sua ideia, na sua
em pre sa e, prin ci pal men te, na ca pa ci da de de pa ga men to, ou se- 
ja, ter a cer te za de que o di nhei ro vai re tor nar ao ban co. Co mo fa- 
zer os ban cos acre di ta rem que o di nhei ro re tor na rá? Ga ran tin do a
ope ra ção e apoi an do o em pre en de dor na im plan ta ção do ne gó- 
cio. Is so se cha ma cré di to as sis ti do, o que in te gra o fi nan ci a men- 
to, a con sul to ria e a ca pa ci ta ção pa ra ajus tes do ne gó cio.

Ban co não tem di nhei ro. Tra ba lha com di nhei ro dos ou tros.
Ban co pe ga di nhei ro em pres ta do com pes so as fí si cas e ju rí di cas e
o em pres ta pa ra ou tras pes so as. Se o ban co não re ce ber o que em- 
pres ta, ele não de vol ve o di nhei ro de quem pe gou em pres ta do, e
aí ocor re a ina dim plên cia em es ca la, com que bra dei ra ge ral, que
pre ci sa ser evi ta da, o que é cha ma do de ris co sis tê mi co. De ve-se a
is so o ri gor nas re gras dos ban cos pa ra os que que rem ter aces so
ao cré di to, que é re su mi do em du as fren tes de aná li se: ris co e li mi- 
te de cré di to. Se o cli en te ou o pro je to não ti ver ris co e li mi te com- 
pa tí veis, não te rá aces so aos ban cos e ao cré di to. Is so é re gu la do e
acom pa nha do pe lo Ban co Cen tral, que im põe con tro les ri go ro sos
aos ban cos nas ope ra ções.

Por mais que pos sa mos fle xi bi li zar re gras, a me to do lo gia mos- 
tra que o cré di to não se rá so lu ção pa ra to dos. Pa ra mui tos, nes te
mo men to de cri se pro fun da, a sub ven ção econô mi ca ou uma po- 
lí ti ca de ren da mí ni ma em pre sa ri al pre ci sa ser a so lu ção ini ci al de
apoio à so bre vi vên cia.

Com pro ble mas ca das trais, as em pre sas não te rão aces so ao
cré di to. Sem cré di to, não con se gui rão a re to ma da dos ne gó ci os. O
im pac to mais for te no ca das tro das em pre sas, que in vi a bi li za a
con di ção de aces so a cré di to, são as dí vi das com o go ver no.
Pre ci sa mos ter um olhar sem pre con cei tos pa ra as em pre sas que
têm pen dên ci as com o go ver no. As em pre sas têm três gran des
con tas pa ra pa gar: fun ci o ná ri os, for ne ce do res e go ver no. Em mo- 
men tos de cri se, com que da no fa tu ra men to, a em pre sa pri o ri za
os com pro mis sos com os fun ci o ná ri os e os for ne ce do res, por que
es tão li ga dos di re ta men te à sua ope ra ção.

Não é in co mum que em mo men tos de cri se, de que da de fa tu- 
ra men to, as em pre sas atra sem os com pro mis sos com o go ver no
pa ra se man te rem vi vas. Por is so, não po de mos ge ne ra li zar a cri- 
mi na li za ção da ina dim plên cia com o go ver no. Mui tas ve zes a ina- 
dim plên cia re sul ta de ações pa ra a so bre vi vên cia e, con se quen te- 
men te, pa ra as se gu rar os em pre gos. Ao cri mi na li zar a ina dim- 
plên cia com o go ver no, po de mos co me ter in jus ti ça com os que
es tão man ten do as em pre sas no res pi ra dor.

Com a re to ma da da eco no mia, as em pre sas vão pre ci sar ajus- 
tar os ca das tros pa ra te rem aces so ao cré di to. Pa ra is so, é fun da- 
men tal que acer tem as pen dên ci as com o go ver no pa ra a sus ten- 
ta bi li da de dos ne gó ci os. Por is so, a im por tân cia de um pro gra ma
de re cu pe ra ção fis cal (Re fis) em mo men tos de saí da de cri ses. O
Go ver no do Dis tri to Fe de ral pre pa rou uma pro pos ta de Re fis e a
en ca mi nhou à Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral (CLDF). Is- 
so po de rá con tri buir pa ra a re to ma da, com o so cor ro de que pre- 
ci sam as em pre sas, prin ci pal men te os pe que nos ne gó ci os. Apro- 
var o Re fis po de sig ni fi car a me lho ria de am bi en te em pre en de dor
pa ra a re to ma da da eco no mia e dos ne gó ci os co mo ge ra do res de
em pre go, ren da e de sen vol vi men to.

Se pu dés se mos ou vir os mais de 300 mil CNPJs que te mos em
Bra sí lia so bre o que eles pre ci sam pa ra vol tar às ati vi da des econô- 
mi cas, eles di ri am: cré di to. Es se é o cla mor dos ne gó ci os e dos em- 
pre gos pa ra nos sas au to ri da des. O ca mi nho do cré di to e do Re fis
são a es pe ran ça de re to ma da de quem so nhou com o ne gó cio pró- 
prio e ga ran tiu os em pre gos e o sus ten to de mui tas fa mí li as.

Ao apro var o Re fis e o pro gra ma de cré di to, a CLDF da rá gran de
con tri bui ção pa ra que pos sa mos ter de vol ta a Bra sí lia em pre en- 
de do ra, que pro por ci o na rá a opor tu ni da de de re a li za ção do so- 
nho do bra si li en se que quer op tar pe la ini ci a ti va pri va da co mo
op ção de vi da e que po de pro mo ver o sus ten to de mui tas fa mí li as
no nos so Dis tri to Fe de ral.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto
(PCdoB), deu posse à deputada Valéria Macedo (PDT),  Edivaldo Holanda (PTC)  

Bo as-vin das

POSSES

Novos deputados na
Assembleia Legislativa

O
pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra nhão,
de pu ta do Othe li no Ne to
(PC doB), deu pos se, nes ta

quar ta-fei ra (24), à de pu ta da Va lé ria
Ma ce do (PDT), que ocu pa va a ter cei- 
ra su plên cia da co li ga ção “To dos Pe lo
Ma ra nhão 3”. Após o fa le ci men to do
de pu ta do Zé Gen til (PRB), o de pu ta do
Edi val do Ho lan da (PTC) pas sa à con- 
di ção de ti tu lar do man da to e a par la- 
men tar as su me a ca dei ra da de pu ta da
Ana do Gás (PC doB), que es tá de li- 
cen ça.

Por es tar no mu ni cí pio de Por to
Fran co, Va lá ria Ma ce do, que ini cia o
seu ter cei ro man da to, par ti ci pou do
ato por vi de o con fe rên cia. O che fe do
Le gis la ti vo deu bo as-vin das à de pu ta- 
da, des ta can do a hon ra de tê-la de
vol ta ao Par la men to. Othe li no fri sou,
ain da, que Va lé ria Ma ce do foi a pri- 
mei ra pro cu ra do ra da Mu lher da Ca- 
sa, exer cen do um bri lhan te pa pel na
de fe sa dos di rei tos das mu lhe res.

“Vos sa Ex ce lên cia sem pre foi uma
de pu ta da aguer ri da, que cum priu
bem os seus man da tos, fez um ex ce- 
len te tra ba lho à fren te da Pro cu ra do- 
ria da Mu lher e se de di can do mui to
pa ra que ela fos se im plan ta da. É ra zão
de ale gria tê-la de vol ta. Es pe ro vê-la,
mui to em bre ve, pre sen ci al men te na
ses são co nos co e que pos sa re cons- 
truir a vol ta de fi ni ti va pa ra o nos so
Par la men to”, as si na lou.

Va lé ria agra de ceu a opor tu ni da de
de re tor nar ao Le gis la ti vo e afir mou
que, as sim co mo nos ou tros man da- 
tos, con ti nu a rá tra ba lhan do pe lo po- 
vo do Ma ra nhão, so bre tu do das re- 
giões Sul, Cen tral e To can ti na. Ela

tam bém agra de ceu o apoio dos seus
fa mi li a res, prin ci pal men te da sua
mãe, Ma ria de Je sus San tos Ma ce do,
que fa le ceu no úl ti mo do min go (21), e
que ti nha o so nho de vê-la de vol ta à
As sem bleia Le gis la ti va.

“Ho je com ple ta ria um ano e cin co
me ses lon ge des ta Ca sa. Por is so, pa ra
mim, é um dia de agra de ci men tos.
Em pri mei ro lu gar, agra de ço a Deus
por me per mi tir re pre sen tar o po vo do
meu es ta do pe la ter cei ra vez co mo de- 
pu ta da es ta du al. E, em se gun do lu gar,
que ro agra de cer os 29.650 vo tos re ce- 
bi dos nas elei ções de 2018 e di zer que
vou tra ba lhar pa ra hon rá-los”, de cla- 
rou a de pu ta da.

Du ran te a ses são, Va lé ria re ce beu
os cum pri men tos dos co le gas par la- 
men ta res, que res sal ta ram a sua tra je- 
tó ria na po lí ti ca. “O PDT pre ci sa de
vo cê aqui e o Ma ra nhão tam bém. Po- 
de con tar co nos co pa ra so mar for ças e

le var o que é de me lhor pa ra to da a
po pu la ção do nos so es ta do”, dis se o
de pu ta do Glal bert Cu trim (PDT), vi- 
ce-pre si den te da As sem bleia e com- 
pa nhei ro de par ti do da par la men tar.

“Não po de ria dei xar de pa ra be ni- 
zar a de pu ta da Va lé ria pe lo seu re tor-
no à As sem bleia, além de me so li da ri- 
zar com to da a sua fa mí lia, nes te mo- 
men to di fí cil após a par ti da da sua
mãe. Há mar cas do seu tra ba lho nes ta
Ca sa. Mui to an tes de eu es tar aqui,
Vos sa Ex ce lên cia já fa zia um gran de
tra ba lho. Lu tas pe la nos sa re gião e em
de fe sa da mu lher, no en fren ta men to à
vi o lên cia co mo pro cu ra do ra da Mu- 
lher nes ta Ca sa, além de ser uma voz
mui to for te em de fe sa da nos sa Re-
gião To can ti na, que se ale gra com o
seu re tor no”, com ple tou o de pu ta do
Pro fes sor Mar co Au ré lio (PC doB).

A de pu ta da Clei de Cou ti nho (PDT)
lem brou a con vi vên cia que te ve com a
de pu ta da Va lé ria no Par la men to e fri- 
sou o seu em pe nho pe la va lo ri za ção
da clas se da En fer ma gem. “Fui sua co- 
le ga na As sem bleia du ran te qua tro
anos e vi sua im por tân cia na de fe sa da
sua clas se, dos en fer mei ros que, ho je,
são re co nhe ci dos co mo o gran de su- 
por te mé di co. Sei que vo cê con ti nu a- 
rá tra ba lhan do por eles, pe las mu lhe- 
res, pe lo Ma ra nhão e en gran de ce rá a
nos sa ala do PDT”, dis se.

Os de pu ta dos Ro ber to Cos ta
(MDB), Ra fa el Lei toa (PDT), Antô nio
Pe rei ra (DEM), Ne to Evan ge lis ta
(DEM), Da ni el la Te ma (DEM), Du ar te
Jr. (Re pu bli ca nos), Ri go Te les (PV) e
Wel ling ton do Cur so (PSDB) tam bém
ex ter na ram a ale gria em ter a de pu ta- 
da Va lé ria de vol ta à As sem bleia.

COMBATE À PANDEMIA

Deputado denuncia baixa execução do orçamento 

DOS VALORES QUE DEVERIAM SER REPASSADOS A ESTADOS E MUNICÍPIOS, FORAM LIBERADOS APENAS 28% DO TOTAL DE R$ 76 BI  

Vi ce-lí der do PC doB, o de pu ta do
fe de ral Már cio Jerry (MA) vol tou a de- 
nun ci ar a fal ta de in ves ti men tos do
go ver no fe de ral no com ba te os ten si vo
da cri se pro vo ca da pe la pan de mia da
co vid-19.

“A pan de mia avan ça, os pro ble mas
au men tam e Bol so na ro não con se gue
uti li zar os re cur sos já apro va dos pe lo
Con gres so Na ci o nal. Mar ca da ir res- 
pon sa bi li da de e in com pe tên cia. Dos
R$ 416,2 bi lhões au to ri za dos, ape nas
R$ 168 bi lhões (40%) fo ram exe cu ta- 
dos e pa gos. Ab sur do!”, dis pa rou
Jerry.

Da dos di vul ga dos pe lo pró prio Mi- 
nis té rio da Eco no mia no úl ti mo dia 19
de ju nho con fir mam que, até o mo- 
men to, fo ram gas tos 43,46% dos re- 
cur sos fe de rais des ti na dos ao com ba- 
te à cri se.

Um es tu do ela bo ra do pe la li de ran- 
ça do PC doB tam bém re ve lou que do
mon tan te de R$ 188 bi lhões di re ci o- 
na dos ao mi nis té rio da Ci da da nia pa- 
ra pa ga men to do au xí lio emer gen ci al,
ape nas 63% foi exe cu ta do.

 Ao mes mo tem po, dos

R$ 38 bi lhões

des ti na dos ao

mi nis té rio da Saú de,

ape nas 30% foi gas to. 

Em re la ção aos va lo res que de ve ri- 
am ser re pas sa dos a es ta dos, Dis tri to
Fe de ral e mu ni cí pi os, o go ver no exe-
cu tou ape nas 28% do to tal de R$ 76 bi- 
lhões.

Em bo ra R$ 17 bi lhões te nham si do
en tre gues aos ban cos, a mai or par te
se gue pa ra da nos ban cos, já que ape- 
nas R$1,9 bi lhões foi em pres ta do pa ra
em pre sas.

O re co nhe ci men to le gal da pan de-
mia (Lei nº 13.979/2020) com ple ta rá
cin co me ses no dia 6 de ju lho e o Bra-
sil já ocu pa a se gun da po si ção no ran- 
king de paí ses com o mai or nú me ro
de mor tes cau sa das pe la co vid-19,
atrás so men te dos Es ta dos Uni dos.

1

2

3

Pror ro ga ção (1)

Pror ro ga ção (2)

Em céu de bri ga dei ro

“Nun ca cri ti quei nem meus su ces so res.
Nem meus an te ces so res”.

Có di go de trân si to (1)

Có di go de trân si to (2)

NO VA DA TA

Co vid-19 atra sa
elei ção 2020

É pou co pro vá vel que a Câ ma ra dos De pu ta dos vá pro mo ver
mu dan ças sig ni fi ca ti vas a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
(PEC), apro va da an te on tem pe lo Se na do, que a adia as elei ções
mu ni ci pais, do dia 4 de ou tu bro pa ra 15 de No vem bro. E on de
hou ver se gun do tur no, no dia 29 de No vem bro. O tex to é re sul tan- 
te de um subs ti tu ti vo do se na dor We ver ton (PDT-MA) à PEC-
18/2020. A mu dan ça traz em seu bo jo es pa ço de per de e ga nha en- 
tre os can di da tos a pre fei to e os atu ais ges to res que vão à re e lei- 
ção.

Com mais 42 di as a da ta da elei ção, os can di da tos que li de ram
as pes qui sas atu al men te po dem cor rer ris co de ver os ad ver sá ri os
ga nha rem es pa ço pa ra avan çar na cam pa nha. Prin ci pal men te, os
can di da tos des co nhe ci dos do gran de pú bli co. Co mo ocor re, por
exem plo, em São Luís com o juiz fe de ral apo sen ta do, Car los Ma- 
dei ra. Mas tam bém po de ocor rer o in ver so. O de pu ta do fe de ral
Edu ar do Brai de (Po de mos), que li de ra as pes qui sas por lon go
tem po em São Luís, te rá mais tem po pa ra – quem sa be – con so li- 
dar sua po si ção.

A ma té ria do Se na do se gue ago ra pa ra aná li se da Câ ma ra dos
De pu ta dos, que pre ci sa de du as vo ta ções, por tra tar-se de PEC.
Por tan to, di fi cil men te ha ve rá mu dan ças no tex to. Ca so is so ocor- 
ra, exi gi rá o re tor no pa ra no va vo ta ção no Se na do em dois tur nos.
A pro pos ta tor na sem efei to — so men te pa ra as elei ções mu ni ci- 
pais des te ano — o ar ti go 16 da Cons ti tui ção, se gun do o qual qual- 
quer lei que al te rar o pro ces so elei to ral só se apli ca rá à elei ção que
ocor rer após um ano de sua vi gên cia.

O se na dor We ver ton ex pli cou que as elei ções fo ram adi a das
por 42 di as e com is so tam bém os pra zos do ca len dá rio elei to ral
que es tão por ven cer. O pe de tis ta ex pli cou que, ca so a Câ ma ra
con fir me o tex to ori gi nal, se rão man ti dos os pra zos do ca len dá rio
elei to ral pre vis to pa ra as elei ções de 4 de ou tu bro. Ou se ja, o pe- 
río do de rá dio e TV e de In ter net é o mes mo, e tam bém as da tas
des de a con ven ção até o dia da elei ção. Co mo a cam pa nha elei to- 
ral já pas sou por mu dan ças sig ni fi ca ti vas, a PEC não me xeu no es- 
sen ci al. Foi tu do fei to de co mum acor do com o TSE, au xi li a do por
mé di cos es pe ci a lis tas na cri se da covid19, e por pre fei tos.

Com as elei ções mu ni ci pais dis tan ci a das por 42 di as, os pre fei- 
tos que vão lu tar pe la re e lei ção, es tão em tran se. Ga nha ram mais
tem po pa ra mos trar re sul ta dos da ges tão, mas os ad ver sá ri os,
tam bém, pa ra con so li dar su as pro pos tas de go ver no.

Vai ser um jo go com ple xo de ser jo ga do. Afi nal, até as me di das
ado ta das pe los ges to res no com ba te à pan de mia nos mu ni cí pi os
te rão pe so na ava li a ção do elei tor. A di fe ren ça das elei ções 2020
em re la ção às de 2019 são as fa ke news que ago ra vi ra ram cri mes.

Em po si ção fa vo rá vel en con tra-se o pre fei to de São Luís, Edi- 
val do Ho lan da Jú ni or. Es tá en cer ran do o se gun do man da to com
um ar ro ja do pla no de obras na ca pi tal, co mo nun ca se viu ao lon- 
go de dé ca das. Mes mo na cri se de vas ta do ra, ele es tá cons truin do
um bom le ga do.

 

Ex-pre si den te Jo sé Sarney, jus ti fi can do o mo ti vo de não par ti ci- 
par do mo vi men to pe la de mo cra cia, com a pre sen ça de Had dad,
Bou los, Huck, FHC, Di no e ou tros.

 
Flá vio Di no pos tou on tem no twit ter ima gens dos no vos

hos pi tais cons truí dos no Ma ra nhão. “Te mos ho je a
mai or re de de saú de da his tó ria do Ma ra nhão. E se gui- 

mos am pli an do. Sá ba do te re mos mais du as inau gu ra- 
ções”.

 
O pre fei to de Im pe ra triz As sis Ra mos, elei to em 2016

com ape nas 2% so bre o 2º co lo ca do Hil don Mar ques;
que fi cou 2% aci ma da 3º, Ro sân ge la Cu ra do; que fi cou

2% aci ma do 4º, Ri bi nha Cu nha, ago ra, tem de no vo,
Hil don e Se bas tião Ma dei ra em seu en cal ço.

 
Os ex-pre si den tes Mi chel Te mer e Jo sé Sarney de sis ti- 

ram de par ti ci par do ato vir tu al con tra Jair Bol so na ro,
nes ta sex ta-fei ra, 26, or ga ni za do pe lo mo vi men to “Di- 

rei tos Já”, do PSDB.

Por 353 vo tos a 125, a Câ ma ra apro vou ter ça-fei ra (23), o tex to-
ba se do pro je to de lei que mu da pon tos do Có di go de Trân si to
Bra si lei ro, apre sen ta do pes so al men te pe lo pre si den te Jair Bol so- 
na ro em no vem bro do ano pas sa do.

O tex to am plia o pra zo de va li da de da Car tei ra Na ci o nal de Ha- 
bi li ta ção e fle xi bi li za as si tu a ções em que os mo to ris tas per de rão
o di rei to de di ri gir. O de pu ta do Jus ce li no Fi lho (DEM-MA), re la tor,
dis se as mu dan ças fo ram de fi ni dos após aca lo ra das de ba te e op- 
ções es tu da das.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Médico Hospitalar 

(Diversos I), para atender as necessidades das Unidades administradas pela EMSERH.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

DATA DA ABERTURA: 09/07/2020 às 09h, horário de Brasília/DF.

Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br.

Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 

25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a 

sexta-feira, pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou stterffanny.veras@emserh.ma.gov.br ou 

pelo Telefone (98) 3235-7333.

 

São Luís (MA), 22 de junho de 2020.

STTERFFANNY ANDRÔMEDA MIRANDA VERAS

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 067/2020 - CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285.200/2019 – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 017/2020. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor preço, que será regida pela Lei nº 
10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: 
CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, ULTRASSONOGRA-
FISTA, DERMATOLOGISTA E CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE. ABERTURA: 14 de julho de 2020 às 15h00min (quinze), no auditório da Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim, situado na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde serão recebidas 
e abertas os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, 
para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Considerando o atual 
momento de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deverão 
ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 2M (dois metros) entre os 
presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bomjardim.-
ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de BOM JARDIM - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda 
ser solicitado via e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com. BOM JARDIM - MA, 23 de junho de 2020. Felipe 
Pereira Bacelar - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 018/2020 – Registro de Preço nº 012/2020. A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará 
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Presencial - SRP. Tipo de 
licitação: Menor preço, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BOM 
JARDIM-MA. ABERTURA: 15 de julho de 2020 às 08h30min (oito e trinta), no auditório da Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim, situado na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde 
serão recebidas e abertas os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação 
todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. 
Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de 
segurança sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento 
mínimo de 2M (dois metros) entre os presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas 
no site da Prefeitura (https://bomjardim.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 
12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de BOM JARDIM - MA, onde poderão ser consultados 
gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplbomjardimma2019@g-
mail.com. BOM JARDIM - MA, 23 de junho de 2020. Felipe Pereira Bacelar - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte 
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação:  menor preço global, que 
será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO AO 
PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE BOM JARDIM-MA. ABERTURA: 
15 de julho de 2020, às 14h30min (catorze horas e trinta), no auditório da Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim, situado na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde serão recebidos e 
abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Considerando 
o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança 
sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 2M 
(dois metros) entre os presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas no site da 
Prefeitura (https://bomjardim.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
no Setor de Licitação do Município de BOM JARDIM - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o 
Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através 
do e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com. BOM JARDIM - MA, 23 de junho de 2020. Sabrina Santos 
de Araújo - Presidente da CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020. A Prefeitura Munici-
pal de Junco do Maranhão/MA, torna público que realizará licitação na 
seguinte forma. OBJETO: Contratação de empresa para Construção de praça 
no povoado Sodrelândia no município de Junco do Maranhão/MA. DISPOSITI-
VOS LEGAIS: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e L. C. 123/2006 e 
suas alterações. MODALIDADE: Tomada de Preço. TIPO: Menor Preço. DATA DE 
ABERTURA: 10 de julho de 2020 às 09:00 horas. LOCAL: Sala de reunião da CPL, 
localizada na Rua Valmir Araújo, nº 111, Centro, Junco do Maranhão/MA. Os 
interessados poderão consulta-lo gratuitamente ou adquiri-lo pagando taxa 
de R$ 50,00 em horário comercial das 08:00 às 12:00. Para maiores informa-
ções e esclarecimentos pelo e-mail: cpljunco@hotmail.com. Junco do 
Maranhão/MA, 23 de junho de 2020. Fabio Fonseca de Sousa – Presidente da 
CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
CNPJ Nº 06.003.891/0001-16

TOMADA DE PREÇOS TP-005-2020. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino- Ma, 
através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará o 
processo licitatório, cujo Objeto é a contratação de empresa para execução dos Serviços 
de Elaboração de Projetos para Recuperação de Estrada Vicinal, em apoio às atividades 
da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Ma,. Modalidade: Tomada de Preços (art. 
22 § 2° da Lei 8.666/93) e suas alterações. Edital: à disposição dos interessados de 
segunda a sexta, de 08h00 às 12h00, pelo custo de R$ 50,00 - Através de DAM (documen-
to de Arrecadação Municipal). Endereço: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-
-Maranhão, localizada na Rua Constantino Georgiano Rabelo, s/n- Centro - CEP: 
65.140-000 – Presidente Juscelino- Ma. Data para apresentação e abertura da documen-
tação e das Propostas: 10-07-2020, às 9h00. 23 de junho de 2020 José Magno dos Santos 
Teixeira - Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
CNPJ Nº 06.003.891/0001-16

TOMADA DE PREÇOS TP-006-2020. A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino- 
Ma, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará o 
processo licitatório, cujo Objeto é a contratação de empresa para Execução de Serviços 
para Reforma do Hospital, em apoio às atividades da Prefeitura Municipal de Presiden-
te Juscelino-Ma,. Modalidade: Tomada de Preços (art. 22 § 2° da Lei 8.666/93) e suas 
alterações. Edital: à disposição dos interessados de segunda a sexta, de 08h00 às 
12h00, pelo custo de R$ 50,00 - Através de DAM (documento de Arrecadação 
Municipal). Endereço: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-Maranhão, 
localizada na Rua Constantino Georgiano Rabelo, s/n- Centro - CEP: 65.140-000 – 
Presidente Juscelino- Ma. Data para apresentação e abertura da documentação e das 
Propostas: 10-07-2020, às 11:00. 23 de junho de 2020 José Magno dos Santos Teixeira - 
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 021/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.785/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - 
MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei 
Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 10.07.2020 às 9:00 horas, fará licitação 
de Registro de preço para aquisição de material permanente para o  Município de Pedro do 
Rosário – MA, na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessa-
dos deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – 
Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido gratuitamente mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(Cinquenta Reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos 
adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 24 de Junho de 2020. 
Eriveltos da Silva Santos - Pregoeiro

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 022/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.786/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro 
Rosário - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiaria-
mente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 10.07.2020 às 13:30 
horas, fará licitação de Registro de Preço para aquisição de malharia, na modalidade Pregão 
Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar à sede da 
Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 
2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente 
mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM 
(documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados 
na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e 
seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 24 de Junho de 2020. Eriveltos da Silva Santos - Pregoeiro

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1900/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - 
MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  15.07.2020 às 
09:30 horas, fará licitação para Contratação de empresa para execução de obras de Recupera-
ção de Estradas Vicinais no Município de Pedro do Rosário – MA, na modalidade Tomada de 
Preço, na forma execução indireta tipo Empreitada Por Preço Global. Os interessados deverão 
procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário 
– MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente 
de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM 
(documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. Pedro Rosário - MA, 24 de Junho de 2020. Eriveltos da Silva Santos – Presidente da CPL.

 ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1901/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - 
MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  15.07.2020 às 

13:30 horas, fará licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de 
dedetização, descupinação, e desratização para eliminação de insetos em prédios públicos 
do Município de Pedro do Rosário, na modalidade Tomada de Preço, na forma execução indireta 
tipo Empreitada Por Preço Global. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, 
na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - 
MA, 24 de Junho de 2020. Eriveltos da Silva Santos – Presidente da CPL.

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.907/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - 
MA, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  16.07.2020 às 
9:00 horas, fará licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de desentu-
pimento, desobstrução e limpeza de fossas sépticas em prédios públicos do município de 
Pedro do Rosário - MA, na modalidade Tomada de Preço, na forma execução indireta tipo 
Empreitada Por Preço Global. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na 
Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - 
MA, 24 de Junho de 2020. Eriveltos da Silva Santos – Presidente da CPL.

 

Edivaldo inicia reforma do Mercado 
da Vila Bacanga e avança com obra 
de cobertura do São Francisco
Gestor implementa maior pacote de reformas de mercados da história de São Luís e mantém obras ainda 
nos mercados do Coroadinho, Anil, Monte Castelo, Santo Antônio, Praia Grande, Cohab e Bom Jesus

A gestão do prefeito Edi-
valdo Holanda Junior segue 
ampliando e avançando 
com as frentes do São Luís 
em Obras no eixo merca-
do. Nesta semana, a Prefei-
tura de São Luís deu início à 
construção da cobertura do 
Mercado do São Francisco. 
Avançando com as frentes 
de obras, a Prefeitura tam-
bém iniciou esta semana as 
obras do Mercado da Vila Ba-
canga, onde será executada 
ampla reforma. Com o São 
Luís em Obras, o gestor está 
executando intervenções ur-
banísticas e de infraestrutu-

ra por toda a cidade, desde 
a reforma de espaços públi-
cos, pavimentação e drena-
gem profunda e superficial 
e construção de pontes, en-
tre outras.

“Estamos com várias obras 
de reforma e reconstrução 
de mercados públicos em 
andamento, o maior volu-
me da história da capital. No 
Coroadinho, os serviços es-
tão em fase de acabamento 
e avançamos com os servi-
ços em outros bairros como 
a Cohab, Mercado das Tu-
lhas, na Praia Grande, do 
Anil, Monte Castelo, Santo 

Antônio, Bom Jesus e São 
Francisco, onde começamos 
os trabalhos de cobertura. 
Logo, vamos devolver à po-
pulação mercados públicos 
totalmente modernizados, 
com acessibilidade e confor-

to para os feirantes e clientes. 
Na Vila Bacanga, iniciamos 
a reforma nesta semana e 
vamos executar importan-
tes melhorias para aquele 
equipamento público”, dis-
se o prefeito Edivaldo.
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a proposta pode ser
votada nas próximas duas semanas

Vo ta ção

Fun do

Ges to res mu ni ci pais

Adi a men to

CÂMARA

Fundeb permanente
deve ser votado

O
pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Ro dri go Maia
(DEM-RJ), dis se  que a pro- 
pos ta que tor na per ma nen- 

te o Fun deb po de ser vo ta da nas pró- 
xi mas du as se ma nas.“A de pu ta da Do- 
ri nha (DEM-TO) de ve ter o re la tó rio
[da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) 15/15 apre sen ta do até
quin ta-fei ra. Nós va mos tra ba lhar pa- 
ra apro var o Fun deb nas pró xi mas du- 
as se ma nas, sa ben do que o cres ci- 
men to do va lor vai ser um pou co mais
len to do que se ria an tes da pan de mia.
En tão, is so é uma ques tão que es tá
da da”, afir mou Maia.

O de pu ta do in for mou que ou tra
pro pos ta de ve rá ser vo ta da pa ra ga- 
ran tir a re com po si ção do or ça men to
vol ta do pa ra a edu ca ção após a que da
de ar re ca da ção de es ta dos e mu ni cí- 
pi os em vir tu de da pan de mia do no vo
co ro na ví rus

. “Tem um ou tro te ma que es tá sen- 
do de man da do pe los pre fei tos, pe los
se cre tá ri os de Edu ca ção, que é a per- 
da de ar re ca da ção do Fun deb.” De
acor do com Maia, es ses re cur sos es ta- 
rão den tro do au xí lio emer gen ci al a
es ta dos e mu ni cí pi os, já apro va do pe- 
lo Con gres so Na ci o nal, no va lor de R$
50 bi lhões. 

“Quan do dis tri buí mos os re cur sos,
co mo não vin cu la mos ao ICMS, fi cou
sen do uma trans fe rên cia di re ta que
não en tra na con ta bi li da de pa ra ga- 
ran tir os re cur sos da edu ca ção. É um
va lor al to, mas o que te nho di to é que
te mos que li mi tar es ses va lo res a um
per cen tu al re la ci o na do a um va lor
que o Con gres so apro vou, re la ci o na- 

do à trans fe rên cia pa ra es ta dos e mu- 
ni cí pi os na or dem de R$ 50 bi lhões.”
Se gun do o de pu ta do, a Câ ma ra dis cu- 
ti rá mais du as me di das: a vol ta às au- 
las e um pro je to que as se gu re o am bi- 
en te de en si no a dis tân cia pa ra es tu- 
dan tes da re de pú bli ca.

 “É a pre o cu pa ção com a es tru tu ra
de en si no pa ra as cri an ças mais ca- 
ren tes, co mo elas vão fa zer, nes se am- 
bi en te a dis tân cia, con se guir ter as
con di ções de en si no que uma cri an ça
de uma fa mí lia com si tu a ção fi nan- 
cei ra me lhor. São qua tro pro je tos que
a gen te vai pre ci sar or ga ni zar pa ra
que a gen te pos sa ter um fo co na edu- 
ca ção que, de fa to, pre ci sa”, as se gu- 
rou. Maia dis se acre di tar que a ques- 
tão do Fun deb “vai avan çar bem”, a
re com po si ção des ses re cur sos, já que
a trans fe rên cia pa ra os es ta dos não foi
na re gra do ICMS. Ele lem brou que
hou ve que da de ar re ca da ção dos mu- 
ni cí pi os e des ta cou ou tra ques tão,
que é o im pac to da tec no lo gia.

 O par ti do de fen de ain da que o fun- 
do re ce ba di nhei ro no vo. “Se gui mos
de fen den do o au men to gra du al da
par ti ci pa ção da União, dos 10% atu ais
pa ra um mí ni mo de até 40%, em até
10 anos, e re cha ça mos pro pos tas an ti- 
pe da gó gi cas co mo a ‘pre mi a ção por
de sem pe nho’, que ten dem a re for çar
as de si gual da des já tão acen tu a das
em nos so país”, ar gu men tam oi to de- 
pu ta dos do par ti do que as si nam o re- 
que ri men to.

O Fun deb é a prin ci pal fon te de re-
cur sos da edu ca ção bá si ca, res pon- 
den do por mais de 60% do fi nan ci a- 
men to de to do o en si no bá si co do
país, eta pa que vai do in fan til ao en si-
no mé dio. O fun do é com pos to por re- 
cur sos que pro vêm de im pos tos e
trans fe rên ci as da União, es ta dos e
mu ni cí pi os. Cri a do em 2006, o Fun- 
deb tem va li da de até o fim des te ano.

A de pu ta da Pro fes so ra Do ri nha Se- 
a bra Re zen de já anun ci ou que vai
pro por o au men to da par ti ci pa ção da
União no fun do, de 10%, pa ra um per- 
cen tu al en tre 15% e 30%, de pen den do
da re de de en si no. A ideia é que o au- 
men to da par ti ci pa ção da União se ja
gra da ti vo, de 1,5% por ano.

Em po si ci o na men to pú bli co, a Un- 
di me diz que a gran de pre o cu pa ção
dos ges to res nes te mo men to “é que a
vi gên cia do Fun deb ex pi ra em 2020 e
o Bra sil pas sa por uma cri se sem pre-
ce den tes cau sa da pe la Co vid-19”.

“Por is so, é ur gen te apro var o Fun-
deb per ma nen te e de fi nir no vos re-
cur sos or ça men tá ri os, pa ra a edu ca-
ção bra si lei ra não en trar em co lap so”,
afir ma o co mu ni ca do. Os ges to res rei- 
vin di cam, en tre ou tros pon tos, o au- 
men to pro gres si vo do per cen tu al de
com ple men ta ção da União, cu ja pro- 
pos ta ini ci al era do brar pa ra 20% no
pri mei ro ano de vi gên cia do fun do,
au men tan do pro gres si va men te em
2% ao ano até atin gir 40% de com ple- 
men ta ção.

"DIA HISTÓRICO"

Fake News deve ser votada hoje no Congresso

PRESIDENTE DO SENADO, DAVI ALCOLUMBRE, ACREDITA QUE VOTAÇÃO PODE SER UM MARCO HISTÓRICO PARA O BRASIL

 PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co- 
lum bre, afir mou que a pró xi ma quin- 
ta-fei ra (25) se rá um “dia his tó ri co”
pa ra o Con gres so Na ci o nal. Es tá mar- 
ca da pa ra es te dia a vo ta ção do pro je- 
to 2.630/2020, que pro põe me di das de
com ba te à pro pa ga ção de no tí ci as fal- 
sas. Pa ra Al co lum bre, o pro je to co lo- 
ca rá um “freio de ar ru ma ção” nas re- 
des so ci ais pa ra evi tar a pro pa ga ção
de fa ke news.

“Acho que se rá um dia im por tan te e
his tó ri co pa ra o par la men to bra si lei- 
ro. Vo tar mos es se pro je to, que vai nor- 
te ar as mí di as so ci ais, res pei tan do a li- 
ber da de de ex pres são, mas co lo can do
um freio de ar ru ma ção nas agres sões,
nas ame a ças, nas ofen sas que mi lhões
de bra si lei ros so frem nas re des so ci- 
ais”, dis se ele du ran te a ses são de ho je
(23) do Se na do.

Al co lum bre clas si fi cou as mi lí ci as
vir tu ais co mo “uma má qui na que
agri de a hon ra das pes so as”. Ele tam- 
bém te ceu elo gi os ao re la tor do PL no
se na do, Ân ge lo Co ro nel (PSD-BA).
Co ro nel, além de re la tor do PL, é pre- 

si den te da Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to (CP MI) que in ves- 
ti ga a dis se mi na ção de no tí ci as fal sas,
com vis ta a atin gir re pu ta ções, so bre- 
tu do de po lí ti cos. “Não te nho dú vi da
que, de ma nei ra equi li bra da, pon de- 
ra da, vo ta re mos um pro je to con ci li a- 
tó rio do pon to de vis ta do Par la men to
mas, ao mes mo tem po, que nor teie
es sas agres sões e ata ques que mi lhões
de bra si lei ros so frem to dos os di as”,
con cluiu o pre si den te da Ca sa.

O pro je to ins ti tui a Lei Bra si lei ra de
Li ber da de, Res pon sa bi li da de e Trans- 
pa rên cia na In ter net, cri an do me ca- 
nis mos pa ra ga ran tir mais trans pa- 
rên cia nas re des so ci ais e em ser vi ços
de tro ca de men sa gens, co mo o What- 
sApp. Ele es te ve pau ta do pa ra vo ta ção
no ple ná rio ain da no iní cio de ju nho,
mas foi re ti ra do de pau ta pa ra que Co- 
ro nel pu des se ou vir mais opi niões
dos co le gas par la men ta res.

No dia 2 de ju nho, 35 en ti da des as- 
si na ram uma no ta de fen den do o adi- 

a men to da vo ta ção e pe din do um de- 
ba te mais am plo a res pei to do te ma
an tes da sua vo ta ção. Den tre es sas en-
ti da des, es tão a As so ci a ção Bra si lei ra
de Jor na lis mo In ves ti ga ti vo (Abra ji) e
o Fó rum Na ci o nal pe la De mo cra ti za-
ção da Co mu ni ca ção (FNDC), A pre o-
cu pa ção de las é que o pro je to pos sa
res trin gir li ber da des in di vi du ais e vi o-
lar di rei tos fun da men tais. Al guns se- 
na do res ain da se guem re sis ten tes a
vo tar o PL nes te mo men to. Ál va ro Di- 
as (Po de mos-PR), lí der do seu par ti do
no Se na do, apre sen tou re que ri men to
pa ra adi ar a vo ta ção. Pa ra ele, o te ma
de ve pas sar pe la Co mis são de Cons ti-
tui ção e Jus ti ça (CCJ). A co mis são, no
en tan to, es tá com as ati vi da des in ter-
rom pi das des de quan do foi ins ti tuí do
o sis te ma re mo to de vo ta ção, por con- 
ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

Plí nio Va lé rio (PSDB-AM) tam bém
de fen de a vo ta ção do pro je to após o
fim da cri se da co vid-19. Pa ra Eli zi a ne
Ga ma (Ci da da nia-MA), o pro je to de ve
ser mais la pi da do an tes de se guir pa ra
o ple ná rio.

RAI MUN DO BOR GES

Va li da de da CNH

Exa me mé di co

Pon tu a ção

Exa me to xi co ló gi co

Re ten ção de CNH

Ca dei ri nha

Mu dan ças no CTB
pro pos tas por Jus ce li no
Fi lho são apro va das

O Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos ter mi nou de
apro var on tem, em se gun da vo ta ção, o tex to-ba se do
pro je to que al te ra o Có di go de Trân si to Bra si lei ro. En tre
ou tros pon tos, a pro pos ta au men ta a va li da de da CNH
pa ra dez anos e vin cu la a sus pen são do di rei to de di ri gir
por pon tos à gra vi da de da in fra ção. O que fi cou pa ra ser
vo ta do on tem fo ram os des ta ques apre sen ta dos pe los
par ti dos ao subs ti tu ti vo do re la tor, de pu ta do Jus ce li no
Fi lho (DEM-MA), pa ra o Pro je to de Lei 3267/19, do Po- 
der Exe cu ti vo. No seu pa re cer fo ram in cluí das idei as
con ti das em 110 emen das, de au to ria de 45 de pu ta dos.
Ele dis se que re ti rou pon tos de re sis tên cia, co mo o fim
da ca dei ri nha obri ga tó ria. “A tô ni ca des te tra ba lho foi
apro vei tar ao má xi mo to das as con tri bui ções, vi san do
sem pre em pri mei ro lu gar à se gu ran ça no trân si to, jun to
com a pro te ção à vi da, à re du ção do nú me ro de aci den- 
tes e, con se quen te men te, à di mi nui ção do nú me ro de
mor tes e de le sões”, de cla rou.

De acor do com o subs ti tu ti vo, a CNH te rá va li da de de
dez anos pa ra con du to res com até 50 anos de ida de. O
pra zo atu al, de cin co anos, con ti nua pa ra aque les com
ida de igual ou su pe ri or a 50 anos. Já a re no va ção a ca da
três anos, atu al men te exi gi da pa ra aque les com 65 anos
ou mais, pas sa a va ler ape nas pa ra os mo to ris tas com 70
anos de ida de ou mais. Os mo to ris tas que exer cem ati vi- 
da de re mu ne ra da em veí cu lo de ve rão re no var a ca da
cin co anos.

Quan to aos exa mes mé di co e psi co ló gi co, o subs ti tu- 
ti vo aca ba com a ne ces si da de de os pro fis si o nais se rem
cre den ci a dos pe ran te os ór gãos de trân si to es ta du ais,
in tro du zin do na lei a exi gên cia do Con tran de que eles
te nham ti tu la ção de es pe ci a lis ta em me di ci na do trá fe- 
go e psi co lo gia do trân si to. Mé di cos e psi có lo gos te rão
três anos a par tir da pu bli ca ção da fu tu ra lei pa ra ob te- 
rem es sa es pe ci a li za ção. O tex to cria ain da um pro ces so
de ava li a ção do ser vi ço, tan to por par te dos exa mi na dos
quan to por par te dos ór gãos de trân si to em co o pe ra ção
com os con se lhos re gi o nais de me di ci na e de psi co lo- 
gia.  To das as mu dan ças fei tas pe lo pro je to va le rão de- 
pois de 180 di as da pu bli ca ção da fu tu ra lei.

Quan to à pon tu a ção a par tir da qual a pes soa tem o
di rei to de di ri gir sus pen so, o tex to de Jus ce li no Fi lho es- 
ta be le ce uma gra da ção de 20, 30 ou 40 pon tos em 12
me ses con for me ha ja in fra ções gra vís si mas ou não. Atu- 
al men te, a sus pen são ocor re com 20 pon tos, in de pen- 
den te men te de ha ver es se ti po de in fra ção. As sim, o
con du tor se rá sus pen so com 20 pon tos se ti ver co me ti- 
do du as ou mais in fra ções gra vís si mas; com 30 pon tos
se ti ver uma in fra ção gra vís si ma; e com 40 pon tos se não
ti ver co me ti do in fra ção gra vís si ma nos 12 me ses an te ri- 
o res. Pa ra o con du tor que exer ce ati vi da de re mu ne ra da,
a sus pen são se rá com 40 pon tos, in de pen den te men te
da na tu re za das in fra ções. Is so va le rá pa ra mo to ris tas de
ôni bus ou ca mi nhões, mas tam bém pa ra os ta xis tas e
mo to ris tas de apli ca ti vo ou mes mo mo to ta xis tas. En tre- 
tan to, se o con du tor per ten cen te a es se gru po qui ser
par ti ci par de cur so pre ven ti vo de re ci cla gem quan do,
em 12 me ses, atin gir 30 pon tos, to da a pon tu a ção da
car tei ra se rá ze ra da. Atu al men te, es sa pos si bi li da de
exis te pa ra aque les com car tei ras do ti po C, D ou E se
acu mu la dos 14 pon tos.

Jus ce li no Fi lho man te ve a exi gên cia de con du to res
com car tei ras das ca te go ri as C, D e E fa ze rem exa me to- 
xi co ló gi co na ob ten ção ou re no va ção da CNH e a ca da
dois anos e meio. Pa ra adap tar os pra zos em ra zão das
va li da des di fe ren ci a das da car tei ra, so men te os mo to- 
ris tas com me nos de 70 anos pre ci sa rão fa zer no vo exa- 
me de pois de dois anos e meio da re no va ção. Atu al men- 
te, quem tem 65 anos ou mais pre ci sa re pe tir o exa me
de pois de um ano e meio, pe ri o di ci da de que pas sa a ser
exi gi da pa ra aque les com 70 anos ou mais. O re la tor in- 
cluiu no có di go uma mul ta de cin co ve zes o va lor pa- 
drão, pon tu a ção de in fra ção gra vís si ma, pe na li da de de
sus pen são do di rei to de di ri gir por três me ses e ne ces si- 
da de de apre sen tar exa me com re sul ta do ne ga ti vo pa ra
aca bar com a sus pen são. A mul ta se rá apli ca da se o in- 
fra tor for pe go con du zin do veí cu lo pa ra o qual se ja exi- 
gi da ha bi li ta ção nas ca te go ri as C, D ou E e tam bém pa ra
aque le que exer ce ati vi da de re mu ne ra da com es se ti po
de veí cu lo e não com pro var a re a li za ção do exa me to xi- 
co ló gi co pe rió di co quan do da re no va ção da CNH.

Na pe na li da de por di ri gir com ve lo ci da de 50% su pe- 
ri or à per mi ti da na via, o de pu ta do Jus ce li no Fi lho re ti- 
rou a apre en são da CNH e a sus pen são ime di a ta do di- 
rei to de di ri gir. Es ta sus pen são pas sa rá a de pen der de
pro ces so ad mi nis tra ti vo. 

Ou tro pon to po lê mi co, o uso da ca dei ri nha ou as sen- 
to ele va do por cri an ças, foi in cor po ra do ao có di go, que
já pre vê mul ta gra vís si ma por trans por te de cri an ças
sem ob ser var as nor mas de se gu ran ça da lei. O re la tor
acres cen tou o li mi te de al tu ra de 1,45m à ida de de dez
anos. Atu al men te, o có di go ape nas es pe ci fi ca que as cri- 
an ças de vem ir no ban co tra sei ro.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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Retomada dos hotéis

“Re to ma da Se gu ra do Se tor de Hos pe da- 
gem” foi o te ma da ca pa ci ta ção pa ra o tra de
tu rís ti co do Po lo Len çóis e Del ta re a li za da no
for ma to de vi de o con fe rên cia, sob o co man-
do da Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo. O ob- 
je ti vo é qua li fi car os mei os de hos pe da gem
so bre as ade qua ções e pro to co los em vir tu- 
de da re a ber tu ra gra du al do Tu ris mo. As
qua li fi ca ções fo ram mi nis tra das pe los agen- 
tes da Vi gi lân cia Sa ni tá ria Es ta du al.

Festa e Covid-19

No úl ti mo fim de se ma na, du as fes tas de
ani ver sá rio, or ga ni za das por so ci a li tes bra si- 
li en ses, de ram o que fa lar nas re des so ci ais.
No meio da pan de mia de co ro na ví rus, as du- 
as de ci di ram co me mo rar seus ani ver sá ri os
reu nin do ami gos. Pa ra ten tar apla car o pro- 
ble ma da aglo me ra ção em tem pos de dis- 
tan ci a men to so ci al, uma das an fi triãs con-
tra tou du as en fer mei ras pa ra fa ze rem tes tes
rá pi dos da co vid-19 nos con vi da dos. Po de?

O pre mi a do fo tó gra fo Mei re les Jr.
Es tá re ce ben do mui tos cum pri men -
tos pe la be las fo tos que es tão ilus -
tran do um ví deo pro mo ci o nal que a
Fri bal pro du ziu em ho me na gem ao
São João do Ma ra nhão, pa ra exi bi ção
nas re des so ci ais.To da a cul tu ra ju ni -
na ma ra nhen se des fi la em ima gens
ri cas de bri lho, com so no plas tia que
re me te à ba ti da de tam bo res na es -
me ra da edi ção da Cen to péia Fil mes
com tex to de Cás sia Me lo. “É Po vo, É
Bri lho, É Fé”, diz uma par te do tex to
cu jo ob je ti vo mai or é re for çar em ca -
da ma ra nhen se o or gu lho de per ten -
cer a es se ri co uni ver so que une re li -
gi o si da de, re sis tên cia e tra di ção. Pa -
ra Mei re les, o pro je to é mais uma boa
de mons tra ção de va lo ri za ção da cul -
tu ra ma ra nhen se.

O pro fes sor, qua dri nis -
ta e ani ma dor Be to Ni -
cá cio, é o con vi da do do
pro je to “Do Nos so Jei -
to”, às 20h, de ho je.
Com trans mis são gra -
tui ta pe las re des so ci -
ais: @cul tu ra.uf ma e
uf ma.cul tu ra, o pes -
qui sa dor fa la rá so bre a
‘Lin gua gem do De se -
nho Ani ma do na Es co -
la: Apre ci a ção, Co nhe -
ci men to e Pro du ção”.
O pro je to ex ten si o nis ta
da UF MA ofe re ce se -
ma nal men te uma pro -
gra ma ção mul ti cul tu -
ral on li ne.

O em pre sá rio Hen ri -
que Al mei da (Oc to pus)
é o co or de na dor ge ral
do pro je to so ci al Mul ti -
pli ca ção, que es tá ar -
re ca dan do do a ções em
con do mí ni os da
Ilha.Um be lo exem plo
de so li da ri e da de e que
pro me te am pli ar do a -
ções em São Luís. A
ação te ve ade são das
em pre sas Ac tus 360, 
As se con, Con do maxx,
Con sad,  Gru po Cla si,
In ter Mí dia Co mu ni ca -
ção In te gra da,  San tê,
Serv group, en tre ou -
tras.

Aquarela junina

A Ofi ci na Aqua re la Ju ni na, com Ro si a ne Bas- 
tos, a par tir das 17h, é uma das atra ções do São
João Di gi tal pro mo vi do pe lo Se brae Ma ra nhão e
Se cre ta ria de Es ta do de Tu ris mo (Se tur). A ini ci- 
a ti va no for ma to di gi tal es tá per mi tin do o pú bli-
co vi ven ci ar, em ca sa, os fes te jos ju ni nos, pa ra
ce le brar a cul tu ra, o tu ris mo e a gas tro no mia
ma ra nhen se. São qua tro di as de ofi ci nas com
di ver sas ori en ta ções e di cas pa ra os em pre en de-
do res, apre sen ta ções cul tu rais e trans mis sões
ao vi vo. A pro gra ma ção po de ser acom pa nha da
pe las re des so ci ais do Se brae e Se tur.

Captação de recursos

Em tem pos in cer tos co mo o que vi ve mos, o
Ter cei ro Se tor vem li dan do com os re fle xos da
pan de mia e ten do di fi cul da des pa ra dar con ti- 
nui da de às su as ati vi da des. Di an te dis so, a Am- 
bev, por meio do VOA, pro gra ma vo lun ta ri a do
de men to ria pa ra ONGs da com pa nhia, se uniu
à As so ci a ção Bra si lei ra de Cap ta do res de Re cur- 
sos pa ra par ti ci par e pa tro ci nar a 12ª edi ção do
Fes ti val AB CR 2020, mai or con fe rên cia de cap- 
ta ção de re cur sos da Amé ri ca La ti na. O even to
acon te ce rá nos di as 29 e 30 des te mês e pe la pri- 
mei ra vez se rá in te gral men te on li ne.

Eleição do Corregedor

Qua tro pro cu ra do res de jus ti ça es tão con cor- 
ren do ao car go de cor re ge dor-ge ral do Mi nis té- 
rio Pú bli co do Ma ra nhão, bi ê nio 2020-2022. 

São can di da tos por or dem de ins cri ção: Ma- 
ria de Fá ti ma Ro dri gues Tra vas sos Cor dei ro,
Mar co Antô nio An chi e ta Guer rei ro, San dra Lú- 
cia Men des Al ves Elouf e The mis Ma ria Pa che co
de Car va lho. 

As ins cri ções dos can di da tos fo ram en cer ra- 
das nes ta ter ça-fei ra, 23, e a elei ção acon te ce na
sex ta-fei ra, 26, das 8h às 12h, me di an te vo to ele- 
trô ni co, se cre to e uni no mi nal.  .

Pra curtir

Se rá exi bi do, ex cep ci -
o nal men te, nes ta
quin ta-fei ra, o Ba te-
Pal co TAA, que traz
co mo con vi da da uma
das co reó gra fas mais
res pei ta das do mun -
do, a ca ri o ca De bo rah
Col ker. 

Ela vai fa lar dos la ços
e co ne xões es tru tu ra -
dos pe la dan ça, além
do seu mais no vo es -
pe tá cu lo: Cu ra.

Com uma car rei ra
tra du zi da pe la in qui -
e ta ção e gos to pe la
di ver si da de, De bo rah
Col ker fun dou em
1994 a com pa nhia de
dan ça que le va seu
no me, dei xan do a sua
mar ca im pres sa no
mun do das ar tes cê -
ni cas.

Do min go, 28, tem li ve
da rai nha Da ni e la
Mercury pa ra ce le -
brar a di ver si da de e o
res pei to,  pe lo Dia In -
ter na ci o nal do Or gu -
lho LGBTQ+.

O en con tro se rá na
ca sa da ar tis ta, em
Sal va dor (BA), a par -
tir das 18h, e a trans -
mis são ocor re em
seu ca nal ofi ci al do
Youtube.

A Glo bo vai usar efei -
tos es pe ci ais pa ra le -
var ce nas de bei jos ao
ar em su as no ve las. 

Pres tes a re to mar
gra va ções de su as
pro du ções e com for -
te pro to co lo de se gu -
ran ça con tra o no vo
co ro na ví rus, emis so -
ra op tou por usar a
tec no lo gia ao in vés
de gra var os es que -
tes.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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Com orçamento maior, Casa da Mulher Brasileira chegará ao interior do Maranhão.
Mais 25 unidades devem ser instaladas no país até o ano de 2021

PA TRÍ CIA CU NHA

MARANHÃO

Casa da Mulher
Brasileira no interior

Or ça men to

F
un ci o nan do atu al men te em 
Cu ri ti ba, São Pau lo, Cam po 
Gran de, For ta le za, São Luís e 
Boa Vis ta, o mi nis té rio in for- 

mou que o pro je to da Ca sa da Mu lher 
Bra si lei ra irá pas sar por mu dan ças. A 
pro pos ta é que as uni da des se jam 
cons truí das tam bém no in te ri or do 
país.

Se gun do o Mi nis té rio da Mu lher, da 
Fa mí lia e dos Di rei tos Hu ma nos 
(MMFDH), mais 25 uni da des da Ca sa 
da Mu lher Bra si lei ra de vem ser ins ta- 
la das no país até o ano de 2021. O pro- 
je to ini ci al pre via que a cons tru ção 
des sas ca sas de aco lhi men to fos sem 
ape nas em ca pi tais.

O Mi nis té rio in for ma ain da que lo- 
cais já exis ten tes po de rão ser uti li za- 
dos pa ra abri gar es sas uni da des de 
aco lhi men to, ca sas me no res tam bém 
se rão cons truí das pa ra o aten di men- 
to, que con ta rá com a qua tro ti pos de 
con fi gu ra ção des ses es pa ços.

Se gun do o Mi nis té rio da Mu lher, da 
Fa mí lia e dos Di rei tos Hu ma nos, a re- 
es tru tu ra ção do pro gra ma tam bém 
vai per mi tir que o cus to por uni da de, 
que ho je é de apro xi ma da men te R$13 
mi lhões, se ja per to de R$ 823 mil.

De acor do com o ór gão, os re cur sos 
pa ra es ses es pa ços que re a li zam aten- 
di men to hu ma ni za do e es pe ci a li za do 
à mu lher em si tu a ção de vi o lên cia do- 
més ti ca, te rão um au men to de 222% 
es te ano.

O or ça men to em 2020, pa ra im ple- 
men ta ção da Ca sa da Mu lher Bra si lei- 
ra re ce be rá R$ 61,2 mi lhões. Em 2019, 
fo ram des ti na dos R$ 19 mi lhões pa ra 
o pro je to.

Em sua mai o ria, par te dos re cur sos 
se rá por meio de emen das par la men-

A CASA DA MULHER BRASILEIRA FUNCIONA 24H DE PLANTÃO NO JARACATY, EM SÃO LUÍS

ta res des ti na das pe la ban ca da fe mi ni- 
na no Con gres so, no va lor de R$ 126 
mi lhões. No en tan to, a uti li za ção des- 
se re cur so de pen de de li be ra ção do 
Mi nis té rio da Eco no mia.Até ago ra 
ape nas R$ 5 mi lhões che ga ram ao 
pro je to, ten do em vis ta a pan de mia 
do no vo co ro na ví rus no país. Se gun do 
o mi nis té rio, a li be ra ção dos va lo res 
no se gun do se mes tre de ve acon te cer 

de for ma mais rá pi da. O es pa ço reú ne 
no mes mo lo cal vá ri os ser vi ços: Jui za-
do Es pe ci al; Nú cleo Es pe ci a li za do da 
Pro mo to ria; Nú cleo Es pe ci a li za do da 
De fen so ria Pú bli ca; De le ga cia Es pe ci- 
a li za da no Aten di men to à Mu lher; 
alo ja men to de pas sa gem; brin que do- 
te ca pa ra os fi lhos das ví ti mas; apoio 
psi cos so ci al e ca pa ci ta ção pa ra au to- 
no mia econô mi ca.

EMPREENDIMENTO

Agência de criativos é fundada em meio à crise

GILMARQUES DE CASTRO E JOSIANY LIMA PERCEBERAM QUE O MAIOR DESAFIO DOS EMPRESÁRIO SERIA MIGRAR PARA VENDA DIGITAL

DIVULGAÇÃO

A pan de mia cau sa da pe lo no vo co- 
ro na ví rus de sen ca de ou uma cri se que
im pac tou pe que nas e mé di as em pre- 
sas bra si lei ras de for ma ines pe ra da.
Fo ca dos em en con trar uma ma nei ra
de aju dar os pe que nos em pre en de do- 
res, o ca sal Gil mar ques de Cas tro e
Josiany Li ma per ce be ram que o mai or
de sa fio dos do nos de ne gó ci os se ria
mi grar a ex pe ri ên cia de ven da pa ra o
di gi tal. Ma ra nhen se da ci da de de Pe- 
drei ras, Josyane mo ra há 9 anos em
São Pau lo, e tra ba lha com co mu ni ca- 
ção cor po ra ti va. Ago ra, com a pan de- 
mia e a cri se que veio co mo con- 
sequên cia, mon tou a agên cia pa ra
aju dar os pe que nos em pre en de do res

nes sa mu dan ça de qua dro da eco no- 
mia. Da pers pec ti va das áre as de mar- 
ke ting e de sign, o ca sal te ve a ideia de
au xi li ar es ses mi cro em pre en de do res
a en ten de rem e cri a rem es tra té gi as
pa ra es te no vo ce ná rio. “O mer ca do
mu dou rá pi do, e to dos nós de ve mos
mu dar com ele. O fo co da Mo cap é
exa ta men te es se, re ver as ne ces si da- 
des do ne gó cio e pos si bi li tá-lo a uti li- 
zar a tec no lo gia a seu fa vor”, afir ma
Josiany, pós-gra du a da em mar ke ting
es tra té gi co pe la Mac ken zie.

A agên cia as ses so ra em pre sas a re- 
des co brir co mo se co mu ni car de ma- 
nei ra cri a ti va e man ter um ca nal de
co mu ni ca ção com o seu pú bli co. Gil- 
mar ques, um dos fun da do res da
agên cia, diz que o fe cha men to do

mer ca do ge rou uma ne ces si da de nos
pe que nos em pre en de do res de mi gra- 
rem as ven das pa ra os ca nais di gi tais,
po rém eles es bar ram na fal ta de co-
nhe ci men tos bá si cos co mo as es tra té- 
gi as de re des ou co mo ter um ser vi dor
na nu vem, uti li zar What sApp pa ra
ven das e co mo al can çar seu pú bli co
on li ne. No per fil on li ne o ca sal tam- 
bém abor da con teú dos e ti pos de ser-
vi ço que po dem ser ofe re ci dos por
mei os di gi tais, co mo as re des so ci ais e
web si tes.

Au to de no mi na dos co mo um gru po
de cri a ti vos, a agên cia tem a mis são
de adap tar os ne gó ci os a to da es sa pa-
ra fer ná lia di gi tal por meio da ofer ta
ade qua da de ser vi ços de me to do lo gi- 
as do de sign e mar ke ting.

• ida de en tre 18 e 59 anos
• cur so de For ma ção de Bri ga das de Pre ven ção e Com -
ba te aos In cên di os Flo res tais mi nis tra do pe lo Iba ma ou
ICM Bio (pa ra bri ga dis ta, che fe de es qua drão e che fe de
bri ga da)
• ex pe ri ên cia em ati vi da des de in cên di os flo res tais, ges -
tão am bi en tal e/ou re cu pe ra ção de áre as de gra da das
(pa ra su per vi sor de bri ga da es ta du al e fe de ral)

• su per vi sor de bri ga das es ta du al: de 23 de ju nho a 3 de
ju lho
• su per vi sor de bri ga das fe de ral: de 25 a 26 de ju nho
• bri ga dis ta, che fe de es qua drão e che fe de bri ga da: de
23 de ju nho a 7 de ju lho

SALÁRIOS DE ATÉ R$ 5 MIL

Ibama abre inscrições
para 841 vagas

AS PROVAS SERÃO REALIZADAS EM 14 ESTADOS E NO DF

DIVULGAÇÃO

Fo ram aber tos pra zos de ins cri ções pa ra o con cur so
Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re cur sos
Na tu rais Re no vá veis (Iba ma) des ti na do a pre en cher 841
va gas tem po rá ri as pa ra com ba te a in cên di os flo res tais
em 14 es ta dos e no Dis tri to Fe de ral.

Ao to do, fo ram pu bli ca dos edi tais com pos tos no Ma- 
ra nhão, Acre, Ama zo nas, Bahia, Goiás, Mi nas Ge rais,
Ma to Gros so do Sul, Ma to Gros so, Per nam bu co, Pi auí,
Rondô nia, To can tins, Rio de Ja nei ro e Ce a rá, além do
DF. Há opor tu ni da des pa ra bri ga dis ta, che fe de es qua- 
drão, che fe de bri ga da e su per vi sor de bri ga da (fe de ral e
es ta du al), com sa lá ri os en tre R$ 1.045 e R$ 5.225. Os
con tra tos te rão du ra ção de cin co ou seis me ses, a de- 
pen der da lo ca li da de de ca da va ga.

Pa ra dis pu tar as fun ções de bri ga dis ta e che fe de es- 
qua drão bas ta ser al fa be ti za do. No ca so de che fe de bri- 
ga da e su per vi sor de bri ga da es ta du al, a se le ção re quer
en si no mé dio. Já pa ra su per vi sor de bri ga da fe de ral, a
exi gên cia é de cur so su pe ri or.

Tam bém é ne ces sá rio que os con cor ren tes pos su am:

Co mo se ins cre ver
Os in te res sa dos em par ti ci par do con cur so Iba ma de- 

vem fi car aten tos aos pra zos pa ra ca das tro, uma vez que
as da tas va ri am con for me a lo ta ção. Os cro no gra mas se- 
guem os se guin tes pe río dos:

CERTAME

Marinha abre mais de
100 postos de trabalho

INTERESSADOS DEVEM SE INSCREVER ATÉ 30 DE JUNHO

A Ma ri nha do Bra sil di vul gou a aber tu ra do no vo Pro- 
ces so Se le ti vo que tem co mo ob je ti vo o in gres so ao cur- 
so da Es co la de For ma ção de Ofi ci ais da Ma ri nha Mer- 
can te (Efomm) em cen tros de ins tru ção dos es ta dos do
Rio de Ja nei ro e Pa rá. Os cur sos ini ci am no dia 25 de ja- 
nei ro de 2021.

Os dois pri mei ros se mes tres le ti vos se rão com pos tos
por dis ci pli nas co muns às ha bi li ta ções de Má qui nas e
Náu ti ca. Va le res sal tar ain da que o cur so se rá cons ti tuí- 
do por dois pe río dos, sen do o pri mei ro com pos to por
seis se mes tres le ti vos, em re gi me de in ter na to, com saí- 
das aos fi nais de se ma na, fe ri a dos e fé ri as es co la res, e o
se gun do com du ra ção mí ni ma de 12 me ses de efe ti vo
em bar que e que de ve ser com ple ta do em, no má xi mo,
24 me ses. Es ta se gun da eta pa é re a li za da em em bar ca- 
ções mer can tes, de apoio ma rí ti mo, e/ou pla ta for mas,
quan do os alu nos, co mo Pra ti can tes de Ofi ci al de Má- 
qui nas ou de Náu ti ca, te rão a opor tu ni da de de apli car e
pra ti car os co nhe ci men tos ad qui ri dos du ran te o pe río- 
do aca dê mi co.

Em de cor rên cia de acor dos in ter na ci o nais, cin co ou- 
tras va gas em ca da cen tro de ins tru ção es tão re ser va das
pa ra alu nos es tran gei ros. Ca so al gu ma des sas va gas não
se ja ocu pa da, po de rá ser pre en chi da por can di da to bra- 
si lei ro.

Ins cri ções e ta xas
Pa ra par ti ci par, os in te res sa dos de vem se ins cre ver no

pe río do de 15 a 30 de ju nho de 2020, por meio do en de- 
re ço ele trô ni co es pe cí fi co da Ma ri nha do Bra sil. Há a ta- 
xa de par ti ci pa ção cor res pon den te ao va lor de R$ 65,
com pos si bi li da de de so li ci tar a isen ção en tre os di as 15
e 17 de ju nho de 2020.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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Dados da Controladoria-Geral da União (CGU) mostram a existência de 206.197
pagamentos com indícios de irregularidade no recebimento da 1ª parcela do benefício

• 1. In for mar o CPF do be ne fi ciá rio
que irá fa zer a de vo lu ção;
• 2. Se le ci o nar a op ção de pa ga men to
da GRU – “Ban co do Bra sil” ou “qual -
quer ban co”.

Au xí lio emer gen ci al

• Per ten ça a fa mí lia cu ja ren da men -
sal por pes soa não ul tra pas se meio sa -
lá rio mí ni mo (R$ 522,50), ou cu ja ren -
da fa mi li ar to tal se ja de até três sa lá ri -
os mí ni mos (R$ 3.135,00);
• Que não es te ja re ce ben do be ne fí cio
pre vi den ciá rio ou as sis ten ci al, se gu -
ro-de sem pre go ou ou tro pro gra ma de
trans fe rên cia de ren da fe de ral, ex ce to
o Bol sa Fa mí lia;
• Que não te nha re ce bi do em 2018

ren di men tos tri bu tá veis aci ma de R$
28.559,70;

• Mi cro em pre en de dor in di vi du al
(MEI);
• Con tri buin te in di vi du al da Pre vi -
dên cia So ci al;
• Tra ba lha dor in for mal, de qual quer
na tu re za, in clu si ve o in ter mi ten te
ina ti vo.

• Per ten ce à fa mí lia com ren da su pe -
ri or a três sa lá ri os mí ni mos (R$
3.135,00) ou cu ja ren da men sal por
pes soa da fa mí lia se ja mai or que meio
sa lá rio mí ni mo (R$ 522,50);
• Tem em pre go for mal;
• Es tá re ce ben do se gu ro de sem pre -
go;
• Es tá re ce ben do be ne fí ci os pre vi -
den ciá ri os, as sis ten ci ais ou be ne fí cio
de trans fe rên cia de ren da fe de ral,
com ex ce ção do Bol sa Fa mí lia;
• Re ce beu ren di men tos tri bu tá veis
aci ma do te to de R$ 28.559.70 em
2018, de acor do com de cla ra ção do
Im pos to de Ren da.

RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Saiba como devolver
auxílio emergencial
DA REDAÇÃO

Q
uem re ce beu o au xí lio 
emer gen ci al, mas não pre- 
en cheu os re qui si tos pa ra 
ter di rei to ao be ne fí cio de 

três par ce las men sais de R$ 600, po- 
de rá de vol ver os va lo res re ce bi dos in- 
de vi da men te. O Mi nis té rio da Ci da- 
da nia dis po ni bi li zou uma pá gi na na 
in ter net com o pas so a pas so pa ra a 
de vo lu ção.

Da dos da Con tro la do ria-Ge ral da 
União (CGU) mos tram a exis tên cia de 
206.197 pa ga men tos com in dí ci os de 
ir re gu la ri da de no re ce bi men to da pri- 
mei ra par ce la do be ne fí cio e 37.374 
pa ga men tos com os mes mos in dí ci os 
de ir re gu la ri da de na se gun da par ce- 
la. A CGU dis se que os cru za men tos 
fei tos, re la ci o na dos ao mês de maio, 
in di cam a exis tên cia de pa ga men tos a 
318.369 agen tes pú bli cos in cluí dos 
co mo be ne fi ciá ri os do au xí lio.

O tra ba lho é fru to do acor do de co- 
o pe ra ção téc ni ca (ACT) fir ma do en tre 
a CGU e o Mi nis té rio da Ci da da nia em 
abril, com o ob je ti vo de evi tar des vi os 
e frau des, ga ran tin do que o au xí lio se- 
ja pa go a quem re al men te se en qua- 
dra nos re qui si tos de fi ni dos pa ra o 
seu re ce bi men to. A CGU in for mou 
que os cru za men tos de in for ma ções 
não con se guem es pe ci fi car se as pes- 
so as por ta do ras des ses CPFs co me te- 
ram frau de ou se ti ve ram su as in for- 
ma ções pes so ais usa das de for ma in- 
de vi da. “Já fo ram iden ti fi ca das, por 
exem plo, si tu a ções co mo pes so as que 
pos su em bens ou des pe sas que in di- 
cam in com pa ti bi li da de pa ra o re ce bi- 
men to do au xí lio, co mo pro pri e tá ri os 
de veí cu los com va lor su pe ri or a R$ 60 
mil; do a do res de cam pa nha em va lor

MAIS DE 200 MIL PESSOAS RECEBERAM O AUXÍLIO DE R$ 600 DE FORMA INDEVIDA

DIVULGAÇÃO

mai or do que R$ 10 mil; pro pri e tá ri os 
de em bar ca ções de al to cus to; além 
de be ne fi ciá ri os com do mi cí lio fis cal 
no ex te ri or. Além dis so, em bo ra o pú- 
bli co-al vo do pro gra ma in clua tra ba- 
lha do res autô no mos e mi cro em pre- 
en de do res in di vi du ais (MEI), fo ram 
iden ti fi ca dos en tre os be ne fi ciá ri os 
só ci os de em pre sas que têm em pre ga- 
dos ati vos”, dis se a CGU.

A CGU re ve lou que o mon tan te de 
re cur sos pa ra os pa ga men tos fei tos 
aos 318.369 ser vi do res, em maio, foi 

de R$ 223,95 mi lhões. “Na es fe ra fe de- 
ral, são 7.236 pa ga men tos a be ne fi ciá- 
ri os que cons tam co mo agen tes pú-
bli cos fe de rais, com vín cu lo ati vo no 
Sis te ma In te gra do de Ad mi nis tra ção 
de Pes so al (Si a pe), e 17.551 pa ga men-
tos a CPF que cons tam co mo ser vi do- 
res mi li ta res da União, ati vos ou ina ti- 
vos, ou pen si o nis tas. Nas es fe ras es ta- 
du al, dis tri tal e mu ni ci pal, fo ram 
iden ti fi ca dos 293.582 pa ga men tos a 
agen tes pú bli cos, ati vos, ina ti vos e 
pen si o nis tas”, in for mou.

Devolução pode ser feita por canais do Governo 

Após aces sar a pá gi na, pa ra de vo lu- 
ção das par ce las re ce bi das fo ra dos
cri té ri os que per mi tem o re ce bi men to
do au xí lio, bas ta se guir as ori en ta ções
abai xo:

Pa ra pa ga men to no Ban co do Bra- 
sil, bas ta mar car a op ção “Não sou um
robô” e cli car no bo tão “Emi tir GRU”.

Pa ra pa ga men to em qual quer ban- 
co, é ne ces sá rio in for mar o en de re ço
do be ne fi ciá rio, con for me in for ma- 
ções que se rão pe di das após se le ci o- 
nar “Em qual quer Ban co”, mar car a
op ção “Não sou um robô” e cli car no
bo tão “Emi tir GRU”.

De pos se da GRU, é ne ces sá rio fa- 
zer o pa ga men to nos di ver sos ca nais
de aten di men to dos ban cos co mo a
in ter net, os ter mi nais de au to a ten di- 
men to e os gui chês de cai xa das agên- 
ci as, lem bran do que a GRU com op- 
ção de pa ga men to no Ban co do Bra sil
só po de ser pa ra ca nais e agên ci as do
pró prio ban co”.

O au xí lio é um be ne fí cio do go ver- 
no fe de ral, des ti na do aos tra ba lha do- 
res in for mais, mi cro em pre en de do res
in di vi du ais (MEI), autô no mos e de- 
sem pre ga do e tem por ob je ti vo for ne- 
cer pro te ção emer gen ci al no en fren- 
ta men to à cri se cau sa da pe la pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19).
De acor do com o mi nis té rio, se rá pre- 
ci so ge rar uma Guia de Re co lhi men to
da União (GRU) pa ra fa zer a de vo lu- 
ção.

Quem tem di rei to ao au xí lio?
Tem di rei to ao be ne fí cio o ci da dão

mai or de 18 anos, ou mãe com me nos
de 18, que aten da aos se guin tes re qui- 
si tos:

Es te ja de sem pre ga do ou exer ça
ati vi da de na con di ção de:

Não tem di rei to ao au xí lio o ci da-
dão que:

DA RE DA ÇÃO

INTERIOR

Operação prende alvos
por furto de energia

EMPRESAS E ESTABELECIMENTOS FORAM ALVO DA OPERAÇÃO

De fla gra da pe la Su pe rin ten dên cia de Es ta do de In- 
ves ti ga ção Cri mi nal (Seic), por meio do De par ta men to
de De fe sa de Ser vi ços De le ga dos (DDSD), a “Ope ra ção
Pan de mia” pren deu al vos por fur to de ener gia atra vés
de frau des, ocor ri das nos mu ni cí pi os de Su cu pi ra do
Nor te, Zé Do ca, Pi nhei ro e São Vi cen te Fer rer.

Du ran te a ope ra ção ini ci a da no po vo a do Ana já, no
mu ni cí pio de Su cu pi ra do Nor te, a 503 km de São Luís, a
Fa zen da Co lo ra do, que pos sui um dos mai o res plan ti os
de so ja por ir ri ga ção do Ma ra nhão, foi fla gra da re a li zan- 
do fur to de ener gia.

Já no po vo a do No va Con quis ta, na ci da de de Zé Do ca,
a 302 km da ca pi tal, du as ma dei rei ras fo ram fla gra das
na mes ma si tu a ção. Além dis so, tam bém fo ram apre en- 
di dos no lo cal: trans for ma do res, pos tes, ca bos e cru ze- 
tas fur ta dos da em pe sa Equa to ri al Ma ra nhão.

Em Pi nhei ro, a 333 km de São Luís, um sus pei to, res- 
pon sá vel pe la Ce râ mi ca Ou ro Ban co, foi pre so em fla- 
gran te tam bém por fur to de ener gia elé tri ca, sen do con- 
du zi do pa ra a de le ga cia re gi o nal do mu ni cí pio.

Se gun do in for ma ções da Equa to ri al, do to tal ar re ca- 
da do, cer ca de 10% da ener gia é fur ta da, o que oca si o na
uma per da de fa tu ra men to no va lor de R$ 340 mi lhões
por ano, além de com pro me ter a se gu ran ça da po pu la- 
ção e a qua li da de da ener gia.

Além das fa zen das e ma dei rei ras, pré di os pú bli cos do
in te ri or do es ta do tam bém re gis tra ram si tu a ções se me- 
lhan tes.

CAXIAS

Suspeitos presos por
caça ilegal no Maranhão

FORAM APREENDIDAS ARMAS, MUNIÇÃO E ANIMAIS ABATIDOS

POLÍCIA MILITAR

A Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, por meio do 2º BPM,
pren deu qua tro pes so as por ca ça ile gal e apre en deu 4
ar mas de fo go du ran te a Ope ra ção Bair ro Se gu ro na zo- 
na ru ral de Ca xi as, a 360 km de São Luís.

Os po li ci ais abor da ram um veí cu lo em uma es tra da
que dá aces so ao Po vo a do San ta Cruz e du ran te a re vis ta
en con tra ram três es pin gar das ca li bre 28, uma es pin gar- 
da, além de 41 car tu chos ca li bre 28, oi to ba do ques, qua- 
tro su por tes pa ra fi xa ção de ar ma de fo go, cin co fa cões,
três fa cas pei xei ras e cin co ta tus in tei ros aba ti dos. Já o
veí cu lo re vis ta do não pos suía re gis tro de rou bo ou fur to.

Se gun do o te nen te co ro nel Jurandy, co man dan te do
2º BPM, a Ope ra ção Bair ro Se gu ro é re a li za da di a ri a- 
men te nas zo nas ur ba na e ru ral de Ca xi as, com o ob je ti- 
vo de pre ve nir e re pri mir as ações cri mi no sas e ga ran tir
a se gu ran ça da co mu ni da de.

Após a pri são, os sus pei tos e to dos os ma te ri ais apre- 
en di dos fo ram apre sen ta dos na De le ga cia de Po lí cia Ci- 
vil de Ca xi as pa ra as pro vi dên ci as ca bí veis. 

De acor do com a Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
(SSP), com es ta ação, a po lí cia con ta bi li za um to tal de
144 ar mas de fo go apre en di das na área do 2º BPM nes te
ano.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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Irregularidades encontradas nos centros de treinamento vão desde ausência de
dispensadores de álcool até lixeiras sem pedal. Túneis de desinfecção viram problema

CAMPEONATO CARIOCA

Vigilância Sanitária
aprova CT do Fla

• Fla men go – Es ta va em con for mi da- 
de com as re gras.
• Bo ta fo go, Vas co, Flu mi nen se e de- 
mais clu bes – Fo ram iden ti fi ca das ca- 
bi nes de hi gi e ni za ção, au sên ci as de 
dis pen sa do res de ál co ol em gel e sa- 
bão lí qui do em la va tó ri os, de ál co ol 
em gel nas áre as de aces so e cir cu la- 
ção, li xei ras ino pe ran tes e fal ta de li- 
xei ras com tam pas aci o na das por pe- 
dal, au sên cia de fun ci o ná ri os de lim- 
pe za, e au sên cia de car ta zes in for ma- 
ti vos so bre as Re gras de Ou ro pa ra a 
pre ven ção da Co vid-19.

O
úni co cen tro de trei na men- 
to dos clu bes da ci da de do 
Rio de Ja nei ro apro va do no 
que diz res pei to às nor mas 

do com ba te ao no vo co ro na ví rus foi o 
do Fla men go. A pre fei tu ra do Rio, por 
meio da Vi gi lân cia Sa ni tá ria, vis to ri ou 
as ins ta la ções das equi pes nes ta ter- 
ça-fei ra e iden ti fi cou 11 in fra ções nas 
de pen dên ci as de Bo ta fo go, Flu mi- 
nen se, Vas co, Ban gu, Ma du rei ra e Por- 
tu gue sa.

As ir re gu la ri da des vão des de a au- 
sên cia de dis pen sa do res de ál co ol em 
gel até li xei ras sem pe dal pa ra abrir a 
tam pa. Em um co mu ni ca do, a Vi gi- 
lân cia Sa ni tá ria fez um re su mo das 
ins pe ções:

O CENTRO DE TREINAMENTO DO MEGÃO ESTAVA EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS

“Ve ri fi ca mos se eles co me ça ram a 
im plan tar os pro to co los es pe cí fi cos 
de ter mi na dos pe lo ór gão sa ni tá rio 
mu ni ci pal. Tam bém te mos um pa pel 
edu ca ti vo e le va mos ori en ta ções pa ra 
os ad mi nis tra do res, equi pes e co la bo- 
ra do res pa ra que pos sam de ma nei ra 
ple na cum prir es sas de ter mi na ções”, 
ex pli cou a sub se cre tá ria de Vi gi lân cia 
Sa ni tá ria, Már cia Ro lim.

A pre fei tu ra tam bém pe diu pa ra 
que os clu bes que pos su em tú neis de 
de sin fec ção sus pen des sem o uso do 
equi pa men to. A de ci são foi ba se a da 

em re co men da ções da An vi sa, que 
não vê efi cá cia nos tú neis. Bo ta fo go e 
Vas co, por exem plos, ins ta la ram as 
ca bi nes em seus cen tros de trei na- 
men to.

A Vi gi lân cia Sa ni tá ria in for mou que 
os clu bes têm pra zos pa ra cor ri gir as 
in fra ções apon ta das, em bo ra no co- 
mu ni ca do não te nha es ti pu la do qual 
o ta ma nho do pra zo. E dis se, tam bém, 
que as equi pes vão re tor nar “nos pró-
xi mos di as” aos cen tros de trei na men- 
tos pa ra ve ri fi car se os ajus tes fo ram 
fei tos.

UFC

Cormier diz que vai
aproveitar octógono
menor

CORMIER TEM DUELO CONTRA MIOCIC NO UFC 252, EM VEGAS

A re a li za ção dos even tos do UFC no Apex, em Las Ve- 
gas, trou xe fa ci li da des pa ra a or ga ni za ção pro mo ver
seus even tos du ran te a pan de mia do no vo co ro na ví rus,
e com ela veio ou tra no vi da de: um oc tó go no me nor. O
ca ge dis po ní vel por lá me de cer ca de 7,5 me tros de di â- 
me tro, já os que ro dam o mun do com os even tos do Ul ti- 
ma te pos su em no ve me tros.

O es pa ço me nor foi pro du zi do pa ra fi car de acor do
com a es tru tu ra do lo cal, e es ta di fe ren ça nas me di das
po de pro vo car al gu mas mu dan ças nos com ba tes e nas
es tra té gi as dos lu ta do res.

Da ni el Cor mi er, por exem plo, dis se em en tre vis ta à
“ESPN” nos Es ta dos Uni dos que em seu du e lo con tra
Sti pe Mi o cic, mar ca do pa ra o UFC 252, no dia 15 de
agos to, que irá usar mui to seu jo go de wres tling pa ra
pres si o nar o cam peão dos pe sos-pe sa dos, as sim co mo
Cur tis Blaydes fez con tra Ale xan der Vol kov no úl ti mo sá- 
ba do. “Eu ado ro lu tar no Apex. Es ta ve lha per na vai es tar
na mi nha fren te pa ra ser agar ra da. Eu vou fa zer co mo
Cur tis Blaydes. Se vo cê qui ser ver 25 mi nu tos de lu ta em
pé, não é o que vai con se guir. Eu es pe ro que Sti pe te nha
as sa pa ti lhas de wres tling de le, por que, com ca ge pe- 
que no, sin gle-leg, sin gle-leg, sin gle-leg, wres tling. É o
que é. Des cul pe”.

ZAGA

Arsenal confirma compra de Marí

O FLAMENGO VAI RECEBER 8 MILHÕES DE EUROS DO ARSENAL PELA COMPRA DE PLABO MARÍ

GETTY IMAGES

O Ar se nal anun ci ou a re no va ção de con- 
tra to com o za guei ro Da vid Luiz. O bra si lei- 
ro, que ti nha com pro mis so até o pró xi mo
dia 30 de ju nho, ves ti rá a ca mi sa dos Gun- 
ners por mais uma tem po ra da.

Além de Da vid Luiz, o Ar se nal con fir- 
mou a aqui si ção do za guei ro es pa nhol Pa- 
blo Ma rí, ex-Fla men go. E tam bém a do la- 
te ral por tu guês Ce dric So a res, ex-
Southamp ton. Am bos es ta vam no clu be
lon dri no por em prés ti mo com op ção de
com pra.

 Os va lo res das ne go ci a ções e a du ra ção
dos no vos con tra tos não fo ram re ve la dos
pe lo Ar se nal. “Pa blo com ple ta rá sua trans- 
fe rên cia for mal do Fla men go em um con- 
tra to de lon go pra zo quan do a ja ne la de
trans fe rên ci as for aber ta no pró xi mo mês”,
diz o co mu ni ca do ofi ci al do Ar se nal.

O Fla men go vai re ce ber 8 mi lhões de eu- 
ros de for ma ga ran ti da do Ar se nal. E po de
re ce ber mais 8 mi lhões de eu ros em va riá- 

veis. Ou se ja, o to tal na ne go ci a ção tem po- 
ten ci al pa ra che gar a 16 mi lhões de eu ros.

Di re tor-téc ni co do Ar se nal, o bra si lei ro
Edu Gas par ce le brou os des fe chos po si ti- 
vos das ne go ci a ções e fa lou so bre Da vid
Luiz e Pa blo Ma rí. “Es tou mui to fe liz que
te re mos es ses jo ga do res em nos sa equi pe
pa ra o fu tu ro. Da vid é um jo ga dor mui to
im por tan te pa ra nós. Sua co mu ni ca ção
com a equi pe den tro e fo ra do cam po aju da
a to dos. Des de que Mi kel (Ar te ta, téc ni co)
che gou aqui, ele es ta va pe din do um za- 
guei ro cen tral com o pé es quer do. Fi ca mos
mui to sa tis fei tos com Pa blo – seu com por- 
ta men to, a ma nei ra co mo ele es tá trei nan- 
do, sua men ta li da de e sua qua li da de. In fe-
liz men te, ele tem es sa le são, mas é cla ro
que es ta mos mui to fe li zes em man tê-lo pa- 
ra o fu tu ro”, afir mou Edu, re ve lan do ain da
que o meia Ce bal los es ten deu em prés ti mo
até o fim da atu al tem po ra da jun to ao Re al
Ma drid.

RETORNO

Botafogo tenta remontar time

O JAPONÊS HONDA E OUTROS JOGADORES TERÃO APENAS NOVE DIAS DE TREINOS NO BOTAFOGO

 VITOR SILVA/BOTAFOGO

O Bo ta fo go, de pois de mui to pro tes to e
ne go ci a ção, já sa be quan do vai vol tar a jo- 
gar o Cam pe o na to Ca ri o ca. Ago ra, pas sa- 
do o li tí gio po lí ti co, o clu be tem ou tro pro- 
ble ma pa ra re sol ver, des ta vez den tro de
cam po: o ti me que se rá es ca la do con tra a
Ca bo fri en se.

O téc ni co Pau lo Au tu o ri e a co mis são
téc ni ca te rão ape nas no ve di as en tre o pri- 
mei ro trei no e a re to ma da do Es ta du al,
mar ca da pa ra o pró xi mo do min go, às 11h,
no Nil ton San tos, pe la quar ta ro da da da
Ta ça Rio. Tem po con si de ra do in sa tis fa tó- 
rio pa ra dei xar os jo ga do res em for ma de
com pe ti ção ou tra vez.

Em pri mei ra ava li a ção, os pro fis si o nais
do clu be de tec ta ram que o elen co se re a- 
pre sen tou em con di ção fí si ca de si gual.
Com a ro ti na de trei nos em ca sa, nem to- 
dos os atle tas ti ve ram es pa ço ou re cur sos
su fi ci en tes na ten ta ti va de man ter a for- 
ma. De pois de três me ses de qua ren te na,
foi ine vi tá vel a per da fí si ca dos jo ga do res.
Fo ra os cin co atle tas afas ta dos por con ta

do co ro na ví rus.
Por is so, a co mis são es pe ra va ao me nos

três se ma nas de tra ba lho pa ra dei xar o
plan tel “ho mo gê neo” em ter mos de con- 
di ci o na men to. As ne go ci a ções com ou- 
tros clu bes, Ferj e tri bu nais es por ti vos não
per mi ti ram nem me ta de des se tem po.

Des de sá ba do, os jo ga do res pas sa ram
por ava li a ções e co me ça ram trei nos fí si- 
cos, tá ti cos e téc ni cos. Mas, por mo ti vos
ób vi os, sem a in ten si da de es pe ra da nes sa
al tu ra da tem po ra da. Pa ra evi tar le sões e
ain da mais des fal ques, o ti me ti tu lar pa ra
do min go de pen de rá da con di ção de ca da
atle ta.

O Bo ta fo go tem ao me nos mais du as
par ti das pa ra dis pu tar nes se Cam pe o na to
Ca ri o ca: as quar ta e quin ta ro da das da Ta- 
ça Rio. De pois da Ca bo fri en se, no pró xi- 
mo do min go, a equi pe en fren ta a Por tu- 
gue sa-RJ, no dia 1º de ju lho. O ti me al vi- 
ne gro ocu pa a quar ta co lo ca ção do Gru po
A do Ca ri o ca, atrás de Fla men go, Bo a vis ta
e Por tu gue sa.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020
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Live será marcada pela apresentação de dois representantes da cultura maranhense
que farão um passeio musical marcado por toadas e além de sucessos juninas

“BALAIO EM LIVE”

Raimundinho do Forró
e Boi de Maracanã

J
u nho é pu ra po e sia! Mês de to car 
os tam bo res, bai lar ao som dos 
so ta ques e vi ven ci ar to da a ri- 
que za fol cló ri ca do nos so São 

João. Ape sar dos ar rai ais es te ano se- 
rem vir tu ais e a fes tan ça acon te cer em 
ca sa, o amor pe lo pe río do mais bo ni to 
e co lo ri do do ano es tá bem vi vo em 
nos sos co ra ções e me mó ri as, co nec- 
tan do-nos com nos sas tra di ções. 

E o Sesc, que faz par te des sa his tó- 
ria, vai guar ni cer nes ta se gun da (29) 
ao som de Rai mun di nho do For ró e 
Boi de Ma ra ca nã no “Ba laio em li ve”, 
re a li za do no Te a tro Sesc e trans mi ti do 
ao vi vo pe lo ca nal no youtube (Sesc 
no Ma ra nhão) e no per fil do ins ta- 
gram (@sesc_ ma) às 18 ho ras.

Com as bên çãos de São Pe dro, o

RAIMUNDINHO DO FORRÓ É UMA DAS ATRAÇÕES  DA LIVE PROMOVIDA PELO SESC/MA

Sesc ho me na geia o São João do Ma ra- 
nhão com uma pro gra ma ção que une 
co res, rit mos, cul tu ra e so li da ri e da- 
de!  Ape sar de não po der mos ce le brar 
a da ta co mo man da a tra di ção, re ve- 
ren ci a re mos as nos sas raí zes, dan çan- 
do e can tan do em ca sa com du as 
gran des ma ni fes ta ções des se pe río do 
no Nor des te: o for ró pé-de-ser ra e o 
bum ba-meu-boi, es te úl ti mo es tre la 
prin ci pal da nos sa fes tan ça.

Seu Rai mun di nho é con si de ra do o 
em bai xa dor do for ró no Ma ra- 
nhão. Res ga tan do e va lo ri zan do o for- 
ró de raiz no es ta do, ele é um exí mio 
san fo nei ro, ha bi li da de que tem si do 
trans mi ti da de ge ra ção em ge ra ção. Já 
o Boi de Ma ra ca nã, tam bém co nhe ci- 
do co mo Ba ta lhão de Ou ro, che ga 
com a can dên cia dos seus pan dei rões, 
tam bo res-on ça e ma ra cás com to a das 

mar ca ram o en re do do nos so São 
João.

No Ba laio em Li ve os es pec ta do res 
fi ca rão in for ma dos so bre co mo con- 
tri buir com o Pro gra ma Me sa Bra sil 
Sesc, se ja pes soa ju rí di ca ou fí si ca. 
Du ran te a pan de mia, os es for ços da 
equi pe fo ram re do bra dos pa ra com-
ba ter a fo me e le var ali men to a quem 
mais pre ci sa, do an do tam bém pro du- 
tos de hi gi e ne e lim pe za.

O Sesc no Ma ra nhão é um dos 
gran des in cen ti va do res da cul tu ra no 
es ta do. In cen ti van do a ca deia ar tís ti- 
ca em to das as eta pas, a ins ti tui ção 
pro te ge e di fun de a ri que za das nos- 
sas raí zes, abrin do as por tas pa ra um 
le que de ma ni fes ta ções, res ga tan do 
cen te ná ri as apre sen ta ções e in cen ti- 
van do o nas ci men to de no vos gru pos.

SÉRIE DE TV

Cineasta ressignifica o luto por perda humana

“EM BUSCA DE KARDEC” ESTREIA NO DIA 1 DE JULHO, ÀS 20H30, NO CANAL DE TV POR ASSINATURA PRIME BOX BRAZIL

O ci ne as ta fran cês, Ka rim Aka di ri
Sou maïla, mer gu lha pe lo es pi ri tis mo
pa ra res sig ni fi car o lu to pe la mor te da
fi lha, Ifa. Ele par te da Eu ro pa pa ra o
Bra sil, on de tem con ta to com a sua
pri mo gê ni ta por meio de pin tu ra me- 
diú ni ca e des co bre es cri tos iné di tos
do co di fi ca dor da dou tri na. Es sa ex- 
pe ri ên cia é do cu men ta da pe la sé rie
in ves ti ga ti va Em Bus ca de Kar dec, na
qual o pro ta go nis ta é tam bém di re tor,
cor ro te ris ta e nar ra dor. O au di o vi su al
es tru tu ra do em oi to epi só di os es treia
no dia 1 de ju lho, às 20h30, no ca nal
de TV por as si na tu ra Pri me Box Bra zil.

A his tó ria des se pai se en tre la ça no
se ri a do por vá ri as se me lhan ças. Sou- 
mai la tes te mu nha em Pa ris o in te res- 
se do po e ta Vic tor Hu go pe las me sas
gi ran tes no sé cu lo XIX, após mor te da
fi lha mais ve lha Léo pol di ne. Na Suí ça,
vi si ta o Cas te lo de Yverdon on de o me- 
ni no Hippolyte Léon De ni zard Ri vail
(1804-1869), pseudô ni mo do ilus tre
co di fi ca dor, es tu dou com o edu ca dor
Johann Hein ri ch Pes ta loz zi. Al lan Kar- 
dec se apro xi ma do es pi ri tis mo de- 
pois de lu tos pes so ais. Ele foi con tem- 
po râ neo da 3ª pan de mia mun di al de
Có le ra (1846-1860), que cei fou mi lha- 
res de vi das, e de ten sões po lí ti cas
(Re vo lu ções de 1830 e 1848), nu ma
épo ca do avan ço ci en tí fi co e de clí nio

da re li gião.
A in ves ti ga ção é em ba sa da na pes- 

qui sa de Do ra In con tri, pres ti gi a da
fon te aca dê mi ca so bre o es pi ri tis mo.
A cor ro te ris ta da sé rie im pri me nar ra- 
ti va im par ci al e não pro se li tis ta, mas
res pei to sa, so bre es sa que é a 3ª mais
po pu lo sa re li gião do Bra sil (Cen so
De mo grá fi co – IB GE) e o mai or mo vi- 
men to es pí ri ta do mun do. Con tra- 
pon do-se ao ador me ci men to pre co ce
na Fran ça, on de flo res ceu no sé cu lo
XIX, de pois de ter nas ci do nos Es ta dos
Uni dos. O fil me de ba te a as cen são das
fi lo so fi as ma te ri a lis tas e ni i lis tas no
sé cu lo XIX, por meio da aná li se de
obras ori gi nais, in clu si ve a pri mei ra
edi ção do Li vro dos Es pí ri tos. En tre- 
vis ta so ció lo gos, his to ri a do res, an tro- 
pó lo gos, li de ran ças e pra ti can tes.

Em ter ri tó rio bra si lei ro, o vi a jan te
co nhe ce o le ga do dos guar diões kar- 
de cis tas, den tre eles o mé dium Chi co
Xa vi er, na tu ral de Ube ra ba. Tam bém
cons ta ta di ver gên ci as en tre di fe ren tes
cor ren tes no país. Co mo dis cer nir o
ver da dei ro do fal so e evi den ci ar a
frau de? Os pu ris tas fa zem ques tão de
dis tin guir. Sou mai la di a lo ga com es- 
tu di o so do sin cre tis mo afro-bra si lei- 
ro, do Can dom blé e da Um ban da, pa- 
ra en ten der o en rai za men to das fi lo- 
so fi as pós-mor te no Bra sil.

De des cen dên cia afro-ca ri be nha,
com raiz Yorubá de Be nin, o ci ne as ta
pa ri si en se se apro xi ma das tra di ções
re li gi o sas de Sal va dor. É tam bém na
ca pi tal bai a na que re ce be men sa gem
per tur ba do ra com pin tu ra da fi si o no- 
mia de sua fi lha, Ifa, fa le ci da em aci- 
den te quan do ado les cen te, trans mi ti-
da por Flo rên cio An ton. O mé dium é o
fun da dor-di ri gen te do Gru po Es pí ri ta
Scheil la e acu mu la a pro du ção de
mais de 27 mil te las pin ta das, in cor-
po ra do por 105 pin to res de sen car na- 
dos. A lis ta abran ge Rem brandt, Pi- 
cas so, Re noir, Van Gogh, Mo net, Da
Vin ci, Lau trec e Cha gall.

No epi só dio fi nal, Ka rim Aka di ri
Sou maïla se de pa ra com car tas e ma- 
nus cri tos de Al lan Kar dec lo ca li za dos
em São Pau lo, on de é ra di ca do. O
acer vo, que lan ça rá lu zes so bre os pri- 
mór di os do es pi ri tis mo, pas sa por tra- 
du ção pa ra o por tu guês e di gi ta li za-
ção.  Em Bus ca de Kar dec é uma sé rie
ori gi nal da LightHou se Pro du ções Ci-
ne ma to grá fi cas com pro du ção de Ri- 
car do Fa del Rihan. O pro fis si o nal tem
em sua fil mo gra fia os lon gas-me tra- 
gens Be zer ra de Me ne zes – O Diá rio
de um Es pí ri to, As Mães de Chi co Xa- 
vi er e O Fil me dos Es pí ri tos, além do
th ril ler po lí ti co RE AL – O Pla no por
trás da His tó ria.

PARA CURTIR

“Música na Band” e o
melhor das lives

BANDA MELIM  INTERPRETA “MEU ABRIGO” E “OUVI DIZER”

O Mú si ca na Band Li ve des ta sex ta-fei ra (26), às
22h45, traz o me lhor das li ves que fo ram exi bi das nos úl- 
ti mos dois me ses. A Band en trou pa ra a his tó ria ao
trans mi tir a pri mei ra li ve mu si cal na TV aber ta em 17 de
abril. O pro je to trou xe ale gria e en tre te ni men to pa ra os
te les pec ta do res du ran te o pe río do de iso la men to so ci al.

Na edi ção des ta se ma na, o pú bli co irá re ver gran des
no mes da mú si ca bra si lei ra in ter pre tan do as can ções
mais to ca das na Band FM. Gust ta vo Li ma, por exem plo,
sol ta a voz em hits co mo “Mi lu”, “Ho mem de Fa mí lia” e
“Ape li do Ca ri nho so”. Já a du pla Bru no & Mar ro ne re lem- 
bra os su ces sos “Dor mi na Pra ça”, “Vi dro Fu mê” e “Cho- 
ram as Ro sas”. Ain da no uni ver so ser ta ne jo, Da ni el, Ed- 
son & Hud son, Matheus & Kau an, En zo Ra be lo, Fe li pe
Araú jo e Lau a na Pra do vol tam à te la da Band pa ra em- 
ba lar a sex ta-fei ra.

Ama do Ba tis ta (fo to), que ele vou a au di ên cia da atra- 
ção, tam bém mos tra to do o seu ro man tis mo em “Ex-
Amor”, “Prin ce sa”, “Se pa ra ção” e “Fo lha Se ca”, en quan- 
to a ban da Me lim in ter pre ta “Meu Abri go” e “Ou vi Di- 
zer”. Léo San ta na não vai fi car de fo ra des ta fes ta e pro- 
me te co lo car to do mun do pa ra dan çar com “Con ta ti- 
nho” e “Apai xo na di nha”.  Mú si ca na Band Li ve vai ao ar
nes ta sex ta-fei ra, às 22h45, na te la da Band, com apre- 
sen ta ção de La ris sa Erthal e Mar ce lo Ca fé. 

ÁGUA NA BOCA

Música e humor na Live
Festival Churrasqueadas

CHURRASQUEIRO JOSÉ ALMIRO PREPARA RECEITAS

O chur ras quei ro e apre sen ta dor Jo sé Al mi ro mos tra rá
os di fe ren tes pre pa ros dos con vi da dos es pe ci ais ao som
da du pla ser ta ne ja Gi o va ni e De níl son e da ban da de
pop rock Lithium, e apre sen ta ção es pe ci al do hu mo ris ta
Matheus Ce a rá. O Chur ras que a das – mai or ca nal do
país so bre chur ras co nas re des so ci ais – re a li za li ve pré-
fes ti val (even to que pro mo ve com o mes mo no me) no
seu ca nal do YouTube.

Nes te sá ba do, 27 de ju nho, a par tir das 13h, Jo sé Al mi- 
ro, chur ras quei ro e apre sen ta dor do Chur ras que a das,
es ta rá acom pa nha do de al guns dos par ti ci pan tes do
fes ti val que tam bém irão chur ras que ar, ca da um em sua
es ta ção que é a at mos fe ra da fes ta, e se guin do to dos os
cui da dos ne ces sá ri os pa ra evi tar o con tá gio. Além de
pre pa rar re cei tas, Jo sé Al mi ro mos tra rá as di fe ren tes
for mas e téc ni cas de bbq que se rão pre pa ra das pe los as- 
sa do res co mo as sar uma car ne no fo go de chão, co mo se
faz um chur ras co ame ri ca no uti li zan do a de fu ma ção,
chur ras co na par ril la es ti lo ar gen ti no, en tre ou tros. A
fes ta te rá par ti ci pa ção mu si cal da du pla ser ta ne ja Gi o- 
va ni e De níl son e da ban da de pop rock Lithium, e apre- 
sen ta ção es pe ci al do hu mo ris ta Matheus Ce a rá.

As sa do res con vi da dos: Bru no Sa lo mão – @can sei de- 
ser chef; Gi bão – @gi ba o_bbq; Hel ve cio Ma ci el – @hel ve- 
ci o ma ci el; Le o nel Mo rais – @li onbbq; Pai zão – @bar ba e- 
cu e_o fi ci al; Ta deu Ran go – @ca nal ran go. A Li ve do Fes ti- 
val Chur ras que a das con ta com o pa tro cí nio da Grill
Land Chur ras quei ras e apoio das mar cas Star rett, AJI‐
SAL®, Cow Pig e Bar ten der Smart & Cho pei ra.

São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020

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

