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04H26 ................ 0.5M

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

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

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

A frase do título é de Nunes, ex-jogador do Flamengo, dita numa entrevista para ex-
plicar como tinha conseguido fazer um gol. Lembrei-me dela acompanhando o de-
senrolar dos acontecimentos relacionados ao presidente nos últimos dias. Vamos 
aos mais relevantes.

"Fiz que fui, não fui, acabei fondo" 

Clubes retornam aos treinos no começo de julho
Após reunião entre clubes e FMF, clubes que disputam a Série A do 

Campeonato Maranhense devem iniciar a preparação no início de julho. A data 
para o retorno do esporte no estado será dia 5 de agosto. Para que a bola volte a 

rolar, os clubes vão ter um mês de preparação antes das partidas. PÁGINA 9

O jornal O Imparcial inicia uma série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São Luís para que 
possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano. A intenção é mostrar de que forma esses pré-candidatos 

pensam sobre determinado tema. A pergunta de hoje é: “Você é contra ou a favor do adiamento das eleições? E por quê?" PÁGINA 5

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

Maranhão tem duas mil ocorrências com pipas
A prática de empinar pipas, que é muito comum principalmente 

entre crianças e adolescentes, tem causado diversos problemas na rede 
elétrica quando a linha se enrosca nos cabos de energia, interrompendo o 

fornecimento de energia elétrica e causando acidentes. PÁGINA 8

SEM COMEMORAÇÃO: Festejo de São Marçal está cancelado em São Luís
Desde cedo circula pelo whatsapp um tuíte falso atribuído ao governador Flávio Dino, em uma montagem muito grosseira para o tipo de 

texto do Twitter. Na mensagem falsa é dito que serão realizadas as festas de São Pedro e São Marçal nos dias 29 e 30 de junho, como ocorre to-
dos os anos nas belas festas maranhenses. Logicamente, são eventos de muita aglomeração e que não vão ocorrer.  PÁGINA 3

Número de óbitos 
por problemas

cardiovasculares 
aumenta 17% 

Os Cartórios de Registro Civil do 
estado do Maranhão registraram 
um aumento de 17% no número de 
mortes por Doenças Cardiovasculares 
no período de 16 de março a 31 de 
maio deste ano, em comparação com 
o mesmo período de 2019. PÁGINA 2

Pesquisa afirma que 
ritmo de contágio de 

coronavírus  segue em 
queda no Maranhão

O ritmo de contágio do coronavírus 
continua caindo tanto em São Luís quanto 
no Maranhão. Em ambos os casos, a taxa 
está abaixo de 1, o que é requisito obrigatório 
para conseguir a redução de novos casos. de 

acordo com o Farol Covid. PÁGINA 2

ELEIÇÕES 2020: A PERGUNTA É...
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Portal da Transparência do Registro Civil em parceria com a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, revelou indíces de mortes por causas cardíacas na pandemia da covid-19

Pra zos do Re gis tro

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Aumenta em 17% 
os óbitos no estado

O
s Car tó ri os de Re gis tro Ci vil
do es ta do do Ma ra nhão re- 
gis tra ram um au men to de
17% no nú me ro de mor tes

por Do en ças Car di o vas cu la res no pe- 
río do de 16 de mar ço a 31 de maio
des te ano, em com pa ra ção com o
mes mo pe río do de 2019. No Bra sil, o
au men to foi de 31%. Os da dos fa zem
par te do no vo mó du lo do Por tal da
Trans pa rên cia, lan ça do nes ta sex ta
(26.06), que reú ne os óbi tos por do en- 
ças car día cas e que foi de sen vol vi do
pe la As so ci a ção Na ci o nal dos Re gis- 
tra do res de Pes so as Na tu rais (Ar pen-
Bra sil) em par ce ria com a So ci e da de
Bra si lei ra de Car di o lo gia (SBC).

O pai nel Es pe ci al Co vid-19, que já
con ta bi li za va os óbi tos cau sa dos pe lo
no vo co ro na ví rus e tam bém os re la ci- 
o na dos às mor tes por cau sas res pi ra- 
tó ri as, pas sa ago ra, tam bém, a apre- 
sen tar os fa le ci men tos por cau sas car- 
di o vas cu la res – co mo mor te sú bi ta,
pa ra da car di or res pi ra tó ria, cho que
car di o gê ni co – do en ças que re gis tra- 
ram cres ci men to no pe río do ana li sa- 
do. No to tal na ci o nal, os óbi tos por es- 
tas en fer mi da des sal ta ram de 14.938
em 2019 pa ra 19.573 em 2020. No Ma- 
ra nhão, hou ve que da: os nú me ros fo- 
ram de 951 em 2019 pa ra 710 em 2020.
Po rém, na ca pi tal, São Luís, hou ve
cres ci men to: os nú me ros fo ram de
244, em 2019, pa ra 306 no mes mo pe- 
río do de 2020 – um au men to de 25%.
No Por tal da Trans pa rên cia, es sas
cau sas de mor tes es tão apre sen ta das
em con jun to, co mo “De mais Óbi tos
Car di o vas cu la res”.

As mor tes por Sín dro me Co ro na ri- 
a na Agu da (In far to) e Aci den te Vas cu- 
lar Ce re bral (AVC) no Ma ra nhão re gis- 
tra ram que da no pe río do ana li sa do,
-4% e -4% res pec ti va men te, o que po- 
de es tar di re ta men te re la ci o na do ao
au men to do nú me ro de mor tes em
do mi cí lio e à di fi cul da de do di ag nós- 
ti co exa to, ana li sa o pre si den te da
SBC, Mar ce lo Quei ro ga. No Bra sil, a
di mi nui ção foi de -14%, com re la ção
aos In far tos, e -5% nos ca sos de AVC.
“A for te cor re la ção po si ti va en tre o au- 
men to de mor tes car di o vas cu la res e
do mi ci li a res não es pe ci fi ca das cor ro- 
bo ra es sas ex pli ca ções, pois po de su- 
ge rir que pe lo me nos al gu mas das
mor tes por in far to e AVC ocor re ram
em ca sa, im pe din do o di ag nós ti co
cor re to. Por ou tro la do, even tos car di- 
o vas cu la res agu dos po dem ter di mi- 
nuí do em al guns lo cais, de vi do a ris- 
cos com pe ti ti vos e me nor ex po si ção a
ga ti lhos se cun dá ri os de even tos car- 
di o vas cu la res, co mo a po lui ção do
ar”, ex pli ca Quei ro ga.

De sen vol vi do me di an te ri go ro sos
cri té ri os de pes qui sas na área car di o- 
vas cu lar, o pai nel traz uma me to do lo- 
gia pró pria de con ta bi li za ção das cau- 
sas mor tis, se guin do os cri té ri os hi e- 
rár qui cos das re gras da Clas si fi ca ção
In ter na ci o nal de Do en ças e pro ble- 
mas re la ci o na dos à saú de (CID-10),
com o ob je ti vo de iden ti fi car a or dem
das cau sas de fa le ci men to de mo do a
es pe ci fi car a do en ça que le vou o pa ci- 
en te a óbi to. “O Por tal da Trans pa rên- 
cia do Re gis tro Ci vil se mos trou um
im por tan te ins tru men to de in for ma- 

ções à so ci e da de e ao Po der Pú bli co,
ge ran do o in te res se de ou tras áre as
em ma pe ar os ín di ces de mor ta li da de
oca si o na dos por pro ble mas car día- 
cos. A ini ci a ti va irá tam bém, fa zer
com que no vas me di das de pre ven ção
se jam im ple men ta das pa ra ame ni zar
es se ti po de mor te”, diz o pre si den te
da As so ci a ção dos Re gis tra do res de
Pes so as Na tu rais do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Ar pen-MA), De va nir Gar cia. As
es ta tís ti cas apre sen ta das na fer ra- 
men ta se ba sei am nas De cla ra ções de
Óbi to – do cu men tos pre en chi dos pe- 
los mé di cos que cons ta ta ram os fa le-
ci men tos – re gis tra das nos car tó ri os
do país.

Mes mo a pla ta for ma sen do um re- 
tra to fi de dig no de to dos os óbi tos re-
gis tra dos pe los Car tó ri os de Re gis tro
Ci vil do país, os pra zos le gais pa ra a
re a li za ção do re gis tro e pa ra seu pos- 
te ri or en vio à Cen tral de In for ma ções
do Re gis tro Ci vil (CRC Na ci o nal), re-
gu la men ta da pe lo Pro vi men to nº 46
do Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça
(CNJ), po dem fa zer com que os nú- 
me ros se jam ain da mai o res. Is to por
que a Lei Fe de ral 6.015/73 pre vê um
pra zo pa ra re gis tro de até 24 ho ras do
fa le ci men to, po den do ser ex pan di do
pa ra até 15 di as em al guns ca sos. A Lei
6.015/73 pre vê um pra zo de até cin co
di as pa ra a la vra tu ra do re gis tro de
óbi to, en quan to a nor ma do CNJ pre- 
vê que os car tó ri os de vam en vi ar seus
re gis tros à Cen tral Na ci o nal em até oi- 
to di as após a efe tu a ção do óbi to.

ESTUDO

Covid-19 com AVC: um risco à saúde humana

CIENTISTAS AVALIARAM PACIENTES  GRAVE: HIPÓTESE É DE QUE A INFECÇÃO CRIE COÁGULOS QUE INTERROMPEM O FLUXO SANGUÍNEO

A co vid-19 che gou a ser con si de ra- 
da uma do en ça res pi ra tó ria. Com o
tem po, fo ram sur gin do in dí ci os de
ocor rên cia de uma sé rie de com pli ca- 
ções em ou tros ór gãos do cor po, prin- 
ci pal men te no cé re bro. Em um es tu do
fei to com 126 pa ci en tes in fec ta dos
pe lo no vo co ro na ví rus, ci en tis tas do
Rei no Uni do mos tram o pro ble ma
neu ro ló gi co mais co mum: o aci den te
vas cu lar ce re bral (AVC). O tra ba lho foi
pu bli ca do na úl ti ma edi ção da re vis ta
The Lan cet Psychiatry.
Pa ra che gar ao re sul ta do, os pes qui sa- 
do res cri a ram uma re de on-li ne em
que mé di cos re por ta ram de ta lhes so- 
bre ca sos clí ni cos en vol ven do com pli- 
ca ções ce re brais e a co vid-19. As pla- 
ta for mas fo ram aces sa das por es pe ci- 
a lis tas em neu ro lo gia, em te ra pia in- 
ten si va e psi qui a tras en tre 2 e 26 de
abril, du ran te a fa se ex po nen ci al da
pan de mia no Rei no Uni do. “Há cres- 
cen tes re la tos de uma as so ci a ção en- 
tre es sa in fec ção e pos sí veis com pli- 

ca ções neu ro ló gi cas ou psi quiá tri cas,
mas, até ago ra, es sas pes qui sas es ta- 
vam li mi ta das a es tu dos de 10 pa ci en- 
tes ou me nos”, afir ma, em co mu ni ca- 
do, Be ne dict Mi cha el, pes qui sa dor da
Uni ver si da de de Li ver po ol.
Se gun do o prin ci pal au tor do es tu do,
es sa é a pri mei ra in ves ti ga ção na ci o- 
nal a abor dar com pli ca ções neu ro ló- 
gi cas as so ci a das à co vid-19. “Mas é
im por tan te ob ser var que ela se con- 
cen tra em ca sos su fi ci en te men te gra- 
ves pa ra exi gir hos pi ta li za ção”, en fa ti- 
za Be ne dict Mi cha el. A equi pe ana li- 
sou 126 in fec ta dos, que fo ram sub me- 
ti dos a uma sé rie de pro ce di men tos
de ima gem, co mo rai os X e to mo gra fia
com pu ta do ri za da.

Coá gu lo san guí neo
Os exa mes mos tra ram que 77 dos 125
pa ci en tes (61%) so fre ram AVC. Em 57,
hou ve for ma ção de um coá gu lo san- 
guí neo no cé re bro, co nhe ci do co mo
der ra me isquê mi co, no ve ti ve ram um
der ra me cau sa do por he mor ra gia ce- 

re bral e um pa ci en te, der ra me cau sa- 
do por in fla ma ção nos va sos san guí- 
ne os ce re brais. “Es ses da dos re pre- 
sen tam um re tra to atu al e im por tan te
das com pli ca ções re la ci o na das ao cé- 
re bro de pa ci en tes hos pi ta li za dos
com co vid-19. É ex tre ma men te ne- 
ces sá rio que con ti nu e mos a co le tá-
los”, de fen de Sa rah Pett, co au to ra do
es tu do e pes qui sa do ra da University
Col le ge Lon don.
A ci en tis ta en fa ti za ain da que a co le ta
de in for ma ções pre ci sa ser am pli a da.
“Tam bém pre ci sa mos en ten der com- 
pli ca ções ce re brais em pes so as da co- 
mu ni da de que têm co vid-19, mas que
não es tão do en tes o su fi ci en te pa ra
se rem hos pi ta li za das. O nos so es tu do
for ne ce as ba ses pa ra tra ba lhos mai o-
res que (….) aju da rão a in for mar so- 
bre a frequên cia des sas com pli ca ções
ce re brais, so bre quem es tá em mai or
ris co e, fi nal men te, so bre qual a me- 
lhor for ma de tra tar es sas pes so as”,
de fen de.

MENOS SOFRIMENTO

Covid-19 registra baixa
gravidade em crianças

 NOVO CORONAVÍRUS É MENOS LETAL  EM CRIANÇAS

Uma no va in ves ti ga ção ci en tí fi ca traz da dos que re- 
for çam a sus pei ta de que as cri an ças so frem for mas me- 
nos gra ves da co vid-19. A equi pe ana li sou 582 jo vens na
Eu ro pa e con cluiu que mor tes pro vo ca das pe la en fer mi- 
da de são mui to ra ras em pa ci en tes pe diá tri cos. Os da- 
dos fo ram di vul ga dos, on tem, na úl ti ma edi ção da re vis- 
ta es pe ci a li za da The Lan cet Child & Ado les cent He alth.
O es tu do in cluiu in for ma ções de vo lun tá ri os com 3 di as
a 18 anos. Em bo ra a mai o ria dos jo vens te nha si do in ter- 
na da (62%) em ra zão da co vid-19, me nos de um em ca- 
da 10 pa ci en tes ne ces si tou de tra ta men to em te ra pia in- 
ten si va. Os pes qui sa do res en fa ti zam que o es tu do en- 
vol veu ape nas pa ci en tes que pro cu ra ram aju da mé di ca
e fo ram tes ta dos pa ra a co vid-19. Des sa for ma, ca sos
mais le ves da do en ça po dem não ter si do in cluí dos. Por
is so, a equi pe acon se lha não ex tra po lar os nú me ros ob- 
ser va dos pa ra a po pu la ção em ge ral.
No en tan to, eles afir mam que as des co ber tas de vem ser
le va das em con ta no pla ne ja men to da de man da por ser- 
vi ços de te ra pia in ten si va à me di da que a pan de mia
avan ce. %u201CNosso es tu do for ne ce a vi são mais
abran gen te da co vid-19 em cri an ças e ado les cen tes até
o mo men to. Fi ca mos fe li zes ao ob ser var que a ta xa de
mor ta li da de em nos so gru po de aná li se foi mui to bai xa,
e é pro vá vel que se ja subs tan ci al men te mais bai xa ain- 
da, uma vez que mui tas cri an ças com do en ça le ve não
te ri am si do le va das à aten ção mé di ca%u201D, afir ma,
em co mu ni ca do, Marc Te bru eg ge, prin ci pal au tor do es- 
tu do e pes qui sa dor do Ins ti tu to de Saú de In fan til Gre at
Or mond Stre et da University Col le ge Lon don, no Rei no
Uni do.

ANÁLISE

Taxa de contágio mantém
queda no Maranhão

NA ILHA, TAXA DE CONTÁGIO ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA ESTADUAL

O rit mo de con tá gio do co ro na ví rus con ti nua cain do
tan to em São Luís quan to no Ma ra nhão. Em am bos os
ca sos, a ta xa es tá abai xo de 1, o que é re qui si to obri ga tó- 
rio pa ra con se guir a re du ção de no vos ca sos. Quan do a
ta xa é su pe ri or a 1, ca da con ta mi na do trans mi te a do en- 
ça pa ra mais de uma pes soa, lo go o ví rus ain da avan ça.
Quan do é abai xo de um, a ten dên cia é que os no vos ca- 
sos co me cem a cair. Afi nal, uma pes soa pas sa a con ta- 
mi nar ca da vez me nos ou tras pes so as. Na prá ti ca, is so
sig ni fi ca que al gu mas pes so as pas sam a não mais con ta- 
mi nar ou tras. Por is so, a quan ti da de de ca sos no vos ten- 
de a se re du zir.

De acor do com a pla ta for ma Fa rol Co vid, que ana li sa
a si tu a ção em to dos os Es ta dos, o rit mo de con tá gio no
Ma ra nhão es tá na clas si fi ca ção “me lho ran do”. Na úl ti- 
ma quin ta-fei ra (25), o va lor mé dio da ta xa de con tá gio
es ta va em 0,78. Uma se ma na an tes, es ta va em 0,89. Du- 
as se ma nas atrás, em 0,95.

Ca pi tal
Em São Luís, a ta xa de con tá gio es tá em 0,66, abai xo

da mé dia es ta du al. Há uma se ma na, era de 0,83. Há du- 
as se ma nas, de 0,87. Se gun do o Fa rol Co vid, a ten dên cia
é de es ta bi li da de na ca pi tal.

Tan to em São Luís quan to na mé dia de to do o Ma ra- 
nhão, a ca pa ci da de hos pi ta lar é con si de ra da boa.

Is so quer di zer que os lei tos não es ta rão to dos ocu pa- 
dos por pe lo me nos dois me ses, “in di can do que o po der
pú bli co te rá tem po pa ra or ga ni zar uma res pos ta ca so o
nú me ro de ca sos ve nha a cres cer de mo do ines pe ra do”.

Me nor ta xa do país
Es tu do da PUC-RJ e FGV apon ta o Ma ra nhão co mo o

es ta do que pos sui a me nor ta xa de trans mis são do co ro- 
na ví rus no país: 0,84. Quan to me nor, me lhor. Ta xas
abai xo de 1 in di cam po ten ci al de que da de no vos ca sos
de co ro na ví rus. De acor do com o es tu do, ape nas dois
es ta dos es tão com ta xa abai xo de 1: Ma ra nhão e Ce a rá.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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SAMARTONY MAR TINS

So bre o sur gi men to da fes ta

Pre con cei to com o boi

Uma ou tra ver são pa ra a fes ta

 Pa trimô nio Ima te ri al da Hu ma ni da de

SEM AGLOMERAÇÃO

Festejo de São Marçal é
suspenso na ilha

O
tra di ci o nal en con tro de ba ta lhões de bum ba
meu boi do so ta que de ma tra ca, que acon te ce
há qua se 100 anos, no bair ro do João Pau lo, em
ho me na gem a São Mar çal, não acon te ce rá es- 

te ano por con ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus (Co- 
vid-19). Com mais de 70 mil ca sos re gis tra dos e mais de
1.500 óbi tos em to do o es ta do, a do en ça ofus cou o bri lho
dos fes te jos ju ni nos do Ma ra nhão.

Des de ce do cir cu lou, nas re des so ci ais, na úl ti ma
quin ta-fei ra (25) um post fal so atri buí do ao go ver na dor
Flá vio Di no. Na men sa gem, foi di to que se ri am re a li za- 
das as fes tas de São Pe dro e São Mar çal nos di as 29 e 30
de ju nho, co mo ocor re to dos os anos. Lo gi ca men te, são
dois even tos de mui ta aglo me ra ção e não po de ri am
ocor rer em tem pos de pan de mia, mes mo com a me lho- 
ra nos in di ca do res epi de mi o ló gi cos. As sim co mo du ran- 
te to do o mês des te ano atí pi co, as apre sen ta ções das
brin ca dei ras ocor rem ape nas pe las re des so ci ais.

Por con ta da si tu a ção, o se cre tá rio es ta du al de cul tu- 
ra, An der son Lin do so, fez ques tão de des men tir o bo a to
em su as re des so ci ais. “In fe liz men te, es se ano, não te re- 
mos ne nhu ma das nos sas tra di ci o nais fes tas ju ni nas,
nem mes mo as fes tas na ca pe la de São Pe dro e o ar ras- 
tão no dia de São Mar çal. O ris co não pas sou. As ati vi da- 
des es tão vol tan do, mas com mui tas res tri ções e ve da da
a aglo me ra ção de pes so as”, afir mou. E acres cen tou:
“Va mos fa zer a nos sa par te. Res pei tar as ori en ta ções,
cui dar da saú de de nos sa po pu la ção pa ra que pos sa mos
vol tar com mais for ça ain da”, dis se An der son Lin do so.

 
A Fes ta de São Mar çal sur giu a par tir da proi bi ção aos

gru pos de bum ba meu boi de se gui rem pa ra a área do
Cen tro da ci da de, sob pre tex to de ma nu ten ção da se gu- 
ran ça, or dem e tran qui li da de. A po lí cia não per mi tia
que os brin can tes pas sas sem do Are al do João Pau lo. Lá
mes mo, eles se en con tra vam e des de en tão o en con tro
dos gru pos de bum ba-boi foi se con so li dan do a ca da
ano e se ex pan diu, to man do pro por ções gi gan tes cas.

Na pes qui sa “Os Ba ta lhões pe sa dos”, es cri ta por Ab- 
ma le na San tos San ches, mes tre em An tro po lo gia pe la
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co (UF PE), pro fes so- 
ra subs ti tu ta da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão
(UF MA) e pro fes so ra do Uni ceu ma, des de a pri mei ra
me ta de do sé cu lo XIX até a me ta de do sé cu lo XX, os gru- 
pos de bum ba meu boi não eram vis tos com “bons
olhos” pe la eli te de São Luís, por is so fo ram proi bi dos de
en trar no cen tro da ci da de, res trin gin do-se seus es pa ços

aos bair ros do João Pau lo até o Are al (on de ho je é o bair- 
ro do Mon te Cas te lo), Anil e zo na ru ral da ilha. Nes se pe- 
río do, a im pren sa ma ra nhen se, as sim co mo a na ci o nal,
con de na vam a “brin ca dei ra”, con si de ran do-a fol gue do
es tú pi do e imo ral, uma brin ca dei ra pró pria de ne gros
que aten ta vam à boa or dem, à ci vi li za ção e à mo ral […]
lo go no Ma ra nhão, o bum ba meu boi foi re pri mi do pe- 
los ór gãos es ta tais, che gan do ao pon to de to tal proi bi- 
ção de apre sen ta ção do boi no pe río do de 1861 a 1867.

 
O pre con cei to, o des pre zo e as proi bi ções em re la ção

às ma ni fes ta ções ad vin das dos se to res mais po bres da
so ci e da de ma ra nhen se se per pe tu a ram por vá ri os anos.
Até por vol ta dos anos de 1950, o bum ba-boi era al vo de
dis cri mi na ção ati va. Po dia-se ou vir até mes mo nas rá di- 
os pes so as que con de na vam e “fa la vam mal des ta brin- 
ca dei ra, que não ti nha êxi to por que era fei ta por pes so as
po bres, pre tas, fei as e anal fa be tas; que os tam bo res de
cri ou la eram pa ra se rem dan ça dos por mis ses”.

Ab ma le na San tos San ches ci ta, na sua pes qui sa, que
já na dé ca da de 1930, mais pre ci sa men te no ano de
1939, um gru po de bum ba-boi dan çou pe la pri mei ra vez
den tro da ci da de e, em 1940, dan çou no bair ro do Are al
(ho je Mon te Cas te lo). A par tir daí, o bum ba-boi pas sou a
se apre sen tar na ci da de. O Sr. Zé Paú guar da em sua me- 
mó ria um epi só dio im por tan te, do iní cio dos anos 1960.
Con ta ele que o en tão pre si den te da Re pú bli ca, João
Gou lart (1961 a 1964), veio vi si tar a ci da de de São Luís e
o gru po de Boi da Mai o ba foi con vi da do a se apre sen tar
no Pa lá cio dos Leões, se de do go ver no do es ta do.

Se gun do Ab ma le na San tos San ches, tais da dos po- 
dem re fle tir que, mes mo du ran te o pe río do de proi bi ção
e nos anos de re pres são mi li tar, os gru pos de bum ba-boi
ti nham cer to aces so e eram acei tos por par te da eli te po- 
lí ti ca e so ci al da ci da de, uma par te bem pe que na, di ga-
se de pas sa gem, mas fun da men tal na me di da em que
cor ro bo ra pa ra al te rar con cep ções e olha res so bre o
bum ba-boi. As sim, es te vai ad qui rin do, com o de cor rer
dos anos, ou tros sen ti dos e atri bui ções, pas sa a des fru- 
tar de es pa ços na mí dia com as pri mei ras gra va ções de
dis cos de bum ba-boi, e a fre quen tar ou tros am bi en tes,
sen do, in clu si ve, so li ci ta do a vi a jar pa ra ou tros es ta dos,
re pre sen tan do o Ma ra nhão; pas sa a re ce ber os pri mei- 
ros in cen ti vos atra vés dos ór gãos ofi ci ais de Cul tu ra, o
que le va ria ao iní cio da ins ti tu ci o na li za ção das brin ca- 
dei ras, que pre ci sam se ca das trar jun to à Ma ra tur (Em- 
pre sa Ma ra nhen se de Tu ris mo), cri a da no fi nal dos anos
1960 pe lo en tão go ver na dor Jo sé Sarney – po lí ti ca con ti- 
nu a da no go ver no da sua fi lha Ro se a na Sarney – e que

na épo ca co or de na va as ati vi da des re la ci o na das às ma- 
ni fes ta ções cul tu rais do es ta do.

Ou tra ver são da ori gem da fes ta é que um dos prin ci- 
pais res pon sá veis pe lo en con tro de bois foi o sau do so
Jo sé Pa cí fi co de Mo ra es, mais co nhe ci do co mo Bi cas,
nas ci do em 1901 e fa le ci do em 1972. Tu do te ria co me ça- 
do quan do ele, após as sis tir no bair ro Anil di ver sas apre- 
sen ta ções de bum ba meu boi, prin ci pal men te dos gru- 
pos do Sí tio do Api cum e de São Jo sé dos Ín di os, fi cou
bas tan te em pol ga do e re sol veu con tra tar as du as brin- 
ca dei ras pa ra fa ze rem apre sen ta ções no bair ro do João
Pau lo, on de re si dia.

Em 1929, os gru pos, ao se des lo ca rem pa ra o João
Pau lo, fo ram se mul ti pli can do, ini ci an do a tra di ção do
en con tro de São Mar çal e, por con se guin te, da pró pria
acei ta ção da brin ca dei ra de bum ba meu boi nos bair ros
ur ba nos. Daí em di an te, o bair ro do João Pau lo pas sou a
ser a se de das mais di ver sas brin ca dei ras fol cló ri cas,
prin ci pal men te, na épo ca das fes tas ju ni nas, tor nan do-
se, na que la opor tu ni da de, o úni co ar rai al lon ge dos ter- 
rei ros do in te ri or da Ilha e mui to pró xi mo do cen tro de
São Luís.”

 
Va le lem brar que a ce le bra ção fol cló ri ca do bum ba

meu boi ma ra nhen se, que mis tu ra ar te po pu lar, re li gião
e his tó ria, pa ra hon rar o boi, foi re co nhe ci da pe la Unes- 
co em de zem bro de 1999 co mo par te do Pa trimô nio
Ima te ri al da Hu ma ni da de. O anún cio foi fei to em Bo go- 
tá, pri mei ra ca pi tal la ti no-ame ri ca na a se di ar o co mi tê
es pe ci al da Or ga ni za ção das Na ções Uni das pa ra a Edu- 
ca ção, a Ci ên cia e a Cul tu ra (Unes co).

Du ran te as fes tas ju ni nas, um ver da dei ro car na val de
rua to ma con ta das ru as do Ma ra nhão, com mais de 400
gru pos que mon tam co lo ri dos des fi les, co re o gra fi as e
pe ças te a trais pa ra ce le brar a res sur rei ção do boi, per so- 
na gem cen tral da fes ta. É uma tra di ção que fun de ele- 
men tos do ca to li cis mo, das re li giões afro-bra si lei ras, da
vi da pas to ril e das cul tu ras in dí ge nas pre sen tes no es ta- 
do. Con ta a len da que a es cra va Ca ti ri na, grá vi da do ma- 
ri do, Fran cis co, sen tiu de se jo de co mer lín gua de tou ro.
Pa ra sa tis fa zer a es po sa, “Chi co” rou bou e sa cri fi cou o
me lhor ani mal da fa zen da, pro vo can do a ira do pa trão.
Mas com aju da de cu ran dei ros, o ani mal res sus ci tou e o
es cra vo es ca pou do cas ti go, dan do iní cio a uma gran de
fes ta que se re pe te to dos os anos.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020
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» OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO

EDIITORIAL

Demonstração de insensibilidade
Os mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal

Fe de ral aca bam de di vi dir o Bra sil em
du as ca te go ri as: a dos tra ba lha do res
que po dem ter seus sa lá ri os re du zi dos
e a dos que não po dem ter seus ven ci- 
men tos di mi nuí dos. Com a de ci são
do STF, os ser vi do res pú bli cos, in- 
cluin do os pró pri os mi nis tros, con ti- 
nu am sem dar sua co ta de sa cri fí cio
pa ra o en fren ta men to à pro fun da cri- 
se so ci al e econô mi ca – além da sa ni- 
tá ria – pro vo ca da pe la pan de mia do
no vo co ro na ví rus. Quan do da che ga- 
da do ví rus ao país, uma das me di das
po si ti vas do go ver no foi au to ri zar as
em pre sas da ini ci a ti va pri va da a re du- 
zi rem, pro por ci o nal men te, sa lá rio e
car ga ho rá ria de seus em pre ga dos,
com o in tui to de se pre ser va rem os
pos tos de tra ba lho e, as sim, im pe dir
ta xas de de sem pre go mai o res do que
as atu ais.

Por se te vo tos a qua tro, a Su pre ma
Cor te im pe diu que o mes mo tra ta- 
men to fos se da do ao fun ci o na lis mo
pú bli co, co ro an do o rol de pri vi lé gi os
ini ci a dos com a Cons ti tui ção de 1988.
Os ma gis tra dos bar ra ram a pos si bi li- 
da de do cor te dos sa lá ri os de ser vi do- 
res da União, es ta dos e mu ni cí pi os
sem le var em con si de ra ção que exis te
uma pan de mia em pro gres são em to- 

do o ter ri tó rio na ci o nal. Além de con- 
sa grar pri vi lé gi os, o STF mos tra, mais
uma vez, a for ça do cor po ra ti vis mo no
Bra sil, que pre va le ce so bre a re a li da- 
de, ao re le var o avan ço da co vid-19.

Não se tra ta de cor tar ven ci men tos
de ser vi do res pú bli cos es sen ci ais pa ra
a na ção, co mo os da área de saú de,
que co lo cam su as vi das em ris co, di a- 
ri a men te, no com ba te ao ví rus que já
in fec tou mais de um mi lhão de bra si- 
lei ros e ma tou mais de 54 mil. O STF,
em abs tra ção to tal da re a li da de, blo- 
que ou qual quer ten ta ti va de ne go ci a- 
ção pa ra que os en tes fe de ra dos, so- 
bre tu do es ta dos e mu ni cí pi os, pos- 
sam ne go ci ar a re du ção de sa lá ri os,
por exem plo, pa ra quem ga nha mais e
cu jas fun ções não são pri mor di ais em
mo men tos co mo o de uma pan de mia.

A dis cus são so bre a pos si bi li da de
de cor te de pro ven tos do fun ci o na lis- 
mo re mon ta à edi ção da Lei de Res- 
pon sa bi li da de Fis cal (LRF), em 2000.
Dois anos de pois, o mes mo Su pre mo
re vo gou, com uma li mi nar, o ar ti go da
LRF que pre via a re du ção da jor na da
de tra ba lho e sa lá ri os dos ser vi do res
pú bli cos ca so o li mi te de gas to com
pes so al, de 60% da re cei ta cor ren te lí- 
qui da (RCL), fos se atin gi do. Ago ra, 20
anos de pois, a proi bi ção foi man ti da

em ple na pan de mia do no vo co ro na-
ví rus, quan do se com pli cou ain da
mais a si tu a ção fi nan cei ra de inú me- 
ros es ta dos e mu ni cí pi os.

Ano pas sa do, com a re to ma da do
jul ga men to da ques tão, o cor te de
ven ci men tos do fun ci o na lis mo já fa- 
zia par te do de ba te so bre a cri se fis cal
dos es ta dos. O go ver no fe de ral, in clu- 
si ve, de fen dia a re du ção da jor na da e
de sa lá rio do fun ci o na lis mo co mo
con tri bui ção pa ra o ajus te fis cal, o
que aca bou não pre va le cen do. Atu al-
men te, mui tos es ta dos e mu ni cí pi os
es tão com a fo lha de pa ga men to atra- 
sa da e sem re cur sos pa ra in ves tir em
ati vi da des es sen ci ais.

Com a pan de mia, o as sun to vol tou
à or dem do dia e o STF con fir mou a
se gre ga ção en tre os ser vi do res pú bli-
cos e os tra ba lha do res da ini ci a ti va
pri va da, que têm ti do cor te de sa lá rio
pa ra pre ser var seus em pre gos. Os mi- 
nis tros do Su pre mo mos tra ram-se in- 
sen sí veis com a con jun tu ra do país,
que de ve en fren tar, na ava li a ção de
es pe ci a lis tas, a pi or re ces são dos úl ti- 
mos 120 anos. De ci di ram ten do co mo
ba se uma ou tra re a li da de, em ou tro
mo men to his tó ri co. As sim, os bra si- 
lei ros que me nos têm vão con ti nu ar
pa gan do o pre ço mais al to pe la cri se.

“Fiz que fui, não fui, acabei fondo”

A fra se do tí tu lo é de Nu nes, ex-jo- 
ga dor do Fla men go, di ta nu ma en tre- 
vis ta pa ra ex pli car co mo ti nha con se- 
gui do fa zer um gol. Lem brei-me de la
acom pa nhan do o de sen ro lar dos
acon te ci men tos re la ci o na dos ao pre- 
si den te nos úl ti mos di as. Va mos aos
mais re le van tes.

Dia 15 – A pe di do da Pro cu ra do ria-
Ge ral da Re pú bli ca (PGR), Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) au to ri za e Po lí- 
cia Fe de ral (PF) cum pre man da do de
pri são con tra Sa ra Gi ro mi ni e ou tras 5
pes so as no âm bi to do inqué ri to que
apu ra or ga ni za ção e fi nan ci a men to
de atos an ti de mo crá ti cos.

Dia 16 – A pe di do da PGR, STF au to- 
ri za PF a cum prir 21 man da dos de
bus ca e apre en são em seis uni da des
da Fe de ra ção; STF de ter mi na que bra
de si gi lo ban cá rio de 11 par la men ta- 
res bol so na ris tas.
Dia 17 – Fá bio Fa ria, de pu ta do fe de ral
(PSD/RN) li ga do ao Cen trão, é em- 
pos sa do no Mi nis té rio das Co mu ni- 
ca ções em so le ni da de pres ti gi a da por
re pre sen tan tes dos Três Po de res.

Dia 18 – Fa brí cio Quei roz é pre so
em Ati baia na pro pri e da de do ad vo- 
ga do Fre de rick Was sef; Mi nis té rio da
Edu ca ção (MEC) pu bli ca por ta ria ex- 
tin guin do a po lí ti ca de co tas em cur- 
sos de pós-gra du a ção nas uni ver si da- 
des fe de rais; mi nis tro da Edu ca ção
en via à Ca sa Ci vil lis ta de no mes pa ra
o Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção
(CNE); Abraham Wein traub anun cia
em ví deo a saí da do MEC.

Dia 19 – Os mi nis tros da Jus ti ça, da
Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU) e da
Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên cia da
Re pú bli ca vi a jam a São Pau lo pa ra
uma reu nião com o mi nis tro do STF
Ale xan dre de Mo ra es.

Dia 20 – A exo ne ra ção de Abraham
Wein traub é pu bli ca da no Diá rio Ofi- 
ci al; o ir mão do ex-mi nis tro in for ma
pe lo Twit ter que ele já es tá nos Es ta- 
dos Uni dos.

Dia 22 – Se na dor Flá vio Bol so na ro
anun cia que o ad vo ga do Fre de rick
Was sef dei xa sua de fe sa no inqué ri to
da ra cha di nha.

Dia 23 – Pu bli ca do de cre to do pre- 
si den te no Diá rio Ofi ci al da União re- 
ti fi can do a da ta de exo ne ra ção do mi- 
nis tro da Edu ca ção; MEC re vo ga por- 
ta ria que aca ba va com in cen ti vo a co- 
tas em cur sos de pós-gra du a ção; ala
mi li tar do go ver no si na li za ao pre si- 
den te que pre ten de ve tar no mes in di- 
ca dos pe lo ex-mi nis tro Abraham
Wein traub pa ra o CNE; pre si den te re- 
ce be o se cre tá rio de Edu ca ção do Pa- 
ra ná, co ta do pa ra as su mir o MEC.

UFA!! Quan ta coi sa em tão pou co
tem po! Di an te des ses fa tos, o fu tu ro
do go ver no Bol so na ro tem si do ob je to
de de ze nas de aná li ses pu bli ca das na
mí dia, além de ter acen tu a do a guer ra
nas re des so ci ais, em que, de um la do,
gru pos opo si ci o nis tas apa re cem en- 
tu si as ma dos com a pos si bi li da de de
im pe a ch ment ou da cas sa ção da cha- 
pa pe lo TSE e, de ou tro, gru pos apoi a- 
do res fa zem a de fe sa in tran si gen te do
pre si den te e ata cam o STF e o Con- 
gres so Na ci o nal. E o que fa rá Bol so na- 
ro? Quais se rão seus pró xi mos pas sos?

Não cus ta lem brar que, des de o iní- 
cio do man da to pre si den ci al, há uma
guer ra, ora sur da, ora ba ru lhen ta, en- 
tre dois gru pos: os cha ma dos ola vis- 
tas e a ala mi li tar. A re cen te e con tur- 
ba da de mis são de Wein traub sig ni fi- 
cou  der ro ta do pri mei ro gru po. Mais
ain da, a re vo ga ção de su as úl ti mas de- 
ci sões no car go, ao la do da si na li za ção
quan to ao per fil de quem vai su ce dê-
lo na pas ta re ve lam in fle xão im por- 

tan te. Não que o pre si den te te nha
aban do na do seu viés ide o ló gi co, mas
a pri são do Quei roz po de ter aber to
uma ja ne la de opor tu ni da de pa ra que
os mi li ta res, no go ver no e nas For ças
Ar ma das, pos sam em pur rá-lo em di-
re ção a uma fre a da de ar ru ma ção, se-
gui da de uma lim pe za.

Pa ra aju dar a en ten der tais mo vi- 
men tos, re cor ro ao pro fes sor bra si lei- 
ro Da vid Ne mer, da Uni ver si da de de
Vir gí nia (EUA), um es tu di o so so bre o
fun ci o na men to da re de bol so na ris ta
no What sApp. Pa ra ele, o bol so na ris- 
mo é um mo vi men to so ci al e po lí ti co
que se apoia em di ver sas cor ren tes de
pen sa men to, às ve zes com ple men ta-
res, às ve zes an tagô ni cas, per mi tin do
ao pre si den te jus ti fi car uma mi li tân- 
cia em prol do pa tri o tis mo, dos bons
cos tu mes, dos va lo res fa mi li a res, da
lei e da or dem e da ca ça da à es quer da,
ser vin do de ba se pa ra a es tra té gia de
cri a ção do ini mi go, em que quem se
opo nha a ele é tra ta do co mo an ti na- 
ção, an ti cris tão e co mu nis ta. De fa to,
di go eu, es se gru po tem si do a ga ran- 
tia pa ra sua re si li en te apro va ção na
fai xa de 25%-30% e, por is so, ele não
po de pres cin dir des se apoio. As sim,
ar ris co afir mar que Bol so na ro con ti- 
nu a rá a fa zer seus mo vi men tos pa ra
co lo car em prá ti ca as mu dan ças po lí-
ti cas su pra ci ta das, no ta da men te a ali-
an ça com o Cen trão, a pa ci fi ca ção da
re la ção com o STF e o acor do com a
al ta ofi ci a li da de das For ças Ar ma das,
ao mes mo tem po que man te rá o dis- 
cur so ide o ló gi co ra di ca li za do, em sin- 
to nia com as re des. Se ado tar es sa es-
tra té gia, si mi lar à fol cló ri ca de cla ra- 
ção do ex-jo ga dor Nu nes, te rá gran de
chan ce de man ter o man da to, evi tan-
do o im pe a ch ment e a cas sa ção da
cha pa. E, se a eco no mia aju dar, che- 
ga rá com pe ti ti vo às elei ções de 2022.

RI CAR DO DE FI GUEI RE DO CAL DAS
Pre si den te do Sin di ca to das In dús tri as da In for ma ção do
Dis tri to Fe de ral (Sin for)

O ris co da vol ta da
in com pe tên cia

As con tra ta ções de tec no lo gia da in for ma ção nos ór gãos pú bli- 
cos ti ve ram, na dé ca da de 1980, pro gres so sig ni fi ca ti vo. Sur gi ram,
par ti cu lar men te em Bra sí lia, em pre sas ex pres si vas es pe ci a li za- 
das em in for má ti ca (ter mi no lo gia usa da na épo ca). Os em pre en- 
di men tos su pri am as de fi ci ên ci as es ta tais com no vi da des da tec- 
no lo gia. Os in te gran tes do go ver no ne ces si ta vam de ser vi ços de
ter cei ros, prin ci pal men te em bus ca de evo lu ção.

As em pre sas pi o nei ras trou xe ram pa ra a ca pi tal, co mo cen tro
do go ver no fe de ral, no vas pos si bi li da des de em pre go, ren da e
pros pe ri da de. Aque les vi si o ná ri os per ce be ram que o ci da dão exi- 
gi ria ca da vez mais aten di men to di gi tal. O su ces so da ter cei ri za- 
ção de ser vi ços in for ma ti za dos in cen ti vou um nú me ro ca da vez
mai or de con tra tan tes a to mar o mes mo ca mi nho. Em pre sas mais
pre pa ra das apro vei ta ram o mo men to pa ra cons truir ne gó ci os mi- 
li o ná ri os. Na dé ca da de 90 e co me ço dos anos 2000, se des ta ca ram
no ran king na ci o nal.

Os con tra tos ti nham du as ca rac te rís ti cas prin ci pais: na pri- 
mei ra, agru pa vam a mai o ria dos ser vi ços ter cei ri za dos e, na se- 
gun da, o mo de lo de ne gó cio era ba se a do em pos tos de tra ba lho,
or ça dos por ho ra/ho mem. Com pe tir nes se ce ná rio, pa ra as pe- 
que nas e mé di as em pre sas, era im pos sí vel. Pa ra es tas, era di fí cil
ar car com os in ves ti men tos ne ces sá ri os pa ra man ter equi pes
enor mes, sem pon tu a li da de de pa ga men to por par te do go ver no.

Ho je, há a per cep ção de que é pre ci so ter um diá lo go aber to
com o mer ca do, fun da men tal pa ra es ta be le cer a me lhor com pra.
Ca be ao ges tor pú bli co, após ou vir de for ma im par ci al o mer ca do,
es co lher as me lho res op ções, cri an do um mo de lo de dis pu ta que
es ti mu le a com pe ti ção en tre iguais. Mui to an tes, com pou cas em- 
pre sas e um mo de lo de con tra ta ção ba se a do em “con tar ca be ças”
(ho ra/ho mem), ti ve mos um pe río do de va lo ri za ção da in com pe- 
tên cia. Quan to mais hou ves se pro fis si o nais alo ca dos e quan to
mais eles não pro du zis sem, me lhor.

Fe liz men te, in ter ven ções de ór gãos de con tro le e en tes da ad- 
mi nis tra ção pro du zi ram mo di fi ca ção no qua dro. Em vez de li ci tar
de for ma con jun ta di ver sos ser vi ços, os edi tais co me ça ram a cri ar
seg men tos es pe ci a li za dos. Sur gi ram ni chos pa ra em pre sas com
com pe tên ci as es pe cí fi cas. A ad ju di ca ção, que era glo bal, pas sou a
ser por lo tes de ser vi ço sem pre que pos sí vel, e o pa ga men to co- 
me çou a ser por re sul ta do.

As me di ções pas sa ram a ser de uni da des de ser vi ços téc ni cos
(UST), com en tre gas as so ci a das e con tro la das por acor dos de ní- 
vel de ser vi ço (SLA).

Os con tra tan tes co me ça ram a dar me nos aten ção à quan ti da- 
de de pes so as, va lo ri zan do a quan ti da de de pro du tos en tre gues e
mo di fi can do o ecos sis te ma de pres ta do ras de ser vi ços. An tes
eram pou cas e ge ne ra lis tas; atu al men te, são mi lha res e com fo co.
Em pre sas me no res, de ni cho, pas sa ram a ser pro ta go nis tas.

Es sa gran de con quis ta cor re se ve ros ris cos. No Tri bu nal de
Con tas da União, há uma cor ren te que de fen de a vol ta dos mo de- 
los an ti gos. Há quem ar gu men te que a evo lu ção ob ti da com as
con tra ta ções via UST re gres se pa ra um mo de lo fo ca do na alo ca- 
ção de pro fis si o nais. O ris co da vol ta da in com pe tên cia ba te às
por tas.

As mi lha res de em pre sas que con quis ta ram es pa ço se rão ali ja- 
das da com pe ti ção. Em pre sas ge ne ra lis tas, mas com gran de dis- 
po ni bi li da de de ca pi tal, po de rão com prar os con tra tos, com mar- 
gens ín fi mas. Afi nal, bas ta su prir os pro fis si o nais que a ad mi nis- 
tra ção de man da.

A efi ci ên cia na exe cu ção dos ser vi ços, com com par ti lha men to
de re cur sos, com po si ção di nâ mi ca de equi pes, apli ca ção cor re ta
de mé to dos e téc ni cas ino va do ras, de sa pa re ce rá, co mo fru to de
um mo de lo de alo ca ção es tá ti ca de pes so as.

Per de o mer ca do, per dem os con tra tan tes, per de o ci da dão,
den tro de con fi gu ra ções pre sen tes na Lei 12.349/2010, que al te- 
rou a Lei 8666/94. A com pra pú bli ca, an tes de ser um di rei to da
ad mi nis tra ção, é um bem da so ci e da de. Mo di fi ca ções tão gra ves
quan to as que es tão sen do cons truí das in tra mu ros têm po ten ci al
de pre ju di car em pre sas, con tra tan tes e ci da dãos. São inad mis sí- 
veis.

So men te se po de evo luir nes sa ma té ria res pei tan do o diá lo go.
O Sin for, re pre sen tan te ofi ci al do ecos sis te ma de tec no lo gia da in- 
for ma ção do DF, mos tra o imi nen te ris co des sas de ci sões. Re for- 
ça mos nos so pe di do de en ten di men to num am bi en te de de ba te
pú bli co e trans pa ren te.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020
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A PERGUNTA É... 
 “Você é contra ou a favor do 

adiamento das eleições? E por quê?”

ELEIÇÕES
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SAMARTONY MAR TINS

Yglésio Moi sés (Pros)

Zé Iná cio (PT)

Jei sa el Marx (Re de)

Bi ra do Pin da ré (PSB)

Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos)

Ru bens Jú ni or (PC doB)

Edu ar do Brai de (Po de mos)

Fran klim Dou glas (PSOL)

Ne to Evan ge lis ta (PDEM)

De ti nha (PR)

We ling ton do Cur so (PSDB)

Adri a no Sarney (PV)

Car los Ma dei ra (So li da ri e da de)

"A PERGUNTA É... "

Pré-candidatos falam  de 
adiamento das eleições

O jor nal O Im par ci al ini cia a sé rie

de en tre vis tas in ti tu la da “A

per gun ta é…”  di re ci o na da aos pré-

can di da tos à Pre fei tu ra de São Luís

pa ra que pos sam res pon der

se ma nal men te so bre di ver sos

te mas ine ren tes ao co ti di a no da

po pu la ção da Ilha.

A
in ten ção do jor nal é mos trar de que for ma ca da
um dos pré-can di da tos ao car go mais im por- 
tan te do exe cu ti vo mu ni ci pal pen sam so bre de- 
ter mi na do as sun to e pa ra que o elei tor que vai

es co lher o fu tu ro pre fei to de São Luís te nha no ção so bre
as idei as de seu re pre sen tan te. E pa ra co me çar a sé rie de
ques ti o na men tos por meio de “A per gun ta é…”, o te ma
es co lhi do foi o adi a men to das elei ções que foi apro va do
pe lo  ple ná rio do Se na do em vo ta ção re mo ta pa ra os di- 
as 15 e 29 de no vem bro, do pri mei ro e do se gun do tur- 
nos, res pec ti va men te, das elei ções mu ni ci pais des te
ano, ini ci al men te pre vis tas pa ra ou tu bro, em de cor rên- 
cia da pan de mia de co ro na ví rus (co vid-19).  A per gun ta
é: “Vo cê é con tra ou a fa vor do adi a men to das elei ções? E
por quê?”. Es ta foi a ma nei ra que o jor nal O Im par ci al 
en con trou pa ra sa ber até que pon to es se adi a men to po- 
de afe tar o pro je to po lí ti co de ca da um dos pré-can di da- 
tos.

Va le res sal tar que a pro pos ta de emen da à Cons ti tui- 
ção que mu da a da ta das elei ções mu ni ci pais foi apro va- 
da no Se na do na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (23), e adi ou
o plei to em 42 di as, mas os pra zos es ta be le ci dos no ca- 
len dá rio elei to ral per ma ne cem os mes mos. O que mu da
são as da tas, in for mou o se na dor We ver ton Ro cha (PDT-
MA), re la tor da PEC 18/2020. “É im por tan te fi car cla ro
que as da tas mu da ram, mas to dos os pra zos fo ram man- 
ti dos. A pro pa gan da elei to ral de rua e de in ter net, por
exem plo, es tá au to ri za da a par tir de 26 de se tem bro, en- 
quan to a pro pa gan da de rá dio e TV co me ça 35 di as an- 
tes da an te vés pe ra do plei to, exa ta men te co mo an tes. As
da tas mu da ram na mes ma pro por ção da mu dan ça da
elei ção pa ra man ter a har mo nia. O ob je ti vo des sa PEC
foi adi ar as elei ções por de man da do TSE [Tri bu nal Su- 
pe ri or Elei to ral] e da co mu ni da de mé di ca em fun ção da
pan de mia. Não fi ze mos re for ma po lí ti ca ou elei to ral”,
dis se o se na dor. Des sa for ma, a cam pa nha em rá dio e
TV, que du ra 35 di as, co me ça em 9 de ou tu bro e se gue
até 12 de no vem bro. Con fi ra o que ca da pré-can di da to
fa lou so bre o adi a men to das elei ções 2020.

“So bre o adi a men to das elei ções, já foi apro va do no
Se na do Fe de ral em pri mei ro e se gun do tur no. É uma de- 
ci são do Con gres so Na ci o nal. De fen do que es sa de ci são
fi nal de ve ser pau ta da em uma vi são téc ni ca com a evo- 
lu ção da pan de mia em to do o país, sem pres são ex ter na
ou pau ta da em in te res ses po lí ti cos. Sou a fa vor das de ci- 
sões que pro te jam a vi da e a saú de, mas que tam bém
man te nha o pro ces so de mo crá ti co”.

“Sou fa vo rá vel. Mes mo en ten den do  que as elei ções
em da tas pre vi a men te de fi ni das são im pres cin dí veis
pa ra o aper fei ço a men to da de mo cra cia. É im por tan te
que a fa ça mos em um am bi en te se gu ro aos ci da dãos
bra si lei ros que vão exer cer o sa gra do di rei to do vo to e
es co lher os seus fu tu ros re pre sen tan tes. Mas   des de o
iní cio da pan de mia sem pre te nho de fen di do que as elei- 
ções ocor ram ain da es te ano(no vem bro ou de zem bro).
Por tan to, pre ci sa mos de um am bi en te se gu ro pa ra a re- 
a li za ção das elei ções e um dos fa to res q mais po de con- 
tri buir com is so é a não re a li za ção das elei ções no dia 04
de ou tu bro. Sal var vi das de ve es tá sem pre aci ma de tu- 
do, prin ci pal men te da po lí ti ca”.

“Acre di to que as elei ções de vem ocor rer em 2020.
Qual quer adi a men to não po de rá se dar de mo do que
ha ja ex ten são dos atu ais man da tos. A re a li za ção do plei- 
to é um ri to im por tan te da nos sa de mo cra cia. E de ve
ocor rer com a pri o ri da de de pre ser va ção da vi da das
pes so as, que é o mais im por tan te. Não con si go en xer gar
na da de po si ti vo quan do de ze nas mi lha res de fa mí li as
cho ram a per da de seus fa mi li a res nes ta pan de mia. Es- 
ta mos vi ven do tem pos de adap ta ções, de res tri ções, de
no vos com por ta men tos. As sim tem si do (e se rá) a ca mi- 
nha da de nos so pro je to po lí ti co.

“Em re la ção ao adi a men to das elei ções, sou fa vo rá vel
por en ten der que a pri o ri da de é a vi da. Ain da te mos um
con tex to em que não há tran qui li da de em re la ção à pan- 
de mia. O adi a men to tam bém não ofe re ce ga ran ti as,
mas am plia as chan ces de ter mos um plei to sem tan tas
res tri ções do pon to de vis ta da aglo me ra ção de pes so as.
Por tan to, en ten do que é uma me di da ne ces sá ria ten do
em vis ta as cir cuns tân ci as de en fren ta men to à pan de- 
mia”.

A vi da e a saú de das pes so as são mui to mais im por- 
tan tes do que a po lí ti ca. Com ba se nos re la tó ri os epi de- 
mi o ló gi cos, o país atin giu a tris te mar ca de 50 mil mor- 
tes e mais de 1 mi lhão de in fec ta dos. Por is so, ago ra, em
pri mei ro lu gar, pre ci sa mos ga ran tir o di rei to à vi da, saú- 
de e se gu ran ça das pes so as. So men te com a ga ran tia de
se gu ran ça ne ces sá ria é que po de mos de fi nir pos sí veis
da tas pa ra as elei ções. No dia 23 de ju nho, o Se na do
apro vou a pror ro ga ção das elei ções, com o pri mei ro tur- 
no ocor ren do em 15 de no vem bro e o se gun do tur no em
29 de no vem bro.  Mas tu do ain da é in cer to e acho pru- 
den te aguar dar mos as ori en ta ções das au to ri da des mé- 
di cas e po lí ti cas so bre a si tu a ção da pan de mia até lá”.

“So bre adi a men to das elei ções, é ur gen te a atu a ção
do Con gres so Na ci o nal pa ra tra tar do te ma. As no vas da- 
tas aten de rão aos pre cei tos elei to rais e cons ti tu ci o nais
da tem po ra li da de dos man da tos, além da pe ri o di ci da de
do vo to e da anu a li da de elei to ral. E, es pe ci al men te, aju- 
da rá a com ba ter a pan de mia da co vid- 19. A pri o ri da de
tem que ser sem pre sal var vi das”.

“Ten do em vis ta a ne ces si da de do dis tan ci a men to so- 
ci al du ran te a pan de mia, as re des so ci ais tem si do im- 
por tan te ins tru men to pa ra nos apro xi mar das pes so as.
So bre o adi a men to ou não das elei ções, as sim co mo o
Se na do te ve a opor tu ni da de de de ba ter o as sun to, a Câ- 
ma ra dos De pu ta dos tam bém te rá a mes ma opor tu ni- 
da de pa ra dis cu tir e en con trar uma so lu ção se gu ra que
pre ser ve a po pu la ção e a nos sa de mo cra cia”.

Sou a fa vor da PEC que trans fe re a elei ção pa ra 15 de
no vem bro, em pri mei ro tur no, e 29/11, em se gun do tur- 
no. Mes mo com as di fi cul da des tra zi das pe la pan de mia,
se rá pos sí vel fa zer um bom de ba te e apre sen tar nos sas
pro pos tas pa ra uma ci da de mo der na, in clu si va e sus- 
ten tá vel. Sou to tal men te con tra é a pror ro ga ção dos
man da tos. São Luís não aguen ta mais dois anos de Edi- 
val do Ho lan da na Pre fei tu ra. Em na da a pan de mia é
boa! Em São Luís, es ta mos che gan do a 1.000 fa mí li as
que per de ram seus en tes que ri dos. É tris te. Ul tra pas sa- 
mos os 12 mil ca sos con fir ma dos. O Co vid es tá em to dos
os bair ros. Fo ra a sub no ti fi ca ção. Ape sar dis so, a pan de- 
mia po ten ci a li zou as re des so ci ais e tor nou a cul tu ra di- 
gi tal mais pró xi ma do co ti di a no das pes so as.

En tra mos em con ta to com a as ses so ria do pré-can di- 
da to que não deu re tor no até o fe cha men to des ta edi- 
ção.

“Sou a fa vor do adi a men to das elei ções. E por quê? Es- 
ta mos vi ven do um ano de si tu a ções no vas e de sa fi a do- 
ras, on de to dos te mos nos adap ta do à es sa no va re a li da- 
de, prin ci pal men te em ter mos vir tu ais.  Ou tra ra zão é
que  o nos so po vo pre ci sa, an tes de tu do, se sen tir mais
se gu ro an te os de sa fi os des sa “era de pan de mia”, in clu- 
si vo, sen tir-se se gu ro pa ra par ti ci par de reu niões pre- 
sen ci ais com os can di da tos e ou vir/co nhe cer su as pro- 
pos tas. A pró pria adap ta ção do elei tor pa ra “vo tar com
se gu ran ça”, com o adi a men to, se rá me lhor. A po pu la ção
vo tan te te rá mais tem po pa ra se pre pa rar e vo tar com
se gu ran ça”

“Sou fa vo rá vel ao adi a men to das elei ções pa ra 15 e 29
de no vem bro. En ten do que, as sim, a po pu la ção te rá um
pra zo ra zoá vel pa ra co nhe cer os can di da tos a pre fei to e
ve re a dor.  Es se tem po é ne ces sá rio pa ra que a po pu la- 
ção co nhe ça as pro pos tas e o per fil de ca da can di da to,
es co lhen do as sim a me lhor op ção. É, por tan to, uma me- 
di da es sen ci al em tem pos de pan de mia, além de ga ran- 
tir que ha ja a elei ção. Afi nal, é in con ce bí vel a pror ro ga- 
ção de qual quer man da to. De fen de mos a al ter nân cia de
po der e, prin ci pal men te, a dis po si ção de tem po pa ra
que os ma ra nhen ses co nhe çam, de fa to, os seus pró xi- 
mos re pre sen tan tes”.

“Sou fa vo rá vel ao adi a men to das elei ções pa ra no- 
vem bro, vis to que o fo co no mo men to é sal var vi das. E as
re des so ci ais tem um pa pel mui to im por tan te nes se mo- 
men to e em qual quer ou tro mo men to, por que de mo- 
cra ti za o dis cur so, de mo cra ti za os de ba tes e as pes so as,
o elei tor, pú bli co em ge ral tem aces so as in for ma ções
dos can di da tos, po lí ti cos, quan do qui se rem. São pla ta- 
for mas, por tan to, que de mo cra ti zam e apro xi mam a co- 
mu ni da de da pes soa pú bli ca.”.

“Fui o pri mei ro pré-can di da to no Bra sil a de fen der o
adi a men to das elei ções, ain da no mês de mar ço, quan- 
do o Mi nis té rio da Saú de aler ta va pa ra a pos si bi li da de
de a cur va de con ta mi na ção da co vid-19 ain da en con- 
trar-se al ta no mês de agos to. Di an te des sa pos si bi li da- 
de, que ain da se man tém, o adi a men to das elei ções é a
me di da mais ade qua da pa ra pre ser var a saú de da po pu- 
la ção. Mais im por tan te que a elei ção é a vi da das pes so- 
as”.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020
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Apresentadora Patrícia Abravanel vai comandar a atração que será transmitida aos
sábados. O programa foi extinto há três anos e retorna à grade.

Flá via em “Na Fi ta”

REPRISE

“Máquina da Fama”
substituirá “Topa ou Não”

S
em epi só di os iné di tos, o To pa 
ou Não Topa se rá subs ti tuí do 
por ou tro pro gra ma de Pa trí cia 
Abra va nel, a par tir do pró xi mo 

sá ba do, 04 de ju lho, às 20h30: o Má- 
qui na da Fa ma.

A atra ção fi cou no ar en tre 2013 e 
2017 e sur giu co mo uma adap ta ção 
do Fa mo so Quem?, for ma to da Fre- 
man tle que não per mi tia al te ra ções. 
Ini ci al men te aos sá ba dos, mi grou pa- 
ra às se gun das-fei ras, on de fi cou até 
ser ex tin to, há três anos.

O for ma to con sis tia que par ti ci- 
pan tes pas sas sem por uma trans for- 
ma ção pa ra fi ca rem pa re ci dos com 
fa mo sos e o de ver de in ter pre tá-los no 
pal co. A pro du ção che gou ao fimm 
por con ta da gra vi dez de Pa trí cia 
Abra va nel. Ela es pe ra va seu se gun do 
fi lho com o en tão de pu ta do fe de ral e 
ago ra Mi nis tro das Co mu ni ca ções, 
Fá bio Fa ria, e ela não aguen ta ria o rit- 
mo das gra va ções.

Pa trí cia fi cou dois anos fo ra do ar e 
re tor nou com um for ma to con sa gra- 
do pe lo pró prio pai, Sil vio San tos, o 
To pa ou Não To pa. O ga me-show da 
NBC re tor nou em agos to do ano pas- 
sa do nas tar des de sá ba do, mas lo go 
mi grou pa ra as noi tes.

Em bo ra ti ves se al gu ma fren te de 
pro gra mas gra va dos em 2020, a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus (Co vid-
19) fez com que a emis so ra re cor res se 
às tra di ci o nais re pri ses.

Co mo não são mui tas edi ções do 
To pa ou Não To pa, já que se tra ta de 
um pro gra ma no vo, o SBT pre fe riu 
res ga tar ou tro pro gra ma da apre sen-

MÁQUINA DA FAMA É UM PROGRAMA MUSICAL QUE REVELA DIVERSOS ARTISTAS

ta do ra, que era elo gi a do prin ci pal- 
men te pe lo es me ro da pro du ção, o 
Má qui na da Fa ma. O mu si cal vai ao ar 
após o SBT Bra sil, às 20h. 

So bre apre sen ta do ra

Pa tri cia é a se gun da fi lha do ca sa- 
men to en tre Sil vio San tos e Íris Abra- 
va nel, sen do Da ni e la Beyruti a sua ir- 
mã mais ve lha. É a quar ta fi lha do 
apre sen ta dor, in cluin do Cin tia e Sil via 
Abra va nel, fi lhas do pri mei ro ca sa- 
men to de Sil vio San tos. Ela ain da tem 
Re be ca e Re na ta Abra va nel co mo su as 
ir mãs mais no vas. A pre dis po si ção de 
Pa tri cia em se guir os pas sos de Sil vio 
San tos di an te das câ me ras des de a 

sua in fân cia po dia ser ob ser va da e 
sem pre cha ma va a aten ção nas ra ras 
ve zes que par ti ci pa va dos pro gra mas 
apre sen ta dos pe lo pai ou pe la apre-
sen ta do ra Ma ra Ma ra vi lha, quan do o 
SBT ain da se cha ma va TVS (TV Stu di- 
os) e ope ra va nos an ti gos es tú di os da 
Vi la Gui lher me. Na ju ven tu de, ela es- 
tu dou na tra di ci o nal Gra ded Scho ol 
(Es co la Gra du a da de São Pau lo) lo ca- 
li za da no dis tri to do Mo rum bi e che- 
gou a ser ex pul sa da es co la por in dis-
ci pli na, con cluin do os es tu dos do en- 
si no mé dio em ou tra es co la tam bém 
na ca pi tal pau lis ta. Pa trí cia ain da so- 
freu de trans tor nos ali men ta res na 
sua ado les cên cia e che gou a mo rar 
por cer ca de 3 anos fo ra do país.

INTERCÂMBIO CULTURAL

Maranhão no Smithsonian Folklife Festival

FLÁVIA BITTENCOURT SERÁ A REPRESENTANTE DO MARANHÃO QUE TAMBÉM TERÁ PARTICIPAÇÃO DE  OUTROS ARTISTAS BRASILEIROS

Com pre en den do 19 mu seus, se te
cen tros de pes qui sa e um zo o ló gi co
na ci o nal, o Smith so ni an Ins ti tu ti on é
o mai or com ple xo de pes qui sa, edu- 
ca ção e mu seus do mun do. Seu pro- 
gra ma mais an ti go e re co nhe ci do, o
Smith so ni an Fol kli fe Fes ti val, é de di- 
ca do ao en vol vi men to, in ter câm bio e
pes qui sa in ter cul tu rais.

 Fun da do em 1967, o Fes ti val já re- 
ce beu por ta do res de cul tu ra de to dos
os can tos dos Es ta dos Uni dos e de
mais de 100 paí ses. Em ca da ve rão, ao
lon go de dez di as, to ca mos a vi da de
cen te nas de mi lha res de pes so as no
Na ti o nal Mall, em Washing ton, D.C., e
mi lhões de pes so as, em to do o mun- 
do. No ano de 2020 pre ten de mos
apre sen tar as cul tu ras do Nor des te
bra si lei ro, em par ti cu lar os es ta dos da
Bahia, Ma ra nhão e Per nam bu co.

O Cen ter of Fol kli fe and Cul tu ral
He ri ta ge (Cen tro de Cul tu ras Po pu la- 
res e Pa trimô nio Cul tu ral) é uma uni- 
da de edu ca ci o nal e de pes qui sa do
Smith so ni an Ins ti tu ti on que pro duz o
Smith so ni an Fol kli fe Fes ti val, o
Smith so ni an Folkways Re cor dings,
ex po si ções, do cu men tá ri os e ví de os,
sim pó si os, pu bli ca ções e ma te ri ais

edu ca ti vos. Tam bém man te mos os
Ar qui vos e Co le ções Ralph Rinz ler
Fol kli fe, re a li za mos pes qui sas ori en- 
ta das pa ra a po lí ti ca de pa trimô nio
cul tu ral e et no grá fi co e pro por ci o na- 
mos opor tu ni da des edu ca ci o nais por
meio de bol sas de es tu do, es tá gi os e
pro gra mas de trei na men to. Nos sa fi- 
lo so fia é ali ar pes qui sas de al ta qua li- 
da de com for te par ti ci pa ção da co- 
mu ni da de en ga ja da pa ra am pli ar seu
al can ce edu ca ci o nal, afe tan do as po- 
lí ti cas e prá ti cas do pa trimô nio cul tu- 
ral nos ní veis lo cal, na ci o nal e in ter- 
na ci o nal.

Es te ano, o even to tra ta rá das cul tu- 
ras do nor des te bra si lei ro, com a pre- 
sen ça dos Es ta dos do Ma ra nhão re- 
pre sen ta do pe la ar tis ta Fla via Bit ten- 
court, Per nam bu co re pre sen ta do por
Le ni ne e Bahia re pre sen ta do por Ma- 
ri e ne de Cas tro, e com as cul tu ras do
Be nin, Loui si a na, Emi ra dos Ára bes e
su as co ne xões, a fim de com par ti lhar
his tó ri as so bre as ma nei ras pe las
quais o co nhe ci men to cul tu ral co nec- 
ta os por ta do res da cul tu ra bra si lei ra
ao uni ver so mais am pli a do.

A es co lha das apre sen ta ções do
Fes ti val é ba se a da em um pro ces so de

pes qui sa mul ti-re fe ren ci a da – fun da- 
men tal pa ra a ela bo ra ção de um con-
cei to-ori en ta dor da pro gra ma ção –
em co la bo ra ção com pes qui sa do res e
por ta do res. 

Re cen te men te a can to ra Flá via Bit- 
ten court par ti ci pou do lan ça men to
do sin gle Na Fi ta on de faz um par ti ci-
pa ção. O vi deo-cli pe, pro du zi do pe la
Da guer re Con teú dos foi fil ma do to do
no for ma to #fi ca em ca sa du ran te a
pan de mia do Co vid-19 que aco me te o
mun do in tei ro, cri a ti vi da de e per se- 
ve ran ça fo ram as prin ci pais fer ra- 
men tas pa ra por em prá ti ca o tra ba- 
lho. Lo ca ções ca sei ras de ram a tô ni ca,
mon ta gem de fi gu ri no e ce ná rio fo- 
ram ati vi da des dos pró pri os ar tis tas e
o set de fil ma gem con tou ain da com a
pe que na Jú lia Bit ten court (Fi lha de
Flá via) co mo “ca me ra girl” fa zen do os
re gis tros de sua mãe em ce na. 

A mú si ca une ele men tos do bum ba
boi de or ques tra e os tim bres do trap e
foi pro du zi da pe la Ca sa lo ca Stu dio.
En con tre o som em to das as pla ta for- 
mas mu si cais e o cli pe no YouTube
dis po ní vel.

Con fi ra as si nop ses

CINEMA BRASILEIRO

Filmografia de Hugo
Carvana no streaming

O CLÁSSICO ‘BAR ESPERANÇA’ É UM DOS SEIS TÍTULOS 

Aca ba ram de che gar ao stre a ming seis tí tu los da fil- 
mo gra fia de Hu go Car va na. Os fil mes es tão dis po ní veis
nas se guin tes pla ta for mas di gi tais: NOW, Lo o ke e Vi vo
Play. O anun ci ou foi fei to pe la En crip ta, em pre sa na ci o- 
nal de dis tri bui ção di gi tal. Hu go Car va na de Hol lan da,
foi ator e di re tor bra si lei ro de ci ne ma e te le vi são, com
uma ex ten sa e bem-su ce di da car rei ra com mais de 50
anos e de ze nas de fil mes e no ve las. Con fi ra os fil mes que
che gam ao stre a ming:

 “Bar Es pe ran ça” – Um fil me pós anis tia, das pri mei- 
ras elei ções di re tas pa ra go ver na do res, de gran des ex- 
pec ta ti vas de aber tu ra po lí ti ca.

“Se Se gu ra, Ma lan dro!” – A ma dras ta re a li da de que
se aba te so bre a mai o ria da po pu la ção ca ri o ca é exor ci- 
za da pe lo ri so nes se se gun do fil me de Hu go Car va na.

 “Apolô nio Bra sil, o Cam peão da Ale gria” – Apolô nio
Bra sil foi um fa mo so mú si co nas noi tes boê mi as do Rio
de Ja nei ro e seu úni co le ga do ao fi lho foi seu pró prio cé- 
re bro, re ti ra do após sua mor te.

 “Ho mem Nu” – Síl vio Pro en ça é um pes qui sa dor de
45 anos que pre ci sa em bar car a con tra gos to pa ra São
Pau lo, a fim de di vul gar seu no vo li vro so bre fol clo re bra- 
si lei ro.

“Vai Tra ba lhar Va ga bun do” – Di no, pi ca re ta de car- 
tei ri nha que, ao sair da pri são, quer reu nir os ve lhos
ami gos e sal var a si nu ca da qual era fã.

“Vai Tra ba lhar Va ga bun do 2, A Vol ta”  – Di no, pro cu- 
ra do pe la In ter pol, vi ve em Aca pul co, e pre ten de dar um
gol pe em uma ame ri ca na ri ca pa ra fi car com seu di nhei- 
ro e vol tar pa ra o Bra sil den tro de um cai xão.

CINEMA VIRTUAL

‘Fluidity’ e ‘O Candidato’
estreiam dia 2  de julho

“FLUIDITY’ : CONEXÕES EM TEMPOS DE REDES SOCIAIS

Dois no vos tí tu los da Eli te Fil mes che gam nes ta quin- 
ta-fei ra, 2 de ju lho, ao Ci ne ma Vir tu al, pla ta for ma que
tem a pro pos ta de co nec tar dis tri bui do res e exi bi do res
pa ra le var vir tu al men te e com ex clu si vi da de fil mes iné- 
di tos ao pú bli co de ci ne ma. O pro je to se gue o mo de lo
dos ci ne mas fí si cos, com es trei as to das as quin tas.

Os fil mes que fa rão sua es treia são “Fluidity”, um dra- 
ma mo der no que mos tra co ne xões hu ma nas em tem- 
pos de re des so ci ais, e “O Can di da to”, um in ten so sus- 
pen se es pa nhol so bre um po lí ti co cor rup to.

“Fluidity”  – A his tó ria de dez mil len ni als que vi vem
na ci da de de No va York, cu jas vi das se xu ais se cru zam na
era das mí di as so ci ais – on de gos tos, im pres sões e “co- 
ne xões” vir tu ais ame a çam a pró pria no ção de re la ci o na- 
men to pes so al e in ti mi da de hu ma na.

 “O Can di da to” – Ma nu el Gó mez Vi dal é um po lí ti co
ama do em sua re gião: go za de uma boa po si ção so ci al,
tem uma fa mí lia amo ro sa, ami gos em to dos os lu ga res e
mui to ca ris ma na tu ral. Ele tam bém é um ho mem cor- 
rup to que vem se en ri que cen do com fun dos pú bli cos há
anos. De pois de ten tar en co brir um as so ci a do, Ma nu el
fi ca ex pos to. Pa ra sua sur pre sa, os mem bros do Par ti do
pro cu ram co lo car a cul pa por to da a tra ma em seus om- 
bros. Mas ele não vai se ren der. Até que pon to uma pes- 
soa es tá dis pos ta a ir pa ra se man ter no po der?

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Presidente da Comissão designada no nº 16573/2016, instituída por meio Portaria nº 016, de 02 
janeiro de 2020 publicada no Diário Oficial Suplemento nº 002 de 03/01/2020, faz saber a ANA 
CLAÚDIA LEITE CORREIA ID Nº 00274877-00, que estão correndo em seus termos legais, os autos 
do Processo Administrativo Disciplinar em que o mesmo figura como servidor arguido, incurso no art. 
228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, configurando, assim, indícios de possível cometimento de infração 
administrativa de Abandono de Cargo.
E, constando dos Autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, 
citado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, às 14h, 
comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 
sede na Sala da CPAD/ASJUR/SEDUC, localizada na Rua das Figueiras s/nº Jardim São Francisco 
nesta cidade, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado 
sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência do Servidor Arguido, conforme preceitua o artigo 246, 
inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado 
em Jornal de Grande Circulação.

São Luís, 25 de junho de 2020.
Ana Sílvia de Melo Moura

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - CPAD/SEDUC

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar nº 269726/2016, 
instituída por meio Portaria nº 015, de 02 janeiro de 2020 publicada no Diário Oficial 
Suplemento nº 002 de 03/01/2020, faz saber a MÔNICA MARTINS AUGUSTO DIAS ID Nº 
00296240-2, que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo 
Disciplinar em que o mesmo figura como servidora arguida, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 
6107/94, configurando, assim, indícios de possível cometimento de infração administrativa de 
Abandono de Cargo.
E, constando dos Autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, 
citado para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, às 10h, 
comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com 
sede na Sala da CPAD/ASJUR/SEDUC, localizada na Rua das Figueiras s/nº - Jardim São Francisco 
nesta cidade, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado 
sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência do Servidor Arguido, conforme preceitua o artigo 246, 
inciso IV e 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado 
em Jornal de Grande Circulação.

São Luís, 25 de junho de 2020. 
Ana Sílvia de Melo Moura

Presidente

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - CPAD/SEDUC

CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR EM LIQUIDAÇÃO
CGC/MF 06.374.892/0001-88

Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal
Capital Subscrito      R$ 191.792.175,26 
Capital Integralizado R$ 191.792.175,26

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

O Liquidante da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação, com 
fundamento no inciso VI do art. 210 e no art. 213, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, convoca os acionistas da Companhia para, as Assembleias Gerais Ordinária - 
AGO e Extraordinária – AGE, com realização às 10:00 horas, do dia 10 de julho de 
2020, em sua sede social, no Porto do Itaqui, S/N, em São Luís, capital do Estado do 
Maranhão, deliberar sobre:

I – Exame e votação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, Notas 
Explicativas, referentes aos atos e operações praticados nos períodos de 24 de julho a 
31 de dezembro de 2018; 01 de janeiro a 30 de junho de 2019 e 01 de julho a 31 de 
dezembro de 2019; 

II – Aprovação do Relatório Final de Liquidação;

III – Aprovação do Relatório do Liquidante, Demonstrações Financeiras, Notas 
Explicativas, referentes aos atos e operações praticados nos períodos de 01 de janeiro 
a 31 de maio de 2020;

IV – Amortização das ações dos acionistas minoritários; 

V – O encerramento do processo de liquidação da Companhia, mediante:

a) a incorporação dos bens imóveis da sociedade ao patrimônio da União;

b) a transferência do contencioso judicial e dos processos extrajudiciais da sociedade 
à Advocacia-Geral da União;

c) a transferência dos haveres e deveres da sociedade a Órgãos da União; e

d) a destinação do acervo documental e dos bens móveis remanescentes da socieda-
de para o Ministério da Infraestrutura.

VI – A fixação do valor da provisão ao Liquidante para as providências finais de 
liquidação;

VII – A fixação da data para apresentação da prestação de contas aos órgãos de 
controle da União, bem como o recolhimento de eventuais saldos;

VIII – A extinção dos mandatos do Liquidante e dos Membros do Conselho Fiscal; e

IX – A extinção da sociedade.
São Luís, MA, 23 de junho de 2020.

EDILSON JOSÉ DA COSTA
Liquidante 

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em liquidação
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR, EM LIQUIDAÇÃO

CEP: 65085-370 |Porto do Itaqui | São Luís (MA) | C.N.P.J.: 06.347.892/0001-88 
|Insc. Est.: 12.081.214-2

Fone/Fax:+55 (98) 3231 - 7180 Email: 01codomar@gmail.com

COMPANHIA DOCAS DO 
MARANHÃO, EM LIQUIDAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00014/2020 - UASG 120627
Nº Processo: 67712003773201820. Objeto: Aquisição de um grupo 
gerador compreendendo o fornecimento e instalação para o Centro de 
Lançamento de Alcântara.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/06/2020 
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod Ma 106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120627-5-00014-2020. Entrega das 
Propostas: a partir de 29/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 14/07/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PRECO: Nº 003/2020 Processo Administrativo nº 
003.0705/2020 . A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, através de seu Secretário, torna 
público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de 
Preço, na forma Presencial, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a 
recuperação de estrada vicinal na sede do munícipio de Jenipapo dos Vieiras ao Povoado Pilões.. Em 
conformidade com as quantidades e espécies contida no projeto básico (anexo I),Contrato de Repasse 
Nº 893096/2019MDR/CAIXA parte integrante deste Edital, o qual será processado e jugado em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 016/2018 e 017/2018 e  as condições do Edital à 
realizar as 08:00 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 João Lago da Silva, S/N, Centro, Jenipapo dos 
Vieiras – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. 
O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou 
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional 
no mesmo endereço e através do E-mail: cpljenipapovieiras@gmail.com. Jenipapo dos Vieiras (MA), 
26/06/2020. Adizon Alves da Costa Barroso – Secretario Municipal de Administração e Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 016/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de 
reforma/recuperação de estofados diversos, de interesse desta Administração Pública. A 
presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, 
situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo 
pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessa-
dos no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze 
horas) e no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 10:00hs (dez horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 017/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de peças e 
acessórios para veículos em geral, de interesse desta administração pública. A presente 
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada 
na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e 
no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 14:00hs (catorze horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 018/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a confecção e fornecimento de 
Moveis Padronizados, de interesse desta Administração Pública. A presente licitação será 
realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, 
Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 
2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste 
poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos 
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 
3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 
10.520/02, Decreto Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidia-
riamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, fará realizar às 16:00hs (dezesseis horas) do dia 13 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Pregão nº 019/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por 
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de refeições 
prontas (self-service e tipo quentinha), buffet, coquetel, lanches e salgados em geral, de 
interesse desta Administração Pública. A presente licitação será realizada na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima 
Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito 
horas) do dia 14 de julho de 2020, licitação na modalidade Pregão nº 020/2020, para registro de preços, 
do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
fornecimento de tecidos diversos, de interesse desta Administração Pública Municipal. A presente 
licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, 
s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimen-
tos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1101.

Lima Campos – MA. 22 de junho de 2020.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração
Portaria n°. 14 10 001/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020.O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 002/2013, Decreto Municipal nº 20 02 001/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar às 10:00hs (dez 
horas) do dia 14 de julho de 2020, licitação na modalidade Pregão nº 021/2020, para registro de preços, 
do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual aquisição de roupas e acessórios para kits de bebê, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social na doação as famílias em 
situação de vulnerabilidade social. A presente licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos–MA e será 
presidida pelo pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos estão a disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze 
horas) e no sitio oficial deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser 
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1101.

Lima Campos – MA. 22 de junho de 2020.
Pedrina da Silva Ferreira Mota

Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto nº 02 01 007/2017

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 15 de julho de 2020, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta no Município de Lima Campos/MA. 
A presente licitação será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na 
Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O Edital também poderá ser obtido no sítio 
eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos–MA, 24 de junho de 2020.
José Ronaldo Barros Santana

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº. 03 06 002/2019

RISA S.A.
CNPJ/ME nº 06.855.894/0001-88 - NIRE nº 2230000117-5

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da RISA S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária que se realizará de forma semipresencial no dia 10 de julho de 2020, às 9 horas, na 
sede administrativa da Companhia, localizada na Rodovia MA-06, Km 05, Zona Rural, Balsas/MA, CEP 
65.800-000 e por meio da plataforma digital Zoom (“Assembleia”), a fim de discutirem e deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) ratificação da contratação das empresas especializadas responsáveis pela 
elaboração dos laudos de avaliação da parcela do patrimônio líquido da Companhia a ser cindida e vertida 
para uma nova sociedade (“Laudos de Avaliação”); (ii) aprovação dos Laudos de Avaliação; (iii) apreciação 
e aprovação do Protocolo e JuÇstificação de Cisão Parcial da Companhia, com a versão da parcela 
cindida para nova sociedade a ser constituída em decorrência da referida cisão (“Cisão Parcial” e 
“Protocolo e Justificação de Cisão”); (iv) aprovação da Cisão Parcial da Companhia, com versão da 
parcela cindida ao capital social de uma nova sociedade a ser constituída para este fim; (V) em decorrência 
da Cisão Parcial, aprovação da redução do capital social da Companhia com cancelamento de ações, 
bem como a respectiva alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a 
redução do capital social; e (vi) autorização para que os administradores da Companhia possam praticar 
todos os atos necessários à implementação e formalização da Cisão Parcial, bem como ratificação dos 
atos já praticados. Os senhores acionistas poderão participar e votar na Assembleia, por si, seus 
representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76, fisicamente ou 
à distância, por meio da plataforma digital Zoom. Para participação e votação à distância, os senhores 
acionistas deverão encaminhar um e-mail para o endereço juridico@risasa.com, solicitando o link de 
acesso ao sistema digital, indicando nome completo, e-mail e telefone para contato e, no caso daqueles 
que forem representados por seus procuradores, encaminhando também o instrumento de mandato 
outorgado com poderes especiais para esse fim (“Solicitação de Acesso”).  Após a validação dos dados, 
a Companhia encaminhará o link e a senha de acesso à plataforma digital, bem como os documentos 
relativos à ordem do dia da Assembleia, para o endereço de e-mail informado na Solicitação de Acesso. 
Não obstante o acima exposto, os documentos relacionados à ordem do dia da Assembleia também estão 
disponíveis para consulta dos senhores acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. 
Adicionalmente, a Companhia oferece reuniões antecipadas para esclarecer todas as dúvidas dos 
senhores acionistas, bastando encaminhar um e-mail para o endereço juridico@risasa.com para 
agendamento em horário comercial.

 Balsas, 29 de junho de 2020 
José Antônio Gorgen - Diretor Presidente

A Vale S.A., representada pelo CNPJ: 33.592.510/0424-00, torna público que recebeu do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 
12/06/2020, a 2ª retificação da Licença de Instalação n° 1253/2018, referente à ampliação 
do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira - TMPM em São Luís/MA, válida até 12/12/2024, 
conforme dados constantes no processo nº 02001.112498/2017-24 (SEI nº 7760800).
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Atriz Cristiane Machado se tornou ativista da causa e está cada vez mais tentando
ajudar quem já passou e passa por esse problema que afeta milhares de mulheres

SAMARTONY MAR TINS

CONSCIENTIZAÇÃO

De vítima a ativista: não
à violência doméstica
PATRÍCIA CUNHA

S
a be aque la his tó ria de fa zer do 
li mão uma li mo na da? Pois foi 
o que a atriz e jor na lis ta Cris ti- 
a ne Ma cha do fez, de pois de se 

tor nar ví ti ma de vi o lên cia do més ti ca. 
Nes sa qua ren te na por cau sa das me- 
di das de pro te ção e con tá gio con tra o 
no vo co ro na ví rus, au men tou mui to o 
nú me ro de vi o lên cia do més ti ca no 
Bra sil. Vi ven do em um re la ci o na men- 
to abu si vo que aca bou a tor nan do ví- 
ti ma, Cris ti a ne Ma cha do se tor nou 
ati vis ta da cau sa e es tá ca da vez mais 
ten tan do aju dar quem já pas sou e 
pas sa por es se pro ble ma que afe ta mi- 
lha res de mu lhe res.

Du ran te a qua ren te na, a atriz tem 
fei to li ves em seu per fil no Ins ta gram 
com par ti ci pa ções de es pe ci a lis tas no 
te ma. Nu ma de las, Cris ti a ne con tou 
com a psi có lo ga Jo si a ne Sou za, que 
lan çou, no úl ti mo mês de mar ço, o li- 
vro Re la ci o na men to Abu si vo – Guia 
Prá ti co pa ra re co nhe cer e se li ber tar.

“Acho mui to im por tan te po der aju- 
dar a es sas ví ti mas, as sim co mo eu 
tam bém fui uma vez, e até mes mo, a 
quem acha que não es tá pas san do pe- 
lo pro ble ma e tem me do ou ver go nha 
de de nun ci ar. Pre ci sa mos mu dar o 
com por ta men to da so ci e da de. A 
cons ci en ti za ção e a pre ven ção são os 
ca mi nhos da mu dan ça. São 14 mu- 
lhe res mor tas por dia, no Bra sil”, afir- 
ma Cris ti a ne Ma cha do.

No mun do, Bra sil e Ma ra nhão afo ra 
mi lha res de mu lhe res são ví ti mas da

ATRIZ CRISTIANE MACHADO ESTÁ USANDO SEU PERFIL PARA FALAR SOBRE A CAUSA  

MARCELO FAUSTINI

vi o lên cia pra ti ca da por ex-ma ri dos, 
com pa nhei ros, par cei ros, na mo ra- 
dos, e a mai o ria das ve zes den tro da 
pró pria ca sa.

A vi o lên cia do més ti ca é um amar go 
efei to co la te ral da qua ren te na, im- 
pos ta com o ob je ti vo de fre ar a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. De acor do 
com o Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça 
Pú bli ca (FSBP), nas du as pri mei ras 
se ma nas de mar ço do ano pas sa do, 
hou ve 1.157 cha ma das so bre vi o lên- 
cia do més ti ca no país. Nes te ano, no 
mes mo pe río do, ou ve uma que da 
des se nú me ro pa ra 652 ca sos no mes- 

mo pe río do.
No Ma ra nhão, de acor do com a De-

le ga cia Es ta du al da Mu lher, em 2019, 
nos me ses de mar ço e abril fo ram re- 
gis tra dos 515 e 547 bo le tins de ocor- 
rên cia, res pec ti va men te. No mês de 
mar ço des te ano fo ram 472. O au to de 
pri são em fla gran te que foi de 40 no 
mês de mar ço do ano pas sa do, es te 
ano pas sou pa ra 34. Es ses nú me ros, 
de acor do com au to ri da des, re fle tem 
uma sub no ti fi ca ção cau sa da pe la di fi- 
cul da de de aces so aos ca nais de de-
nún cia, uma vez que a mu lher es tá 
24h jun to com o agres sor.

ALERTA

Mais de 2 mil ocorrências de pipas na rede elétrica

SÃO LUÍS LIDERA COM 741 OCORRÊNCIAS DE PIPAS NA REDE COM 77.714 INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Uma brin ca dei ra di ver ti da, mas pe- 
ri go sa. A prá ti ca de em pi nar pi pas que
é mui to co mum prin ci pal men te en tre
cri an ças e ado les cen tes tem cau sa do
di ver sos pro ble mas na re de elé tri ca
quan do a li nha se en ros que nos ca bos
de ener gia, in ter rom pen do o for ne ci- 
men to de ener gia elé tri ca e cau san do
aci den tes.

A in ci dên cia de in ter rup ções oca si- 
o na das por pi pas pre sas na re de elé- 
tri ca têm si do fre quen tes em to do o
Ma ra nhão. Se gun do da dos da Equa- 
to ri al Ener gia Ma ra nhão, de ja nei ro
de 2019 ao dia 14 de maio de 2020, fo- 
ram re gis tra das 2.334 ocor rên ci as
com a cau sa de pi pa na re de de dis tri- 
bui ção de ener gia elé tri ca. Es sas si tu- 
a ções ge ra ram mais de 300 mil in ter- 
rup ções no for ne ci men to, so man do
mais de 6 mil ho ras sem ener gia.

No ran king fei to pe la con ces si o ná- 
ria de ener gia, a ca pi tal ma ra nhen se
li de ra com 741 ocor rên ci as de pi pas
na re de com 77.714 in ter rup ções no

for ne ci men to de ener gia. Em se gun- 
do lu gar vem o mu ni cí pio de Im pe ra- 
triz com 209 ocor rên ci as e 16.711 in- 
ter rup ções, se gui do de São Jo sé de Ri- 
ba mar com 175 ocor rên ci as e com
16.454 in ter rup ções.

O le van ta men to tam bém re ve lou
os nú me ros por re gião no es ta do. Na
Re gião Nor te (São Luís, Ro sá rio e Bar- 
rei ri nhas), a quan ti da de de ocor rên ci- 
as che ga à 1.125. Na Re gião Sul (Açai- 
lân dia, Bal sas, Gra jaú e Im pe ra triz), o
nú me ro che ga a 394 ocor rên ci as. Na
Re gião Les te (Ca xi as, Cha pa di nha,
Co dó, São João dos Pa tos e Ti mon)
che ga a 324 ocor rên ci as. Na Re gião
Cen tro (Ba ca bal, Ita pe cu ru, Pe drei ras,
Pre si den te Du tra e San ta Inês) o nú- 
me ro de ocor rên cia che ga a 319. Es ses
nú me ros cor res pon dem do iní cio do
ano pas sa do até a se gun da se ma na do
mês de maio des se ano.

Tra zen do es ses da dos pa ra o pe río- 
do de pan de mia, so men te nos me ses
de mar ço, abril e maio de 2020 fo ram
re gis tra das 141 ocor rên ci as co mo es- 
tas, mes mo a po pu la ção es tan do em

iso la men to por con ta da Co vid-19.
O Exe cu ti vo de Se gu ran ça da Equa- 

to ri al Ma ra nhão, Fran cis co Fer rei ra,
ori en ta que “é im por tan te sem pre
bus car lo cais des cam pa dos e bem
lon ge da re de elé tri ca e das su bes ta-
ções pa ra as brin ca dei ras com pi pas.
Além dis so, fi ca o aler ta pa ra que não
uti li zem ce rol nas li nhas, pois es sa
prá ti ca po de tra zer con sequên ci as
gra vís si mas pa ra to dos,” aler ta Fran- 
cis co.

Ori en ta ções
Em ca so de ocor rên ci as co mo a li-

nha en ros car na re de elé tri ca ou a pi-
pa fi car pre sa nos ca bos, ou a pes soa
le var uma des car ga elé tri ca, a Equa to- 
ri al Ma ra nhão aler ta pra que não ten- 
te ti rar a pi pa ou a li nha dos ca bos
ener gi za dos, en tre em con ta to por
meio da Cen tral 116 e in for me o lo cal
com pon to de re fe rên cia. A ori en ta- 
ção é que as pes so as não se apro xi- 
mem de fi os e ca bos, e que não to- 
quem em pes so as ou ob je tos que es- 
te jam em con ta to com a re de elé tri ca
e li guem pa ra o Sa mu no 192.

Fi que aten ta

Saiba como agir caso
ocorra com você

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É CRIME E TEM QUE SER DENUNCIADA

Pa ra sa ber se vo cê es tá em um re la ci o na men to abu si- 
vo, lis ta mos al gu mas si tu a ções ela bo ra das pe la psi có lo- 
ga Jo si a ne Sou za. Ca so se en qua dre e se re co nhe ça ne- 
las, pe ça aju da. Em São Luís, a Ca sa da Mu lher Bra si lei- 
ra, que fi ca na Ave ni da Car los Cu nha, fun ci o na 24h com
uma re de de aten di men to e aco lhi men to pa ra mu lhe res
ví ti ma de vi o lên cia.  Ou ain da os ca nais de aten di men to
o dis que de nún cia 100, pe lo nú me ro (98) 3223-5800, ou
ain da os ca nais con ven ci o nais 180 ou 190.

1-      Ob ser ve se vo cê é mo ni to ra do cons tan te men te, o
par cei ro quer sa tis fa ção o tem po to do do que vo cê es tá
fa zen do. Ex.: Man da men sa gem ou te li ga o tem po to do.

2-      A pes soa ten ta te di mi nuir? Vo cê é me nos pre za- 
do, hu mi lha do, des va lo ri za do. Gri ta ou te hu mi lha na
fren te de ou tras pes so as? Ex.: “Vo cê é um li xo, não pres ta
pa ra na da”.

3-      A pes soa se re la ci o na com vo cê de ma nei ra pos- 
ses si va? Ten ta iso lar vo cê o má xi mo pos sí vel, às ve zes
proí be de tra ba lhar, es tu dar, sair, es tar em re la ção com
ou tras pes so as ou com a fa mí lia. Proí be de pos tar fo tos,
ter re des so ci ais, con tro la su as ami za des, man da vo cê
pa rar de fa lar com as pes so as com as quais ele se in co- 
mo da, de ter mi na tu do que vo cê po de fa zer, a pon to de
vo cê sen tir que pre ci sa pe dir au to ri za ção ao seu par cei- 
ro an tes de to mar qual quer ati tu de. Ex.: “Pos so sair com
mi nhas ami gas? ”, “Pos so vi si tar meus pais? ”, “Pos so fa- 
lar com meus ami gos ao ce lu lar”? “Não que ro mais que
vo cê fa le com ami gos ho mens”.

4-      Vo cê já se sen tiu obri ga da a ter re la ção se xu al? O
par cei ro cos tu ma ver a par cei ra co mo uma pos se, sen do
as sim, acre di ta que po de obri gar a par ce ria a ter re la ção
mes mo que não de se je. Pa ra ele é inad mis sí vel que ela
não quei ra fa zer se xo quan do ele de se ja. Ex.: “Vo cê é mi- 
nha mu lher, tem que ter re la ção co mi go, cum prir com
su as obri ga ções de es po sa”.

OPORTUNIDADE

Aberto edital para
startups no país

CANDIDATOS DISPUTARÃO VERBA TOTAL DE ATÉ R$10 MILHÕES

O Se brae e a Pe tro braz es ten de ram o pra zo de ins cri- 
ções do edi tal do pro gra ma Pe tro bras Co ne xões pa ra
Ino va ção. O no vo pra zo pa ra re pre sen tan tes de star tups
e pe que nas em pre sas de ba se tec no ló gi ca de to do país
vai até a pró xi ma sex ta-fei ra (3/7). Os can di da tos dis pu- 
ta rão ver ba to tal de até R$10 mi lhões pa ra a re a li za ção
dos pro je tos ven ce do res. Di vi di da em no ve áre as tec no- 
ló gi cas, a se le ção vi sa a efe ti va im plan ta ção dos pro du- 
tos nas ope ra ções da com pa nhia. “Nos sa in ten ção é
bus car jun to a es sas em pre sas o de sen vol vi men to ágil
de so lu ções pa ra su pe ra ção de de sa fi os, ge ran do va lor
pa ra o nos so ne gó cio e, con se quen te men te, pa ra o se tor
de óleo e gás. Es ta mos em bus ca de res pos tas cri a ti vas”,
afir ma o co or de na dor do pro gra ma, Ri car do Ra mos, do
Cen pes, Cen tro de Pes qui sas e Ino va ção da Pe tro bras.
Pa ra Ra mos, a ca pa ci da de de ou sar é pri mor di al pa ra o
su ces so dos pro je tos”.

Po dem ser ins cri tas pro pos tas nas se guin tes áre as:
tec no lo gi as di gi tais, ro bó ti ca, efi ci ên cia ener gé ti ca, ca- 
ta li sa do res, cor ro são, re du ção de car bo no, mo de la gem
ge o ló gi ca, tec no lo gi as de ins pe ção e tra ta men to de
água. Ca da pro pos ta po de rá re ce ber re cur sos de até R$
500 mil, po den do che gar a R$ 1 mi lhão, a de pen der do
va lor agre ga do ao ne gó cio da Pe tro bras. Os em pre en de- 
do res con ta rão com as ses so ria do Se brae e da Pe tro bras,
du ran te e após o pro ces so de se le ção, pa ra que su as so- 
lu ções se jam im plan ta das e ge rem va lor no cur to pra zo.
Pa ra os pro je tos fi na li za dos com su ces so, a Pe tro bras
bus ca rá vi a bi li zar a con ti nui da de do de sen vol vi men to
com a im plan ta ção e tes tes em cam po, por meio de um
lo te pi lo to ou ser vi ço pi o nei ro.

Pa ra ti rar dú vi das dos in te res sa dos, foi re a li za da, no
iní cio do mês, a Se ma na Co ne xões pa ra Ino va ção. Por
meio de li ves diá ri as, es pe ci a lis tas da Pe tro bras ti ra ram
dú vi das so bre os 54 de sa fi os de ino va ção pro pos tos. Os
ví de os po dem ser aces sa dos no si te do edi tal, on de as
ins cri ções tam bém po dem ser fei tas, até sex ta.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Após reunião entre clubes e Federação Maranhense de Futebol (FMF), clubes que
disputam a Série A do Estadual devem iniciar a preparação no início de julho

SAU LO DU AI LI BE

Sam paio Cor rêa

• Go lei ro: João Ga bri el
• La te ral: João Vic tor
• Za guei ros: Lu cão, Pau lo Sér gio e
Mar cão
• Vo lan tes: Hen ri que
• Ata can tes: Matheus Li ma, Gus ta vo
Ra mos, Lu an San tos, Roney e Thi a go
San tos

Mo to Club

MAC

Ju ven tu de Sa mas

Jo gos do Es ta du al

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

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

• Mo to Club – 16 pts
• Sam paio Cor rêa – 10 pts
• Pi nhei ro – 9 pts
• Ju ven tu de Sa mas – 9 pts
• Im pe ra triz – 9 pts
• Ma ra nhão – 5 pts
• São Jo sé – 4 pts
• Cor di no – 1 pts

CAMPEONATO MARANHENSE

Clubes focam no
retorno do Estadual

O
Cam pe o na to Ma ra nhen se
2020 já tem da ta pa ra vol tar.
A de fi ni ção saiu na úl ti ma
ter ça-fei ra (23), após reu- 

nião en tre clu bes e Fe de ra ção Ma ra- 
nhen se de Fu te bol (FMF), que acon- 
te ceu por te le con fe rên cia.

A da ta pa ra o re tor no do es por te no
es ta do se rá dia 5 de agos to. Pa ra que a
bo la vol te a ro lar, os clu bes vão ter um
mês de pre pa ra ção an tes das par ti das.

Os trei nos es tão li be ra dos a par tir
do dia 6 de ju lho, uma se gun da-fei ra.

Com a vol ta dos trei na men tos, al- 
gu mas ca ras no vas de vem apa re cer,
pois além do tem po pa ra do, os di ri- 
gen tes apro vei ta ram pa ra re for çar ou
re no var as equi pes.

O Tri co lor foi o pri mei ro a co me çar
a re no va ção. A tro ca de trei na dor foi o
pri mei ro pas so. Que ri di nho da tor ci- 
da, Léo Con dé, che gou no Sam paio e
fez lo go uma lis ta de dis pen sa e uma
de con tra ta ções.

Com as lis tas em mãos, a di re to ria
ini ci ou as dis pen sas. Fo ram 18 des li- 
ga men tos, en tre eles os me da lhões
Pau lo Sér gio e Eloir. Com 11 atle tas no
elen co, o Tu ba rão fe chou ape nas com
dois jo ga do res e ou tros ain da es tão
em ne go ci a ção. O vo lan te Léo Cos ta e
do za guei ro Flá vio Bo a ven tu ra de vem
de sem bar car nos pró xi mos di as em
São Luís.

O Sam paio vai ini ci ar as ati vi da des
no dia 6 de ju lho e pre ten de apro vei- 
tar to do o tem po an tes da par ti da con- 

tra o Ju ven tu de Sa mas, no dia 5 de
agos to.

Lis ta de atle tas

Lí der in vic to do Es ta du al, a equi pe
do Pa pão não irá se re a pre sen tar no
dia 6 de ju lho. A pro gra ma ção se rá fei- 
ta a par tir do dia 13, pois o ti me só jo ga
dia 8 de agos to, na úl ti ma ro da da da
pri mei ra fa se da com pe ti ção. O Mo to
en ca ra o MAC no clás si co Ma re mo to,
que se rá dis pu ta da no Es tá dio Cas te- 
lão.

A di re to ria não dis pen sou ne nhu- 
ma atle ta, mas bus ca re for çar a equi- 
pe pa ra a se gun da fa se do Ma ra nhen- 
se 2020. Dois atle tas es tão na lis ta de
re for ços e já se guem em ne go ci a ção.

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

Um dos atle tas vem do fu te bol ca ri- 
o ca, on de a equi pe não vai dis pu tar as
fi nais da Ta ça Rio. Ele é meia-ata can te
e atua pe los la dos do cam po.

A di re to ria não re ve lou o no me do
jo ga dor, mas ga ran tiu que é um atle ta
de mui ta for ça, boa es ta tu ra e ve lo ci- 
da de. O ou tro atle ta de ve atu ar co mo
vo lan te. Pa ra uma tem po ra da on de
não tem da ta pa ra ter mi nar por con ta
da pan de mia do co ro na ví rus, as equi- 
pes que dis pu tam vá ri as com pe ti ções

tem que ter elen cos gran des e de qua- 
li da de. Com es se pen sa men to, o Pa- 
pão pre ten de for ta le cer o se tor de fen- 
si vo com um jo ga dor que atue co mo
pri mei ro e se gun do vo lan te.

A di re to ria ru bro-ne gra re ve lou que
es tá em bus ca de um jo ga dor que pos-
sa re for çar o se tor.

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

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

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

A di re to ria do Bo de re for mou o
cam po de trei no e tem o pen sa men to
de re tor nar as ati vi da des no dia 6 de
ju lho.

Com vá ri as con tra ta ções, in clu si ve
de atle tas que atu a ram pe lo Pi nhei ro,
Cor di no e Mo to Club, o Ju ven tu de Sa- 
mas vol ta a tra ba lhar tam bém no dia 6
de ju lho. As con tra ta ções que mais
cha ma ram a aten ção fo ram as de
Ulis ses, ex-Cor di no, e Vic tor Sal va dor,
que atu ou du as tem po ra das pe lo Mo- 
to Club.

Alguns clubes não tem data para volta

Além dos ti mes que con fir ma ram
as da tas de re tor no das ati vi da des, ou- 
tros clu bes não tem da ta pa ra vol tar. O
Im pe ra triz de ve vol tar na se ma na da
li be ra ção dos trei na men tos.

A equi pe co man da da por Pau li nho
Kobayashi não des li gou ne nhum atle- 
ta e en trou em ne go ci a ção com Eloir,
que foi dis pen sa do pe lo Im pe ra triz.
Eloir atu ou no Ca va lo de Aço em 2018,
on de atu ou por 14 par ti das e mar cou
2 gols, sen do que par ti ci pou do aces so
do Co lo ra do pa ra a Sé rie C do Bra si lei- 
ro na tem po ra da 2018.

São Jo sé e Cor di no dis pen sa ram to- 
dos os atle tas du ran te a pan de mia. As
equi pes es tão cor ren do atrás de jo ga- 
do res pa ra os elen cos e não con fir ma- 
ram da tas pa ra re tor no. O Pi nhei ro

Atlé ti co Clu be es tá no mes mo bar co,
mas a equi pe já es tá clas si fi ca da pa ra
a se gun da fa se da com pe ti ção, pois
ocu pa a ter cei ra co lo ca ção na ta be la.

Bri ga con tra o re bai xa men to
A On ça de Bar ra do Cor da é a úni ca

equi pe re bai xa da pa ra a Se gun da Di- 
vi são do Cam pe o na to Ma ra nhen se.
So bran do uma va ga pa ra o re bai xa- 
men to, dois ti mes lu tam pa ra se afas- 
ta rem da de go la: MAC e São Jo sé.

O MAC tem 5 pon tos e en fren ta o
Ju ven tu de Sa mas e Mo to Club, po- 
den do che gar a 11 pon tos. De pen do
de com bi na ção de re sul ta dos, o Bo de
ain da po de che gar à se gun da fa se do
Ma ra nhen se. Já o Pei xe Pe dra tem
ape nas uma par ti da pe la fren te e en- 
ca ra o Ju ven tu de.

Dia 5 de agos to (quar ta)

Dia 8 de agos to (sá ba do)

Clas si fi ca ção

Bra si lei ros na li ga

FU TE BOL

Ca tar pre pa ra vol ta
com iso la men to e
ar-con di ci o na do 

Se ja pe lo gran de po ten ci al fi nan cei ro, in ves ti men to
no PSG e, prin ci pal men te, ser a se de da pró xi ma Co pa
do Mun do, o Ca tar ga nha ca da vez mais ares de pro ta go- 
nis ta no ma pa do fu te bol mun di al. Sem jo gos des de 7 de
mar ço, o pe que no país lo ca li za do no Ori en te Mé dio pla- 
ne jou uma gran de ope ra ção pa ra a re to ma da das com- 
pe ti ções, que en vol ve re gras de con fi na men to to tal dos
jo ga do res e mem bros de co mis sões téc ni cas.

De pois de se rem tes ta dos no dia 13 de ju nho, os 12 ti- 
mes da pri mei ra di vi são do Ca tar en tra ram em iso la- 
men to em qua tro ho téis cin co es tre las de Doha, com tu- 
do pa go pe la Li ga de Fu te bol do Ca tar (QSL). Os quar tos
são in di vi du ais, e os atle tas só po dem sair pa ra trei nar.

O cam pe o na to vol ta no dia 24 de ju lho. Ini ci al men te,
o con fi na men to es ta va pla ne ja do pa ra du rar até 23 de
agos to, quan do as cin co ro da das res tan tes da tem po ra- 
da es tão pre vis tas pa ra ter mi nar. No en tan to, a QSL
apro vou uma se gun da fa se do pro to co lo na quar ta-fei ra
pas sa da, que con tem pla a qua ren te na dos jo ga do res em
su as ca sas, pa ra on de eles de vem ir nas pró xi mas se ma- 
nas.

São se te bra si lei ros na li ga. Um de les é Kayke, ata can- 
te ex-Fla men go e San tos. Ele de fen de o Qa tar SC e re la- 
tou a gran de mu dan ça na ro ti na. “É uma ro ti na um pou- 
co di fe ren te do que es ta mos acos tu ma dos. Em pré-tem- 
po ra da, a gen te ge ral men te vai no quar to do ami go, sai
no cor re dor, uns jo gam car ta, ou tros vi de o ga me, fi ca- 
mos na re se nha na jan ta… Ago ra, não tem na da dis so. É
um jo ga dor por quar to, nin guém po de fi car no quar to
do ou tro. A gen te não po de fi car na re cep ção nem an dar
sem más ca ra den tro do ho tel, in clu si ve pa ra ir aos trei- 
nos”.

O pla ne ja men to da li ga mu dou por não ser una ni mi- 
da de en tre os atle tas e co mis sões téc ni cas. A prin ci pal
re cla ma ção era so bre o lon go pe río do de con fi na men to,
que im pos si bi li ta va qual quer con ta to fí si co com os fa- 
mi li a res.

Gran des no mes do fu te bol mun di al, co mo o ex-jo ga- 
dor Xa vi – atu al téc ni co do Al Sadd – e o ata can te cro a ta
Mand zu kic, ex-Ju ven tus, re cla ma ram do con fi na men to
nos ho téis, o que pe sou nes sa mu dan ça pa ra um pro to- 
co lo mais con ven ci o nal. “Re per cu tiu de uma for ma bem
ne ga ti va, prin ci pal men te en tre jo ga do res e su as co mis- 
sões téc ni cas. A gen te tem to da uma es tru tu ra fa mi li ar,
fi lhos… Pa ra ser bem sin ce ro, dois me ses e meio aca ba
sen do um tem po que a gen te não es tá acos tu ma do. As
pré-tem po ra das tem 20, no má xi mo 30 di as, de pen den- 
do do país”.

De acor do com da dos do Mi nis té rio da Saú de do Ca- 
tar, o país tem 91.838 ca sos e 106 mor tes pe la Co vid-19.
O con tro le da qua ren te na é fei to por um apli ca ti vo do
go ver no, de uso obri ga tó rio a to dos re si den tes do país.
Quem não ti ver o dis po si ti vo no ce lu lar po de ser mul ta- 
do em US$ 55 mil (cer ca de R$ 294 mil). O soft ware apre- 
sen ta uma cor in di can do a si tu a ção clí ni ca de ca da pes- 
soa. Co mo es tão nos ho téis, to dos os jo ga do res de fu te- 
bol es tão com a cor ama re la, que cor res pon de aos que
pas sam pe la qua ren te na.

Pa ra mo ni to rar a Co vid-19 no país, há ras tre a men to
por GPS e blitz nas ru as. A pu ni ção pa ra quem não obe- 
de cer às re gras é se ve ra, po den do che gar à pri são de três
anos ou mi lha res de dó la res de mul ta. Com bom hu mor,
Kayke diz não sa ber os va lo res das pe na li za ções e re ve la
que “não faz es for ço” pa ra des co brir. “As mul tas são bem
sal ga das. A gen te tem re gras a se guir, que de vem ser
cum pri das. A gen te não quer des co brir os va lo res (ri- 
sos)”. “Mas quan do exis tem as re gras, elas tem que ser
cum pri das. Por que aqui, por exem plo, os jo ga do res que
es tão de qua ren te na e co me tem qual quer ti po de in fra- 
ção são mul ta dos tam bém”.

No en tan to, Kayke te rá um lu xo a que pou cos jo ga do- 
res têm di rei to. A par ti da do Qa tar SC con tra o Al Rayyan
se rá a pri mei ra do Edu ca ti on City, inau gu ra do es te mês
e pal co da Co pa de 2022. Mais do que is so, os es tá di os te- 
rão ar-con di ci o na do pa ra ame ni zar as al tas tem pe ra tu- 
ras do ve rão do Ori en te Mé dio. “40 graus cen tí gra dos?
Is so é fres qui nho aqui”. “Os trei nos de dia tem si do to- 
dos in do or, na aca de mia. O se gun do trei no é à noi te.
Não tem pos si bi li da de de fa zer o trei no à luz do dia, não.
A gen te já trei na à noi te com uns 42, 45 graus cen tí gra- 
dos. Quan to aos jo gos, vão ser aqui nos es tá di os da Co pa
do Mun do de 2022, que a gen te vai inau gu rar. To ma ra
que eu fa ça o pri mei ro gol do es tá dio. Eles têm tra ba lha- 
do de uma ma nei ra que ha ja con for to e se gu ran ça pa ra
os jo ga do res. Vão ser em es tá di os com ar-con di ci o na do.
Fa lam que a es tru tu ra é bi zar ra, fo ra do co mum”.

São Luís, segunda-feira, 29 de junho de 2020

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