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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEX 26/06/2020

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

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

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

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

Todo mundo sabe que o Centrão é pau pra toda obra. No Congresso, o 
grupo que hoje reúne mais de 210 deputados e uma penca de senadores, 
vem dando as cartas e resolvendo as paradas nas votações mais compli-
cadas, desde que tais pautas sejam do interesse do Palácio do Planalto.

Nó cego nas eleições 

CNH será grátis para 
pessoas de baixa renda

 A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei (PL) que propõe oferecer o acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos brasi-
leiros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o CadÚnico. Se inserem no programa famílias de baixa renda que ganham até 

meio salário mínimo por pessoa ou que recebem até três salários mínimos de renda mensal total, resultando no valor de R$ 2.994 por mês. PÁGINA 10

Santa Efigênia e São 
Cristóvão recebem 
drenagem e asfalto

CORONAVÍRUS 
 Interior do Maranhão

 ainda não   atingiu pico de 
casos",  diz especialista

Em live sobre a pandemia, o in-
fectologista Antônio Augusto Silva 

explicou que não se pode ter certeza 
mesmo de uma redução e é preciso 

esperar o comportamento do vírus e 
os registros dos casos. 

 PÁGINA 3

SUBSTITUTO

Decotelli é o terceiro ministro a 
comandar a pasta da Educação 

no governo Bolsonaro. Abraham 
Weintraub foi demitido do cargo no 

último dia 18 e deixou o governo após 
forte atrito do  Poder Executivo com o 

Poder Judiciário. PÁGINA 5

As duas regiões recebem melhorias que vão 
impactar na mobilidade urbana, na qualidade 

de vida da população e na economia local; 
o trabalho integra o pacote de serviços da 
Prefeitura realizado em várias regiões da 

cidade por meio do programa São Luís em 
Obras. Durante a vistoria, que entrou pela 

noite, o prefeito recebeu o carinho dos 
moradores destas localidades. PÁGINA 6

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

PÁGINA  7

Justiça determina 
inquérito imediato 
para desaparecidas

CELERIDADE

O protocolo traz uma mudança na 
rotina de comunicação de crimes 

contra a mulher. Por exemplo, no caso 
de desaparecimento de pessoas, o 

protocolo é esperar até 48 horas para 
comunicar. No caso de mulheres, 
o protocolo orienta que o fato seja 

registrado imediatamente PÁGINA 9

Bolsonaro anuncia 
Carlos Decotelli 

como novo ministro 
da Educação

Novo zika vírus 
pode gerar uma

pandemia no país

Gafanhotos geram 
emergência para 

o Sul do Brasil
PÁGINA  7

Nuvem de poeira do 
Saara pode atingir 
parte de São Luís

PÁGINA  7

PRAGAS NO BRASIL
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Fa di ga

Sem ol fa to nem pa la dar

Re cu pe ra ção pul mo nar

Sequelas

“Curados” relatam
sintomas posteriores

posteriores

U
m dia eu es ta va bem, pa re cia que ti nha pas sa- 
do. No dia se guin te, acor da va su per can sa da,
com dor no cor po. Do na da vo cê pi o ra, do na- 
da vem uma fal ta de ar, uma dor que faz nem

con se guir le van tar da ca ma.” O re la to é da en fer mei ra
Adri a na Bri to Le o ne, de São Pau lo. Mas po de ria ser da
Re be ca, de Na tal. Do Al tair, de Ni te rói. Do Teddy, de Blu- 
me nau. Ou do Ro ber to, de Be lém.

To dos en gros sam a es ta tís ti ca das pes so as que já ti ve- 
ram co vid-19 no Bra sil. De acor do com o Mi nis té rio da
Saú de, en tre os mais de 730 mil ca sos con fir ma dos ofi ci- 
al men te da do en ça no País, mais de 311 mil são con si de- 
ra dos re cu pe ra dos.

Nas úl ti mas se ma nas, o go ver no fe de ral tem fei to
ques tão de des ta car o da do – mais até do que as in for- 
ma ções so bre os no vos ca sos e mor tes -, ten tan do pas- 
sar uma boa no tí cia. “O nú me ro de pes so as cu ra das tem
cres ci do dia após dia de vi do aos es for ços que o go ver no
do Bra sil tem em pe nha do em au xi li ar es ta dos e mu ni cí- 
pi os a pre pa ra rem su as es tru tu ras de saú de”, diz o mi- 
nis té rio na no ta diá ria que en via à im pren sa com os nú- 
me ros.

Mas es pe ci a lis tas e pa ci en tes ou vi dos pe lo Es ta dão
mos tram que ser um “re cu pe ra do” não exa ta men te re- 
pre sen ta es tar cu ra do ou sem se que las. Pa ci en tes que
fo ram en tu ba dos en fren tam um pro ces so com pli ca do
de re a bi li ta ção, mas mes mo al guns que ti ve ram qua dros
con si de ra dos me nos se ve ros, e não de man da ram hos pi- 
ta li za ção, re la tam que a do en ça po de se ma ni fes tar por
um tem po mais lon go, com os sin to mas vol tan do em
on das.

“O gran de pro ble ma des ses nú me ros é que, co mo só
tes ta mos quem pro cu rou ser vi ço mé di co, quem foi pa ra
o hos pi tal, quan do fa la mos em re cu pe ra dos, es ta mos
fa lan do de quem te ve al ta hos pi ta lar. Não sig ni fi ca al ta
mé di ca. Os lei tos pre ci sam gi rar. En tão às ve zes o pa ci- 
en te sai ain da com al gum sin to ma, al gu ma quei xa. Não
es tão ap tos a vol tar pa ra o tra ba lho, vol tar a fa zer ati vi- 
da de fí si ca. São re cu pe ra dos só da fa se agu da da do en- 
ça, mas é um pro ces so gra du al”, afir ma Mar ce lo Sam- 
paio, car di o lo gis ta da Be ne fi cên cia Por tu gue sa (BP) de
São Pau lo.

Co mo a do en ça é ain da mui to no va – os pri mei ros ca- 
sos de in fec ção ao no vo co ro na ví rus são de de zem bro
do ano pas sa do, na Chi na -, não hou ve tem po pa ra ob- 
ser var se po dem ocor rer se que las de lon go pra zo.

Já se sa be que a co vid-19 po de ter uma ma ni fes ta ção
sis tê mi ca, cau san do não só sin to mas res pi ra tó ri os, co- 
mo tam bém afe tar co ra ção, cé re bro, rins. Se são pro ble- 
mas re ver sí veis ou se, em al gu mas pes so as es ses da nos
po de rão ser du ra dou ros ou per ma nen tes, só da qui um
tem po se rá pos sí vel sa ber.

Um gru po li de ra do pe lo pneu mo lo gis ta Car los de
Car va lho, do In cor e do Hos pi tal das Clí ni cas de São
Pau lo, pre ten de jus ta men te iden ti fi car es sas se que las
no lon go pra zo. Os pes qui sa do res pre ten dem acom pa- 
nhar, por um ano, cer ca de 2 mil pa ci en tes que saí rem
do HC após a in fec ção de co vid-19.

“Além de ob ser var co mo se dá a re cu pe ra ção da par te
res pi ra tó ria, va mos acom pa nhar se eles apre sen tam fra- 
que za mus cu lar, pro ble mas ne fro ló gi cos (rins), co mo se
dá a re cu pe ra ção neu ro ló gi ca (vol ta de ol fa to e pa la- 
dar)”, afir ma Car va lho.

Co mo par te do pro je to, já es tão sen do fei tos es tu dos

aná to mo-pa to ló gi cos – com to mo gra fia, res so nân cia e
bióp sia – em al guns pa ci en tes que vão a óbi to pa ra iden- 
ti fi car o com pro me ti men to que a co vid cau sa em ór gãos
vi tais. As des co ber tas vão ori en tar os ci en tis tas so bre
pon tos que eles de vem pres tar aten ção nos pa ci en tes
que se rão acom pa nha dos.

“A pri mei ra eta pa é a al ta, mas os pa ci en tes não sa em
ze ra dos e po dem ocor rer vá ri os des fe chos fun ci o nais.
Que re mos sa ber quan do a pes soa vol tou a ter ca pa ci da- 
de pa ra tra ba lhar, pa ra su bir uma es ca da, to mar ba nho
so zi nha. Sa be mos que al guns pa ci en tes sa em com cer to
grau de con fu são men tal, um pou co de de lí rio. Va mos
acom pa nhar pa ra sa ber quan to é re ver sí vel ou não”, diz.

Mes mo em pa ci en tes que não che ga ram a ser in ter- 
na dos, os mé di cos têm no ta do que as quei xas de fa di ga
e can sa ço após fa zer ati vi da des sim ples têm du ra do
mais do que os 14 di as nor mal men te des cri tos co mo de
ocor rên cia dos qua dros mo de ra dos a le ves.

É o que ocor reu com Adri a na. A en fer mei ra de 40 anos
tra ba lha va na UTI do AC Ca mar go Can cer Cen ter quan- 
do co me çou a sen tir sin to mas no dia 5 de maio. Três di as
de pois já ti nha re sul ta do po si ti vo pa ra co vid-19. Du as
se ma nas de pois, vol tou a fa zer o exa me, e con ti nu a va
po si ti vo. A mes ma coi sa se re pe tiu após mais uma se ma- 
na.

O exa me só foi dar ne ga ti vo – ou se ja, o ví rus só ti nha
si do com ple ta men te eli mi na do do cor po de la – 28 di as
de pois do di ag nós ti co. E na que le dia ela ain da tos sia e
sen tia dor mus cu lar.

Seu qua dro nun ca che gou a fi car gra ve, mas os sin to- 
mas tam pou co fo ram de uma “gri pe zi nha”. No iní cio,
ela diz ter sen ti do mui to can sa ço e uma dor mui to for te.
“Co me ça va na lom bar e des cia pa ra as per nas. Pa re cia
que es ta va ras gan do meu mús cu lo”, con ta. De pois vi e- 
ram a dor de ca be ça, a fal ta de ar. Uma to mo gra fia re ve- 
lou que 25% do pul mão já es ta va com pro me ti do.

“Não são só 14 di as. E a gen te fi ca sem cer te za de na- 
da, se ain da es tá trans mi tin do, se po de pi o rar. Eu tra ba- 
lha va em UTI, sen tia na pe le o que os pa ci en tes es ta vam
sen tin do e mor ria de me do de ser en tu ba da e pa rar lá
den tro”, diz.

Uma pá gi na do Fa ce bo ok cha ma da “Eu já ti ve co vid-
19” traz di ver sos re la tos de pes so as que con tam per ma- 
ne ce rem com sin to mas mais de um mês de pois do di ag- 
nós ti co. A ar qui te ta Re be ca Gri lo, de 32 anos, de Na tal, e
o en ge nhei ro elé tri co Al tair Ruiz, de 40 anos, de Ni te rói,
afir mam que a sen sa ção de fa di ga é a mais du ra dou ra.

Re be ca diz que sen tiu os pri mei ros sin to mas em 22 de
abril. O di ag nós ti co foi con fir ma do com exa me de PCR
em 6 de maio e, co mo a oxi ge na ção es ta va nor mal, foi
ori en ta da a fi car du as se ma nas em ca sa, iso la da. Nes se
pe río do, ela pi o rou, vol tou ao hos pi tal pa ra re ce ber um
pou co de oxi gê nio, mas, pas sa do o pe río do re gu la men- 
tar de 14 di as da in fec ção, ela con ti nu ou ten do epi só di os
ruins.

“Es tou fa zen do exer cí ci os res pi ra tó ri os des de o dia 29
de maio e sen ti uma me lho ra. Ho je já con si go fa lar ao te- 
le fo ne por 5 mi nu tos sem sen tir tan to can sa ço, con si go
to mar ba nho nor mal men te, mas não con si go su bir um
lan ce de es ca da sem me sen tir exau ri da. É co mo se ti ves- 
se su bi do 10 lan ces cor ren do. Ain da te nho epi só di os de

tos se, dor de ca be ça, dor de ou vi do e dor no abdô men
na re gião do fí ga do”, dis se.

A si tu a ção de Ruiz é ain da mais pro lon ga da. Ele diz
ter sen ti do os pri mei ros sin to mas ain da em mar ço e foi
di ag nos ti ca do cli ni ca men te no co me ço de abril. Tam- 
bém não che gou a ser in ter na do, mas não me lho rou até
ho je. “Ain da sin to dor nas cos tas. É uma fa di ga de bi li- 
tan te, que não per mi te nem to mar ba nho di rei to”, con- 
ta.

O cer ve jei ro Teddy Tam bo si, de Blu me nau, te ve uma
si tu a ção sui ge ne ris. Per deu, por um tem po bem mai or
do que os re la tos mais co muns, os dois sen ti dos que
mais usa em sua pro fis são: o ol fa to e o pa la dar. Fo ram
mais de três se ma nas sem con se guir sen tir ne nhum aro- 
ma ou sa bor.

Ele te ve um qua dro con si de ra do le ve de co vid-19.
Sen tiu do res de ca be ça, um cer to pe so pa ra res pi rar,
mas não te ve fe bre. “A per da dos sen ti dos foi re pen ti na e
to tal. Um dia acor dei sem eles. Não é co mo quan do a
gen te fi ca res fri a do, que não sen te chei ros por que es tá
com o na riz en tu pi do. Eu chei ra va po te de ca fé e Vick Va- 
po rub pa ra ver se sen tia al go e na da”, con ta.

“De pois foi vol tan do, mas ain da não é 100%. Eu per- 
ce bia que não es ta va sen tin do to do o ‘po ten ci al’ de um
pra to ou be bi da. Sei dis so pe la mi nha me mó ria ol fa ti va.
Che gou a ba ter um de ses pe ro de que nun ca mais fos se
vol tar. Por tra ba lhar com cer ve ja, sem pre pres to aten ção
em aro mas e sa bo res de tu do. Is so foi ruim de mais.”

Pa ci en tes que che ga ram ao pon to de se rem en tu ba- 
dos, com com pro me ti men to da fun ção pul mo nar, tam- 
bém per dem mas sa e for ça mus cu lar pe los mui tos di as
que fi cam de ca ma, o que tor na ain da mais len ta a re cu- 
pe ra ção.

É o ca so do mé di co anes te sis ta Ro ber to Guer ra, de 70
anos. Mo ra dor de Be lém, ele foi in ter na do na ca pi tal pa- 
ra en se, mas te ve de vir pa ra São Pau lo de avião, às pres- 
sas, quan do sua si tu a ção fi cou mui to gra ve. Na Be ne fi- 
cên cia Por tu gue sa, foi aten di do por Mar ce lo Car va lho.
Foi qua se um mês de hos pi ta li za ção, oi to di as en tu ba do.

Mais de 75% de seu pul mão foi to ma do pe lo co ro na- 
ví rus. Ao ser ex tu ba do, ain da ex pe ri men tou alu ci na- 
ções. Já es tá há um mês de vol ta a Be lém e tem fei to fi si o- 
te ra pia pa ra re cu pe rar tan to a for ça mus cu lar quan to a
fun ção pul mo nar. A ex pec ta ti va, po rém, é que a re cu pe- 
ra ção de seus pul mões le ve de qua tro a seis me ses.

“A pre o cu pa ção é que, se is so não for fei to da for ma
ade qua da, eu fi que com um qua dro se me lhan te ao de
DPOC (do en ça pul mo nar obs tru ti va crô ni ca)”, afir ma
Guer ra.

Ele con ta que to mou clo ro qui na e azi tro mi ci na, que
cha mou de “me di ca ções em pí ri cas”, mas afir ma que
“não de ram em na da, é pa po fu ra do”.

O mé di co ad mi te que su bes ti mou a do en ça no co me- 
ço. “Con fes so que acha va meio igual ao Bol so na ro, que
se ria uma gri pe zi nha pas sa gei ra. Não é. Ago ra es tou co- 
men do, an dan do um pou co. Mas mi nhas mãos es tão
trê mu las, eu can so com fa ci li da de, até a me mó ria foi
afe ta da. Não con si go nem me lem brar do pe río do em
que fi quei in ter na do em Be lém.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020

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


oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 3

O infectologista explica que não se pode ter certeza de uma redução e é preciso esperar
o comportamento do vírus e os registros dos casos

DA RE DA ÇÃO

Tes ta gem

São Luís

• 37% das pes so as con ti nu am em
qua ren te na;
• 10 e 15 % da po pu la ção da ca pi tal já
de ve ter pe go a Co vid-19;
• Uso de más ca ras.

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

ESPECIALISTA

“Interior está perto
do pico de casos”

A
in for ma ção foi di vul ga da du- 
ran te uma trans mis são ao vi- 
vo re a li za da na tar de des ta
quin ta-fei ra (25) pe lo mé di co

epi de mi o lo gis ta, Antô nio Au gus to Sil- 
va, em par ce ria com a Pró-Rei to ria de
Ges tão de Pes so as da Uni ver si da de
Es ta du al do Ma ra nhão (Ue ma,  que
abor dou o ce ná rio da pan de mia do
no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão.

O mé di co in for mou no in te ri or do
es ta do, há du as se ma nas, que os ca sos
no ti fi ca dos da co vid-19 che ga ram a
11 mil por se ma na. E nos úl ti mos 7 di- 
as os nú me ros apre sen ta ram um pe- 
que no de crés ci mo, atin gin do uma
mar ca de 8 mil ca sos por se ma na.

No en tan to, o epi de mi o lo gis ta ex- 
pli ca que não se po de ter cer te za mes- 
mo de uma re du ção e é pre ci so es pe- 
rar o com por ta men to do ví rus e os re- 
gis tros dos ca sos da co vid-19 em ou- 
tros mu ni cí pi os do es ta do.

“Te mos que es pe rar mais um tem- 
po, pra ver se a re du ção é mes mo pra
va ler, por que a do en ça apre sen ta al- 
gu mas flu tu a ções e de pen de mui ta
das no ti fi ca ções, en tão ela au men ta e
cai com mui ta frequên cia e pre ci sa- 
mos de uma re du ção sus ten ta da por
um pe río do pro lon ga do pa ra di zer
que a epi de mia pas sou do pi co e co- 
me ça a de mons trar si nais de con tro le.
Pro va vel men te che ga mos a um pla tor
com uma es ta bi li za ção tal vez co mo
ten dên cia de co me çar a re du zir no in- 
te ri or do Ma ra nhão”, afir mou Antô- 

nio.
Ain da du ran te a li ve, o es pe ci a lis ta

ex pli ca que há dois fa to res pa ra apon- 
tar o pi co da cur va de con tá gio da do- 
en ça. O ín di ce usa da dos de ci da des
co mo Im pe ra triz, San ta Inês, Cha pa- 
di nha, Açai lân dia, por exem plo, que
já atin gi ram um pa ta mar bas tan te
gran de de ca sos con fir ma dos do no vo
co ro na ví rus e, tam bém, de mu ni cí pi- 
os ma ra nhen ses que ain da es tão no
iní cio da cur va de ele va ção no nú me- 
ro de ca sos, por exem plo.

Antô nia apon ta que a pro gres são
da do en ça es tá li ga do a três fa to res
im por tan tes mui to li ga dos ao com- 
por ta men to da po pu la ção ho je: per- 
cen tu al de pes so as que es tão em ca sa,
no iso la men to so ci al, o que re tar da a
con ta mi na ção da do en ça; e tam bém
ao uso de más ca ras; e a quan ti da de de
pes so as que já con traí ram a do en ça,
por que se gun do o es pe ci a lis ta, irão fi- 
car imu nes por um cer to tem po e não
irão con trair nem trans mi tir a do en ça.

O mé di co in for mou que há uma di- 
fi cul da de quan to a re a li za ção de tes- 
tes no in te ri or do es ta do.

“Pa ra ca da ca so no ti fi ca do, nós te- 
mos ou tro 7 a 10 ca sos que não en- 
tram no sis te ma de no ti fi ca ção, o que
po de ser ex pli ca do por que mui ta gen- 
te con trai a do en ça e per ma ne ce as- 
sin to má ti co; pes so as que pos su em a
do en ça mui to le ve e aque les que só
pos su em a sus pei ta do ví rus e não
con se guem re a li zar os tes tes”, ex pli ca
o es pe ci a lis ta.

Ain da du ran te a trans mis são, o mé- 
di co epi de mi o lo gis ta ex pli cou que a
ca pi tal ma ra nhen se es tá apre sen tan- 
do uma re du ção sus ten ta da de ca sos,
já que em São Luís que atin giu um pi- 
co de 2000 ca sos por se ma na e ho je
che ga a um nú me ro de 400 se ma nais.

Antô nio in for ma, ain da, que mes- 
mo com a aber tu ra de al guns seg men- 
tos, São Luís não de tec tou ne nhum
au men to da trans mis são, mas que o
ris co de re tor no da do en ça não es tá
des car ta do.

Pa ra ex pli car a di mi nui ção da do- 
en ça, o mé di co usa três ele men tos
prin ci pais:

E con si de ra que o ce ná rio mais
pro vá vel pa ra os pró xi mos di as é que
uma se gun da on da do no vo co ro na ví- 
rus ocor ra em São Luís.

Se gun do in for ma ções do bo le tim
epi de mi o ló gi co, di vul ga do nes ta
quar ta-fei ra (24), pe la SES, o es ta do
tem 73.314 ca sos con fir ma dos de co- 
ro na ví rus e 1836 óbi tos.

Nas úl ti mas 24h, fo ram re gis tra dos
39 no vas mor tes e 1.293 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 1162 pes so as, Im pe ra triz re gis-
trou 68 e a Ilha de São Luís atin giu 63
no vos ca sos.

INDÍGENAS

Mais de um terço das etnias foram atingidas

COLHEITA DE PEQUI NA ALDEIA NGÔJWÊRÊ DOS KISÊDJÊ, TERRA INDÍGENA WAWI

ROGÉRIO ASSIS

A pan de mia de co vid-19 já atin giu
ao me nos 111 po vos in dí ge nas, de
acor do com o Co mi tê Na ci o nal pe la
Vi da e Me mó ria In dí ge na. Em ba lan ço
do gru po, que é in te gra do por li de ran- 
ças in dí ge nas, o to tal de in fec ta dos
nes tes gru pos pe lo no vo co ro na ví rus
já che ga a 7.753 e o de mor tes a 349.

Tam bém es tão con tem pla dos na
con ta do co mi tê os wa rao, o se gun do
mai or po vo in dí ge na da Ve ne zu e la e
que tem bus ca do re fú gio no Bra sil. Há
pou co mais de um mês, o ci clo de
trans mis são da do en ça aco me tia 44
et ni as, co mo apu rou a Agên cia Bra sil,
de mons tran do que a do en ça po de se
alas trar ra pi da men te pe los 305 po vos
in dí ge nas que vi vem no país.

Os nú me ros su pe ram os re gis tra- 
dos ofi ci al men te, pe lo Mi nis té rio da
Saú de, que tem emi ti do bo le tins diá- 
ri os. Na con ta gem da Se cre ta ria Es pe- 
ci al de Saú de In dí ge na (Se sai), são re- 
la ci o na dos 4.771 ca sos con fir ma dos
da do en ça e 128 óbi tos, se gun do atu a- 
li za ção des ta quar ta-fei ra (24), a úl ti- 
ma dis po ní vel. O re la tó rio tam bém
in for ma que 614 ca sos es tão sob in- 
ves ti ga ção.

Em seu ma pe a men to, o mi nis té rio

frag men ta as in for ma ções a par tir dos
Dis tri tos Sa ni tá ri os Es pe ci ais In dí ge- 
nas (DSEIs). A re gião com mai or nú- 
me ro de ca sos con fir ma dos da do en- 
ça é o Al to Rio So li mões, com 555. Na
sequên cia, es tão os DSEIs Ma ra nhão,
com 493; Gua má-To can tins, com 417;
Rio Ta pa jós, com 305.

Pe lo le van ta men to das li de ran ças
in dí ge nas, a di vi são se dá por es ta do.
O Ama zo nas apa re ce li de ran do o ran- 
king, com 152 ca sos, se gui do pe lo Pa- 
rá, com 67, e Ro rai ma, com 41. Ao to- 
do, 19 uni da des fe de ra ti vas já re gis- 
tram ca sos de co vid-19 en tre in dí ge- 
nas.

O Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça
(CNJ) cri ou, nes ta ter ça-fei ra (23), um
ob ser va tó rio pa ra mo ni to rar a pro te- 
ção aos po vos in dí ge nas, que es tão
su jei tos a um ele va do grau de sus ce ti- 
bi li da de du ran te a pan de mia. No si te
do ob ser va tó rio, é pos sí vel en con trar
do cu men tos que con fe rem mai or
trans pa rên cia aos atos do go ver no fe- 
de ral em re la ção a es se gru po po pu la- 
ci o nal, co mo pla ni lhas do Mi nis té rio
da Mu lher, da Fa mí lia e dos Di rei tos
Hu ma nos e da Fun da ção Na ci o nal do
Í

Ín dio (Fu nai) em que se mos tram pla-
ne ja men tos pa ra a dis tri bui ção de
ces tas bá si cas.

O cro no gra ma de for ne ci men to
dos pro du tos, po rém, não tem si do
se gui do ri go ro sa men te. Um dos do- 
cu men tos dis po ni bi li za dos pe lo CNJ
re fe re-se a uma de ci são do Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião, que fi-
xou mul ta de R$ 100 mil con tra a
União, ca so o en te não re a li zas se as
en tre gas de ces tas ali men ta res a co- 
mu ni da des in dí ge nas de São Ga bri el
da Ca cho ei ra (AM), o mu ni cí pio com
a mai or po pu la ção in dí ge na do país e
que tem en fren ta do a pan de mia com
di fi cul da des. Con for me no ti ci ou a
Agên cia Bra sil, a ci da de dis põe de
uma re de pre cá ria de aten di men to
em saú de, ten do atin gi do o li mi te de
ocu pa ção de lei tos já em maio, quan-
do não ti nha ne nhum lei to de Uni da- 
de de Te ra pia In ten si va (UTI), fun da- 
men tal pa ra tra ta men to de pa ci en tes
com sin to mas gra ves de co vid-19. Pa- 
ra ten tar con ter a do en ça, che gou a
ado tar me di das ex tre mas, co mo de-
cre tar to que de re co lher, das 21h às
6h, e a in ter rup ção do trans por te pú-
bli co e dos ser vi ços de tá xi-lo ta ção.

Con ta mi na ções

VÍRUS

Brasil assume 1º lugar em
número de recuperados

PRIMEIRA POSIÇÃO ERA OCUPADA PELOS ESTADOS UNIDOS

O Bra sil ul tra pas sou os Es ta dos Uni dos e se tor nou o
país com mai or nú me ro de pes so as re cu pe ra das de co- 
vid-19 no mun do, in for ma a Uni ver si da de Johns Hop- 
kins, que tem mo ni to ra do a pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus em par ce ria com ór gãos equi va len tes ao Mi nis té- 
rio da Saú de em to dos os paí ses. O pai nel da Johns Hop- 
kins mos tra, no mo men to da re por ta gem, que o Bra sil
con ta bi li za 660.469 pa ci en tes re cu pe ra dos, en quan to os
Es ta dos Uni dos so mam 656.161. A Rús sia es tá em ter cei- 
ro lu gar e re gis tra 374.557 pes so as que fo ram con ta mi- 
na das, mas não apre sen tam mais sin to mas da do en ça.
Lan ça do em 22 de ja nei ro de 2020, o pai nel di nâ mi co
man ti do pe la uni ver si da de re ce be da dos mé di cos de to- 
dos os 188 paí ses sig na tá ri os da Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS) e de vá ri os cen tros se cun dá ri os de
aten di men to mé di co. Os nú me ros são atu a li za dos cons- 
tan te men te. “A dis po ni bi li da de de da dos epi de mi o ló gi- 
cos pre ci sos e ro bus tos em uma epi de mia é um guia im- 
por tan te pa ra de ci sões so bre saú de pú bli ca. O ar qui va- 
men to con sis ten te de in for ma ções é im por tan te pa ra
en ten der a trans mis si bi li da de, o ris co de alas tra men to
ge o grá fi co, as ro tas de trans mis são e os fa to res de ris co”,
afir ma o ar ti go ci en tí fi co que ex pli ca o fun ci o na men to
da fer ra men ta, pu bli ca do na re vis ta mé di co-ci en tí fi ca
bri tâ ni ca The Lan cet.

O ma pa mos tra tam bém que São Pau lo é o se gun do
es ta do mais afe ta do do mun do, com 238.822 ca sos con- 
fir ma dos de co vid-19. Em pri mei ro lu gar, apa re ce é No- 
va York, que tem 390.415 pes so as con ta mi na das com a
do en ça. De acor do com o le van ta men to da Johns Hop- 
kins e a evo lu ção do no vo co ro na ví rus, o mun do de ve
ul tra pas sar a mar ca de 10 mi lhões de ca sos con fir ma dos
nos pró xi mos di as. 

FORÇAS ARMADAS

Defesa apresenta
balanço de ações

OPERAÇÃO MOBILIZOU MAIS DE 30 MIL MILITARES

O Mi nis té rio da De fe sa apre sen tou ba lan ço das ações
pro mo vi das na mis são das For ças Ar ma das de apoio a
ini ci a ti vas de pre ven ção e com ba te à epi de mia do no vo
co ro na ví rus. Se gun do o ór gão, os mi li ta res au xi li a ram
em fren tes di ver sas, co mo lo gís ti ca, pro du ção de me di- 
ca men tos, fa bri ca ção de equi pa men tos de pro te ção e
apoio a po pu la ções in dí ge nas.

A ope ra ção es pe cí fi ca no com ba te à co vid-19 foi ini ci- 
a da no dia 19 de mar ço, oi to di as após a Or ga ni za ção
Mun di al da Saú de (OMS) de cla rar a pan de mia mun di al
en vol ven do o no vo co ro na ví rus. Foi or ga ni za da atu a ção
jun ta men te a ór gãos fe de rais e as sis tên cia a es ta dos e
mu ni cí pi os por 10 co man dos in te gra dos à ini ci a ti va.

Se gun do o Mi nis té rio da De fe sa, a ope ra ção mo bi li- 
zou mais de 30 mil mi li ta res. Des tes, 20 mor re ram em
fun ção da co vid-19 e 7,2 mil fo ram in fec ta dos ao lon go
do pe río do. No to tal, fo ram re a li za das mais de 1 mil ho- 
ras de voo, em vi a gens pa ra ob je ti vos co mo o trans por te
de in su mos e me di ca men tos. Por via ro do viá ria, fo ram
car re ga das 15 to ne la das de in su mos du ran te o pe río do.

As For ças Ar ma das dis tri buí ram 572 mil kits de ali- 
men tos a pes so as de me nor ren da e re for ça ram 2,5 mil
bar rei ras sa ni tá ri as, ado ta das em di ver sas ci da des co mo
for ma de evi tar a cir cu la ção de pes so as di an te das me di- 
das de dis tan ci a men to so ci al.

Além dis so, o Exér ci to con tri buiu pa ra o di re ci o na- 
men to da es tru tu ra de pro du ção tan to pa ra a fa bri ca ção
de in su mos e equi pa men tos de pro te ção in di vi du al
quan to pa ra me di ca men tos. Fo ram ela bo ra das 263 mil
más ca ras ci rúr gi cas pa ra pro fis si o nais de saú de.

Já na área de tra ta men to, o Exér ci to am pli ou a pro du- 
ção de clo ro qui na. De acor do com o mi nis tro da De fe sa,
Fer nan do Aze ve do e Sil va, 1 mi lhão de uni da des, que se- 
ri am des ti na das ori gi nal men te pa ra uti li za ção no com- 
ba te à ma lá ria, já ti nham si do fa bri ca das.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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EDITORIAL

Prorrogação de mandato é casuísmo inaceitável
A pan de mia ace le rou mu dan ças

con si de ra das dis tan tes, fru tos de
ama du re ci men to len to e gra du al. É o
ca so do ho me of fi ce, do en si no a dis- 
tân cia, do e-com mer ce, da di gi ta li za- 
ção ban cá ria, co mer ci al e de ser vi ços.
Tam bém impôs re vi são de ca len dá ri- 
os. Even tos pro gra ma dos com mui ta
an te ce dên cia pre ci sa ram cur var-se à
re a li da de.

Ser vem de exem plo as elei ções mu- 
ni ci pais. Se gun do pre cei to cons ti tu ci- 
o nal, o pri mei ro tur no ocor re no pri- 
mei ro do min go de ou tu bro; o se gun- 
do, no úl ti mo. As sim tem si do des de a
pro mul ga ção da Car ta, em 1988. Com
a cri se sa ni tá ria, po rém, ven ti lou-se a
ne ces si da de de adi ar o plei to. A de ci- 
são so bre a no va da ta, cla ro, ca be ao
Con gres so.

O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE), Luís Ro ber to Bar ro so,
mos trou-se sen sí vel à te se. Com uma
con di ção: pos ter ga-se a ida às ur nas
sem pror ro gar man da tos. Na da mais

sen sa to. O ar gu men to tem du pla van- 
ta gem. De um la do, le va em con ta a
saú de da po pu la ção. De ou tro, res pei- 
ta a von ta de do elei tor.

Em 2016, quan do de po si tou a con- 
fi an ça nes te ou na que le can di da to, o
ci da dão o fez por tem po de ter mi na- 
do. Se ri am qua tro anos. Am pli ar o
pra zo tem no me — es te li o na to elei to- 
ral. A pro pos ta de emen da à Cons ti- 
tui ção (PEC) que tra ta do as sun to le- 
vou em con ta o pac to. O pri mei ro tur- 
no da dis pu ta ocor re rá em 15 de no- 
vem bro. O se gun do, du as se ma nas
de pois, no dia 29.

O Se na do apro vou a PEC com fol ga.
Na pri mei ra vo ta ção, re ce beu o sim de
67 dos 81 par la men ta res. Na se gun da,
64. Com o em pur rão pa ra a fren te,
adia-se a elei ção em seis se ma nas,
tem po ne ces sá rio pa ra re du zir as
ocor rên ci as de co vid-19. Se gun do o
re la tor, We ver ton Ro cha, a de ci são “foi
em ba sa da no po si ci o na men to dos es- 
pe ci a lis tas e na ori en ta ção da ci ên- 

cia”.
Na Câ ma ra, a si tu a ção é di fe ren te.

O pre si den te Ro dri go Maia afir mou
que fal ta apoio pa ra a mu dan ça. Não
há cli ma, se gun do ele, nem se quer pa- 
ra pau tar a PEC. Há si glas que de fen- 
dem a ma nu ten ção da da ta. Ou tras
pro põem mu dan ça ra di cal: es ten der
os man da tos atu ais de pre fei tos e ve- 
re a do res por dois anos. Em 2022, ha- 
ve ria coin ci dên cia de elei ções — mu- 
ni ci pais, es ta du ais e fe de rais. A pro- 
pos ta, apre sen ta da no Se na do, re ce- 
beu 16 vo tos fa vo rá veis e 53 con trá ri- 
os.

Es pe ra-se a mes ma res pos ta dos
de pu ta dos. Opor tu nis mos de vem ser
re cha ça dos. Apro vei tar a pan de mia
pa ra im por ca suís mos é re tro ces so.
Co mo aler tou o mi nis tro Bar ro so, a
me di da fe re cláu su la pé trea da Cons- 
ti tui ção. Man da o bom sen so che gar a
en ten di men to pa ra dar tem po de or- 
ga ni zar o even to e de fi nir ca len dá ri os.
Não é pou co.

O SUS salva vidas. Salvem o SUS

O Bra sil ul tra pas sou as tris tes mar- 
cas de 1 mi lhão de in fec ta dos pe la Co- 
vid-19 e de 50 mil mor tos em de cor- 
rên cia da do en ça. Nos so país, so zi- 
nho, res pon de por 1 a ca da 9 ca sos em
to do glo bo, fi can do atrás em nú me ros
atrás ape nas dos EUA. Em co mum em
am bos os lo cais, os pre si den tes que
ne gam a gra vi da de do pro ble ma e
pen sam mais em eco no mia do que na
saú de, po li ti zan do uma ques tão que
se ria a prin cí pio uni ca men te sa ni tá- 
ria.

Um ar ti go meu pu bli ca do aqui em
O Im par ci al so bre os pro ble mas edu- 
ca ci o nais bra si-lei ros e a pan de mia
ren deu co men tá ri os no Twit ter e um
ami go dis se que a pan de mia es tá ex-
pon do de for ma vis ce ral to dos os nos- 
sos mai o res pro ble mas. Um de les é
nos so sis te ma de sa-úde. Por dé ca das,
as pas tas de saú de (com am plo or ça- 
men to) ser vem co mo bar ga nha po lí ti- 
ca em pe río do de pós-elei ção, on de os
mai o res par ti dos da co li ga ção ven ce- 
do ra dis pu ta vam fer re-nha men te a
pas ta. Ve ja mos: se os mai o res par ti dos
dis pu tam a pas ta da saú de, por que
ho je es ta mos ven do nos so sis te ma
pú bli co com ple ta men te à mer cê da
pan de mia? Não é pre ci so ter pós-dou- 
to ra do em Har vard pa ra per ce ber que
a saú de no Bra sil foi ne gli gen ci a da
por to do es se tem po. En tre tan to, po- 
de ria ser pi or.

A Cons ti tui ção de 1988 cri ou o Sis- 
te ma Úni co de Saú de. Vo cê que lê es se
tex to ago ra sa be o que exis tia an tes
de le? Du ran te o pe río do mi li tar fo ram
cri a dos o Ins ti tu to Na ci o nal de Pre vi- 
dên cia So ci al (INPS) e o Ins ti tu to Na- 
ci o nal de As sis tên cia Mé di ca da Pre vi- 
dên cia So-ci al (INAMPS). Com eles,
ape nas tra ba lha do res com car tei ra
as si na da po de ri am ser aten di dos na
re de. Quem não tra ba lha va sob a pro- 
te ção da Con so li da ção das Leis Tra ba- 

lhis tas (CLT) pre ci-sa va re cor rer às ca- 
sas de mi se ri cór dia. O SUS foi cri a do
ten do co mo re fe rên cia o Ser vi ço Na- 
cio-nal de Saú de do Rei no Uni do, que
tem um di fe ren ci al: par ti ci pa ção po- 
pu lar. Tal vez se ja o úni co exem plo
mun di al on de os usuá ri os do sis te ma
pu de ram par ti ci par da sua con cep- 
ção. Sa be quem se cu rou da Co vid-19
nes se sis te ma? Bo ris John son, pri mei- 
ro-mi nis tro bri tâ ni co. Um ex-ne ga ci-
onis ta da do en ça.

O SUS é uni ver sal. Es tá nos seus
prin cí pi os ba si la res. Ele aten de a to- 
dos de for ma in te-gral, sem dis tin ção
de ca rac te rís ti cas pes so ais ou so ci ais.
Vo cê ja mais che ga rá na por ta de um
pos to de saú de e te rá seu aten di men- 
to ne ga do so men te por que vo cê não
tem um se gu ro de saú de. Seus fi lhos
fo ram va ci na dos pe lo SUS. Vo cê po de
pas sar di as em uma UTI pe lo SUS e ja- 
mais se rá co bra do em na da por is so.
Há pou cos di as, foi no ti ci a do que
uma pes soa no EUA pre ci sou do sis te- 
ma de saú de pa ra o tra ta men to da Co- 
vid-19. A con ta? Mais de um mi lhão
de dó la res, ‘in tra du zí veis’ em re ais
com a atu al cri se. Pa ra quem não sa- 
be, não há ser vi ço de saú de gra tui to e
uni ver sal lá.

Quan do a mai o ria dos go ver nos es- 
ta du ais e mu ni ci pais pe dem, as ve zes
de for ma de-ses pe ra da, pa ra que as
pes so as fi quem em ca sa, é por que sa- 
bem das di fi cul da des da ca pa ci da de
que o SUS tem de aten der to da a po- 
pu la ção. Ima gi ne mos que to das as
pes so as com Co vid-19 pre ci sem ir a
uma UPA fa zer exa mes e, tal vez, fi ca- 
rem in ter na das. Ima gi ne mos ain da
que as ou tras do en ças não su mi ram
de uma ho ra pa ra ou tra. So me-se a is- 
so a fal ta de sa ne a men to bá si co, cau- 
sa dor de ou tra sé rie de pro ble mas de
saú de no país.

Nós te mos o SUS. Mes mo den tro de
uma ló gi ca co mer ci al, on de do nos de
pla nos de saú de lu tam com to das as
for ças pa ra su ca tea-lo, ele con se gue a
du ras pe nas so bre vi ver e ab-sor ve as

pes so as que pre ci sam de le, in cluin do
ser vi ços de al ta com ple xi da de que,
em mui tos ca sos, só exis tem ali. Mes-
mo com con vê nio, pa ci en tes que pre- 
ci sam de me di ca ções e tra ta men-tos
ra ros são sal vos pe lo nos so sis te ma
uni ver sal.

A cur va do no vo co ro na ví rus no
Bra sil, in fe liz men te, con ti nua a cres-
cer. Mui tos fa lam em se gun do pi co da
do en ça quan do ain da nem saí mos do
pri mei ro. Uma sé rie de fa to res con-
cor re ram pa ra is so e aqui po de mos
des ta car dois: a ino pe rân cia do go ver- 
no fe de ral, ao ten tar di mi nuir a gra vi- 
da de da si tu a ção (sim bo li za da em as- 
que ro sas fa las do pre si den te da re pú- 
bli ca

so bre a pan de mia), e a bai xa cons- 
ci ên cia que a mai o ria das pes so as no
país tem da do en ça. Pa re ce que ape- 
nas quan do o ví rus “ba te à por ta” a
pes soa des per ta pa ra o pro ble ma. É aí
que o bra si lei ro vi ra ci da dão. Ao se de-
pa rar com os pro ble mas es tru tu rais
do SUS, a cul pa vai pa ra to do mun do,
me nos pa ra ele mes mo, que pre ci sa va
pas se ar na praia ou fa zer um chur ras- 
co com os ami gos, pois o té dio era
enor me.

Co me ça mos o tex to fa lan do do nú- 
me ro de ca sos no Bra sil. Acre di te: é
mui to mai or. Nos so país po de ser o lo-
cal do mun do com mai or nú me ro de
in fec ta dos e mor tes ca so as coi sas
con ti nu em nes te pé. Sa be mos que a
sub no ti fi ca ção é enor me e a tes ta gem
no país é pí fia. Além dis so, pró xi mo do
in ver no na re gião Cen tro-Sul, pro ble- 
mas res pi ra tó ri os ten dem a agra var o
pro ble ma e o SUS es ta rá lá pa ra re ce- 
bê-los. Es ta mos em uma si tu a ção ca- 
la mi to sa. A ques tão aqui é que po de- 
ria ser bem pi or. Sa be os bo le tins epi- 
de mi o ló gi cos di vul ga dos di a ri a men- 
te? Há o nú me ro de re cu pe ra dos. E es- 
se nú me ro é enor me. Sa be on de a
mai o ria des sas pes so as con-se gue se
cu rar? No SUS. O SUS es tá sal van do o
Bra sil do co ro na ví rus. E te mos o de ver
de sal var o SUS.

» GIL SON AL BER TO NO VA ES
Pro fes sor de di rei to elei to ral e di re tor do Cen tro de Ci ên ci as
e Tec no lo gia da Uni ver si da de Pres bi te ri a na Mac ken zie cam -
pus Cam pi nas

Adi a men to das
elei ções?

O adi a men to das elei ções mu ni ci pais pre vis tas pa ra
ou tu bro vin dou ro em ra zão da pan de mia da co vid-19
ga nhou cor po de pois que o pre si den te do Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so,
co men tou o as sun to, lo go após to mar pos se. Dis se, en- 
tre tan to, que “os pra zos es tão man ti dos, a me nos que
ha ja ris co gra ve pa ra a saú de pú bli ca e não en con tre mos
al ter na ti vas”.

O fa to de es tar mos em qua ren te na le va os mais apres- 
sa di nhos a acha rem que o as sun to se re sol ve fá cil. Não é
as sim. Há ne ces si da de de uma emen da cons ti tu ci o nal,
que não se apro va do dia pa ra a noi te nas du as ca sas le- 
gis la ti vas. Pror ro gar man da tos pa ra ali nhar com as elei- 
ções de 2022 só po de pas sar pe la ca be ça de in te res sei ros
de plan tão ou al guém que não co nhe ce nos sa his tó ria.
Já ti ve mos du as elei ções mu ni ci pais can ce la das: a de
1980 e a de 1986, am bas no re gi me di ta to ri al. As ra zões
fo ram vá ri as. Uma de las di zia que era pa ra di mi nuir cus- 
tos com as elei ções, fa zen do-as to das jun tas. De pois,
mu da ram de ideia e as se pa ra ram. Ago ra, que rem jun tar
de no vo. Ei ta!

Re lem bre mos en tão: em 1980, o Con gres so Na ci o nal
pror ro gou os man da tos dos pre fei tos e ve re a do res.
Lem bro-me bem, pois eu exer cia o car go de ve re a dor
em mi nha ci da de. Uma emen da cons ti tu ci o nal es ten- 
deu por mais dois anos os man da tos. Es tá va mos no re gi- 
me mi li tar.

Ou tra jus ti fi ca ti va pa ra a pror ro ga ção dos man da tos
foi a de que não ha via tem po pa ra que os par ti dos cum- 
pris sem tu do o que a le gis la ção lhes exi gia na re for ma
par ti dá ria ocor ri da em 1979. Lem bre mos que foi nes sa
épo ca que sur gi ram os ou tros par ti dos, além dos dois
exis ten tes até en tão: MDB e Are na.

Na épo ca, co gi tou-se que o go ver no mi li tar não es ta- 
va dis pos to, por não achar con ve ni en te, a en fren tar as
ur nas na que le ano. A opo si ção ha via cres ci do en tre os
anos de 1974 e 1978 e is so dei xa va o Pla nal to de an te nas
li ga das. Afir ma ções ou tras tam bém da vam con ta de que
a mai o ria go ver nis ta no Con gres so se tor na ra no va ma- 
nei ra de os mi li ta res im po rem su as po si ções, subs ti tuin- 
do, as sim, a for ça do AI-5 (Ato Ins ti tu ci o nal nº 5), que
ha via si do re vo ga do no fi nal do go ver no Gei sel, em 1978.
Nes sa épo ca, os pre fei tos das ca pi tais e de áre as con si- 
de ra das de se gu ran ça na ci o nal eram no me a dos pe los
go ver na do res, não elei tos pe lo po vo.

Em 1982, ins ti tuiu-se o man da to de seis anos (1983-
1988) no âm bi to mu ni ci pal, su pri min do-se as elei ções
que se ri am em 1986 e cri an do o vo to vin cu la do pa ra os
car gos em dis pu ta. O vo to só se ria vá li do se da do a to dos
do mes mo par ti do. Na ver da de, o go ver no cen tral pre- 
ten dia atre lar o vo to à for ça po lí ti ca dos de ten to res de
car gos no Exe cu ti vo, ma jo ri ta ri a men te do PDS, par ti do
que apoi a va os mi li ta res.

Nos sa his tó ria re cen te é cheia de al tos e bai xos, idas e
vin das na ques tão elei to ral. Na ver da de, a mú si ca sem- 
pre foi pos ta pe los ocu pan tes do Po der. Ho je, em ple na
pan de mia da co vid-19, há quem pen se em adi ar as elei- 
ções. O de pu ta do Aé cio Ne ves bus ca apoio pa ra sua pro- 
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que trans fe re as elei- 
ções mu ni ci pais pa ra 2022, uni fi can do-as com a elei ção
pa ra pre si den te, se na dor, go ver na dor e de pu ta dos fe de- 
rais e es ta du ais.

Ele jus ti fi ca a PEC com a des ti na ção da ver ba do Fun- 
do Es pe ci al de Fi nan ci a men to de Cam pa nha (R$ 2 bi- 
lhões, além de re cur sos do or ça men to do TSE des tas
elei ções) pa ra o con tro le da co vid-19 e tra ta men to dos
in fec ta dos. Ar gu men to po bre, pa ra di zer o mí ni mo. A
pro pos ta vai mais lon ge: fa la em fim da re e lei ção pa ra
car gos exe cu ti vos a par tir de 2026, com man da to úni co
pa ra es tes, de cin co anos. Ain da mais: pro põe que 1/3
das va gas do Se na do em 2022 não te nha man da to de oi- 
to anos, mas de qua tro, uni fi can do os man da tos da Ca- 
sa. Ain da não te mos de fi ni ção quan to à pos si bi li da de de
adi ar as elei ções, mas o bom sen so nos apon ta pa ra al- 
gu mas for mas de con tor nar a pan de mia e re a li zar o plei- 
to. O Con gres so es tá com a pa la vra. Tal vez re a li zá-la
pou co de pois, ou re a li zar o plei to em dois di as… al go do
gê ne ro. Pror ro gar man da tos, che ga!

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Decisão tirou do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, a competência para
conduzir o processo sobre o suposto esquema de "rachadinha"

Fe der

CASO QUEIROZ

Flávio Bolsonaro tem
vitória no tribunal

A
3a Câ ma ra Cri mi nal do Tri bu- 
nal de Jus ti ça do Es ta do do 
Rio de Ja nei ro (TJRJ) de fe riu, 
nes ta quin ta-fei ra (25/06), 

por 2 vo tos a 1, ha be as cor pus do se- 
na dor Flá vio Bol so na ro (Re pu bli ca- 
nos-RJ), e ti rou do juiz Flá vio Ita bai a- 
na, da 27a Va ra Cri mi nal do Rio, a 
com pe tên cia pa ra con du zir o pro ces- 
so so bre o su pos to es que ma de “ra- 
cha di nha” dos tem pos em que o par- 
la men tar era de pu ta do es ta du al na 
As sem bleia Le gis la ti va do Rio de Ja- 
nei ro (Alerj). No re cur so, a de fe sa ale- 
gou que o Ór gão Es pe ci al do tri bu nal, 
for ma do pe los de sem bar ga do res 
mais an ti gos, se ria com pe ten te pa ra 
jul gar o ca so, já que o se na dor era de- 
pu ta do es ta du al à épo ca dos fa tos in- 
ves ti ga dos.

Du ran te a ses são, a re la to ra do ha- 
be as cor pus, de sem bar ga do ra Sui mei 
Ca va li e ri, deu pa re cer con trá rio ao re- 
cur so da de fe sa de Flá vio Bol so na ro. 
O jul ga men to em pa tou com o po si ci- 
o na men to da de sem bar ga do ra Mô ni- 
ca To le do, que vo tou a fa vor do re cur- 
so. Cou be a Pau lo Ran gel o de sem pa- 
te, com um vo to fa vo rá vel ao pe di do 
do se na dor.

Os ma gis tra dos de ci di ram , ain da, 
man ter, tam bém por 2 vo tos a 1, a va- 
li da de das de ci sões do juiz Flá vio Ita- 
bai a na até ago ra no pro ces so. As de- 
sem bar ga do ras Sui mei Ca va li e ri e 
Mô ni ca To le do con cor da ram em 
man ter os atos, e Ran gel foi con tra.
Con ti nua de pois da pu bli ci da de

Is so sig ni fi ca a ma nu ten ção da pri- 
são de Fa brí cio Quei roz, co mo tam- 
bém, o man da do de pri são con tra a 
sua mu lher, Már cia, que es tá fo ra gi da.

A ADVOGADA DE FLÁVIO BOLSONARO DISSE QUE BUSCARÁ A NULIDADE DE   DE ATOS 

Os dois são sus pei tos de par ti ci pa ção 
no es que ma das “ra cha di nhas” no ga- 
bi ne te do en tão de pu ta do es ta du al 
Flá vio Bol so na ro.

Ape sar da va li da de man ti da, o Ór- 
gão Es pe ci al do TJ, que as su mi rá o ca- 
so, po de re ver as de ci sões to ma das na 
pri mei ra ins tân cia.

A Ad vo ga da de Flá vio Bol so na ro, 
Lu ci a na Pi res, anun ci ou que a de fe sa 
bus ca rá a nu li da de de to dos os atos 
do pro ces so. “Co mo o Tri bu nal de Jus- 
ti ça re co nhe ceu a in com pe tên cia ab- 
so lu ta do juí zo de pri mei ra ins tân cia, 
a de fe sa ago ra bus ca rá a nu li da de de 

to das as de ci sões e pro vas re la ti vas ao 
ca so des de as pri mei ras in ves ti ga- 
ções”, dis se a de fen so ra, por meio de 
no ta.

“A de fe sa sem pre es te ve mui to con- 
fi an te nes te re sul ta do por ter con vic-
ção de que o pro ces so nun ca de ve ria 
ter se ini ci a do em pri mei ra ins tân cia e 
mui to me nos che ga do até on de foi. 
Flá vio Bol so na ro era de pu ta do es ta-
du al na épo ca e o juí zo com pe ten te 
pa ra jul gar o ca so se ria o Ór gão Es pe- 
ci al do Tri bu nal de Jus ti ça do Rio, co- 
mo aca ba de ser re co nhe ci do”, acres- 
cen tou Lu ci a na Pi res.

MARANHÃO

Carlos Decotelli é o novo ministro da Educação

O PRE SI DEN TE JAIR BOL SO NA RO ES CO LHEU O PRO FES SOR CAR LOS AL BER TO DE CO TEL LI CO MO O NO VO MI NIS TRO DA EDU CA ÇÃO.

O anún cio ocor reu por meio das re- 
des so ci ais. “In for mo a no me a ção do
pro fes sor Car los Al ber to De co tel li da
Sil va pa ra o car go de mi nis tro da Edu- 
ca ção. De co tel li é ba cha rel em Ci ên ci- 
as Econô mi cas pe la UERJ, Mes tre pe la
FGV, Dou tor pe la Uni ver si da de de Ro- 
sá rio, Ar gen ti na e Pós-Dou tor pe la
Uni ver si da de de Wup per tal, na Ale- 
ma nha”, es cre veu Bol so na ro.

Ele re a li zou pós-dou to ra do na Ber- 
gis che Uni ver si tat Wup per tal, na Ale- 
ma nha; é dou tor em ad mi nis tra ção fi- 
nan cei ra pe la Uni ver si da de Na ci o nal
de Ro sá rio, na Ar gen ti na; mes tre em
ad mi nis tra ção pe la Fun da ção Ge tú lio
Var gas – FGV/EBA PE; MBA em ad mi- 
nis tra ção pe la FGV/EBA PE/EP GE e
ba cha rel em Ci ên ci as Econô mi cas pe- 
la Uni ver si da de do Es ta do do Rio de
Ja nei ro – UERJ. Com do mí nio so bre os
te mas re la ci o na dos a fi nan ças, ad mi- 
nis tra ção e edu ca ção, De co tel li tam- 
bém foi cri a dor do cur so Ges tão Fi- 
nan cei ra Cor po ra ti va no New York
Ins ti tu te of Fi nan ce e co or de na dor de

Fi nan ças Cor po ra ti vas In ter na ci o nais
na FGV.

Foi pro fes sor de Pós-Gra du a ção
em Fi nan ças na Fun da ção Dom Ca- 
bral e na FGV; pro fes sor e mem bro da
equi pe de cri a ção do cur so de Pós-
Gra du a ção em Fi nan ças na Pon ti fí cia
Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio Gran de
do Sul – PUC RS, jun ta men te com o
juiz Ser gio Mo ro e o pro fes sor Ed gar
Abreu. Co mo Ofi ci al da Re ser va da
Ma ri nha, o no vo pre si den te do FN DE
tam bém atu ou co mo pro fes sor e co- 
or de na dor do Jo go de OMPS na EGN-
Es co la de Guer ra Na val, no Cen tro de
Jo gos de Guer ra, na equi pe do Al mi- 
ran te Al mir Gar ni er.

De co tel li é o ter cei ro mi nis tro a co- 
man dar a pas ta da Edu ca ção no go- 
ver no Bol so na ro. Abraham Wein traub
foi de mi ti do do car go no úl ti mo dia 18
e dei xou o go ver no após for te atri to do
Exe cu ti vo com o Ju di ciá rio, que se in- 
ten si fi cou pe los in sul tos do ex-mi nis- 
tro aos in te gran tes do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF). Ele se en con tra nos

EUA e foi in di ca do por Bol so na ro ao
car go de di re tor do Ban co Mun di al.
Wein traub ha via as su mi do a va ga no
lu gar de Ri car do Vé lez, que fi cou no
car go até abril após pro ta go ni zar uma
ver da dei ra ba ta lha en tre gru pos li ga-
dos a mi li ta res, téc ni cos e ola vis tas.

 

Um dos for tes can di da tos ao car go
era o se cre tá rio es ta du al de Edu ca ção
do Pa ra ná, Re na to Fe der, Por ou tro la-
do, pe sa va que o tam bém em pre sá rio
do se tor de tec no lo gia te nha si do um
dos mai o res do a do res na cam pa nha
de João Do ria em 2016, des ti nan do R$
120 mil ao tu ca no, prin ci pal de sa fe to
po lí ti co do pre si den te.

 
O fi lho nú me ro “02” do pre si den te

da Re pú bli ca, Car los Bol so na ro, tam- 
bém era con tra a in di ca ção de Re na to
Fe der. Na ava li a ção de Car los Bol so- 
na ro, “não é ho ra de no me ar ali a dos
de ini mi gos do go ver no”.

1

2
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Sem con sen so

Bre ca da na Câ ma ra

Nu vem God zil la

“For ças Ar ma das não em pres ta rão nem
um ji pe, nem sol da do e nem um ca bo”

Po lê mi ca elei to ral (1)

Po lê mi ca elei to ral (2)

Nó ce go nas elei ções
To do mun do sa be que o Cen trão é pau pra to da obra. No Con- 

gres so, ao lon go dos anos, o gru po que ho je reú ne mais de 210 de- 
pu ta dos e uma pen ca de se na do res, vem dan do as car tas e re sol- 
ven do as pa ra das nas vo ta ções mais com pli ca das, des de que tais
pau tas se jam do in te res se do Pa lá cio do Pla nal to. Es te ano não é
di fe ren te. Em ple na pan de mia do co ro na ví rus, que aca bou em- 
pur ran do as elei ções mu ni ci pais de 4 de ou tu bro pa ra 15 de no- 
vem bro des te ano, con for me Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
(PEC), apro va da pe lo Se na do na úl ti ma ter ça-fei ra, já re ce beu um
tran co do Cen trão na Câ ma ra.

Mes mo com o país vi ven do uma pan de mia com mais de 1 mi- 
lhão de in fec ta dos e qua se 54 mil mor tos, os par la men ta res do
Cen trão es tão di fi cul tan do a vo ta ção na Câ ma ra, da PEC re la ta da
pe lo se na dor We ver ton Ro cha (PDT-MA) e apro va da pe lo ple ná- 
rio. Os par ti dos do Cen trão apos tam que seus pre fei tos têm mais
chan ce de re e lei ção se fo rem man ti das as da tas atu ais, já que, em
ge ral, o Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal es tá em evi dên cia no com ba te
à Co vid-19. Eles ima gi nam que até no vem bro, os tais ges to res mu- 
ni ci pais per ma ne cem na cris ta da on de, pe las ações de com ba te
ao co ro na ví rus.

Res ta sa ber se tal ava li a ção tem fun da men to ca paz de man ter
as elei ções mu ni ci pais no dia 4 de ou tu bro, co lo can do mi lhões de
bra si lei ros ao ris co de es pa lhar a no va on de de con tá gio do co vid-
19, com aglo me ra ções nas se ções elei to rais. Tam bém se rá ex pos to
ao mes mo ris co de con ta tos de li be ra dos, o con tin gen te de cen te- 
nas de mi lha res de me sá ri os e de mais ope ra do res que fa zem as
elei ções acon te cer. Em bo ra a Cons ti tui ção de ter mi ne que pri mei- 
ro e se gun do tur nos ocor ram, res pec ti va men te, no pri mei ro e úl- 
ti mo do min go de ou tu bro (di as 4 e 25), a mu dan ça saí da do Se na- 
do não agra dou nem um pou co o Cen trão.

A su ges tão das no vas da tas foi fei ta pe lo pre si den te do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral (TSE), mi nis tro Luiz Ro ber to Bar ros, de pois de
ou vir pa re ce rem téc ni cos de vá ri os seg men tos, in clu si ve de mé di- 
cos e es pe ci a lis tas que es tão na li nha de fren te do com ba te ao co- 
ro na ví rus. Se não bas tas sem os par ti dos do Cen trão, tam bém o
Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral e as en ti da des que con gre gam os pre- 
fei tos bo ta ram o pé na pa re de con tra o adi a men to do plei to. Se ja
co mo for, com ape nas três me ses da da ta pre vis ta na Cons ti tui- 
ção, e a cri se do co ro na ví rus sem dá si nal de tré gua, as elei ções
mu ni ci pais ain da têm fu tu ro in cer to.

Co mo a Câ ma ra não apro vou a pro pos ta de mu dan ça das elei- 
ções co mo fez o Se na do, os po lí ti cos e o TSE te rão que pas sar por
no va ro da da de ne go ci a ções, pe lo me nos até a pró xi ma se ma na.
Ago ra não há con sen so. Há im pas se.

Na Câ ma ra, só os par ti dos de opo si ção abra ça ram as mu dan- 
ças pra ti ca da no pa re cer do se na dor We ver ton Ro cha. As sim tam- 
bém é pou co pro vá vel que as pro pos tas que ten tam no Con gres so
adi ar pa ra 2022, com a coin ci dên cia dos man da tos, pos sam pros- 
pe rar.

A Ad mi nis tra ção Na ci o nal Oceâ ni ca e At mos fé ri ca dos Es ta dos
Uni dos in for mou que a cha ma da “nu vem de po ei ra God zil la”, le- 
van ta da no de ser to do Sa a ra pa ra o mun do, se gue ru mo ao mar do
Ca ri be, Es ta dos Uni dos, par te da Amé ri ca do Sul, po den do atin gir
li to rais do Nor des te, co mo São Luís, For ta le za e Na tal.

 

Do mi nis tro do STF, Gil mar Men des, ao res ga tar a fra se de Edu- 
ar do Bol so na ro du ran te a cam pa nha pre si den ci al do pai, se gun do
a qual, pa ra fe char o STF bas ta va um sol da do e um ca bo. Pa ra Gil- 
mar, “as mi lí ci as do Rio po dem em pres tar o sol da do e o ca bo”.

 
Uma ma ni fes ta ção da co mu ni da de de Ca ju ei ro e um

abai xo-as si na do com o Sin di ca to da Cons tru ção Ci vil,
pe din do apoio do go ver na dor Flá vio Di no e da Ale ma

pa ra a re to ma da das obras do Por to São Luís, mos tram
que o mo vi men to con trá rio não tem ló gi ca nem sus ten ta ção le- 
gal.

 
Atu al men te, ape nas uma fa mí lia re sis te den tro da área

do Por to São Luís, cu jas obras fo ram pa ra li sa das, pro- 
vo cou de mis são de 300 tra ba lha do res e atra sa o mai or

in ves ti men to pri va do ho je no Bra sil, com US$ 1 bi lhão,
de em pre sas chi ne sas, na re gião por tuá ria de São Luís.

 
Foi lan ça do em tom de po e sia de cor del, um tex to in ti- 

tu la do “Car ta de Sa ta nás a Tas so Je reis sa ti so bre a pri- 
va ti za ção da água”. O tex to é di ri gi do ao se na dor Tas- 

so, re la tor do pro je to que pri va ti za as águas: “O pró xi- 
mo pas so de ve ser co brar a luz do sol e pri va ti zar o ar pa ra

que seus elei to res pa guem pa ra res pi rar!”, iro ni za.

O de pu ta do fe de ral Gil Cu trim (PDT) acre di ta que a Câ ma ra
vai mu dar a PEC do adi a men to das elei ções mu ni ci pais. Mas, de
qual quer for ma, ele as de fen de em 2020. Já o seu co le ga, Edi lá zio
Jú ni or (PSD) não crê que a Câ ma ra te nha 308 vo tos pa ra adi ar o
plei to.

Já os de pu ta dos Pe dro Lu cas, lí der do PDT, diz que seu par ti do
não acei ta mu dan ça pro pos ta no Se na do. En quan to, Edu ar do
Brai de, pré-can di da to a pre fei to de São Luís (po de mos) de fen de
uma am pla dis cus são, ob ser van do prós e con tras, sem afo ba ção.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos médico hospitalar, 

para atendimento das demandas das Unidades Estadual de Saúde / MA, em virtude da progressão 

de casos confirmados pela pandemia COVID-19 (COBRADFE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral)”; 

Abertura: 07/07/2020 às 8h30 (horário de Brasília); Local: Site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos 

Cunha, s/n, Jaracaty; CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 

31985558 e 31985559.

São Luís - MA, 24 de junho de 2020.

GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020
PROCESSO Nº 78174/2020/SES

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 

10 de julho de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 

Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, auferível mediante a menor taxa, pelo critério de 

julgamento por item, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa para 

prestação de serviços de assessoria, cujo trabalho será feito por meio da disponibilização de 

equipe técnica, uso de software especifico para processamento de informação e montagem de 

banco de dados com disponibilização remota, com procedimentos juntos a Receita Federal do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Previdência Social, buscando otimizar a 

situação financeira do Governo do Maranhão, de interesse da Secretaria de Estado da Gestão, 

Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão – SEGEP, em conformidade com especificações e 

quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro 

de 2011, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e suas alterações, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no sitio 

da www.segep.ma.gov.br.

 São Luís, 23 de junho de 2020.

Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081127/2020 – SARP

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que a licitação em epígrafe, 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição 
de Suprimentos de Informática, de interesse da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP, 
anteriormente adiado até ulterior deliberação, fica REMARCADA para o dia 10 de julho de 2020, às 
09h, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau 

- São Luís/MA. CEP: 65074- 220. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na página 

www.compras.ma.gov.br e no sitio da www.segep.ma.gov.br

São Luís, 23 de junho de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO Nº 012/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240312/2019 – SARP

O Banco da Amazônia S.A., CNPJ: 04.902.979/0001-44, convida a senhora Alda 
Fernanda Sodre Bayma Silva, portadora da CTPS 0005491, Série 00031, UF: 
MA, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, a comparecer de imediato 
em seu local de trabalho para tratar de assunto de seu interresse, na Agência 
situada na Av. Pedro II, bairro: Centro nº 140. Bruna Paraense. Gerencia de 
Gestão de Pessoas

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente 
de licitação, nomeado pela Portaria nº 024/2020 de 06 de fevereiro de 2020, torna 
público o resultado da Licitação, Pregão Presencial SRP nº 008/2020 tendo por objeto: 
Formação de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de produtos de enxoval para recém-nascidos para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, feita no critério Menor Preço por item, 
sagrando-se vencedora a Empresa F.M. DA COSTA – VARIEDADES - ME, inscrita no CNPJ nº 
06.017.421/0001-01 com o valor de R$ 101.079,00 (Cento e um mil e setenta e nove reais), 
estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA. 22 de junho de 2020 - Fabiano 
de Jesus Barbosa Ferreira - Presidente CPL. 

 

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente 
de licitação, nomeado pela Portaria nº 025/2020 de 06 de fevereiro de 2020, torna 
público o resultado da Licitação, Pregão Presencial SRP nº 009/2020 tendo por objeto: 
Formação de registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades das diversas secretarias Municipais de Buriticupu/Ma, feita 
no critério Menor Preço por item, sagrando-se vencedora a Empresa C. ALVES DE BRITO 
ME, inscrita no CNPJ nº 05.861.481/0001-43 com o valor de R$ 1.866.082,62 (Um milhão, 
oitocentos e sessenta e seis mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), estando 
de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA. 22 de junho de 2020 - Fabiano de Jesus 
Barbosa Ferreira - Presidente CPL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 021/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de Materiais e 
Equipamentos de Informática, para atender as necessidades do Município de Coelho Neto – 
MA, no dia 10 de Julho de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 24 de Junho de 2020. Maurício Rocha das 
Chagas – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 022/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob 
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições 
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades do município de Coelho Neto – 
MA, no dia 13 de Julho de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 24 de Junho de 2020. Maurício Rocha das 
Chagas – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020. A Prefeitura Municipal de Esperantinó-
polis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de 
Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializada em 
construção em serviços de obras e engenharia para construção de Dois Portais no Município de 
Esperantinópolis-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras Publicas Habitação e Transpor-
te, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, conforme CONTRATO DE 
REPASSE nº 881619/2018/MTUR/CAIXA, o qual será processado e julgado em conformidade com a 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 (nove) 
horas do dia 15 de julho de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópo-
lis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e 
proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço 
para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo 
endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. 
Esperantinópolis - MA, 23 de junho de 2020. Sueldo Sankly de Freitas Formiga Secretario Municipal 
de Obras Publicas Habitação e Transporte Portaria: 442/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020. A Prefeitura Municipal de Esperantinó-
polis – MA, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte, torna público 
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de 
Preços do tipo Menor Preço Global objetivando a contratação de empresa especializada em 
serviços de obras e engenharia para construção de uma praça no povoado palmeiral no município 
de Esperantinópolis-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação e 
Transportes, em conformidade com o Projeto Básico disposto no Anexo I do edital, conforme 
CONTRATO DE REPASSE nº 881806/2018/MTUR/CAIXA o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à 
realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 17 de julho de 2020. A sessão pública de julgamento será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, 
Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes 
de habilitação e proposta de preços. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no 
mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento 
adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopo-
lis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 23 de junho de 2020. Sueldo Sankly de Freitas Formiga 
Secretario Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte Portaria: 442/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
Tomada de Preços nº 006/2020

Aviso de Licitação. Tomada de Preços nº 006/2020. O Pregoeiro Oficial do Município de Vila 
Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: Contração de 
empresa para realização de serviços de manutenção na rede hidráulica e poços, das 
instalações da sede, povoados e assentamentos, pertencentes ao município de Vila Nova 
dos Martírios – MA. Conforme especificaão técnica. MODALIDADE: Tomada de Preços; TIPO: 
Menor Preço Por Global – Base Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; DATA DE ABERTU-
RA: 17 de julho de 2020, às 09h00min; LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura 
Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e 
seus anexos em horário das 08:00 às 12:00 horas, na sala da CPL- Comissão Permanente de 
Licitação, situada Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, Prefeitura Municipal de Vila Nova dos 
Martírios, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vila Nova dos 
Martírios – MA, 25 de Junho de 2020. Edson Rodrigues Chaves. Secretário Municipal de 
Planejamento, Finanças e Gestão Pública.

Unicef aponta  a Educação do 
Maranhão com o  melhor desempenho 
entre os estados da Amazônia Legal  

A educação do Maranhão, que já 
apresentou os piores indicadores no 
cenário nacional, agora sai na van-
guarda, mais uma vez, pela melhoria 
no desempenho de suas políticas e 
resultados educacionais. Dados do 
Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef), divulgados à Secre-
taria de Estado da Educação (Seduc), 
nesta semana, apontam que o esta-
do alcançou os maiores resultados 
em termos numéricos absolutos no 
âmbito da Amazônia Legal Brasilei-
ra, nas estratégias Busca Ativa Esco-
lar e  Indicadores da Qualidade na 
Educação Infantil (Indique).  

Entre os 9 estados que compõem 
a região da chamada Amazônica Le-
gal, o Maranhão foi o que obteve o 
maior número de rematrículas de 
estudantes que estavam fora da es-
cola. Ao todo, 4.453 crianças foram 
reinseridas no sistema educacio-
nal através do Busca Ativa Escolar 
no estado, com a parceria Seduc e 
Unicef, dentro do Pacto pela Apren-
dizagem, instituído pelo Governo 
do Estado. 

“O Maranhão tem conquistado 
uma vitória exemplar no ‘Busca Ativa 
Escolar’ e no ‘Indique’, a estratégia 
que o Unicef propõe aos municípios 
para um processo de avaliação da 
qualidade da educação infantil. O 
Maranhão, através do compromis-
so e da dedicação de toda equipe 
técnica da Secretaria de Estado da 
Educação, com a parceria de todas 
as secretarias municipais de educa-

ção e as equipes que fazem parte do 
selo Unicef, se tornou o estado com 
o maior número de crianças rematri-
culadas, com a maior participação de 
escolas no Indique. Isso significa, de 
forma muito concreta, que crianças 
estão sendo matriculadas, rematricu-
ladas e que as comunidades escolares 
estão avaliando em busca de melhor 
qualidade de seu desempenho na es-
cola, no ensino infantil”, destacou a 
Chefe do escritório do UNICEF no 
Maranhão, Ofélia Silva.

Para Ofélia, os resultados repre-
sentaram a garantia de direitos e 
desenvolvimento social para as fa-
mílias maranhenses. “Isso é funda-
mental para aquilo que sonhamos 
todos juntos, que cada criança tem 
o direito de estar na escola, de per-
manecer na escola e que a escola 
tenha qualidade para oferecer um 
futuro e um projeto de desenvolvi-
mento para cada criança, para cada 
família e para o estado inteiro. Pa-
rabéns a todos os maranhenses que 
fazem parte dessa iniciativa. A gente 
espera com isso estar em outro pa-
tamar para começar também a tra-
balhar o Busca Ativa Escolar e toda a 
transformação do ensino, inclusive 
com novas metodologias e estraté-
gias, também na escola da rede es-
tadual, alcançando adolescentes e 
jovens. Será uma vitória tremenda. 
Queremos estar junto com vocês e 
estaremos”, enfatizou.     

O secretário de Estado da Educa-
ção, Felipe Camarão, atribuiu os re-

sultados ao esforço e articulação da 
Seduc, junto com o Unicef e os mu-
nicípios maranhenses. “Esses bons 
resultados foram obtidos conjunta-
mente, pela parceria com o Unicef e 
a União de Dirigentes Municipais de 
Educação no Maranhão (Undime), 
com esforço e mobilização de todas 
as redes públicas, para não deixar 
ninguém de fora do processo edu-
cacional. E o mais importante: esses 
resultados representam um marco 
para a vida escolar de muitos ma-
ranhenses”, comemorou. 

De acordo com o Unicef, os resul-
tados educacionais da parceria com 
o Governo do Estado, no âmbito da 
Seduc, alicerçam a implementação 
da estratégia Trajetórias de Sucesso 
Escolar no Maranhão e a continuidade 
das ações que já vêm sendo desen-
volvidas e que possibilitarão atacar 
questões como a distorção idade-sé-
rie e o enfrentamento da cultura do 
fracasso escolar.  

A secretária adjunta de Gestão 
da Rede e Aprendizagem da Seduc, 
Nádya Dutra, destaca a importância 
desse trabalho para a rede pública 
de ensino maranhense. “O trabalho 
em parceria com o Unicef fornece ao 
Maranhão uma base importante para 
que possamos implementar a Busca 
Ativa Escolar no Ensino Médio e em 
toda a educação básica. Falar de Bus-
ca Ativa, nesse momento, em meio à 
pandemia, é fundamental para que 
o estudante e a família sigam acre-
ditando na escola”, concluiu.   

Prefeitura está solucionando problemas históricos de 
bairros como Santa Efigênia e Jardim São Cristóvão

DRENAGEM E ASFALTO

A gestão do prefeito Edi-
valdo Holanda Junior está 
mudando a realidade de de-
zenas de bairros da capital 
com importantes obras de 
melhoria da infraestrutu-
ra. Em alguns desses bair-
ros serviços de pavimenta-
ção e drenagem chegam pela 
primeira vez atendendo uma 
demanda histórica da co-
munidade. Entre as ações, 
executadas pela Prefeitura 
por meio do programa São 
Luís em Obras,  cabe desta-
que às obras de drenagem 
profunda e asfalto que es-
tão sendo realizadas na San-
ta Efigênia e no Jardim São 
Cristóvão. No Geniparana, 
Vila Geniparana e Residen-
cial Orquídea também há 
frentes de serviços de asfal-
tamento em andamento. Os 
canteiros de obras recebe-
ram a visita do gestor mu-
nicipal na tarde da quarta-
feira (24). Durante a vistoria, 
que entrou pela noite, o pre-
feito recebeu o carinho dos 

moradores destas localida-
des que estão felizes com 
a melhoria que representa 
mais mobilidade urbana e 
mais qualidade de vida para 
a população.

“Com o programa São 
Luís em Obras estamos com 
frentes de trabalho em vá-
rios pontos da cidade e em 
várias áreas. Os eixos de as-
falto e drenagem são, sem 
dúvida, um dos mais impor-
tantes uma vez que têm re-
flexo positivo na mobilidade 
urbana, na melhoria da qua-
lidade de vida da população 
e também na economia da 
região. Por muito tempo, a 
população teve de conviver 
com problemas estruturais 
que agora serão sanados a 
partir das obras que esta-
mos executando. Em muitos 
pontos, estamos trabalhando 
para solucionar demandas 
históricas, como a necessi-
dade de drenagem na San-
ta Efigênia e no Jardim São 
Cristóvão. Além dessas duas 

importantes regiões, tam-
bém estamos trabalhando 
na urbanização de bairros 
que há muito não recebiam 
qualquer intervenção públi-
ca, como Geniparana, Vila 
Geniparana e Residencial 
Orquídea”, pontuou o pre-
feito Edivaldo que estava 
acompanhado da primeira-
dama, Camila Holanda, do 
vice-prefeito, Julio Pinhei-
ro e secretário de Obras e 
Serviços Públicos (Semosp), 
Antonio Araújo. De acordo 
com o secretário, a implan-
tação de sistema de drena-
gem, tanto na Santa Efigê-
nia quando no Jardim São 
Cristóvão, vai resolver o pro-

blema de alagamentos e ou-
tros prejuízos que ocorrem 
durante o período chuvoso 
nas duas localidades. “Na 
Santa Efigênia, estamos tra-
balhando para a construção 
de uma linha de drenagem 
de mais de 600 metros, uti-
lizando tubos de 1.500 mi-
límetros (para maior vasão 
dos volumes pluviométri-
cos). Já no Jardim São Cris-
tóvão, estamos construin-
do uma rede de drenagem 
com linha dupla de 800 mi-
límetros em algumas ruas e 
1.200 milímetros na Avenida 
Paulo VI, a principal via da 
região”, informou o titular 
da pasta.
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Alguns especialistas chamam a intensa massa de ar muito seco com poeira do deserto
africano de ''nuvem de poeira Godzilla'' e pode atingir Brasil

O que é a ‘nu vem de po ei ra God zil la’

Mi lhões de to ne la das de areia

Di e ta dos ga fa nho tos

Nu vem de ga fa nho tos é co mum na
Áfri ca

GODZILLA

Nuvem de poeira
chega  Cuba

A
nu vem de po ei ra do de ser to
do Sa a ra que atra ves sou o
Oce a no Atlân ti co e atin giu
Cu ba co me çou ago ra a afe tar

até a qua li da de do ar na Fló ri da, nos
Es ta dos Uni dos. Al guns es pe ci a lis tas
cha mam a in ten sa mas sa de ar mui to
se co com po ei ra do de ser to afri ca no
de “nu vem de po ei ra God zil la”.

É um fenô me no que ocor re anu al- 
men te, mas pa re ce ter se in ten si fi ca- 
do em 2020. Im pul si o na do por ven tos
for tes, o pó do Sa a ra vi a ja atra vés do
Oce a no Atlân ti co do oes te da Áfri ca
du ran te a pri ma ve ra no he mis fé rio
nor te.

Nes ta oca sião, a mas sa de ar se ca e
po ei ren ta per cor reu 8 mil km até o
Ca ri be e co me çou a en co brir, des de o
do min go (21), San Ju an, ca pi tal de
Por to Ri co, que pa re cia en vol ta em
uma ca ma da de ne bli na. Ago ra, um
sis te ma de al ta pres são em pur ra o pó
sa a ri a no até a cos ta do Gol fo da Fló ri- 
da.

Em Mi a mi, a qua li da de do ar na
quar ta era con si de ra da “mo de ra da”,
de acor do com o es cri tó rio de ges tão
de re cur sos am bi en tais e a se cre ta ria
de Saú de da ci da de. As au to ri da des
pe dem que pes so as com pro ble mas
res pi ra tó ri os per ma ne çam em ca sa

A pre vi são é de que a qua li da de do
ar em Cu ba tam bém pi o re  e a nu vem
de ve con ti nu ar so bre a ilha até sex ta-
fei ra. Em Ha va na, o fenô me no cau sa
uma de te ri o ra ção con si de rá vel na
qua li da de do ar, se gun do re la tou o ci- 
en tis ta Eu ge nio Mo je na.

Ele ex pli ca que as nu vens de po ei ra

são car re ga das com ma te ri al al ta- 
men te pre ju di ci al à saú de hu ma na
co mo “fer ro, cál cio, fós fo ro, si lí cio e
mer cú rio”, além de “ví rus, bac té ri as,
fun gos, áca ros pa to gê ni cos, es ta fi lo- 
co cos e po lu en tes or gâ ni cos”.

A mas sa de ar se co e car re ga da de
par tí cu las de areia se for ma so bre o
de ser to do Sa a ra no fi nal da pri ma ve- 
ra, no ve rão e no co me ço do ou to no
no He mis fé rio Nor te, e ge ral men te se
des lo ca em di re ção ao Oes te so bre o
Oce a no Atlân ti co a ca da três ou cin co
di as. Quan do ocor re, cos tu ma ser de
cur ta du ra ção, não su pe ri or a uma se- 
ma na. Po rém a pre sen ça de ven tos su- 
a ves em cer tas épo cas do ano a tor- 
nam mais pro pen sa a cru zar o Atlân ti- 
co e per cor rer mais de dez mil quilô- 
me tros.

É es se o ca so, com uma gi gan tes ca
man cha opa ca en co bre há di as par te
do Oce a no Atlân ti co. Nas ima gens
cap tu ra das por sa té li tes, há uma nu- 
vem mar rom que vai da Áfri ca até o
Ca ri be co bre o azul e bran co vis tos
por sa té li te. Tra di ci o nal men te, a ati vi- 
da de da ca ma da de ar do Sa a ra au- 
men ta em me a dos de ju nho, al can- 
çan do seu pon to má xi mo do fi nal des- 
te mês até me a dos de agos to, quan do
co me ça a di mi nuir ra pi da men te.

Du ran te seu pe río do de mai or ati- 
vi da de, a ca ma da de ar sa a ri a na che ga
até a Fló ri da, Amé ri ca Cen tral e Te xas,
co brin do uma área enor me que, in- 
cluin do as par tes do Atlân ti co, é su pe- 
ri or ao ter ri tó rio dos Es ta dos Uni dos e

do Ca na dá jun tos.
Em vá ri os paí ses do Ca ri be, exis te a

re co men da ção pa ra que os ci da dãos
usem más ca ras e evi tem ati vi da des ao
ar li vre, da da a al ta con cen tra ção de
par tí cu las no ar. Na vi os tam bém fo- 
ram ad ver ti dos so bre a bai xa vi si bi li-
da de pa ra na ve ga ção. Es pe ci a lis tas
afir mam que a atu al nu vem tem a
con cen tra ção mais al ta de par tí cu las
de po ei ra re gis tra da nos úl ti mos 50
anos na re gião. A Ad mi nis tra ção Na ci- 
o nal Oceâ ni ca e At mos fé ri ca dos Es ta- 
dos Uni dos (NO AA, na si gla em in glês)
pre vê que a co lu na de po ei ra do Sa a ra
con ti nu a rá se mo ven do ru mo ao oes- 
te pe lo Mar do Ca ri be, al can çan do
áre as do nor te da Amé ri ca do Sul,
Amé ri ca Cen tral e da Cos ta do Gol fo
dos Es ta dos Uni dos.

De acor do com a NO AA, a ca da ano,
mais de cem mi lhões de to ne la das de
po ei ra sa a ri a na so pram da Áfri ca – e
al gu mas par tí cu las já che ga ram até o
Rio Ama zo nas.

A ca ma da ge ral men te tem en tre
três e cin co quilô me tros de es pes su ra,
e se en con tra a uma al tu ra de um a
dois quilô me tros na at mos fe ra. Se- 
gun do os es pe ci a lis tas, as nu vens de
po ei ra con tri bu em de di ver sas for mas
pa ra os ci clos da na tu re za no pla ne ta.

O ca lor da ca ma da aju da a es ta bi li- 
zar a at mos fe ra quan do o ar quen te da
nu vem pas sa por ci ma de ares mais
fri os e den sos. A po ei ra mi ne ral ab sor- 
ve luz so lar, o que con tri bui pa ra re gu- 
lar a tem pe ra tu ra do pla ne ta.

SUL

Nuvem de gafanhotos faz Brasil declarar emergência

A NUVEM DE GAFANHOTOS ESTÁ NA ARGENTINA E PODE CHEGAR AO RIO GRANDE DO SUL

Ape sar do go ver no ar gen ti no afir- 
mar que a nu vem de ga fa nho tos es tá
se des lo can do em di re ção ao Uru guai,
o Bra sil de cla rou es ta do de emer gên- 
cia fi tos sa ni tá ria nos es ta dos do Rio
Gran de do Sul e em San ta Ca ta ri na.

A me di da foi pu bli ca da na ma dru- 
ga da des ta quin ta-fei ra, 25, no Diá rio
Ofi ci al da União e tem por ob je ti vo
per mi tir a im ple men ta ção de pla no
de su pres são da pra ga e ado ção de
me di das emer gen ci ais.

De acor do com o Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, a emer gên cia fi tos sa ni tá- 
ria tem pra zo de um ano.

A nu vem de ga fa nho tos es tá a cer ca
de 130 km em li nha re ta do mu ni cí pio
bra si lei ro de Bar ra do Qua ra, na fron- 
tei ra do Rio Gran de do Sul com a Ar- 
gen ti na. A pre o cu pa ção das au to ri da- 
des do se tor agro pe cuá rio e de pro du- 
to res ru rais é o da no que a pra ga pos sa
cau sar às la vou ras e pas ta gens, se
hou ver in fes ta ção.

Pa ra me te o ro lo gis tas, a che ga da da

nu vem de ga fa nho tos ao ter ri tó rio
bra si lei ro vai de pen der da con di ção
cli má ti ca no Sul nos pró xi mos di as.

A ocor rên cia e o des lo ca men to da
nu vem de ga fa nho tos são in flu en ci a- 
dos pe la tem pe ra tu ra e cir cu la ção dos
ven tos. O fenô me no é mais co mum
com tem pe ra tu ra ele va da.

De acor do com os da dos me te o ro- 
ló gi cos pa ra a re gião Sul, pre vis tos pa- 
ra os pró xi mos di as, é pou co pro vá vel
-até o pre sen te mo men to- que a nu- 
vem avan ce pa ra o Bra sil.

A di e ta do in se to va ria, con for me a
es pé cie, en tre fo lhas, ce re ais, ca pins e
ou tras gra mí ne as. A nu vem de ga fa- 
nho tos é ori gi ná ria do Pa ra guai, das
pro vín ci as de For mo sa e Cha co, on de
há cul tu ras de ca na-de-açú car, man- 
di o ca e mi lho.

Os ga fa nho tos es tão pre sen tes no
Bra sil des de o sé cu lo 19 e já cau sa ram

gran des per das às la vou ras de ar roz
na re gião Sul no pe río do de 1930 a
1940. “No en tan to, des de en tão, tem
per ma ne ci do na sua fa se ‘iso la da’, que
não cau sa da nos às la vou ras”, diz a
no ta do mi nis té rio.

Des de 1997, a FAO (bra ço da ONU
pa ra Agri cul tu ra e Ali men ta ção) tem
mo ni to ra do en xa mes des se in se to e
al guns ca sos da pra ga se no ta bi li za-
ram pe lo mun do. Em 2004, uma nu- 
vem de ga fa nho tos atin giu o Cai ro, em
epi só dio que fez lem brar a pas sa gem
bí bli ca das Dez Pra gas do Egi to. Se-
gun do a agên cia de no tí ci as Reu ters, o
ca so cha mou a aten ção por que o en- 
xa me atin giu uma me tró po le com
qua se 15 mi lhões de ha bi tan tes. As
ima gens dos in se tos ta pan do a vi são
das Pi râ mi des de Gi zé cor re ram o
mun do.

Nú me ro de ca sos em 2020

ASTRONOMIA

Objeto celeste
misterioso é detectado

DESCOBERTA INTRIGA OS ASTRÔNOMOS DO MUNDO TODO

Uma no va des co ber ta e no vas per gun tas: um ob je to
ce les te, lo ca li za do a 800 mi lhões de anos-luz de dis tân- 
cia, foi de tec ta do usan do on das gra vi ta ci o nais. Com
uma mas sa en tre o me nor bu ra co ne gro e a mai or es tre- 
la de nêu trons, sua na tu re za per ma ne ce um mis té rio
pa ra os as trô no mos.

“Mais uma vez, a ob ser va ção das on das gra vi ta ci o- 
nais re ve la o des co nhe ci do. O ob je to mais le ve des te sis- 
te ma tem uma mas sa nun ca an tes ob ser va da”, dis se Gi- 
o van ni Lo sur do, do Ins ti tu to Na ci o nal de Fí si ca Nu cle ar
ita li a no e por ta-voz da LI GO Sci en ti fic Col la bo ra ti on
(LSC) em um co mu ni ca do.

Em 14 de agos to de 2019, on das gra vi ta ci o nais che ga- 
ram aos de tec to res ame ri ca nos Li go e eu ro peu Vir go. O
ins tru men to ame ri ca no LI GO (La ser In ter fe ro me ter
Gra vi ta ti o nal-Wa ve Observatory), com pos to por du as
ins ta la ções se pa ra das, já ha via per mi ti do em se tem bro
de 2015 a pri mei ra ob ser va ção di re ta des sas on das que
Al bert Eins tein ha via pre vis to em sua te o ria da re la ti vi- 
da de ge ral.

O Vir go, lo ca li za do per to de Pi sa, na Itá lia, ha via rei ni- 
ci a do em 2017 após vá ri os anos de me lho ri as e par ti ci- 
pou da pri mei ra ob ser va ção da fu são de du as es tre las de
nêu trons.

De acor do com um es tu do pu bli ca do no The
Astrophysical Jour nal Let ters, es se no vo si nal de tec ta do
foi emi ti do cer ca de 800 mi lhões de anos-luz, quan do o
ob je to mis te ri o so se fun diu com um bu ra co ne gro.

Os as trô no mos há mui to se per gun tam so bre a fal ta
de ob ser va ção de ob je tos com pac tos com mas sa en tre
2,5 e 5 mas sas so la res, “uma ga ma de mas sas apa ren te- 
men te mui to le ves pa ra um bu ra co ne gro e mui to pe sa- 
das pa ra uma es tre la de nêu trons”.

Uma “mis te ri o sa área cin za” na qual es se no vo ob je to
se en qua dra.

“Uma no va des co ber ta, que le van ta no vas ques tões.
Qual é a sua na tu re za?”, per gun tam os as trô no mos.

PREOCUPAÇÃO

“Novo zika” pode
gerar pandemia

MOSQUITO AEDES ALBOPICTUS, HOSPEDEIRO DO ZIKA VÍRUS

Pes qui sa do res dec ta ram em cir cu la ção no Bra sil uma
no va li nha gem do ví rus zi ka, se gun do pes qui sa do res do
Cen tro de In te gra ção de Da dos e Co nhe ci men tos pa ra
Saú de (Ci dacs), da Fi o cruz Bahia. Por is so, a pos si bi li da- 
de de uma no va epi de mia ga nhou mais for ça, in for mou
a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), após a re a li za ção
de um es tu do. O acha do foi pu bli ca do no pe rió di co In- 
ter na ti o nal Jour nal of In fec ti ous Di se a ses e ser ve co mo
aler ta pa ra a vi gi lân cia da do en ça.

São co nhe ci das du as li nha gens do ví rus zi ka: a asiá ti- 
ca e a afri ca na (sub di vi di da em ori en tal e oci den tal).
Atra vés de uma fer ra men ta que mo ni to ri za as sequên ci- 
as ge né ti cas do ví rus, os ci en tis tas do Ci dacs, da Fi o cruz
Bahia, de tec ta ram, pe la pri mei ra vez no país, um ti po
afri ca no do zi ka, com po ten ci al pa ra ori gi nar uma no va
epi de mia.

A in tro du ção de uma no va li nha gem no país foi iden- 
ti fi ca da por uma fer ra men ta de mo ni to ra men to ge né ti- 
co que ana li sa sequên ci as dis po ní veis em ban co de da- 
dos pú bli cos e per mi te iden ti fi car as li nha gens de zi ka
pre sen tes em ba ses de da dos do Na ti o nal Cen ter for
Biotechnology In for ma ti on (NC BI – Cen tro Na ci o nal de
In for ma ção Bi o tec no ló gi ca, em tra du ção li vre).

“A li nha gem afri ca na foi iso la da em du as re giões di fe- 
ren tes do Bra sil: no Sul, vin do do Rio Gran de do Sul, e no
Su des te, do Rio de Ja nei ro”, in for ma o es tu do da Fi o- 
cruz, mai or cen tro de in ves ti ga ção mé di ca da Amé ri ca
La ti na.

De acor do com o Mi nis té rio da Saú de, em 2020, fo- 
ram no ti fi ca dos 3.692 ca sos pro vá veis do ví rus da zi ka.
Se gun do os ci en tis tas, com a no va li nha gem ge né ti ca, a
si tu a ção po de mu dar.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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Balaio em live

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 ju ni no 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), às 18h.

Guarnicê em outubro

O rei tor da UF MA, pro fes sor Na ta li no Sal-
ga do, anun ci ou nes sa se ma na a re a li za-
ção on li ne do 43º Fes ti val Guar ni cê de Ci ne-
ma. O mai or even to do ci ne ma na ci o nal no
Ma ra nhão vai acon te cer de 14 a 21 de ou tu- 
bro des te ano e vai in te grar a pro gra ma ção
ins ti tu ci o nal de ce le bra ção pe los 54 anos da
Uf ma. Na ta li no Sal ga do ga ran tiu ain da que
acon te ce rão to das as mos tras com pe ti ti vas e
pre mi a ções, con for me edi tal do even to.

A OAB Ma ra nhão da rá iní cio nes te
sá ba do, 27, a par tir das 8h, ao
seu pro gra ma de tes ta gem pa ra Co -
vid-19 das ad vo ga das e ad vo ga dos
do es ta do. O pro gra ma se gue ao lon -
go de to do o do min go, 28, com dois
pon tos de tes ta gem, um na se de da
OAB Ma ra nhão e ou tro no Es pa ço Re -
ser va da Ilha, no Shop ping da Ilha.
Pa ra o pre si den te da OAB-MA, Thi a -
go Di az, o Pro gra ma de Tes ta gem Co -
vid-19 da OAB/MA tem por ob je ti vo
atin gir ao me nos 30% da clas se.  Pa -
ra is so, a Sec ci o nal da Or dem ad qui -
riu três mil tes tes rá pi dos da Co vid-
19 que se rão dis po ni bi li za dos pe lo
va lor de R$ 50,00  pa ra a ad vo ca cia
ma ra nhen se, sen do gra tui to pa ra
aque les ad vo ga dos e ad vo ga das que
não ti ve rem con di ções.

O mé di co neu ro ci rur -
gião Dr. Maxweyd Frei -
re já es tá com a sua
agen da aber ta pa ra
con sul tas e pro ce di -
men tos ci rúr gi cos na
Ilha de São Luís, dan do
fo co no tra ta men to da
dor, ci rur gia da co lu na
ver te bral e neu ro ci rur -
gia adul ta e pe diá tri ca.
A sua mais no va ca sa
pa ra aten di men tos é a
clí ni ca TAU Me di ci na
In te gra ti va, na Pon ta
do Fa rol, sob o co man -
do do re no ma do psi -
qui a tra Gil ber to Al ves.

O Gru po Po ti guar pro -
mo ve nes se sá ba do,
27, às 10h, o workshop
on li ne  “Co mo Eco no -
mi zar com a sua Re for -
ma” com a pro fa. Bi an -
ca Te re za, ar qui te ta de
in te ri o res e ur ba nis ta,
Dou to ran da em Ar qui -
te tu ra e uma pro fis si o -
nal com mui ta ex pe ri -
ên cia no te ma. Pa ra
par ti ci par, bas ta aces -
sar o Sto ri es ao vi vo do
per fil do ins ta gram:
@po ti guarho me cen ter. 

Desafio 10×10

Uma gin ca na na ci o nal vai en ga jar 10 mi lhões
de jo vens na ar re ca da ção de fun dos ne ces sá ri os
pa ra ali men tar 10 mi lhões de fa mí li as, que es tão
so fren do as con sequên ci as da cri se econô mi ca
cau sa da pe la pan de mia. Es te é o prin ci pal ob je- 
ti vo do De sa fio 10×10, ide a li za do pe lo ur ba nis ta
Ed gard Gou veia Jú ni or e apoi a do por ONGs, ar- 
tis tas, in flu en ci a do res e lí de res re li gi o sos e da
ini ci a ti va pri va da. Até dia 19 de ju lho, o De sa fio
10×10 vai trans for mar a in ter net bra si lei ra em
uma gran de gin ca na vir tu al ten do a ju ven tu de
co mo pro ta go nis ta.

Quando setembro chegar

Com a im po si ção do iso la men to so ci al, mi- 
lha res de fes tas e ca sa men tos, so nha dos e pre- 
pa ra dos por me ses a fio, ti ve ram que ser adi a- 
dos. So men te na pla ta for ma iCa sei, fo ram mais
de 3,5 mil ce rimô ni as can ce la das des de o iní cio
do sur to de co ro na ví rus no Bra sil, em mar ço
des te ano. A em pre sa, no en tan to, es tá con fi an te
de que o mer ca do ga nha rá no vo fô le go em bre- 
ve. Es se en tu si a mo é em ba sa do em pes qui sa re-
a li za da com noi vos ca das tra dos na pla ta for ma.
A iCa sei es pe ra uma re to ma da do mer ca do, ain- 
da que tí mi da, pa ra se tem bro.

Verduras e legumes

Pes qui sa de com por ta men to da UFMG, diz
que o con su mo de ali men tos sau dá veis di mi- 
nuiu du ran te o iso la men to so ci al im pos to pe los
ór gãos de saú de no com ba te a Co vid-19. Em
con tra par ti da, a in ges tão de ali men tos em bu ti- 
dos, con ge la dos e ri cos em açú ca res e gor du- 
ra au men tou. O es tu do apon ta que os ín di ces
de con su mo de ver du ras e/ou le gu mes, em cin- 
co di as ou mais por se ma na, caí ram de 37% pa- 
ra 33%. En quan to is so, a in ges tão de ali men tos
sau dá veis, em adul tos jo vens en tre 18 e 29 anos,
re gis trou ta xas de ape nas 13%.

Pra curtir

A Se cre ta ria Mu ni ci -
pal de Saú de (Se mus)
fi na li za, nes ta sex ta-
fei ra, a úl ti ma fa se da
cam pa nha de va ci na -
ção con tra a In flu en -
za/H1N1 na ca pi tal
ma ra nhen se.

No úl ti mo dia das
ações, se rão va ci na -
das as pes so as que
com põem o pú bli co-
al vo cu jos no mes co -
me çam en tre as le -
tras U e Z. 

Lem bran do que até
quin ta-fei ra, 25, pe -
núl ti mo dia da mo bi -
li za ção, mais de
319.920 do ses ha vi am
si do apli ca das.
No dia 27, 

o Rock in Rio Lis boa
fa rá um pro gra ma ao
vi vo, a par tir das 13h
(ho rá rio de Bra sí lia),
que es ta rá dis po ní vel
aqui no Bra sil no
YouTube
do Rock in Rio Lis boa
e no Fa ce bo ok
do Rock in Rio Lis boa.

A An vi sa – Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria – pu bli -
cou uma por ta ria
no Diá rio Ofi ci al da
União, na úl ti ma
quar ta-fei ra, 24, au -
to ri zan do dois tes tes
clí ni cos com me di ca -
men tos em pa ci en tes
com co vid-19.

Os re mé di os usa dos
se rão o rem de si vir
as so ci a do ao to ci li zu -
ma be e o ru xo li ti ni -
be. 

O rem de si vir tem se
mos tra do re sul ta dos
pro mis so res no tra ta -
men to con tra a Co -
vid-19. 

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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Esse é um dos pontos constantes no novo Protocolo Nacional de Investigação e Perícias
nos Crimes de Feminicídio lançado pelo Governo Federal

Mais de 100 mor tes

Mãe e fi lha mor tas

FEMINICÍDIO

Registro imediato
para desaparecimento

U
m me ca nis mo im por tan te 
que po de sal var a vi da de 
mu lhe res ví ti mas de vi o lên- 
cia es tá em des ta que no 

Pro to co lo Na ci o nal de In ves ti ga ção e 
Pe rí ci as nos Cri mes de Fe mi ni cí dio, 
que vi sa for ta le cer o com ba te à vi o- 
lên cia con tra mu lher e a re pres são da 
cri mi na li da de, lan ça do pe lo Mi nis té- 
rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca. O 
pro to co lo traz uma mu dan ça na ro ti- 
na de co mu ni ca ção de cri mes con tra 
a mu lher, por exem plo, no ca so de de- 
sa pa re ci men to de pes so as, o pro to co- 
lo é es pe rar até 48 ho ras pa ra co mu ni- 
car. No ca so de mu lhe res o pro to co lo 
ori en ta que o fa to se ja re gis tra do ime- 
di a ta men te. Além dis so, de ve ser fei ta 
a ins tau ra ção ime di a ta de inqué ri to 
po li ci al nos ca sos de mor te vi o len ta 
de mu lher.

Pe las nor mas vi gen tes, era pre ci so 
es pe rar 48 ho ras pa ra que is so acon te- 
ces se. Com is so, os ca sos de su mi ço 
po de rão ser mo ni to ra dos pe las for ças 
de se gu ran ça pú bli ca des de o iní cio. 
“Os agen tes de se gu ran ça têm a res- 
pon sa bi li da de de re gis trar o fa to. 
Den tro des sas 48 ho ras de ve ha ver um 
mo ni to ra men to da si tu a ção e, ca so 
per sis ta o de sa pa re ci men to no pra zo 
de 48 ho ras, se ini cia, sim, to do o pro- 
ces so de in ves ti ga ção. Ou se ja, mu lhe- 
res de sa pa re ci das, es se fa to de ve ser 
ime di a ta men te re gis tra do pa ra que se 
ini cie to do um acom pa nha men to e 
mo ni to ra men to da si tu a ção”, dis se o 
mi nis tro da jus ti ça, An dré Men don ça.

A in ten ção é ga ran tir uma apu ra- 
ção mais pro fis si o na li za da, rá pi da e 
efi ci en te. O Pro to co lo pre vê que os 
pro fis si o nais si gam um pa drão des de

O PROTOCOLO TRAZ UMA MUDANÇA NA ROTINA DE COMUNICAÇÃO DE CRIMES

o re gis tro da ocor rên cia até a con clu- 
são da in ves ti ga ção cri mi nal, as se gu- 
ran do as di li gên ci as ne ces sá ri as pa ra 
co lher as evi dên ci as e com pre en der a 
di nâ mi ca e au to ria do cri me.  Além 
dis so, no ca so dos exa mes pe ri ci ais, 
que se ja da da pri o ri da de aos aten di- 
men tos re la ci o na dos às ocor rên ci as 
de fe mi ni cí dio.

O Go ver no Fe de ral acre di ta que a 
me di da tem o po der de con tri buir pa- 
ra a pre ven ção da vi o lên cia do més ti ca 
e fa mi li ar, dis cri mi na ção de gê ne ro e 
su as di ver si da des. Des de 2015, é ca- 

rac te ri za do co mo fe mi ni cí dio o as sas- 
si na to de mu lhe res co me ti dos em ra-
zão do gê ne ro.

Den tro des sas 48 ho ras 

de ve ha ver um 

mo ni to ra men to da 

si tu a ção

Média de 5 crimes por mês no Maranhão

Vin te e oi to ca sos de fe mi ni cí di os
fo ram re gis tra dos no Ma ra nhão es te
ano, nu ma mé dia de cin co cri mes por
mês.

No ano pas sa do, 102 mu lhe res fo- 
ram as sas si na das em to do o es ta do,
des ses ca sos 51 fo ram fe mi ni cí di os.
De acor do com os da dos do De par ta- 
men to de Fe mi ní ci dio, ór gão li ga do à
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí dio e
Pro te ção a Pes so as do Es ta do do Ma- 
ra nhão (SHPP-MA), os nú me ros co- 
me ça ram a cres cer em mar ço des te
ano, o iní cio da pan de mia, quan do
seis mu lhe res fo ram as sas si na das em
15 di as. Em abril fo ram mais oi to.

Leu da, Nayze, Ta lia, Ma ria Lei la,
Cé lia, Bár ba ra, Ana Ru te, Da ni e le,

 Gra ça, Ta li ta, são só al gu mas das ví ti- 
mas. Mu lhe res com ida des en tre 17 e
57 anos que fo ram bru tal men te as sas- 
si na das, em sua mai o ria den tro da
pró pria re si dên cia pe los seus com pa- 
nhei ros ou ex.

Nes ta se ma na a Po lí cia Ci vil atra vés
da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
de Pro te ção à Pes soa (SHPP), apre- 
sen tou um ba lan ço par ci al das in ves- 
ti ga ções que elu ci da ram um ca so de
du plo fe mi ni cí dio que vi ti mou Gra ça
Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra (57) e a fi lha
Ta li ta de Oli vei ra Fri zei ro (27), nno úl- 
ti mo dia 6 de ju nho, em São Luís. O
exe cu tor, o man dan te e quem in ter- 
me di ou o cri me já fo ram pre sos pe la
po lí cia.

PA TRÍ CIA BREN DA

In ves ti ga ções

En ten da o ca so

CA SO MÃE E FI LHA

Ex-ma ri do ne ga ser
man dan te de du plo
fe mi ni cí dio

Du ran te de poi men to na Su pe rin ten dên cia de Ho mi- 
cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP) na úl ti ma quar ta-fei ra
(24), o ex-ma ri do de Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, de
57 anos, ne gou que te nha si do o man dan te do cri me. A
em pre sá ria e sua fi lha Ta li ta de Oli vei ra Fri sei ro, de 27
anos, fo ram en con tra das mor tas por fa mi li a res no dia 7
de ju nho, den tro de um car ro. Elas es ta vam en ro la das
em um len çol, no bair ro Quin tas do Ca lhau, em São
Luís.

O sus pei to, que foi pre so no úl ti mo sá ba do (20), na ci- 
da de de Im pe ra triz, che gou à se de da SHPP acom pa- 
nha do de ad vo ga dos e foi ou vi do pe la che fe do De par ta- 
men to de Fe min cí dio, de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le.

De acor do com a de le ga da, o ex-ma ri do da em pre sá- 
ria além de ne gar qual quer par ti ci pa ção no cri me, in for- 
mou, ain da, que não co nhe cia ne nhum dos ou tros dois
sus pei tos que já es tão pre sos.

De pois de in ter ro ga do, o ex-ma ri do da em pre sá ria foi
en ca mi nha do ao Cen tro de Tri a gem de Pe dri nhas, após
cum pri men to do man da do de pri são tem po rá ria ex pe- 
di do pe la Jus ti ça.

A de le ga da ex pli cou que a pri são tem du ra ção de trin- 
ta di as e ao fim do pra zo, po de ser pror ro ga da ou con- 
ver ti da em pri são pre ven ti va.

Ain da se gun do Vi vi a ne, o ter cei ro en vol vi do no du plo
fe mi ni cí dio, pre so sus pei to de ser o in ter me di a dor da
ne go ci a ção, que te ria con tra ta do o pe drei ro pa ra as sas- 
si nar mãe e fi lha, tam bém ne gou qual quer en vol vi men- 
to no cri me. As in ves ti ga ções de vem con ti nu ar.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (22), du ran te en tre vis ta co le- 
ti va, a de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le in for mou que o ex-
ma ri do da em pre sá ria foi apon ta do pe las in ves ti ga ções
co mo sus pei to de ser o man dan te do du plo fe mi ni cí dio
e es cla re ceu que a prin ci pal mo ti va ção do cri me te ria si- 
do ga nhos de uma dis pu ta ju di ci al re ce bi dos por Gra ça
Ma ria, co mo a pos se de uma em pre sa e um ter re no de
al to va lor.

Ain da se gun do a de le ga da, o au tor do cri me tra ba lha- 
va co mo pe drei ro em uma obra ao la do da re si dên cia
das ví ti mas, e con fes sou ter si do con tra ta do pa ra as sas- 
si nar mãe e fi lha pe lo va lor de R$ 5 mil re ais. O sus pei to
era co nhe ci do da fa mí lia e ti nha li vre aces so à ca sa da
em pre sá ria, por is so, con se guiu en trar no imó vel sem
le van tar qual quer sus pei ta.

As in ves ti ga ções apon tam ain da que as sim que en- 
trou na re si dên cia, o au tor do du plo fe mi ni cí dio ma tou
pri mei ro a mãe as fi xi a da, e lo go de pois a fi lha, tam bém
por as fi xia, além de vá ri os gol pes na ca be ça.

A aná li se de ima gens re ve lou que o ho mem saiu da
ca sa das ví ti mas por vol ta de meio dia do sá ba do (6). Na
oca sião, ele car re ga va uma pe que na bol sa, uma ma le ta
de fer ra men tas e um ce lu lar.

De pois do cri me, o au tor ven deu o apa re lho ce lu lar
no bair ro da Di vi néia, em São Luís. O dis po si ti vo foi en- 
tão lo ca li za do pe la Po lí cia Ci vil, que com a aju da do
Gru po de Ser vi ço Avan ça do (GSA) da Po lí cia Mi li tar,
con se guiu tam bém iden ti fi car o sus pei to.

Um ter cei ro en vol vi do foi pre so pe la po lí cia na úl ti ma
se gun da-fei ra (22) no bair ro do Ja ra ca ti, em São Luís. Se- 
gun do as in ves ti ga ções, o sus pei to era che fe da obra que
es ta va sen do re a li za da ao la do da ca sa das ví ti mas e agiu
co mo um in ter me di a dor en tre o man dan te, o ex-ma ri do
da em pre sá ria e o exe cu tor do cri me. Vi vi a ne Fon te nel le
con tou ain da, que o in ter me di a dor ini ci al men te ofe re- 
ceu um va lor de R$ 3 mil ao pe drei ro, que não acei tou e
fez uma con tra pro pos ta pa ra a exe cu ção do cri me, uma
quan tia de R$ 5 mil re ais, que aca bou sen do acei ta.

Os cor pos de Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, de 57
anos, e Ta li ta de Oli vei ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram en- 
con tra dos en ro la dos em um len çol den tro um veí cu lo
na ga ra gem da re si dên cia das ví ti mas, no dia 7 de ju nho,
no bair ro Quin tas do Ca lhau, em São Luís. De acor do
com as in ves ti ga ções da po lí cia, a em pre sá ria foi amar- 
ra da e as fi xi a da. Já a fi lha, além de so frer as fi xia, ti nha
vá ri as le sões cor po rais pe lo cor po. No imó vel, não fo- 
ram en con tra dos si nais de ar rom ba men to. As ví ti mas
fo ram en con tra das por pa ren tes, que es tra nha ram o su- 
mi ço das du as e re sol ve ram pro cu rá-las.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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Ambev abre diversas vagas de emprego no Maranhão. O número de vagas disponíveis
pode sofrer alterações conforme o preenchimento das cargos

Re qui si tos
• Ser ins cri to no Ca das tro Úni co (Ca -
dÚ ni co);
• Ter ren da fa mi li ar men sal de até três
sa lá ri os mí ni mos. Con si de ran do o va -
lor do sa lá rio mí ni mo atu al, se ri am
até R$ 2.994 por mês;
• Es tar de sem pre ga do há mais de um
ano.

OPORTUNIDADES

Mais de 200 vagas
abertas na Ambev

• São Pau lo
• Rio de Ja nei ro
• Bahia
• Pa ra ná
• Mi nas Ge rais
• Rio Gran de do Sul
• Goiás
• San ta Ca ta ri na
• Per nam bu co

Va gas

• Ana lis ta de Con tro le;
• Ana lis ta de Ges tão;
• Ana lis ta Fi nan cei ro;
• Ana lis ta de Gen te e Ges tão;
• Apren diz em di ver sas áre as;
• Au xi li ar de Mar ke ting;
• Ca das tra dor;
• Con fe ren te;
• Es ta giá rio de di ver sos cur sos;
• Lí der de exe cu ção;
• Lí der de Ven das;
• Lo gís ti ca – Ana lis ta de Con tro le;
• Lo gís ti ca – Ana lis ta de Ro ta;
• Ope ra dor de Pro ces sos;
• Ope ra dor Fa bril;
• Pro mo tor (Ro tas, Ven das e Au to Ser- 
vi ço);
• Re pre sen tan te de Ne gó ci os;
• Téc ni co Ad mi nis tra ti vo;
• Téc ni co de Elé tri ca;
• Téc ni co em Se gu ran ça do Tra ba lho;
• Ven das

A
em pre sa mul ti na ci o nal do ra- 
mo de be bi das Am bev es tá 
com ofe re cen do mais de 220 
va gas de em pre go em di ver- 

sas fun ções e áre as de atu a ção. Com 
va gas pa ra o Ma ra nhão, as opor tu ni- 
da des tam bém são pa ra os es ta dos de:

Ao to do, en tre con tra ta ção ime di a- 
ta e for ma ção de ban co de ta len tos, 
são mais de 220 va gas. As opor tu ni da- 
des ofe re ci das pe la em pre sa são pa ra 
os car gos de:

Re qui si tos Ins cri ções

SÃO 220 VAGAS DE EMPREGO ABERTAS EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL

REPRODUÇÃO

Os re qui si tos exi gi dos va ri am de 
acor do com a va ga pre ten di da. O nú- 
me ro de va gas dis po ní veis po de so frer 
al te ra ções con for me o pre en chi men- 
to das car gos. A Am bev tam bém re- 
cru ta no vos ta len tos pa ra atu a rem co- 
mo jo vem apren diz em di ver sas áre as. 
Os in te res sa dos de vem es tar ma tri cu- 
la dos em cur sos de apren di za gem.

Os in te res sa dos em par ti ci par do 
pro ces so se le ti vo de vem ca das trar 
cur rí cu lo no si te https://am-
bev.gupy.io. É im por tan te lem brar 
que os can di da tos já ca das tra dos não 
pre ci sam efe tu ar um no vo ca das tro, 
bas ta ape nas atu a li zar os da dos pes- 
so ais e/ou pro fis si o nais no sis te ma, se 
ne ces sá rio.

LIBERAÇÃO

CNH de graça para brasileiros de baixa renda

OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUANTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA TAMBÉM PODEM ADERIR AO PROGRAMA

A Câ ma ra dos De pu ta dos es tá ana- 
li san do um pro je to de lei (PL) que
pro põe ofe re cer o aces so gra tui to à
Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
(CNH) aos bra si lei ros ins cri tos no Ca- 
das tro Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais
do go ver no fe de ral, o Ca dÚ ni co.

Se in se rem no pro gra ma fa mí li as
de bai xa ren da que ga nham até meio
sa lá rio mí ni mo por pes soa ou que re- 
ce bem até três sa lá ri os mí ni mos de
ren da men sal to tal, re sul tan do no va- 
lor de R$ 2.994 por mês.

Se gun do o tex to, tan to os be ne fi- 
ciá ri os do Bol sa Fa mí lia quan to do
Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da
(BPC) vão po der ade rir ao no vo pro- 
gra ma au to ma ti ca men te.

O be ne fi ciá rio de ve rá re a li zar to dos
os exa mes e pro vas ne ces sá ri as pa ra
con se guir a ha bi li ta ção na ca te go ria

pre ten di da. Se não for apro va do nas
ava li a ções, não te rá aces so à CNH.

O pro je to es tá em tra mi ta ção no
con gres so na ci o nal e de ve rá li be rar
uma CNH grá tis in ti tu la da “Car tei ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção So ci al”, que
de ve rá ser dis po ni bi li za da sem cus to,
des de que o be ne fi ciá rio se en qua dre
nos cri té ri os exi gi dos do pro gra ma.

O tex to do Pro je to de Lei foi en vi a- 
do pa ra aná li se pe las co mis sões de Vi- 

a ção e Trans por tes, de Fi nan ças e Tri- 
bu ta ção e de Cons ti tui ção e Jus ti ça e
de Ci da da nia. A pro pos ta foi ane xa da
e es tá sen do con si de ra da jun to a ou- 
tro PL, que pro põem que os ci da dãos
de bai xa ren da de vem ter di rei to de
emi tir e re no var a CNH gra tui ta men-
te.

SAU LO DU AI LI BE

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Presa suspeita de matar
criança com down 

A PRISÃO FOI REALIZADA POR UMA EQUIPE DA SHPP

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés da Su pe rin ten- 
dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes soa (SHPP), deu
cum pri men to ao man da do de pri são pre ven ti va con tra
uma mu lher sus pei ta de ho mi cí dio.

A ví ti ma do bár ba ro cri me foi uma cri an ça de 9 anos,
que era por ta do ra da sín dro me de down. Além da do en- 
ça, a cri an ça ain da lu ta va con tra um qua dro de leu ce- 
mia.

De acor do com a po lí cia, o cri me ocor reu no dia 20 de
ju nho 2018 e, na oca sião, o ca dá ver foi en con tra do jun to
a uma ár vo re no bair ro Vi la Co li er, na ca pi tal ma ra nhen- 
se.

Du ran te as in ves ti ga ções, fo ram re a li za das di ver sas
bus cas e apre en sões nos imó veis da sus pei ta. O lo cal foi
pe ri ci a do por con ta de ter si do pal co da mor te vi o len ta,
as sim co mo exa mes de com pa ra ção de ma te ri al ge né ti- 
co.

A pre sa se rá en ca mi nha da ao Pre sí dio Fe mi ni no, on- 
de aguar da rá o jul ga men to.

VILA RIOD

Adolescente apreendido
com pistola e munição

ARMA DE FOGO TAMBÉM FOI APREENDIDA COM O GAROTO

A Po lí cia Mi li tar apre en deu um ado les cen te, sus pei to
de pos se ir re gu lar de ar ma de fo go, du ran te ope ra ção na
Vi la Ri od.

Se gun do a po lí cia, a ope ra ção acon te ceu por vol ta
das 23h, no bair ro da Vi la Ri od, por meio de uma guar ni- 
ção do Gru po Tá ti co Mó vel (GTM) da Po lí cia Mi li tar, lo- 
ta do no 6º Ba ta lhão, equi pe Bra vo, on de o ado les cen te
de 16 anos foi apre en di do.

A guar ni ção re a li za va ron das pe la Rua do Ater ro,
quan do avis tou al guns in di ví du os, os quais ao per ce be- 
rem a apro xi ma ção po li ci al em pre en de ram fu ga. Du- 
ran te a per se gui ção, o ado les cen te foi de ti do em um
quin tal nas pro xi mi da des.

Com o ado les cen te, foi en con tra da uma pis to la au to- 
má ti ca ca li bre 380, con ten do seis mu ni ções in tac tas, e
du as bu chas de ma co nha.

Di an te dos fa tos ex pos tos, a guar ni ção se des lo cou
até o plan tão da Po lí cia Ci vil na Ci da de Ope rá ria, pa ra os
de vi dos pro ce di men tos.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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Após ser ídolo no Moto Club, volante Victor Salvador fecha com o Juventude Samas
para continuação do Estadual e Série D do Brasileiro

REFORÇO

Victor Salvador fecha
com o Juventude
SAULO DUAILIBE

C
om da ta pa ra vol tar o fu te bol 
no Ma ra nhão, os clu bes con- 
ti nu am se re for çan do, in clu- 
si ve os do in te ri or. O Ju ven- 

tu de Sa mas anun ci ou o re for ço de 
Vic tor Sal va dor, vo lan te bas tan te co- 
nhe ci do da tor ci da do Mo to Club.

O atle ta de fen deu as co res do Pa- 
pão do Nor te nas tem po ra das 2018 e 
2019, on de dis pu tou Cam pe o na to 
Ma ra nhen se, Co pa do Nor des te e Sé- 
rie D do Cam pe o na to Bra si lei ro.

Nes te ano, o vo lan te es ta va no 
Guarany de So bral-CE, on de dis pu tou 
ape nas uma par ti da. O jo ga dor che ga 
ao Pei xe Po raquê pa ra a con ti nu a ção 
do Ma ra nhen se 2020 e a Sé rie D, com- 
pe ti ção que o clu be dis pu ta pe la pri- 
mei ra vez em sua his tó ria.

No Pa pão

Fi cha téc ni ca
• No me: Vic tor Sal va dor
• Ida de: 25 anos
• Po si ção: vo lan te
• Pé-pre fe ren ci al: des tro
• Al tu ra: 1.84m
• Pe so: 82 kg
• Úl ti mo clu be: Guarany -CE

VICTOR SALVADOR MARCOU O ÚLTIMO GOL DO NHOZINHO SANTOS ANTES DA REFORMA

Pe lo Mo to Club, Vic tor Sal va dor jo- 
gou por dois anos, on de dis pu tou 22 
par ti das e mar cou seis gols. Um dos 
gols mar ca dos pe lo atle ta, no dia 6 de 
maio de 2018, con tra o Al tos-PI, foi o 
úl ti mo gol do Es tá dio Nho zi nho San- 
tos, que após a par ti da do Mo to con tra 
o ti me pi aui en se, foi fe cha do pa ra re- 
for ma.

Além do Pa pão, Vic tor ain da ves tiu 
a ca mi sa do Ti mon, na Se gun da Di vi- 
são do Cam pe o na to Ma ra nhen se de 
2018. Fo ram cin co par ti das pe la equi- 

pe do in te ri or e ne nhum gol mar ca do. 
Na tem po ra da, Vic tor ten tou aju dar a 
equi pe do Ti mon a su bir pa ra a eli te 
do fu te bol ma ra nhen se, mas não con- 
se guiu.

MERCADO INTERNACIONAL

Arthur aceita proposta
e fecha com a Juventus

BRASILEIRO ARTHUR ESTÁ DE MALAS PRONTAS PARA A ITÁLIA

 ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Após uma lon ga reu nião, em que as con ver sas ha vi am
re cu a do, o vo lan te Arthur acei tou a pro pos ta pa ra tro car
o Bar ce lo na pe la Ju ven tus. O clu be ita li a no che gou a um
va lor que con ven ceu o jo ga dor da se le ção bra si lei ra. Ele
te rá, ca so o ne gó cio se ja con cre ti za do, um con tra to de
cin co anos, e re ce be rá em tor no de 10 mi lhões de eu ros
por tem po ra da.

Pa ra que o mar te lo se ja com ple ta men te ba ti do, res ta
o acer to do Bar ce lo na com o bós nio Pja nic, ou tro en vol- 
vi do na ne go ci a ção. A Ju ven tus re pas sa rá o meio-cam- 
pis ta, além de um va lor em di nhei ro, ao Bar ça. O atu al
sa lá rio de Pja nic, mai or que o de Arthur, era um im pas- 
se, pois a di re to ria ca ta lã via com res tri ção pa gar mais a
um jo ga dor de 30 anos do que pa ga va a ou tro de 23.

Arthur foi do Grê mio pa ra o Bar ce lo na em ju lho de
2018, co mo um dos pi la res da re no va ção da equi pe. De- 
pois de du as tem po ra das, al gu mas le sões e os ci la ções
em su as atu a ções, aca bou se tor nan do um dos fo cos do
clu be pa ra fa zer di nhei ro e cum prir seus com pro mis sos
fis cais nes te ano de 2020. Nes se pe río do, o vo lan te foi ti- 
tu lar da Se le ção no tí tu lo da Co pa Amé ri ca, con quis ta do
em 2019.

PALMEIRAS

Luxa tem cirurgia bem-sucedida

O TÉCNICO  VANDERLEI LUXEMBURGO DEVERÁ RECEBER ALTA HOSPITALAR HOJE, SEXTA-FEIRA

CESAR GRECO/AG. PALMEIRAS

O téc ni co do Pal mei ras, Van der lei Lu- 
xem bur go, foi sub me ti do na ma nhã da úl- 
ti ma quin ta-fei ra a um pro ce di men to ci- 
rúr gi co pa ra re ti ra da da ve sí cu la.

A ci rur gia, re a li za da no Hos pi tal São
Luiz, em São Pau lo, foi bem-su ce di da. Ele
de ve rá ser trans fe ri do pa ra o quar to ain da
on tem, quin ta-fei ra e pro va vel men te re ce- 
be rá al ta hos pi ta lar ho je, sex ta-fei ra.

A in for ma ção de que pas sa ria por ci rur- 
gia foi re ve la da pe lo pró prio trei na dor, em
ví deo di vul ga do na noi te da úl ti ma quar ta-
fei ra, uma se ma na de pois de uma cri se
mui to for te de ve sí cu la. “Ti ve uma cri se de
ve sí cu la na se ma na pas sa da, foi mui to do- 

lo ro so, do eu bas tan te, so fri bas tan te, en tão
com pro me teu bas tan te. Es ti ve no hos pi tal,
a in di ca ção foi ci rúr gi ca”, dis se o trei na dor.

Ti ve uma cri se de ve sí cu la

na se ma na pas sa da, foi

mui to do lo ro so, do eu

bas tan te, so fri bas tan te

NBA

Vince Carter confirma aposentadoria

O AGORA EX-JOGADOR COLECIONOU EM SEU CURRÍCULO HONRARIAS INVEJÁVEIS

NATHANIEL S. BUTLER/GETTY IMAGES

De pois de 22 anos en can tan do os
aman tes do bas que te com en ter ra das e
lan ces es pe ta cu la res, Vin ce Car ter de ci diu
que é ho ra de pa rar. O anún cio foi fei to em
um pod cast do si te The Rin ger, na ma nhã
des sa quin ta-fei ra. “Eu pa rei ofi ci al men te
de jo gar bas que te. Eu pa rei ofi ci al men te
de jo gar bas que te pro fis si o nal men te”,
dis se Car ter.

O ago ra ex-jo ga dor co le ci o nou em seu
cur rí cu lo hon ra ri as in ve já veis: oi to ve zes
se le ci o na do pa ra o Jo go das Es tre las, ca- 
lou ro do ano na tem po ra da 1998-1999,
19º mai or ces ti nha da his tó ria, me da lha
de ou ro nos Jo gos Olím pi cos de Sydney
2000 e cam peão do épi co tor neio de en- 
ter ra das da que le mes mo ano olím pi co.

Vin ce Car ter ain da se des pe de das qua- 
dras com o “tí tu lo” de jo ga dor que dis pu- 
tou mais tem po ra das na his tó ria da li ga,

com pas sa gens por To ron to Rap tors (1998
a 2004), New Jersey Nets (2004 a 2009), Or- 
lan do Ma gic (2009–2010), Pho e nix Suns
(2010–2011), Dal las Ma ve ricks (2011–
2014), Memphis Grizz li es (2014–2017),
Sa cra men to Kings (2017–2018) e Atlan ta
Hawks (2018–2020). A vo ta ção do Con se- 
lho de Ad mi nis tra ção da NBA pe la re to- 
ma da da li ga com 22 equi pes aca bou de- 
ter mi nan do o “fe cha men to de cor ti nas”
na car rei ra do cra que, já que o Atlan ta
Hawks não foi ele gí vel pa ra a “bo lha” da
Disney por não ter mais chan ces de clas si- 
fi ca ção aos playoffs. Di an te des se ce ná rio,
a ofi ci a li za ção da apo sen ta do ria já era es- 
pe ra da. Em mar ço, à re vis ta Sports Il lus- 
tra ted, o jo ga dor dis se que não fi ca ria cha- 
te a do se o jo go do dia 11 da que le mês fos- 
se o úl ti mo de sua car rei ra em fun ção da
pan de mia de co ro na ví rus.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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A história é explicada de maneira tão didática que algumas falas e cenas merecem ser
apreciadas pelos fãs

SÉRIE

Dark fecha ciclo  com
aula sobre física

A
úl ti ma tem po ra da de Dark 
se rá lan ça da pe la Net flix nes- 
te sá ba do (27), e na da mais 
jus to do que uma sé rie de fic- 

ção ci en tí fi ca uti li zar ar ti fí ci os da fí si- 
ca quân ti ca pa ra ex pli car seus nós. 
Mas o que o es pec ta dor irá en con trar 
na ter cei ra par te da obra ale mã é uma 
au la so bre o as sun to pa ra en ten der 
par te da tra ma cri a da por Ba ran bo 
Odar e Jant je Fri e se.

Em um dos epi só di os da no va tem- 
po ra da de Dark, a quar ta pa re de é 
que bra da, e um dos per so na gens da 
his tó ria se vol ta di re ta men te ao pú bli- 
co pa ra en si ná-lo so bre um con cei to 
da fí si ca quân ti ca. A au la ex plí ci ta 
che ga a lem brar a ho ra da re vi são do 
Te le cur so 2000 (1995-2014).

Mas, ape sar de a in for ma ção ser 
im por tan te pa ra en ten der par te da 
nar ra ti va de Dark, os fãs ain da po dem 
se sen tir meio per di dos na pri mei ra 
me ta de da tem po ra da.

A no va le va de epi só di os tem nar ra- 
ti va si mi lar à apre sen ta da pe la sé rie 
até aqui. Os qua tro ca pí tu los ini ci ais 
são chei os de mis té ri os, as sim co mo a 
pri mei ra tem po ra da.

Já os epi só di os fi nais se de sen ro- 
lam em rit mo mais ace le ra do, da mes- 
ma ma nei ra que ocor reu no se gun do 
ano.

Co mo vis to no trai ler di vul ga do pe- 
la Net flix, a his tó ria se rá re to ma da a 
par tir da úl ti ma ce na da se gun da tem- 
po ra da, quan do Martha (Li sa Vi ca ri) 
res ga ta Jo nas (Louis Hof mann) mo- 
men tos an tes do Apo ca lip se.

Da mes ma ma nei ra que Jo nas fi ca

JONAS (LOUIS HOFMANN) NA TERCEIRA TEMPORADA DE DARK

per di do com tan tas no vas in for ma- 
ções, os fãs tam bém po de rão ter es sa 
sen sa ção de con fu são. É co mo se ter 
acom pa nha do a jor na da do pro ta go- 
nis ta nas du as tem po ra das an te ri o res 
não ti ves se sur ti do efei to ne nhum pa- 
ra o pú bli co. Na da faz sen ti do.

Ape sar de os cri a do res te rem man- 
ti do sus pen se so bre o m da tra ma até 
os úl ti mos epi só di os, Ba ran bo Odar e 

Jant je Fri e se fo ram efi ci en tes em res- 
pon der as ques tões prin ci pais da tra- 
ma. En tão, não se pre o cu pe, as re so lu- 
ções não são su per fi ci ais.

A his tó ria é ex pli ca da de ma nei ra 
tão di dá ti ca que al gu mas fa las e ce nas 
me re cem ser apre ci a das pe los fãs. O 
con se lho é pau sar ou mes mo dar 
replay nes ses mo men tos. Afi nal, tu do 
es tá co nec ta do.

INSTAGRAM

Exposição Virtual “Barcos Maranhenses”

A BELEZA DAS EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS NO MARANHÃO É OBJETO DE EXPOSIÇÃO VIRTUAL

JOSÉ MIRANDA

A be le za das em bar ca ções tra di ci o- 
nais do Ma ra nhão é re ve la da em uma
ex po si ção vir tu al iné di ta pen sa da e
pro mo vi da pe lo ar tis ta vi su al ma ra- 
nhen se Jail son Bel fort em seu Ins ta- 
gram.

Apre sen ta pai sa gens icô ni cas de fo- 
tó gra fos pro fis si o nais e ama do res re- 
ve ren ci an do a cul tu ra ma rí ti ma e flu- 
vi al do Ma ra nhão. Bel fort nos co lo ca
em con ta to com olha res di ver sos que
cap tu ra ram bar cos cen te ná ri os em
ação tor nan do evi den te o mo do de vi- 
da de po pu la ções cri a do ras de uma
car pin ta ria na val sin gu lar e ma jes to- 

sa. Es ta mos tra con vi da o pú bli co a co- 
nhe cer a con jun ção en tre tra ba lho na
pes ca, en ga ja men to com a na tu re za e
as in ven ções do gê nio hu ma no dos
cons tru to res de bar co das co mu ni da- 
des. Lu gar que mis tu ra ar te, ar te sa na- 
to, tra ba lho, so bre vi vên cia, be le za e
pai sa gens em cap tu ras fo to grá fi cas
pri vi le gi a das.

A es co lha por ex por nas re des so ci- 
ais se jus ti fi ca por con ta da ne ces si da- 
de de dis tan ci a men to so ci al, ao mes-
mo tem po em que uti li za dos veí cu los
vir tu ais pa ra re ve lar a be le za do con- 
jun to des ses re tra tos da vi da no Ma ra-
nhão.

UFMA

Guarnicê vai ser
realizado em outubro

REITOR NATALINO GARANTIU FESTIVAL PARA OUTUBRO

O rei tor da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (Uf- 
ma), Prof. Dr. Na ta li no Sal ga do, anun ci ou nes sa se ma na
a re a li za ção on li ne do 43º Fes ti val Guar ni cê de Ci ne ma.
O mai or even to do ci ne ma na ci o nal no Ma ra nhão vai
acon te cer de 14 a 21 de ou tu bro des te ano e vai in te grar
a pro gra ma ção ins ti tu ci o nal de ce le bra ção pe los 54
anos da Uf ma. 

Na ta li no Sal ga do ga ran tiu ain da

que acon te ce rão to das as mos tras

com pe ti ti vas e pre mi a ções,

con for me edi tal do even to.

Pre vis to ini ci al men te pa ra es se mês de ju nho, o 43º
Fes ti val Guar ni cê de Ci ne ma te ve que ser adi a do em ra- 
zão da pan de mia de Co vid-19. O even to é uma re a li za- 
ção da Uf ma, por meio da Pró-Rei to ria de Ex ten são e
Cul tu ra (Pro ec), via Di re to ria de As sun tos Cul tu rais
(Dac), com apoio de ins ti tui ções pú bli cas e em pre sas.
Vi sa di fun dir as pro du ções au di o vi su ais e pro mo ver o
in ter câm bio en tre re a li za do res de paí ses ibe ro-ame ri ca- 
nos e de lín gua por tu gue sa.

HUMANO

“Olhar Solidário” une
fotografia e boa ação

LAR DO JOSÉ É UM DOS BENEFICIADOS COM A INICIATIVA

A co vid-19 es pa lha-se pe lo país to do, re ve lan do e tor- 
nan do mais agu da a cri se de saú de no país, a po bre za e a
de si gual da de so ci al, a fo me, a au sên cia de mo ra dia, ma- 
ze las que exi gem de to dos nos sa so li da ri e da de hu ma na.

Di ver sas ini ci a ti vas ocor rem pe lo Bra sil reu nin do fo- 
tó gra fos pa ra o tra ba lho vo lun tá rio. Ins pi ra dos nes tas
ações, um gru po de fo tó gra fos in de pen den tes ma ra- 
nhen ses de sen vol ve ram o Pro je to “Olhar So li dá rio”, no
in tui to de aju dar a po pu la ção ca ren te que so fre com a
pan de mia no Ma ra nhão e es tão em si tu a ção de vul ne ra- 
bi li da de no nos so es ta do.

O gru po de fo tó gra fos or ga ni za dor con tou com a par- 
ce ria de 45 fo tó gra fos con vi da dos que jun tos do a ram de
for ma vo lun tá ria 116 fo to gra fi as pa ra es sa cam pa nha
hu ma ni tá ria.

Pa ra pro te ção das pes so as, as fo tos es ta rão dis po ní- 
veis pa ra vi su a li za ção, con sul ta e es co lha no si te fo to- 
som bra.com.br. Após a es co lha, em até 05 (cin co) di as a
en tre ga se rá re a li za da no pró prio Fo to Som bra (São
Fran cis co, pois tem es ta ci o na men to no fun do) ou por
cor rei os pa ra ou tras ci da des ou país.

O pa ga men to se rá em di nhei ro ou de pó si to ban cá rio
e a ar re ca da ção e pres ta ção de con tas se rão apre sen ta- 
dos no Ins ta gram olhar so li da ri osls, após o en cer ra men- 
to das ven das.

Ca da fo to gra fia se rá́ ven di da por R$ 120,00 (cen to e
vin te re ais). E a ca da fo to ven di da 100 re ais se rá des ti na- 
do a uma das ins ti tui ções es co lhi das.

A or ga ni za ção do pro je to re gis tra sua gra ti dão à ge ne- 
ro si da de de to dos os fo tó gra fos, que em pres ta ram seu
olhar e sua al ma a es ta ação.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020

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

