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

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

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

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

Nem precisa ser doutor para saber que, em qualquer país desenvolvido ou em desen-
volvimento, o Ministério da Educação é o pilar principal das estruturas que susten-
tam o bem estar da sociedade. Os países que detêm uma boa educação, zelam para o 
cumprimento das leis, condenam a corrupção, os privilégios e praticam a cidadania.

Lambanças de cátedra 

Escritores odeiam filmes de sucesso sobre suas obras
Ainda que conquistem público e crítica, as versões cinematográficas nem 

sempre agradam seus autores. Mesmo alguns dos maiores clássicos da indústria, 
queridos por gerações, estão sujeitos à rejeição de seus criadores, que não 
poupam palavras para criticar as adaptações de seus trabalhos. PÁGINA 12

Primeira atualização do Ranking de Transparência no Combate à covid-19 foi divulgada ontem. Os níveis de transparência sobre 
contratações emergenciais no enfrentamento da pandemia de 26 estados brasileiros e suas capitais, além do Distrito Federal, foram 

reavaliados e mostraram que governadores e prefeitos sentiram a pressão da sociedade e reagiram. PÁGINA 2

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

Nadadoras maranhenses vão competir em Portugal
De olho na volta à normalidade esportiva, a Nina, escola de Natação, foi 

surpreendida com um convite especial: as atletas Julia Nina, Carol Hertel 
e o treinador Alexandre Nina foram convidados para disputar o Torneio 

Internacional Ilha da Madeira Ultra Swim, em Portugal. PÁGINA 11

Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e o Instituto de Criminalística fizeram, ontem, reconstituição do crime que ti-
rou a vida do publicitário de 40 anos. Agora as autoridades policiais vão aguardar a análise dos exames de laboratório e perfil genético, que de-

vem ser divulgados ainda nas próximas semanas para fecharem o caso cruzando todas as informações repassadas pelo suspeito.  PÁGINA 9

Suspensão de 
contrato de trabalho 
e redução de jornada 

será estendida
O programa que prevê a suspensão 

de contrato de trabalho ou a redução 
de jornada em troca da manutenção 
do emprego será prorrogado, de 
acordo com o secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. 

PÁGINA 2

Flávio Dino e Lula 
avaliam a crise política 
e sanitária que assola 

o Brasil e o Mundo
Na conversa, Dino enfatizou três propostas 

sociais: i) prorrogação do auxílio de R$ 600; ii) 
criação de auxílio emergencial para micro e 
pequenas empresas e iii) uma lei com direitos 

básicos para entregadores e similares. 
PÁGINA 5

CASO DIEGO 
SARNEY: 

Após  fazer 
reconstituição, 

Polícia 
aguarda 
laudos
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Estado ganhou 13 pontos, mas caiu no ranking. São Luís avançou muito pouco e hoje é
a capital com a terceira pior avaliação

Pres são so ci al

RANKING

Maranhão cai  6 posições
em transparência

U
m mês após o lan ça men to,
a Trans pa rên cia In ter na ci o- 
nal – Bra sil di vul gou nes ta
se gun da-fei ra a pri mei ra

atu a li za ção do Ran king de Trans pa- 
rên cia no Com ba te à CO VID-19. Os
ní veis de trans pa rên cia so bre con tra- 
ta ções emer gen ci ais no en fren ta men- 
to da pan de mia de 26 es ta dos bra si lei- 
ros e su as ca pi tais, além do Dis tri to
Fe de ral, fo ram re a va li a dos e mos tra- 
ram que go ver na do res e pre fei tos sen- 
ti ram a pres são da so ci e da de e re a gi- 
ram. A es ca la do ran king vai de ze ro a
100 pon tos, na qual ze ro (pés si mo)
sig ni fi ca que o en te é ava li a do co mo
to tal men te opa co e 100 (óti mo) in di ca
que ofe re ce al to grau de trans pa rên- 
cia.

O Ma ra nhão te ve al ta de

13 pon tos an te a

pri mei ra ava li a ção, pa ra

86 pon tos. 

Com is so, o ní vel de trans pa rên cia
pa ra com pras emer gen ci ais do es ta do
dei xou pa ra trás a ava li a ção “bom” e
pas sou a “óti mo”.

Po rém, ele caiu no ran king dos es- 
ta dos, da 5ª pa ra a 11ª po si ção, uma
vez que vá ri as ou tras uni da des da Fe- 
de ra ção ti ve ram me lho ra ain da mais

ex pres si va e che ga ram a no tas mais
al tas.

En tre as ca pi tais, São Luís avan çou
ape nas 2 pon tos, to ta li zan do 43. Des- 
ta ma nei ra, seu ní vel de trans pa rên cia
em com pras emer gen ci ais man te ve a
ava li a ção “re gu lar”. Co mo vá ri as ou- 
tras ca pi tais ti ve ram aper fei ço a men to
mais sig ni fi ca ti vo, São Luís foi ul tra- 
pas sa da e caiu no ran king: dei xan do a
15ª pa ra as su mir a 23ª co lo ca ção. Tra- 
ta-se ho je do ter cei ro pi or ní vel de
trans pa rên cia en tre as ca pi tais ava li a- 
das.

Do ze es ta dos e 15 ca pi tais aban do- 
na ram uma ava li a ção de “re gu lar” a
“pés si ma” e pas sa ram pa ra as ca te go- 
ri as “bom” e “óti mo”. Es pí ri to San to,
en tre os es ta dos, e João Pes soa, en tre
as ca pi tais, con so li da ram sua li de ran- 
ça no com pa ra ti vo, me lho ra ram ain- 
da mais e atin gi ram a pon tu a ção má- 
xi ma: 100 pon tos. Ho je, en tre as ad mi- 
nis tra ções pú bli cas ava li a das, não há
mais ne nhu ma cu jo ní vel de trans pa- 
rên cia é clas si fi ca do co mo pés si mo.
Não exis te tam bém mais ne nhum es- 
ta do ava li a do co mo “ruim”. Quan to às
ca pi tais, no ve de las ti nham trans pa- 
rên cia clas si fi ca da co mo “ruim” no
ran king an te ri or e ho je is so ocor re
com ape nas uma – Por to Ve lho.

 
“Os re sul ta dos com pro vam que,

quan do há pres são so ci al, há mu dan- 
ça. É im por tan te re co nhe cer o mé ri to

dos ges to res pú bli cos nes se avan ço,
mas ain da mais im por tan te é a li ção
que fi ca so bre o pa pel da so ci e da de.
Quan do lan ça mos a pri mei ra ava li a- 
ção, a im pren sa deu am pla co ber tu ra
e a so ci e da de co me çou a pres si o nar,
in sa tis fei ta com os re sul ta dos ruins.
Em se gui da, fo mos pro cu ra dos por
pre fei tu ras e go ver nos es ta du ais do
Bra sil in tei ro in te res sa dos em me lho- 
rar e au men tar a trans pa rên cia das in-
for ma ções que for ne cem, mas tam- 
bém por que sa bi am que es ta ri am sob
os ho lo fo tes no va men te na se gun da
ro da da. E o tra ba lho não ter mi na
aqui. Ain da há o que me lho rar e va- 
mos su bir mais a bar ra na pró xi ma ro- 
da da da ava li a ção”, des ta ca Gui lher- 
me Fran ce, co or de na dor de pes qui sa
da Trans pa rên cia In ter na ci o nal – Bra- 
sil.

A Lei Fe de ral nº 13.979/2020 – que
re gu la men tou as me di das pa ra en- 
fren ta men to da emer gên cia de saú de
pú bli ca de cor ren te da pan de mia – es- 
ta be le ceu re qui si tos es pe cí fi cos de
trans pa rên cia pa ra as cha ma das con- 
tra ta ções emer gen ci ais. Na cons tru- 
ção des se ran king, a Trans pa rên cia In-
ter na ci o nal foi ain da mais cri te ri o sa e
fi xou pa râ me tros mais ele va dos pa ra
ava li ar em que me di da es sa di vul ga- 
ção de in for ma ções acon te ce de for- 
ma cla ra, fá cil e aces sí vel. Es tes pa râ- 
me tros se ba sei am-se nas Re co men- 
da ções pa ra Trans pa rên cia de Con tra-
ta ções Emer gen ci ais em Res pos ta à
CO VID-19 ela bo ra das pe la Trans pa- 
rên cia In ter na ci o nal – Bra sil e pe lo
Tri bu nal de Con tas da União (TCU).

OMS

“Brasil ainda enfrenta um grande desafio”

O DIRETOR EXECUTIVO DISSE QUE O PEDIDO DA OMS PARA QUE SE EVITE A POLITIZAÇÃO DO VÍRUS

Di re tor exe cu ti vo da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS), Mi cha el
Ryan afir mou on tem, que “não há dú- 
vi da de que o Bra sil ain da en fren ta um
gran de de sa fio” em sua lu ta con tra a
co vid-19. “Ele con ti nua a re por tar
mais de 30 mil ca sos por dia”, dis se
ele. “Uma res pos ta abran gen te é ne- 
ces sá ria em to dos os ní veis e o ní vel de
in fec ção es tá al to”, des ta cou a au to ri- 
da de da OMS.

“Há mui tas si tu a ções de sa fi a do ras
no Bra sil”, ana li sou Ryan, men ci o- 
nan do a exis tên cia de áre as po pu lo sas
nas ci da des, com mui tas pes so as vi- 
ven do em con di ções ruins, além de
di fi cul da de pa ra aces so em mui tas
áre as ru rais. “Não po de mos su bes ti- 
mar o ta ma nho e a com ple xi da de de
um gran de país co mo o Bra sil”, afir- 
mou, mas ci tan do tam bém o fa to de
que o País mos trou “tre men da ca pa ci- 
da de” na área de saú de em oca siões
an te ri o res, se ja com ba ten do do en ças,
se ja no de sen vol vi men to de va ci nas.

Ryan dis se que o Bra sil de ve ria
“vin cu lar os es for ços dos ní veis fe de- 

ral e es ta du ais de mo do mui to mais
sis te má ti co”, em sua res pos ta à do en- 
ça, pe din do um fo co em “uma abor- 
da gem abran gen te” Ele dis se que é fá- 
cil cri ti car um país em par ti cu lar, mas
que é pre ci so que ca da na ção en con- 
tre seu ca mi nho nes sa lu ta. So bre as
Amé ri cas em ge ral, ele con si de rou a
si tu a ção “di fí cil”, já que a re gião re- 
pre sen ta a me ta de dos ca sos e qua se a
me ta de das mor tes glo bais pe la do en- 
ça. O Bra sil re pre sen ta cer ca de 25%
dos ca sos e das mor tes das Amé ri cas,
apon tou. O di re tor exe cu ti vo dis se
que o pe di do da OMS pa ra que se evi- 
te a po li ti za ção do ví ru sO di re tor exe- 
cu ti vo dis se que o pe di do da OMS pa- 
ra que se evi te a po li ti za ção do ví rus
“va le nas du as di re ções”. Se gun do ele,
po de ha ver o ca so de que se ja ne ces- 
sá rio dar apoio a um go ver no “que po- 
de não ser nos sa es co lha pre fe ri da”,
mas é pre ci so ha ver uni da de na ci o nal
con tra o ini mi go co mum. “Não po de- 
mos con ti nu ar a per mi tir que a lu ta
con tra es se ví rus se tor ne uma lu ta
ide o ló gi ca. Não po de mos ven cer es se

ví rus com ide o lo gi as.”
Se gun do ele, to dos de vem se ques- 

ti o nar se es tão fa zen do o su fi ci en te
pa ra con ter o ví rus. A lí der da res pos ta
da OMS à pan de mia, Ma ria Van
Kerkho ve, tam bém co men tou em se- 
gui da, di zen do que fa la ria so bre uma
ques tão mais ge ral. “Pre ci sa mos que
pes so as es te jam co nos co, com a ci ên- 
cia, con for me co mu ni ca mos is so a
vo cês, con for me adap ta mos nos sas
di re tri zes, mo di fi ca mos nos sas abor-
da gens”, ar gu men tou. Sa be mos o que
fun ci o na pa ra su pri mir a trans mis são
e pa ra re du zir a mor ta li da de, va mos
fa zer is so.”

Em ou tro mo men to da co le ti va,
Ryan dis se en co ra jar as pes so as a usar
“a lin gua gem apro pri a da”, ao ser
ques ti o na do por um jor na lis ta da Chi-
na so bre de cla ra ções do pre si den te
dos EUA, Do nald Trump, de que a co-
vid-19 era o “ví rus chi nês”. “Mui tas
pes so as pe lo mun do usa ram lin gua- 
gem in fe liz”, re co nhe ceu, pe din do fo- 
co no que é ne ces sá rio fa zer no mo-
men to pa ra com ba ter a pan de mia.

TRABALHO

Suspensão de contrato e 
jornada será estendida

SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, BRUNO BIANCO

O pro gra ma que pre vê a sus pen são de con tra to de
tra ba lho ou a re du ção de jor na da em tro ca da ma nu ten- 
ção do em pre go se rá pror ro ga do, de acor do com o se- 
cre tá rio es pe ci al de Pre vi dên cia e Tra ba lho, Bru no Bi an- 
co. Se gun do o go ver no, o Be ne fí cio Emer gen ci al (BEm)
pre ser vou 11,7 mi lhões de pos tos de tra ba lho du ran te a
pan de mia do no vo co ro na ví rus.

De acor do com Bi an co, a sus pen são de con tra to de- 
ve rá ser pror ro ga da por mais dois me ses. A re du ção de
jor na da de ve rá ser es ten di da em um mês. O pre si den te
Jair Bol so na ro de ve edi tar, nos pró xi mos di as, um de cre- 
to com a re no va ção do BEm de pois de san ci o nar a Me di- 
da Pro vi só ria 936, que cri ou o pro gra ma.

O tex to da MP pre via a pos si bi li da de de edi ção do de- 
cre to. Bi an co ex pli cou que, pa ra o tra ba lha dor, a pror ro- 
ga ção não se rá au to má ti ca. Se rá ne ces sá rio que em pre- 
ga dor e em pre ga do fe chem um no vo acor do. Ele ex pli- 
cou ain da que a re no va ção exi ge a ma nu ten ção do em- 
pre go pe lo mes mo tem po do acor do.

Atu al men te, o BEm pre vê a sus pen são do con tra to de
tra ba lho por até dois me ses e a re du ção de jor na da por
até três me ses. Com a pror ro ga ção, os dois be ne fí ci os vi- 
go ra ri am por qua tro me ses. Des sa for ma, o em pre ga dor
que usar o me ca nis mo pe lo tem po to tal não po de rá de- 
mi tir nos qua tro me ses se guin tes ao fim da vi gên cia do
acor do.

Se gun do Bi an co, as em pre sas com acor dos de sus- 
pen são de con tra tos de dois me ses pres tes a en cer rar
po dem fe char um no vo acor do de mais um mês de re du- 
ção de jor na da, an tes que a pror ro ga ção per ca a va li da- 
de. “Aque las [em pre sas] com os con tra tos de sus pen são
se en cer ran do ain da têm um mês re ma nes cen te de re- 
du ção de jor na da a ser uti li za da. No en tan to, ain da te re- 
mos nos pró xi mos di as o de cre to de pror ro ga ção”, ex pli- 
cou.

REMÉDIO

Dexametasona salva
vidas de pacientes
graves

DEXAMETASONA É RECOMENDADA PELA OMS

O di re tor-ge ral da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS), Te dros Adha nom Ghebreyesus, afir mou nes ta
se gun da-fei ra, 29, que o cor ti coi de de xa me ta so na “sal va
vi das” de pa ci en tes gra ves da co vid-19. Um dia an tes de
se com ple ta rem seis me ses des de o pri mei ro ca so re la- 
ta do do no vo co ro na ví rus, a en ti da de es ta be le ceu cin co
no vas di re tri zes pa ra os paí ses en fren ta rem a pan de mia.
Em uma de las, in ti tu la da “sal var vi das”, Te dros ci tou o
me di ca men to.

“Iden ti fi ca ção pre co ce dos in fec ta dos e cui da dos clí- 
ni cos pre co ces sal vam vi das. Dar oxi gê nio e de xa me ta- 
so na a pes so as com ca sos gra ves da co vid-19 sal va vi das.
Dar aten ção aos gru pos de ris co, in clu si ve aos ido sos e
pes so as de cui da dos pro lon ga dos, tam bém sal va vi das”,
afir mou o di re tor.

O lí der da or ga ni za ção co men tou so bre o res sur gi- 
men to de ca sos em paí ses que re a bri ram a eco no mia e
res sal tou que mui tas pes so as ain da es tão sus ce tí veis à
co vid-19. De acor do com o di re tor, a pan de mia ain da se
es ten de rá por um lon go pe río do.

“Mui tos paí ses im ple men ta ram me di das nun ca an tes
vis tas pa ra su pri mir a trans mis são e sal var vi das. Es sas
me di das ti ve ram su ces so, mas não in ter rom pe ram
com ple ta men te a do en ça. O ví rus ain da tem mui to es- 
pa ço pa ra se dis se mi nar. To dos que re mos o fi nal dis so.
To dos que re mos que a vi da con ti nue. Mas a du ra re a li- 
da de é: não es ta mos nem pró xi mos do fi nal. Em bo ra vá- 
ri os paí ses te nham pro gre di do, glo bal men te a pan de- 
mia es tá ace le ran do”, aler tou.

Além do tó pi co so bre pre ser va ção de vi das, a OMS es- 
ti pu lou ou tras qua tro ori en ta ções: em po de ra men to das
co mu ni da des, su pres são da trans mis são, ace le ra ção
das pes qui sas e li de ran ça po lí ti ca.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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No Brasil 733.848 pessoas estão curadas, o que representa mais da metade do total de
casos acumulados (54,6%), segundo informações do Ministério da Saúde

CURADOS

Mais de 58 mil
recuperados no estado
PATRICIA CUNHA

C
he ga a 58.369  o nú me ro de 
re cu pe ra dos do no vo  co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão. De 
acor do com in for ma ções do 

Go ver no do Es ta do, no úl ti mo bo le- 
tim di vul ga do em 28 de ju nho fo ram 
1.982 vi das per di das e 78.512 ca sos 

con fir ma dos. A al ta mais ex pres si va 
no nú me ro de re cu pe ra dos têm li ga- 
ção tam bém com a ta xa de mor ta li da- 
de da do en ça no Ma ra nhão, de 2,5%, 
qua se me ta de da mé dia bra si lei ra.

Dos mu ni cí pi os com mais ca sos no 
es ta do, es tá a ca pi tal, São Luís, com 
12.871 ca sos e 803 óbi tos.  Em se gui- 
da, Im pe ra triz, com 3.918 ca sos e 199 
óbi tos; e  San ta Inês, com 3.380 e 41 
óbi tos.

Em co le ti va da da re cen te men te, o 
go ver na dor Flá vio Di no des ta cou o 
es tu do re a li za do pe la PUC-RJ e FGV 
que 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, com 
0,84. 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.

Den tre os mais de 58 mil re cu pe ra- 
dos es tá Lu ci a na Cam pos. Es tu dan te, 
de 26 anos, e sem co mor bi da de, ela se 
viu em um lei to de hos pi tal sem sa ber 
se vol ta ria pa ra ca sa. “Ti nha mui to 
me do de mor rer. Fi quei 12 di as in ter- 
na da, com res pi ra dor, mas gra ças a 
Deus, meu ca so não foi mais gra ve do 
que ou tras pes so as que es ta vam lá 
per to de mim. Es sa do en ça é hor rí vel.

O BRASIL TEM NO ACUMULADO 57.622 MORTES POR CORONAVÍRUS.

Só quem te ve sa be”, dis se Lu ci a na, 
que te ve al ta há 1 se ma na.

No Bra sil, o Mi nis té rio da Saú de re- 
gis trou até do min go, 28, 733.848 pes- 
so as cu ra das. Atu al men te, o re gis tro 
dos cu ra dos já re pre sen ta mais da me- 
ta de do to tal de ca sos acu mu la dos 
(54,6%). O nú me ro de re cu pe ra dos es- 
tá cres cen do de vi do aos es for ços 
cons tan tes e diá ri os fei tos pe los es ta- 
dos e mu ni cí pi os. Nes te mo men to, o 
Bra sil tem 1.344.143 ca sos con fir ma- 
dos da do en ça, sen do 30.476 re gis tra- 

dos nas úl ti mas 24h.
Em re la ção aos óbi tos, atu al men te, 

o Bra sil tem no acu mu la do 57.622 
mor tes por co ro na ví rus. Nas úl ti mas 
24h, fo ram re gis tra das 552 mor tes nos 
sis te mas ofi ci ais do Go ver no do Bra- 
sil, a mai or par te acon te ceu em ou tros 
pe río dos, mas ti ve ram con clu são das 
in ves ti ga ções com con fir ma ções das 
cau sas por CO VID-19 ape nas nes te 
pe río do. Do to tal, 322 óbi tos fo ram 
con fir ma dos nos úl ti mos três di as e 
ou tros 3.824 se guem em in ves ti ga ção.

PESQUISA

Brasileiros acreditaram
na cura pela cloroquina

HIDROXICLOROQUINA CONVENCEU 18% DOS BRASILEIROS

Em ca da cin co bra si lei ros, um che gou a acre di tar que
a hi dro xi clo ro qui na se ria a “cu ra” pa ra a co vid-19, se- 
gun do re ve la pes qui sa de opi nião so bre os mi tos da
pan de mia, fei ta pe lo ins ti tu to Ip sos em 16 paí ses. Em- 
bo ra ne nhum es tu do com ri gor ci en tí fi co apon tas se a
efi cá cia do me di ca men to, ele foi pro mo vi do co mo so lu- 
ção pa ra a cri se pe lo pre si den te Jair Bol so na ro – e a te se
foi abra ça da e am pli fi ca da por sua ba se de apoio nas re- 
des so ci ais. O re sul ta do é que, na pes qui sa, 18% dos en- 
tre vis ta dos no Bra sil qua li fi ca ram co mo ver da dei ra a
fra se “Exis te uma cu ra pa ra co vid-19 e ela se cha ma hi- 
dro xi clo ro qui na”, en quan to 57% a con si de ra ram fal sa.
Um quar to da amos tra não sou be res pon der.

No ran king da de sin for ma ção so bre o te ma, os bra si- 
lei ros só fi ca ram atrás dos in di a nos nos 16 paí ses on de o
Ip sos fez as mes mas per gun tas. Na mé dia des ses paí ses,
ape nas 11% dos en tre vis ta dos com pra ram a ideia de
que o me di ca men to tra ria a cu ra.

Na Ín dia, es sa ta xa che gou a 37% – o do bro do Bra sil.
Tam bém lá o go ver no pro mo veu a te se de que a hi dro xi- 
clo ro qui na ou a clo ro qui na se ri am a so lu ção. Nos Es ta- 
dos Uni dos, on de ocor reu o mes mo, 12% acre di ta ram
na efi cá cia da dro ga. Já no Rei no Uni do fo ram ape nas
2%.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) che gou a
tes tar a clo ro qui na em pa ci en tes de co vid-19, mas sus- 
pen deu as pes qui sas no fi nal de maio e em de fi ni ti vo na
me ta de de ju nho, após não cons ta tar re du ção de mor ta- 
li da de. O me di ca men to, que nun ca foi en ca ra do por
mé di cos e ci en tis tas co mo cu ra pa ra co vid-19, mas ape- 
nas co mo pos sí vel tra ta men to au xi li ar, po de pro vo car
efei tos co la te rais gra ves.

No Bra sil, a clo ro qui na es te ve no cen tro de on das de
de sin for ma ção so bre co vid-19 nas re des so ci ais – di ver- 
sos ru mo res e te o ri as cons pi ra tó ri as fo ram des men ti dos
pe lo Es ta dão Ve ri fi ca, des de o iní cio da pan de mia. 

Tes tes pa ra Co vid-19

RT-PCR

So ro lo gia

Tes tes rá pi dos

DETERMINAÇÃO

Planos são obrigados a cobrir teste

A MUDANÇA ERA ENSAIADA DESDE MARÇO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Agên cia Na ci o nal de Saú de Su ple men tar
(ANS) de ci diu nes ta se gun da-fei ra (29) in- 
cluir, no rol de pro ce di men tos obri ga tó ri os
a se rem aten di dos por pla nos de saú de,  o
tes te so ro ló gi co pa ra o no vo co ro na ví rus. A
Re so lu ção Nor ma ti va 458, de 2020, que in- 
clui os exa mes la bo ra to ri ais, foi pu bli ca da
ho je no Diá rio Ofi ci al da União.

As sim, o exa me po de ser fei to sem cus to
ex tra, con tan do que ha ja re qui si ção fei ta
por um mé di co. As pes qui sas de an ti cor pos
IgA, IgC ou IgM se rão obri ga tó ri as pa ra os
pla nos de saú de nas seg men ta ções am bu- 
la to ri al, hos pi ta lar e re fe rên cia, nos ca sos
em que o pa ci en te apre sen te ou te nha
apre sen ta do al guns qua dros clí ni cos. A
mu dan ça era en sai a da des de mar ço pe lo
Mi nis té rio da Saú de.

O tes te so ro ló gi co só é in di ca do após o
oi ta vo dia de iní cio dos sin to mas pe lo fa to
da pro du ção de an ti cor pos no or ga nis mo
le var al guns di as pa ra ser de tec ta da pe lo
exa me. A agên cia aler ta que o “tes te so ro ló- 
gi co é de uso pro fis si o nal e sua exe cu ção
re quer o cum pri men to de pro to co los e di- 
re tri zes téc ni cas de con tro le, ras tre a bi li da- 
de e re gis tros das au to ri da des de saú de”.

Exis te atu al men te no mer ca do uma sé- 

rie de tes tes dis po ní veis pa ra di ag nós ti co
da CO VID-19. Sai ba quais são eles:

RT-PCR (do in glês re ver se-trans crip ta se
polymerase chain re ac ti on), é con si de ra do
o pa drão-ou ro no di ag nós ti co da CO VID-
19, cu ja con fir ma ção é ob ti da atra vés da
de tec ção do RNA do SARS-CoV-2 na amos- 
tra ana li sa da, pre fe ren ci al men te ob ti da de
ras pa do de na so fa rin ge.

A so ro lo gia, di fe ren te men te da RT-PCR,
ve ri fi ca a res pos ta imu no ló gi ca do cor po
em re la ção ao ví rus. Is so é fei to a par tir da
de tec ção de an ti cor pos IgA, IgM e IgG em
pes so as que fo ram ex pos tas ao SARS-CoV-
2. Nes se ca so, o exa me é re a li za do a par tir
da amos tra de san gue do pa ci en te.

Es tão dis po ní veis no mer ca do dois ti pos
de tes tes rá pi dos: de an tí ge no (que de tec- 
tam pro teí nas do na fa se de ati vi da de da
in fec ção) e os de an ti cor pos (que iden ti fi- 
cam uma res pos ta imu no ló gi ca do cor po
em re la ção ao ví rus). A van ta gem des ses
tes tes se ria a ob ten ção de re sul ta dos rá pi- 
dos pa ra a de ci são da con du ta.

Rit mo de con tá gio de Co vid-19 em que da

RANKING

Maranhão tem 4 cidades com taxa baixa

A INFORMAÇÃO FOI DIVULGADA EM UMA REPORTAGEM DO FANTÁSTICO.

Ma ra nhão tem qua tro ci da des na lis ta
das que apre sen tam o me nor cres ci men to
de ca sos no vos de co ro na ví rus em to do o
Bra sil. Sen do elas, Pa ço do Lu mi ar, São
Luís, São Jo sé de Ri ba mar e Co dó.

A in for ma ção foi di vul ga da em uma re- 
por ta gem do Fan tás ti co. O ran king foi fei- 
to com mu ni cí pi os com mais de 100 mil
ha bi tan tes. As três ci da des que fi cam na
Ilha de São Luís são as que li de ram a lis ta
dos me no res cres ci men tos. Co dó es tá em
sex to lu gar na lis ta dos dez mu ni cí pi os.

O pro gra ma te le vi si vo le van tou quais
as ci da des com o me lhor de sem pe nho no
pe río do de 14 di as, ou se ja, que ti ve ram
me nor au men to nos ca sos acu mu la dos
de Co vid-19 nes se in ter va lo de tem po.
Nes se as pec to, a li de ran ça fi ca por con ta
de Pa ço do Lu mi ar.

O pe río do de 14 di as foi es co lhi do por- 
que é o tem po con si de ra do ne ces sá rio pa- 
ra ve ri fi car ten dên ci as, in for mou a re por- 
ta gem. Ou tro da do im por tan te é que Ma- 
ra nhão e Per nam bu co con cen tram a mai- 
o ria dos mu ni cí pi os (oi to), in clu si ve su as
ca pi tais, acres cen ta o tex to.

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.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

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

ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Homenagem a Raymundo Faoro

Le ga li da de e Le gi ti mi da de são con- 
cei tos es sen ci ais pa ra as ci ên ci as ju rí di- 
cas e po lí ti cas. Por ve zes se con ci li am,
em ou tras oca siões se opõem.
Raymundo Fa o ro em “As sem bleia Cons- 
ti tuin te, a Le gi ti mi da de Re cu pe ra da”,
pu bli ca do pe la Bra si li en se, abor da co- 
mo os dois in te ra gem na in ter pre ta ção
da Cons ti tui ção. As si na le-se, quan do de
sua ela bo ra ção dis cu tia-se a fi na li za ção
do re gi me au to ri tá rio e a con vo ca ção de
Cons ti tuin te pa ra ela bo ra ção de no vo
pac to po lí ti co-ju rí di co ao país.

Fa o ro pre si diu o Con se lho Fe de ral da
OAB de 1977 a 1979. Na ges tão li de rou
ex pres si va men te a ins ti tui ção, re pre- 
sen ta ti va da so ci e da de ci vil, nos diá lo- 
gos aber tos pe lo Pre si den te Er nes to
Gei sel e Golbery do Cou to e Sil va, pa ra a
con cre ti za ção da tran si ção, for ma li za da
pe la elei ção de Tan cre do Ne ves no Co lé- 
gio Elei to ral. O se na dor Pe trô nio Por te la
era o prin ci pal pro ta go nis ta no Par la- 
men to; e a Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos, tam bém pe la so ci e da de ci vil,
nas pes so as de Lu ci a no Men des de Al- 
mei da e Pau lo Eva ris to Arns, den tre ou- 
tros pre la dos da Igre ja Ca tó li ca. Os
evan gé li cos atu a ram atra vés de su as or- 
ga ni za ções.

Qua li fi cou-se o Pre si den te da OAB
co mo in ter lo cu tor res pei ta do pe la re ti- 
dão, a in te gri da de, e a fi de li da de a prin- 
cí pi os, co mo res sal ta do por Fá bio de
Sou sa Cou ti nho no tra ba lho “Ju ris tas na

Aca de mia Bra si lei ra de Le tras” pu bli ca- 
do nos Anais do Cen te ná rio da Fa cul da- 
de de Di rei to do Ma ra nhão.

Ha via con sen so quan to à con vo ca- 
ção da As sem bleia Na ci o nal Cons ti tuin- 
te, di ver gia-se no mo do de fa zê-la. De
um la do os de fen so res da for ma ex clu si- 
va, ou tros, ba se a dos na ex pe ri ên cia his- 
tó ri ca bra si lei ra, sus ten ta vam que o
Con gres so elei to no plei to an te ri or po- 
de ria de sem pe nhar as du as fun ções. Os
opo si to res des ta te se, pon de ra vam, a
elei ção que es co lhe ra os mem bros do
Con gres so an te ri or fo ra re a li za da na vi- 
gên cia da le gis la ção au to ri tá ria, con- 
tem pla va ain da a es drú xu la fi gu ra o se- 
na dor bi ô ni co.

Fi nal men te pre va le ceu a te se fa vo rá- 
vel ao Con gres so Or di ná rio. O en saio de
Raymundo Fa o ro foi vi tal pa ra a su pe ra- 
ção de vá ri os obs tá cu los, afe rin do os
graus de le gi ti mi da de a se rem atin gi dos
pe la fu tu ra Cons ti tui ção, con si de ran do
o cri té rio da par ti ci pa ção dos gru pos da
so ci e da de bra si lei ra.

Em 1958, o bâ ton ni er da OAB pu bli- 
cou “Os Do nos do Po der”. Ado tan do a
me to do lo gia we be ri a na, uti li zou o ti po
so ci o ló gi co do es ta men to pa ra com pre- 
en der o pa tri mo ni a lis mo tra zi do pe lo
co lo ni za dor por tu guês aqui pa ra os tró- 
pi cos. Ne le, não há dis tin ção en tre a
pro pri e da de pri va da e a pú bli ca. Exem- 
plo tí pi co são as ca pi ta ni as he re di tá ri as
con ce di das pe lo Rei de Por tu gal aos
seus ami gos ap tos a po vo a rem e au fe ri- 
rem bons re sul ta dos de las. De pois vi e- 
ram os go ver na do res-ge rais que trou xe- 
ram a for ça ar ma da, os juí zes, e os car tó- 

ri os, sím bo los des se mo de lo. No li vro
as sim o des cre ve: “Es ta do pa tri mo ni al,
por tan to, e não feu dal, o de Por tu gal
me di e vo, com di re ção pré-tra ça da, afei- 
ço a da pe lo di rei to ro ma no, be bi do na
tra di ção e nas fon tes ecle siás ti cas, re no- 
va do com os ju ris tas fi lhos da Es co la de
Bo lo nha”. E com ple ta: “a ve lha li ção de
Ma chi a vel, que re co nhe ce dois ti pos de
prin ci pa do, o feu dal e o pa tri mo ni al,
vis to o úl ti mo, nas su as re la ções com o
qua dro ad mi nis tra ti vo”.

Ex pli ca va as sim as van ta gens e os
pri vi lé gi os man ti dos pe lo es ta men to
dos fun ci o ná ri os ci vis e mi li ta res, car to-
rá ri os, ao lon go de ge ra ções, pas san do
pe las for mas de Es ta do e de go ver no no
Bra sil, in cluin do to das as cons ti tui ções
que os re ge ram. Im pli can do con se- 
quen te men te na ques tão da igual da de
de to dos pe ran te as leis, pe dra

fun da men tal da de mo cra cia. Em to- 
das as cons ti tuin tes e cons ti tui ções o
pro ble ma da de mo cra ti za ção per du rou
de sa fi an do as su as le gi ti mi da des.

Fa le ci do em maio de 2003, Fa o ro foi
ho me na ge a do. Pu se ram o seu no me no
edi fí cio-se de do Pa lá cio do Mi nis té rio
da Jus ti ça em Bra sí lia. Ho me na gem jus- 
ta. Ele, mes mo sa ben do que a Cons ti- 
tuin te não fo ra ex clu si va, viu a sua le gi- 
ti mi da de re cu pe ra da pe la am pla par ti-
ci pa ção da so ci e da de bra si lei ra em seus
tra ba lhos. Mai or ho me na gem lhe po de- 
ria ser pres ta da: am pli ar ain da mais a
par ti ci pa ção da so ci e da de na Cons ti tui- 
ção pa ra que a le ga li da de se apro xi me
mais da le gi ti mi da de.

Um mundo novo

Co mo o mons tro vi ró ti co chi nês não dá
tré gua e nin guém quer dar bo bei ra e mor rer
à toa, o iso la men to so ci al ain da é a so lu ção
mais efi caz pra gen te se man ter vi vo. O re ti ro
com pul só rio ge ra es tres se e azu cri na o ci da- 
dão. Mas, co mo cri ses ge ram opor tu ni da des,
eis que fo mos obri ga dos a bus car no va for- 
ma de co mu ni ca ção no mun do vir tu al, sa cu- 
din do quem es ta va hi ber nan do na sua ilha
de con for to ana ló gi co. Pa ra sur pre sa ge ral e
ir res tri ta, a mo bi li da de pós smartpho ne,
con se guiu des per tar o mun do no vo da tec- 
no lo gia e da ino va ção, que es ta va re pre sa do
em nos so am bi en te.

A tran si ção pa ra es se es pa ço ci ber né ti co
foi mui to li gei ro e apo sen tou de vez equi pa- 
men tos do pas sa do co mo o CD de mú si cas,
subs ti tuí do pe los ser vi ços de stre a ming, no- 
vi da de que fez a in dús tria fo no grá fi ca mu- 
dar de ta ma nho. A em pre sa su e ca Spotify já
em pa ta com o nú me ro de as si nan tes da Net- 
flix, lí der do seg men to de as si na tu ra de fil- 
mes e pi o nei ra da tec no lo gia. Do dia pa ra a
noi te, a gi gan tes ca Go o gle, en ga ve tou, de
vez, a Encyclopedia Bri tan ni ca, a Del ta-La- 
rous se e a si mi lar es pa nho la, Bar sa, fon tes
de pes qui sa glo bal que rei na ram ab so lu tas
por qua se um sé cu lo.

A do mi nân cia da tec no lo gia abriu mais
es pa ço nes se mo men to de ho me of fi ce e da
ex pan são das emo ções hu ma nas pe las con- 
ver sas e com par ti lha men tos atra vés de Li- 
ves, Go o gle Te ams, Mi cro soft Te ams, Zo om e
ou tros apli ca ti vos di gi tais fa ci li ta do res do
nos so co ti di a no e que es ta vam es con di dos
no nos so ar má rio tec no ló gi co e fo ram re cu- 
pe ra dos nes sa ho ra des co mu nal pa ra o res- 
ga te do re la ci o na men to so ci al. Quem não

acom pa nhar es sa trans for ma ção vai so brar
e te rá que ape lar aos po de res di vi nos das sa- 
cer do ti sas da Ca sa da Mi na, pa ra fi car aten to
a es se mun do.

A ve lha ro ti na aca bou. Foi de fe nes tra da
de vez e, co mo prog nos ti ca va o sá bio po lí ti- 
co Lís ter Cal das, “quem vi ver, ve rá!”. Nes tes
no vos tem pos, da ge ra ção smartpho ne, a di- 
nâ mi ca da ino va ção é mui to ve loz. Di fe ren te
da era dos pro gra mas com pli ca dos de com- 
pu ta ção Co bol e For tran, aos quais me de di- 
quei com afin co e quan do qua se os as si mi- 
lei, o gê nio Bill Ga tes cri ou o Win dows e der- 
ru bou to da di fi cul da de exis ten te tor nan do a
in for má ti ca aces sí vel a qual quer mor tal.

A Pro da ta foi a pre cur so ra do pro ces sa- 
men to de da dos do Ma ra nhão. Cri a da em
1970, pe la vi são de fu tu ro de Ha rol do Ta va- 
res e de Pe dro Nei va de San ta na, te ve co mo
pri mei ro pre si den te o en ge nhei ro ex pert na
área Al mir Mar ques. Seu tra ba lho ini ci al foi
au to ma ti zar a fo lha de pa ga men tos dos fun- 
ci o ná ri os do es ta do, o que cau sou mui ta
con tro vér sia na épo ca, de vi do ao fa to de o
de par ta men to que ela bo ra va o do cu men to
pos suir mui to po der. Trans fe rir es sa de le ga- 
ção foi ex tre ma men te di fí cil. O com pu ta dor,
da mar ca IBM, mo de lo 1130, e os seus pe ri- 
fé ri cos, cus tou cer ca de 120 mil dó la res um
va lor al tís si mo pa ra a épo ca, quan do nin- 
guém fa la va em bi lhões, ci fra ho je tão usu al
até no Ma ra nhão, se de do Gru po Ma teus que
fa tu rou ano pas sa do, qua se 1, 4 bi lhão de dó- 
la res. São tan tas as pla ta for mas que se ti ver
que no mi ná-las gas ta ria mui tos pa rá gra fos.
Fa zen do uma sín te se, te mos o Ins ta gram
mui to usa do pa ra fo to de mu lhe res char mo- 
sas em ra ves e de sel fi es de gen te fa mo sa. Fa- 
ce bo ok pa re ce ser a mai or re de so ci al com
qua se 2,5 bi lhões de usuá ri os ati vos e mí dia
mui to usa da pa ra di vul ga ção de tri vi a li da- 

des. Twit ter, a re de pre fe ri da dos po lí ti cos e
dos co lu ná veis. What sApp, apli ca ti vo mul ti-
pla ta for ma de men sa gens ins tan tâ ne as e
cha ma das de voz, que na mai o ria das ve zes
des cam ba pa ra fa ke news. E, tam bém o Lin- 
ke dIn, a prin ci pal re de so ci al vol ta da ao ego
pro fis si o nal de exe cu ti vos e es tre las as cen- 
den tes. Quem não ti ver a ca be ça co nec ta da a
es se mun do di gi tal, vai na dar mui to e mor rer
na praia.

O tra ba lho em ho me of fi ce foi apro va do e
tem si do um su ces so no pla ne ta e aci o na no- 
va ten dên cia que po de der ru bar os pre ços
das sa las co mer ci ais pa ra es cri tó ri os em pre- 
sa ri ais. No vos pro du tos sur gem a ca da ho ra,
en ter ran do an ti gui da des co mo o to ca-fi tas e
Cd dos car ros. O que foi até mui to bom por- 
que o stre a ming per mi te vo cê se le ci o nar os
me lho res sons mu si cais. Na da de ser ta ne jo
uni ver si tá rio, axé, for ró ele trô ni co e ou tros
gê ne ros que ape lam pa ra a mes mi ce. E as Li- 
ves es tão vi ran do es tron do so su ces so. Tem
to do ins tan te. De as sun tos de pri mei ra gran-
de za, te mas clau di can tes e de te o ri as da
cons pi ra ção. Mas é um fenô me no e foi mui- 
to bem apro vei ta da no pe río do ju ni no pe lo
Boi do Ma ra ca nã, Boi Bar ri ca, Boi de Mor ros,
Boi de Axi xá, Boi da Mai o ba, Boi Bri lho da
Ilha e ou tros ba ta lhões de pe so da ci da de.

Mas a tec no lo gia tem tam bém o seu la do
ruim, tal qual o de cre to as si na do em dia de
res sa ca pe lo ex-pre si den te Jâ nio Qua dros,
ofi ci a li zan do a du bla gem em fil mes de TV,
an tes de re nun ci ar à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca. Até ho je so mos obri ga dos a con vi ver com
es sas vo zes sem gla mour e idên ti cas as das
men sa gens ele trô ni cas de ban cos, ope ra do- 
ras de te le fo nia, pla nos de saú de e de mi lha- 
res de em pre sas, que sem pre nos cau sam ir-
ri ta ção e tor nam os nos sos di as su per cha- 
tos.

» LUIS COR ZO
Di re tor de Res pos ta Hu ma ni tá ria da ONG Vi são Mun di al

Cri se mi gra tó ria em
con tex to de
pan de mia

A co vid-19 che gou ao mun do e obri gou to dos, sem
ex ce ção, a mu da rem a ro ti na. O ví rus tem mos tra do que
os gru pos vul ne rá veis são se ve ra men te afe ta dos não só
pe la fal ta de aces so aos sis te mas de saú de e ser vi ços bá- 
si cos, mas, tam bém, pe la in ter rup ção dos mei os de vi da,
pro du to da res tri ção das ati vi da des, que tem ge ra do au- 
men to sig ni fi ca ti vo da vul ne ra bi li da de em pes so as com
me nor aces so a re cur sos fí si cos e fi nan cei ros.

Os mi gran tes e re fu gi a dos re pre sen tam um dos gru- 
pos com mai or vul ne ra bi li da de so ci al pe la di fi cul da de
que têm pa ra aces sar as opor tu ni da des e a bai xa ca pa ci- 
da de econô mi ca por te rem aban do na do o país de ori- 
gem na bus ca de meio de so bre vi vên cia e de sen vol vi- 
men to pa ra eles e os fa mi li a res. Ago ra, eles se ve em afe- 
ta dos por uma cri se glo bal que não vis lum bra ce ná rio
pro mis sor du ran te os se guin tes me ses ou anos.

A mi gra ção ve ne zu e la na re pre sen ta o mai or fenô me- 
no de mo bi li da de hu ma na em nos so he mis fé rio des te
sé cu lo. O Bra sil es tru tu rou a Ope ra ção Aco lhi da com o
ob je ti vo de pro ver apoio hu ma ni tá rio e in te gra ção dos
mi gran tes aos mei os de vi da na ci o nal. Mas, ain da, te- 
mos la cu nas a su pe rar pa ra po der ge rar o ní vel de in te- 
gra ção na so ci e da de que to do ser hu ma no pre ci sa pa ra
se de sen vol ver in te gral men te.

A pan de mia po de pôr em ris co o tra ba lho de anos de
co or de na ção e apoio. O ris co de que o avan ço al can ça do
até ago ra se ja jo ga do ao li xo é al tís si mo e pre ci sa do tra- 
ba lho de to dos pa ra ser evi ta do. De fi ni ti va men te, o fu tu- 
ro de um país es tá na sua in fân cia. Co mo as cri an ças ve- 
ne zu e la nas re co nhe cem es se pe río do? Fo ram re a li za das
en tre vis tas nos três es ta dos bra si lei ros (Ama zo nas, Ro- 
rai ma e São Pau lo) on de a World Vi si on tem pro gra mas
de res pos ta à cri se mi gra tó ria do país vi zi nho.

A si tu a ção das cri an ças mi gran tes na épo ca de co vid-
19 é crí ti ca. Três em ca da qua tro que re si dem no Bra sil
vi vem em lo cal de ocu pa ção es pon tâ nea. A mai o ria
(77%) não fre quen ta a es co la ou por que as au las fo ram
sus pen sas, ou por que não es tão ma tri cu la das. Um ter ço
não mo ra com os pais. Mui to pou cas têm aces so à TV e
rá dio. Qua se dois ter ços dis se ram que al guém da ca sa
de ve sair pa ra tra ba lhar e que pre ci sa vam en con trar um
lo cal mais ba ra to pa ra mo rar.

A dis cri mi na ção é um dos as pec tos que mais as afe- 
tam. Me ta de dis se que per ce bia um tra ta men to ne ga ti- 
vo de al gu mas pes so as. Dois ter ços so frem dis cri mi na- 
ção de vi do ao sta tus de mi gran tes. Ape sar des ses de ta- 
lhes, as cri an ças têm al gum sen so de se gu ran ça e pro te- 
ção, por que pos su em in for ma ções so bre os ris cos da co- 
vid-19 for ne ci dos em gran de par te por uma ONG. A
mai o ria (80%) sa be pa ra aon de ir se pre ci sar de aju da
por qual quer da no cau sa do a elas — os pais e a fa mí lia
são os pri mei ros a quem re cor rer pa ra bus car pro te ção e
aju da.

As or ga ni za ções co mo a World Vi si on te rão que con ti- 
nu ar os in ves ti men tos em uma for ma co or de na da com
os ou tros ato res hu ma ni tá ri os, sis te ma ONU, so ci e da de
ci vil e go ver nos pa ra ge rar o mai or im pac to pos sí vel na
vi da das pes so as, ca paz de pro mo ver uma ca deia de re- 
cu pe ra ção dos mei os de vi da e ser vi ços pa ra as po pu la- 
ções que aqui che ga ram tan gi das pe la ne ces si da de. Es te
é o mo men to cer to pa ra co me çar a olhar os mi gran tes e
re fu gi a dos co mo ato res-cha ve que pre ci sam de apoio,
mas, que tam bém po dem apoi ar o país no pro ces so de
re cu pe ra ção e de sen vol vi men to.

Che gou o mo men to no qual o po ten ci al hu ma no se rá
mais que re le van te pa ra ge rar um no vo mun do, um
mun do em que as na ci o na li da des se jam igua la das pa ra
lu tar mos jun tos por um ob je ti vo co mum: ga ran tir os
mes mos di rei tos a to dos sem dei xar nin guém pa ra trás.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Em uma live com duração de uma hora, ex-presidente Lula e o governador do
Maranhão avaliaram a crise política e sanitária que o país atravessa e seus impactos

POLÊMICA

Em live, Dino e Lula
avaliam o Brasil/Covid 
SAMARTONY MARTINS

O
go ver na dor Flá vio Di no de- 
fen deu a cri a ção de uma le- 
gis la ção tra ba lhis ta que ga- 
ran ta di rei tos aos tra ba lha- 

do res in for mais por apli ca ti vo du ran- 
te a li ve re a li za da na ma nhã des ta se- 
gun da-fei ra (29) com o ex-pre si den te 
Luís Iná cio Lu la da Sil va (PT). Na con- 
ver sa, Di no en fa ti zou três pro pos tas 
so ci ais: i) pror ro ga ção do au xí lio de 
R$ 600. ii) cri a ção de au xí lio emer gen- 
ci al pa ra mi cro e pe que nas em pre sas 
que, se gun do o go ver na dor “não é 
cré di to em ban co, é di nhei ro di re to na 
con ta” com di rei to a con tra par ti das 
so ci ais e ma nu ten ção de em pre gos. E, 
iii) uma lei com di rei tos bá si cos pa ra 
en tre ga do res e si mi la res.

“Vo cê tem mi lhões de pes so as que 
tra ba lham nes sas pla ta for mas tec no- 
ló gi cas, às ve zes sem di rei to al gum. 
São en tre ga do res tra ba lhan do de bi ci- 
cle ta, cor ren do de mo to, sen do es ma- 
ga das pe las ta xas fi xa das uni la te ral- 
men te”, con tex tu a li zou Di no. “São 
pes so as que vi vem no sé cu lo XXI no 
que se re fe re à for ma de tra ba lho, mas 
no sé cu lo XVI II no que se re fe re ao 
mun do dos di rei tos. Eles têm que ter 
uma lei, di rei tos. Mas não po dem fi car 
sem di rei to al gum, co mo se fos se es- 
cra vo”, com ple men tou o go ver na dor 
do Ma ra nhão.

Pa ra o ex-pre si den te Lu la, os tra ba- 
lha do res pre ci sam ter aces so à qua li fi- 
ca ção pro fis si o nal pa ra im pe dir a pre- 
ca ri za ção do tra ba lho. De acor do com 
o ex-pre si den te Lu la, os tra ba lha do res 
bra si lei ros es tão per den do to dos os

FLÁVIO DINO FALOU DA NECESSIDADE DE AUXÍLIO  PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

di rei tos con quis ta dos nos sé cu los XX 
e XXI e de fen deu uma le gis la ção com 
mais ga ran ti as tra ba lhis tas pa ra os in- 
for mais. “Na da que os tra ba lha do res 
con quis ta ram veio de gra ça, foi com 
mui to sa cri fí cio. E eles aca ba ram com 
tu do. Não são mi cro em pre en de do res 
por apli ca ti vo. São mi cro es cra vos. Va- 
mos ter que fa zer uma lei pa ra re gu la- 
men tar o di rei to des sas pes so as que 
es tão de ser da das pe lo es ta do bra si lei- 
ro”, pon tu ou Lu la.

Em en tre vis ta ao si te Uol, que foi 
pu bli ca da no mes mo dia da li ve com o 
ex-pre si den te Lu la, Flá vio Di no aler ta 
que “o au xí lio emer gen ci al se rá de sa- 
ti va do no mo men to em que a eco no- 
mia es ta rá mais fra gi li za da. Is to é uma 
bru tal in sen si bi li da de, uma de su ma- 
ni da de. O fim pre co ce do au xí lio 

emer gen ci al po de jo gar o Bra sil no ca-
os so ci al”, afir mou o go ver na dor do 
Ma ra nhão, Flá vio Di no (PC do B). Na 
re por ta gem o go ver na dor cri ti cou 
ain da o pre si den te Jair Bol so na ro e o 
mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, 
que anun ci a ram a ex ten são do au xí lio 
por ape nas mais três me ses e a re du- 
ção de seu va lor – que pas sa de um 
mí ni mo de R$ 600 pa ra R$ 500, R$ 400 
e R$ 300. “Te mos uma con tra di ção 
gra vís si ma na me di da em que os in di- 
ca do res econô mi cos es tão se de gra-
dan do com mais ve lo ci da de. No mo- 
men to em que há de sem pre go, em 
que se ve ri fi ca a de sor ga ni za ção de 
ca dei as de ofer ta e de man da com a 
que bra dei ra de em pre sas, é que o au-
xí lio emer gen ci al se faz mais ne ces sá- 
rio”, afir ma.

Pe que nos em pre sá ri os com di fi cul da des

NA LIVE, O EX-PRESIDENTE LULA CRITICOU O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO (SEM PARTIDO)  

Ain da du ran te a li ve, Flá vio Di no
tam bém de fen deu que a aju da fi nan- 
cei ra pa ra as mi cro e pe que nas em- 
pre sas de ve ria ser co mo o Au xí lio
Emer gen ci al, e não co mo cré di to em
ban cos, pa ra ga ran tir a ma nu ten ção
dos em pre gos e a ren da dos tra ba lha- 
do res. “A di fi cul da de de mi cro e pe- 
que nas em pre sas é dra má ti ca. Ha via
uma ideia de que só bas ta ria re a brir
tu do que o con su mo ia vol tar e ago ra
es tão des co brin do que não. 

O di nhei ro ti nha que se

trans for mar tam bém

em um Au xí lio. Em vez

de cré di to, ser

de po si ta do di re to na

con ta das em pre sas.

Cla ro, com con tra par ti das so ci ais,
man ter em pre gos”, ar gu men tou Di- 
no.

O ex-pre si den te Lu la afir mou que
ele tem vis to pe los te le jor nais é que as
mé di as em pre sas e pe que nos em pre- 
sá ri os bra si lei ros não es tão con se- 
guin do fi nan ci a men to, afir man do
que se ria mais in te res san te o go ver no
fe de ral pa ra man ter o em pre go, co lo- 
cas se à dis po si ção uma boa quan ti da- 
de de di nhei ro pa ra os mi cros e pe- 
que nos em pre en de do res. 

“Se ria mui to mais ba ra to pa ra o
Bra sil. Tem mui ta gen te que bran do, e
es sas pes so as que que bra rem vão sair
en di vi da das. E es sas pes so as que vão
sair en di vi da das não vão ter con di- 
ções de se re cu pe rar os in ves ti men tos
que fi ze ram e con ti nu ar fun ci o nan- 
do”, dis se Lu la. O ex-pre si den te cri ti- 
cou ain da a pos tu ra do mi nis tro da
eco no mia, Pau lo Gue des, que na sua
vi são acre di ta que o es ta do não va le

na da e que o es ta do não po de se en di-
vi dar.Na li ve o ex-pre si den te Lu la cri- 
ti cou o pre si den te Jair Bol so na ro (sem
par ti do) ao di zer que o Bra sil tem “o
go ver no mais des mo ra li za do do pla- 
ne ta Ter ra” e que, ca so ele não mu de
de com por ta men to na pan de mia do
no vo co ro na ví rus, “va mos nos ar ras- 
tar até 2022 cho ran do a mor te de mi- 
lha res de com pa nhei ros que po de ri- 
am ser sal vos”.

 Lu la ava li ou que o go ver no fe de ral
de ve ria ter reu ni do go ver na do res e
es pe ci a lis tas pa ra es ta be le cer uma es- 
tra té gia con tra a do en ça que já vi ti- 
mou mais de 57 mil pes so as no país e
elo gi ou o pa pel dos go ver nan tes es ta- 
du ais na pan de mia “É im por tan te que
te nha mos uma me lhor or ga ni za ção
do mun do do tra ba lho. Não so mos al-
go rit mos. Es ta mos cons truin do um
pen sa men to mais hu ma nis ta e, se de- 
pen der de mim, vou tra ba lhar por is- 
so”, afir mou..

1

2

Apoio a Ma dei ra

De fe sa dos avul sos

“Nem per to de aca bar”.

Re a li da de opos tas (1)

Re a li da de opos ta (2)

Lam ban ças de
cá te dra

Nem pre ci sa ser dou tor pa ra sa ber que, em qual quer
país de sen vol vi do ou em de sen vol vi men to, o Mi nis té rio
da Edu ca ção é o pi lar prin ci pal das es tru tu ras que sus- 
ten tam o bem es tar da so ci e da de. Os paí ses que de têm
uma boa edu ca ção, ze lam pa ra o cum pri men to das leis,
con de nam a cor rup ção, os pri vi lé gi os e pra ti cam a ci da- 
da nia. E, co mo con sequên cia, de sen vol vem-se. Ao lon- 
go de sua his tó ria, o Bra sil, ape sar da evo lu ção, tem pas- 
sa do à dis tân cia da mai o ria des ses prin cí pi os fun da- 
men tais.

A edu ca ção de qua li da de é in dis pen sá vel pa ra pro- 
mo ver a trans for ma ção de uma na ção. Por tan to, os paí- 
ses que não a va lo ri zam, do en si no des de o fun da men tal
às cá te dras, es tá con de na do ao fra cas so no pro ces so de
de sen vol vi men to, econô mi co, so ci al, ci en tí fi co. Por fal- 
ta de uma po lí ti ca edu ca ci o nal ar ro ja da, per ma nen te e
ou sa da é que o Bra sil tem an da do pa ra trás nas áre as de
ci ên ci as e tec no lo gi as. Pi or fi cou ago ra. Tro cou o mi nis- 
tro tra pa lhão, es tram be lha do e ide o lo gi ca men te ra di cal
de di rei ta (Abraham Wein traub) pe lo mi li tar apo sen ta do
Car los Al ber to De co tel li, “dou tor” em cur rí cu lo uni ver- 
si tá rio de for ma do por frau des, cu jas ins ti tui ções es tran- 
gei ras ne gam tí tu los ca ta lo ga dos.

A até a pos se do que po de rá ser o 3º mi nis tro da Edu- 
ca ção nos 18 me ses de go ver no Jair Bol so na ro, mar ca da
pa ra es ta ter ça-fei ra foi adi a da, se gun do o jor na lis ta
Lau ro Jar dim, em sua co lu na no por tal O Glo bo. De pois
que a Uni ver si da de de Ro sá rio, na Ar gen ti na, ter re ve la- 
do que De co tel li foi re pro va do na te se de dou to ra do e a
Uni ver si da de de Wüpper tal, na Ale ma nha, que ele lá
não cur sou o pós-dou to ra do, co mo di vul ga do pe lo Mi- 
nis té rio da Edu ca ção (MEC) e se gun do cons ta no Lat tes
do Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co (CNPq), a si tu a ção do no vo no me a do mi- 
nis tro da Edu ca ção, já no me a do, es tá por um fi a po.

Se não bas tas se ta ma nho ve xa me, a te se de mes tra do
re che a da de tre chos chu pa dos de ou tras des ses e li vros
sem o de vi do cré di to, on tem, o sub pro cu ra dor-ge ral
jun to ao Tri bu nal de Con tas da União (TCU), Lu cas Ro- 
cha Fur ta do, pe diu a aber tu ra e pro ce di men to pa ra apu- 
rar se a no me a ção do no vo mi nis tro da Edu ca ção, Car los
Al ber to De co tel li, re sul tou em pre juí zos aos co fres pú- 
bli cos. O sub pro cu ra dor pe de tam bém que a Cor te in- 
ves ti gue se o cur so de dou to ra do que não foi con cluí do
por De co tel li te ria si do cus te a do com re cur sos pú bli cos,
por meio de bol sa da Ca pes ou do CNPq. Pe lo vis to, ain- 
da tem coi sa à vir à to na, além dos ras tros de er ros de
por tu guês nos es cri tos do no vo mi nis tro.

O ca sal He le na Du ai li be (de pu ta da es ta du al) e Afon so
Ma no el (ve re a dor em São Luís) es tão re do bran do es for- 
ços em apoio à can di da tu ra a pre fei tu ra de São Luís, do
ex-juiz fe de ral Car los Ma dei ra. Ele es tre an te na po lí ti ca,
mas com ex ce len te pro pos ta de go ver no.

Ao de fen der on tem, em li ve com o ex-pre si den te Lu- 
la, a ga ran tia dos di rei tos aos tra ba lha do res de apli ca ti- 
vos, Flá vio Di no São dis se que eles são pes so as que vi- 
vem no sé cu lo XXI no que se re fe re à for ma de tra ba lho,
mas no sé cu lo XVI II no que se re fe re ao mun do dos di- 
rei tos.

Do di re tor-ge ral da OMS, Te dros Adha nom, so bre fim
de pan de mia do co ro na ví rus. “A du ra re a li da de é que,
em bo ra mui tos paí ses te nham pro gre di do glo bal men te,
a pan de mia es tá na ver da de ace le ran do”, aler tou.

 
A lei dos de pu ta dos Adri a no Sarney e He le na

Du ai li be, que sus pen deu, na pan de mia, a co- 
bran ça de em prés ti mos con sig na dos a tra ba- 
lha do res do Ma ra nhão, es tá sen do ques ti o na da

no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pe la Con fe de ra ção Na ci- 
o nal do Sis te ma Fi nan cei ro.

 
A Con sif en ten de que a lei pro mul ga da pe la As- 

sem bleia Le gis la ti va usur pa a com pe tên cia
pri va ti va da União pa ra le gis lar so bre Di rei to
Ci vil e po lí ti ca de cré di to, as sim co mo vi o la o

prin cí pio da se pa ra ção de Po de res. Tal ini ci a ti va é
com pe tên cia do Exe cu ti vo.

O Ma ra nhão pas sa por du as si tu a ções opos tas em re- 
la ção à pan de mia da co vid-19. Do min gos ba teu em 39
mor tes em 24 ho ras. No mes mo dia, o Fan tás ti co (Glo- 
bo) re gis trou que, em to do o país, em 14 di as, o es ta do fi- 
cou bem po si ci o na do em re du ção de no vos ca sos.

A re por ta gem do Fan tás ti co apre sen tou le van ta men- 
to das ci da des com o me lhor de sem pe nho em 14 di as,
com o me nor au men to de ca sos acu mu la dos de Co vid-
19. A li de ran ça na ci o nal fi cou com Pa ço do Lu mi ar, se- 
gui do de São Luís, e São Jo sé de Ri ba mar. Já Co dó fi cou
en tre as dez ci da des des ta ca das.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

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


O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 16 de 

julho do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA, para a concessão 
remunerada de uso de 03 (três) imóveis, denominados como QUIOSQUES, localizados na 
margem da Lagoa da Jansen na Avenida Mário Meirelles, Bairro Ponta d’areia em São Luís do 
Maranhão, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, 
ANEXO I, na forma Lei Federal nº. 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual 

nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 

05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais normas 

pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta nos dias de 

expediente das 09h às 18h, de segunda à sexta-feira, na Comissão Setorial de Licitação da 

Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, Centro, São Luís 

– MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação de um pen 

drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br. São Luís/MA.

São Luís/MA, 25 de junho de 2020.

Anderson Araujo Perdigão
Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020-CSL/SEGOV-MA

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do dia 
13 de julho de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 
Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Registro de Preços para Aquisição 
de Vidrarias para Laboratório, de interesse da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de 

Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Estadual nº 

10.403, de 29 de dezembro de 2015 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 

8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no sitio da www.segep.ma.gov.br.

 
São Luís, 25 de junho de 2020. 

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0224325/2019 – SARP

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 09h do 
dia 21 de julho de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, 
Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, auferível mediante a menor taxa, pelo 
critério de julgamento por item, objetivando o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, 
MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS, TERRESTRES (RODOVIÁRIAS) E MARÍTIMAS (FLUVIAIS), de interesse 

Secretaria de Estado da Mulher do Maranhão – SEMU, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 

Maranhão – AGED, Agência Executiva Metropolitana do Maranhão – AGEM, Escola de Governo do 

Maranhão – EGMA, Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Maranhão – SAF, Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão – SEDIHPOP, Secretaria de 

Estado de Programas Estratégicos do Maranhão – SEPE, Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 

do Maranhão – SEDEL, Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do 

Maranhão – SEGEP, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de 

Referência (ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei 

Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Estadual nº 

10.403, de 29 de dezembro de 2015 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 

8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à 

disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no sitio da www.segep.ma.gov.br.

 

São Luís, 23 de junho de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43739/2020 – SARP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

Aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Coroatá/ MA, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº. 
012/2020, regime de execução tipo menor preço Global, no dia 16 de Julho de 2020, às 
08:00 horas, na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça 
José Sarney, nº 159, no Centro de Coroatá/MA, tendo por objeto: Contratação de Empresa 
de Engenharia especializada em Serviços de Reforma de praça e Construção de 01 (uma) 
Quadra de areia no Povoado Vila 07 de Setembro do Município de Coroatá- MA. Base 
Legal: 8.666/93 e alterações. Edital/anexo poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), através do 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM. No horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 
6ª feira. Coroatá/MA, 30/06/2020, Francisco Carvalho Brandão, Chefe da Casa Civil.

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 
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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

AVISO DE  LICITAÇÃO
EDITAL Nº 005/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO. Objeto: Serviços de Gerencia-
mento de Sistema informatizado que utilize tecnologia de cartão magnético com 
administração e controle (auto-gestão) da frota dos veículos pertencentes ao 
SESI/SENAI/DR-MA, na Capital e municípios do Estado do Maranhão, conforme Edital e seus 
anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO, do tipo Menor 
Preço Por Lote. Período de Retirada do Edital: De 30.06.2020 a 14.07.2020, no horário de 
12h30min às 17h30min. Local, Data e Hora: 1º andar do Edifício Casa da Indústria Albano 
Franco, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão; CEP: 65060-645, São 
Luís/MA; no dia 15 de julho de 2020, às 14h00min. Observações: O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis também no Portal da FIEMA – www.fiema.org.br. Contato através do 
e-mail: cilic@fiema.org.br e telefone: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitações, 30 de 
junho de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho - Pregoeira CILIC.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 011/2020 - PREGÃO PRESENCIAL. Objeto: Aquisição e Aplicação de 
Mantas de Cortiças Natural novas para atender a Unidade Anna Adelaide Bello do 
SESI - MA, conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Lote. Período de Retirada do Edital: De 
08.06.2020 a 12.07.2020, no horário de 12h30min às  17h30min. Local, Data e Hora: 1º 
andar, do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, S/Nº, Bequimão; CEP 65060-645, São Luís/MA; no dia 13 de julho de 2020, 
às 14h00min. Observações: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal 
da FIEMA - www.fiema.org.br/sesi. Contato através do e-mail: cilic@fiema.org.br e 
telefone: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitações, 30 de junho de 2020. 
Fernanda M. Bertrand de Carvalho. Pregoeira.

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com6

Testagem OAB-MA

A OAB MA deu iní cio nes ta se gun da-fei ra,
29, pe las Sub se ções de Pi nhei ro e San ta Inês,
ao seu pro gra ma de tes ta gem pa ra Co vid-19
das ad vo ga das e ad vo ga dos que mi li tam no
in te ri or es ta do. Ho je, se rá a vez da Sub se ção
de Ba ca bal (das 9h às 17h), ama nhã, 1º de ju- 
lho, Sub se ção de Pe drei ras, das 8h às 14h e
Sub se ção de Pre si den te Du tra (13h às 19h), e
dia 2, Sub se ção de Bar ra do Cor da, das 8h às
14h e Sub se ção de Gra jaú , das13h às 19h. 

Vacina chinesa

Os pri mei ros re sul ta dos de um tes te em
hu ma nos fei to com uma va ci na chi ne sa da
em pre sa Chi na Na ti o nal Bi o tec Group
(CNBG) de mons trou que ela é uma for te
can di da ta con tra o no vo co ro na ví rus. No en-
saio clí ni co, o imu ni zan te foi ca paz de pro-
du zir um al to ní vel de an ti cor pos em to dos
os vo lun tá ri os, que par ti ci pa ram das fa ses 1
e 2. O tes te en vol veu 1.120 pes so as sau dá- 
veis,  se gun do a agên cia de no tí ci as Reu ters.

Sob o co man do da can to ra e jor -
na lis ta Ce cí lia Lei te (fo to), a To a da
So li dá ria, re a li za da pe la Pró-Rei to -
ria de As sis tên cia Es tu dan til (Pro a -
es), em par ce ria com a TV UF MA e a
cam pa nha Unir sem Reu nir, na sex -
ta-fei ra, 26,  foi um gran de su ces so. A
li ve fez a po pu la ção ma tar um pou -
qui nho da sau da de das fes tas de São
João ma ra nhen se, com mais de du as
ho ras de pro gra ma ção por se te ca -
nais si mul ta ne a men te. O even to foi
re a li za do com um mo ti vo mui to es -
pe ci al, de ar re ca dar re cur sos pa ra
ad qui rir ces tas bá si cas e kits de hi gi -
e ne pa ra as fa mí li as dos es tu dan tes
da UF MA em si tu a ção de vul ne ra bi li -
da de so ci al.

Pen san do em con tri -
buir com es se mo men -
to com pli ca do pa ra os
gru pos de Bum ba meu
boi, o pro fes sor do De -
par ta men to de Mú si ca
(UF MA), João Qua dros,
o pro fes sor de dan ça
Idel fon so Loyola (fo -
to), e a ar te-edu ca do ra
Dé bo rah Bar ros, ide a li -
za ram a cam pa nha
“Vis ta es sa cau sa”. A
ideia é ar re ca dar ces -
tas bá si cas por meio
da ven da de ca mi se tas
com es tam pas dos so -
ta ques de Bum ba meu
boi.

Ou tra li ve bem su ce di -
da, foi em ho me na gem
aos 76 anos de Pre si -
den te Du tra, no in te ri -
or do Es ta do, do min go.
Apre sen ta da  por Thaty
Kar va lho, a li ve te ve
tam bém a par ti ci pa ção
do chef de co zi nha
Edu ar do Sal guei ro que
atu al men te faz par te
do ti me de chefs
do Cris to Re den tor-RJ
(na fo to com Flá via
Cor reia). Du du mar cou
pre sen ça fa zen do vá ri -
os pra tos, além de um
chur ras co a mo da gaú -
cha. 

Filme badalado

Des de que es tre ou na Net flix, o fil me 365 Di as
(365 Di as) tem ge ra do gran de re per cus são, so- 
bre tu do nas re des so ci ais, on de há uma cor ren te
que com pa ra o dra ma eró ti co po lo nês à sa ga de
Ch ris ti an Grey, de 50 Tons de Cin za. 

No Bra sil, o fil me ocu pa o pri mei ro lu gar da
lis ta dos 10 mais vis tos na pla ta for ma de stre a- 
ming. No en tan to, o su ces so de 365 Di as não es- 
tá li ga do à qua li da de do fil me. Com ro tei ro fra co
e in ter pre ta ções so frí veis, o fil me se apoia nas
tór ri das ce nas de se xo (por ve zes, qua se ex plí ci- 
tas). E na da mais.

Webinar Seduc

Em con ti nui da de às dis cus sões so bre es tra té- 
gi as edu ca ci o nais em tem po de pan de mia, a Se- 
cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) re a li za- 
rá, nes ta ter ça-fei ra, às18h30, we bi nar com o te- 
ma ‘Vol ta às au las na re de pú bli ca do MA: co mo
se rá?’. O even to ocor re rá pe lo ca nal da Se duc no
Youtube e con ta rá com a par ti ci pa ção do se cre- 
tá rio da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão; da pre si- 
den te da UBES, Ro za na Bar ro so; e da co or de na- 
do ra de Ju ven tu de e Po lí ti cas Pú bli cas da Fa cul- 
da de La ti no-Ame ri ca na de Ci ên ci as So ci ais
(Flac so), Mi ri am Abromoway.

No Shopping da Ilha

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal da Fa zen da, re to ma o aten di men- 
to aos con tri buin tes na uni da de do Vi va – Shop- 
ping da Ilha, na Ave ni da Da ni el de La Tou che, a
par tir de ter ça-fei ra. Com a pan de mia do no vo
co ro na ví rus (Co vid-19) e a pa ra li sa ção de di ver- 
sas ati vi da des, o aten di men to ao con tri buin te
no pos to ha via si do sus pen so tem po ra ri a men te.
Se guin do as nor mas pa ra o re tor no gra du al às
ati vi da des na ad mi nis tra ção pú bli ca do Mu ni cí- 
pio, o fun ci o na men to do pos to se rá de se gun da
a sá ba do, das 12h às 20h.

Pra curtir

Quem qui ser ga ran tir
a ca mi se ta da cam -
pa nha “Vis ta es sa
cau sa”com um (ou
to dos) os cin co so ta -
ques (ma tra ca, or -
ques tra, za bum ba,
cos ta de mão e pin -
da ré), bas ta aces sar o
si te bit.ly/vis ta_es -
sa_ cau sa e re a li zar o
seu pe di do.

Ca da ca mi sa cus ta R$
50,00 (com en tre ga
gra tui ta ex clu si va -
men te pa ra a Ilha de
São Luís – pa ra ou -
tras re giões, ve ri fi car
va lor de fre te jun to
aos or ga ni za do res da
cam pa nha).

Após te rem si do fla -
gra dos em uma fes ta
na ci da de de Cal das
No vas (GO), em meio
à pan de mia do no vo
co ro na ví rus (Co vid-
19), o can tor Bru no,
da du pla com Mar ro -
ne, se ma ni fes tou por
meio de su as as ses -
so ri as de co mu ni ca -
ção. 

O can tor Bru no, que
apa re ce em al gu mas
fo tos fa zen do um
show no even to, foi
con tra ta do pa ra um
even to pri va do que foi
des cri to co mo uma
“co me mo ra ção de
cu nho fa mi li ar”

O Rem de si vir, an ti vi -
ral que apre sen tou
bom re sul ta do no
tra ta men to de pa ci -
en tes gra ve com Co -
vid-19, já tem va lor
de fi ni do pa ra che gar
ao mer ca do.

De acor do com a fa -
bri can te do pro du to, a
Gi le ad Sci en ces, a co -
bran ça pe lo tra ta -
men to pa drão (cin co
di as) com o fár ma co
se rá de US$ 2.340 .

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020
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Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e o Instituto de
Criminalística fizeram reconstituição do crime que tirou a vida do publicitário de 40 anos

Sus pei to se en tre gou

O ca so

CASO DIOGO SARNEY

Polícia vai aguardar
exames laboratoriais
SAULO DUAILIBE

A
pós du as se ma nas do cri me 
que vi ti mou o pu bli ci tá rio Di- 
o go Adri a no Cos ta Cam pos, o 
Di o go Sarney, de 40 anos, a 

Po lí cia Ci vil re a li zou a re cons ti tui ção 
do cri me, ocor ri do no dia 16 de ju nho, 
na Rua Frei Antô nio, no bair ro Pon ta 
d’Areia, nas pro xi mi da des da La goa 
da Jan sen.

Ago ra as au to ri da des po li ci ais vão 
aguar dar a aná li se dos exa mes de la- 
bo ra tó rio e per fil ge né ti co do Ins ti tu to 
de Ge né ti ca Fo ren se, que de vem ser 
di vul ga dos ain da nas pró xi mas se ma- 
nas, no iní cio de ju lho, pa ra fe cha rem 
o ca so cru zan do to das as in for ma ções 
re pas sa das pe lo sus pei to do as sas si- 
na to.

A re cons ti tui ção do ho mi cí dio ini- 
ci ou por vol ta das 11h e du rou qua se 
du as ho ras, ter mi nan do às 13h, com 
uma pe que na co le ti va com Rob son

POLÍCIA, ICRIM E SUSPEITO ESTIVERAM NO LOCAL DO CRIME DURANTE RECONSTITUIÇÃO 

FOTOS: THADEU PABLO

Mou rão, di re tor do Ins ti tu to de Cri mi- 
na lís ti ca (Icrim).

Mou rão re ve lou que a re cons ti tui- 
ção fei ta on tem, se gun da-fei ra (29), 
foi de al ta com ple xi da de e os ór gãos 
en vol vi dos no ca so pu de ram con fron- 
tar a ver são apre sen ta da pe lo sus pei- 
to.

Es ti ve ram pre sen tes na re cons ti tui- 
ção a Po lí cia Ci vil, por meio da Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te- 
ção à Pes soa (SHPP), o Ins ti tu to de 
Cri mi na lís ti ca (Icrim), o prin ci pal 
sus pei to de ter co me ti do o as sas si na- 

to e fa mi li a res de Di o go Sarney.

Retrato falado ajudou nas investigações do crime

Ou tro pon to fun da men tal pa ra
che gar ao sus pei to e dar pros se gui- 
men to às in ves ti ga ções foi o re tra to
fa la do, que foi fei to após re la tos do
mo to ris ta de apli ca ti vo ter pro cu ra do
da SHPP in for man do que te ria si do ví- 
ti ma de as sal to, no dia 13 de ju nho,
nas pro xi mi da des do Bar ra mar, no
Ca lhau.

O mo to ris ta de apli ca ti vo foi as sal- 
ta do e na opor tu ni da de le va ram um
Fi at Ar go, de cor ver me lha, ca rac te rís- 

ti cas pa re ci das com a do veí cu lo usa- 
do no cri me, do dia 16 de ju nho.

Com 10 di as do as sas si na to e in ves- 
ti ga ções que le va ram a um sus pei to
que con se guiu com pro var a sua ino- 
cên cia, ma nhã da úl ti ma sex ta-fei ra
(26), a pes so as que te ria ati ra do con- 
tra Di o go, se apre sen tou na Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP), jun ta men te com um

ad vo ga do. O ho mem te ria con fes sa- 
do, em de poi men to, que foi o au tor do
ti ro que ti rou a vi da do pu bli ci tá rio.

Tam bém em de poi men to, ele dis se
que es ta va com mais du as pes so as
den tro do Fi at Ar go, de cor ver me lha,
no mo men to da dis cus são que ge rou
o as sas si na to.

A ar ma usa do no ho mi cí dio foi um
re vól ver ca li bre 38, que era de uma
das pes so as que es ta va no veí cu lo
com o sus pei to.

Suspeito sabia que o veículo era clonado
De acor do com o sus pei to, Fi at Ar- 

go usa do no cri me foi rou ba do e te ve
as pla cas clo na das. Ele re ve lou não te- 
ria par ti ci pa do de ne nhu ma des sas
ações cri mi no sas, mas ti nha co nhe ci- 
men to de que o car ro se ria fru to de
rou bo e que es ta va com as pla cas
adul te ra das. Após o cri me, o car ro foi
le va do pa ra a ci da de de San ta He le na,
dis tan te cer ca de 150 km da ca pi tal

ma ra nhen se. O Fi at Ar go foi apre en di- 
do e pe ri ci a do pe la po lí cia.

O pu bli ci tá rio Di o go Adri a no Cos ta
Cam pos, o Di go Sarney, foi as sas si na- 
do, com um ti ro no pes co ço, após
uma dis cus são no trân si to, na ma nhã
do dia 16 de ju nho, nas pro xi mi da des
da La goa da Jan sen. Di o go es ta va

sain do de ca sa, quan do qua se co li diu
com um Fi at Ar go, de ver me lha, que
se guia pe la rRua Frei Antô nio, no bair-
ro da Pon ta d’Areia. Após in ves ti ga- 
ções, ima gens das câ me ras de se gu- 
ran ça do con do mí nio on de o pu bli ci- 
tá rio mo ra va com pro va ram que não
hou ve co li são en tre os dois veí cu los,
mas fo ram usa das pa ra iden ti fi car o
veí cu lo en vol vi do no ca so.

• 1) Enem im pres so em 6 e 13 de de zem bro de 2020; e
Enem di gi tal em 10 e 17 de ja nei ro de 2021;
• 2) Enem im pres so 10 e 17 de ja nei ro de 2021; e Enem
di gi tal em 24 e 31 de ja nei ro de 2021;
• 3) Enem im pres so em 2 e 9 de maio de 2021; e Enem
di gi tal em 16 e 23 de maio de 2021.

LU CI A NA GO MES

VIANA

Vigilante é morto
durante assalto

OS SUSPEITOS USARAM UM VEÍCULO ROUBADO PARA FUGIR

DIVULGAÇÃO

Um as sal to a pos to de com bus tí vel, na ci da de de Vi a- 
na, re sul tou na mor te do vi gi lan te do es ta be le ci men to,
na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra (29).

A ví ti ma era vi gi lan te do pos to e ti nha aca ba do de
che gar no lo cal de tra ba lho pa ra as su mir o seu plan tão,
quan do três ho mens, em du as mo to ci cle tas, che ga ram e
anun ci a ram o as sal to.

“Pi ni ni nho”, co mo era co nhe ci da a ví ti ma, foi ba le a- 
do na ca be ça du ran te a ação cri mi no sa e mor reu no lo- 
cal. Após o cri me, o trio fu giu. A Po lí cia Mi li tar foi aci o- 
na da e ini ci ou as bus cas.

Os três sus pei tos fo ram cap tu ra dos na al tu ra da ci da- 
de de Vi tó ria do Me a rim em uma bar rei ra po li ci al. Os
cri mi no sos fu ra ram o blo queio e fo ram per se gui dos até
o mo men to que o mo to ris ta per deu o con tro le do veí cu- 
lo que usa ram na fu ga, um Ford Ka, de cor ver me lha.
Eles ain da ten ta ram fu gir cor ren do pe lo ma ta gal, mas
fo ram de ti dos.

Com eles fo ram apre en di dos três re vól ve res ca li bre
38, R$ 9 mil em di nhei ro, o Ford Ka e as mo tos. O car ro
foi rou ba do no úl ti mo sá ba do (27), em São Luís, e as mo- 
tos tam bém são fru to de rou bo, com re gis tro na ci da de
de San ta Ri ta, no úl ti mo do min go (28). (S.D)

ENEM 2020

Enquete para decidir
nova data termina hoje

O pra zo pa ra vo ta ção na en que te da no va da ta pa ra a
re a li za ção das pro vas do Enem 2020, adi a das por con ta
da pan de mia do no vo co ro na ví rus, ho je, ter ça-fei ra (30).
A en que te, dis po ní vel so men te aos ins cri tos pe la Pá gi na
do Par ti ci pan te, apre sen ta três op ções de da tas, sen do
elas:

Co mo vo tar
Os can di da tos re gu lar men te ins cri tos no Enem 2020

de ve rão aces sar a Pá gi na do Par ti ci pan te
(http://enem.inep.gov.br/) e uti li zar CPF e se nha ca das- 
tra dos no por tal úni co do Go ver no Fe de ral (gov.br).
Após is so, é só cli car em ‘En que te’ e vo tar.

REANÁLISE

Veja quem pode perder
a 3° parcela do auxílio

É FEITA UMA REANÁLISE PARA EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO

DIVULGAÇÃO

A ca da par ce la de po si ta da do au xí lio emer gen ci al, é
fei ta uma no va aná li se so bre as in for ma ções que fo ram
for ne ci das no mo men to do ca das tro. Es sa re a ná li se é
fei ta com o ob je ti vo de evi tar o pa ga men to in de vi do, fa- 
zen do com que ape nas quem cum pre os re qui si tos re ce- 
ba o va lor. As pes so as que po dem não re ce ber a 3° par ce- 
la, são as que con se gui ram em pre go for mal du ran te a
pan de mia, os que co me ça ram a re ce ber se gu ro de sem- 
pre go e apo sen ta do ria, ou que apre sen ta ram ren da fa- 
mi li ar aci ma de três sa lá ri os mí ni mos ou ren da men sal
de mais de R$ 522,50 por pes soa. O au xí lio emer gen ci al
se des ti na aos tra ba lha do res in for mais, mi cro em pre en- 
de do res in di vi du ais (MEIs), autô no mos e de sem pre ga- 
dos que cum pram os re qui si tos pre vis tos em lei, co mo a
au sên cia de em pre go for mal ati vo, por exem plo.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Hoje encerra o prazo para entrega de declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
No Maranhão são esperadas 405 mil declarações

ATÉ HOJE!

Último dia para declarar
o Imposto de Renda
PATRÍCIA CUNHA

A
té as 10 ho ras de on tem, se- 
gun da-fei ra (29), 26.735.917 
de cla ra ções do Im pos to de 
Ren da Pes soa Fí si ca 2020, 

exer cí cio 2019, fo ram re ce bi das pe los 
sis te mas da Re cei ta Fe de ral. Es se ano 
são es pe ra dos 32 mi lhões de do cu- 
men tos. No Ma ra nhão a ex pec ta ti va é 
de que se jam re ce bi das 405 mil de cla- 
ra ções até as 23h59 de ho je. O pra zo 
que ha via si do es ten di do de 30 de 
maio, en cer ra ho je, ter ça-fei ra, dia 30.

A Re cei ta aler ta que os con tri buin- 
tes não dei xem a en tre ga pa ra úl ti ma 
ho ra. Se per de rem o pra zo, es ta rão su- 
jei tos ao pa ga men to de uma mul ta 
mí ni ma de R$ 165,74 e má xi ma de 
20% do im pos to de vi do.

Com o aten di men to pre sen ci al re- 
du zi do, a De le ga cia da Re cei ta Fe de ral 
no Ma ra nhão ins ta lou um Plan tão 
Fis cal vir tu al pa ra ti rar as dú vi das do 
con tri buin te, que po de ser aces sa do 
pe lo si te da Re cei ta Fe de ral. Ao cli car 
em Aces so Rá pi do, o ci da dão de ve 
achar Agen da men to, em se gui da pre- 
en cher os da dos de iden ti fi ca ção e in- 
for ma ções do te le fo ne ce lu lar, e 
aguar dar a cha ma da de ví deo na da ta 
e ho rá ri os agen da dos.

Se gun do a De le ga cia da Re cei ta, as 
prin ci pais dú vi das do con tri buin te di- 
zem res pei to às de du ções per mi ti das 
e ao pre en chi men to das de cla ra ções.

De ve de cla rar o IR nes te ano quem 
re ce beu ren di men tos tri bu tá veis aci- 
ma de R$ 28.559,70 em 2019. O va lor é 
o mes mo da de cla ra ção do IR do ano 
pas sa do.

Ma lha Fi na

 A EXPECTATIVA É DE QUE SEJAM RECEBIDAS 405 MIL ATÉ O DIA 30 DE JUNHO NO ESTADO

DIVULGAÇÃO

Im plan ta do na se ma na pas sa da, o 
ser vi ço Ma lha Fis cal IRPF, pos si bi li ta a 
con tri buin tes com De cla ra ção do 
IRPF re ti da em ma lha, apre sen ta rem 
do cu men tos pe la In ter net, sem pre ci- 
sar com pa re cer na Re cei ta Fe de ral. O 
ser vi ço es tá dis po ní vel no Cen tro Vir- 
tu al de Aten di men to – E-CAC. Pa ra 
aces sá-lo é ne ces sá rio ter cer ti fi ca ção 
di gi tal ou cri ar um có di go de aces so. 
Es se có di go de aces so é o mes mo uti li- 
za do pa ra con sul tar o Ex tra to do Pro- 
ces sa men to da De cla ra ção, dis po ní- 
vel no me nu Meu Im pos to de Ren- 
da.Os con tri buin tes po de rão uti li zar o 
ser vi ço de en tre ga vir tu al de do cu- 
men tos pa ra apre sen tar do cu men tos 
so li ci ta dos em In ti ma ção, apre sen tar 
So li ci ta ção de Re ti fi ca ção de Lan ça- 
men to (SRL), an te ci par a en tre ga de 
do cu men tos pa ra aná li se da De cla ra- 
ção, re ti da em ma lha fis cal, dos exer- 

cí ci os 2015 a 2019, ain da não in ti ma- 
da ou no ti fi ca da pe la Re cei ta Fe de ral.

An tes de pro cu rar en tre gar os do-
cu men tos, o con tri buin te de ve fi car 
aten to. Quem re ce beu In ti ma ção ou 
No ti fi ca ção de Lan ça men to de ve 
aces sar o sis te ma e-De fe sa pa ra or ga-
ni zar cor re ta men te a do cu men ta ção 
que de ve ser apre sen ta da; E quem 
ain da não re ce beu In ti ma ção ou No ti-
fi ca ção de Lan ça men to de ve aces sar o 
Ex tra to do Pro ces sa men to da DIRPF 
pa ra ve ri fi car, pri mei ro, se a De cla ra- 
ção apre sen ta da es tá cor re ta. Só de- 
pois de con fir mar que a De cla ra ção 
não pre ci sa ser re ti fi ca da, con sul tar 
quais do cu men tos pre ci sa apre sen tar.

O ser vi ço ain da não es tá dis po ní vel 
pa ra de cla ra ções do exer cí cio 2020. 
Mais ori en ta ções es tão dis po ní veis no 
sí tio da RFB na in ter net, a par tir de 
On de En con tro/Aten di men to Ma lha 
Fis cal.

DE FORMA GRADUAL

Atividades no Fórum voltam na quarta-feira
A vol ta das ati vi da des no Fó rum

De sem bar ga dor Sarney Cos ta se rão
re to ma das de for ma gra du al, a par tir
de ama nhã, quar ta-fei ra, dia 1º de ju- 
lho. A de fi ni ção do re tor no das ati vi- 
da des foi for ma li za da e di vul ga da
após a di re to ra do fó rum, a juí za An- 
dréa Fur ta do Per mult ter La go, pu bli- 
car Por ta ria so bre as me di das pa ra re- 
to ma da das ati vi da des pre sen ci ais,
ju ris di ci o nais e ad mi nis tra ti vas no ór- 
gão.

O do cu men to ob ser va as ações ne- 
ces sá ri as pa ra a pre ven ção do con tá- 
gio pe lo no vo co ro na ví rus (CO VID-
19), con for me Por ta ria-Con jun ta nº
34 do Tri bu nal de Jus ti ça e Cor re ge do- 
ria Ge ral de Jus ti ça do Ma ra nhão.

A Por ta ria – TJ 22312020, as si na da
pe la di re to ra na úl ti ma sex ta-fei ra
(26), traz as me di das pre ven ti vas obri- 
ga tó ri as e nor mas pa ra o aces so às de- 
pen dên ci as do Fó rum de São Luís
(Ca lhau). Pa ra aden trar ao pré dio é
obri ga tó rio o uso de más ca ra fa ci al e
uti li za ção con tí nua du ran te a per ma- 
nên cia no lo cal. Na en tra da, se rá re a li- 
za da a afe ri ção da tem pe ra tu ra cor po- 
ral, des con ta mi na ção das mãos com a
uti li za ção de ál co ol 70% e lim pe za de
cal ça dos em ta pe tes sa ni ti zan tes.

Da tas e ho rá ri os
Ain da, con for me a por ta ria, a re to- 

ma da das ati vi da des se rá gra du al, na
pri mei ra eta pa, que se es ten de do dia
1º ao dia 31 de ju lho de 2020, das 8h às
12h, so men te se rá per mi ti do o aces so

pre sen ci al dos mem bros do Mi nis té- 
rio Pú bli co, da De fen so ria Pú bli ca, de
Pro cu ra do res, de Ad vo ga dos, de es ta- 
giá ri os e de ju ris di ci o na dos que par ti- 
ci pa rão de au di ên cia ou pos su am
aten di men to pre sen ci al agen da do.

Na se gun da eta pa, que vai do dia 3
ao dia 31 de agos to, o aces so se rá de
8h às 13h; e na ter cei ra eta pa, do dia 1º
ao dia 30 de se tem bro, das 8h às 14h.
Após es ses ho rá ri os, é proi bi do o
aces so ao Fó rum.

Se gun do o do cu men to, a par tir do
dia 3 de ju lho es tá au to ri za do o fun ci- 
o na men to das sa las do Mi nis té rio Pú- 
bli co, De fen so ria, Or dem dos Ad vo ga- 
dos do Bra sil (OAB-MA), As so ci a ção
dos Ma gis tra dos do Ma ra nhão (AM- 
MA) e de mais en ti da des, sen do ve da- 
do o aten di men to pre sen ci al às par- 
tes, in te res sa dos e pú bli co em ge ral
até o dia 3 de agos to. O fun ci o na men- 
to das sa las de ve ob ser var os ho rá ri os
es ta be le ci dos nas três eta pas de re a- 
ber tu ra.

Me di das
A por ta ria tam bém res sal ta que o

dis tan ci a men to so ci al de 1,5m de ve
ser ob ser va do em to dos os am bi en tes
de aces so e per ma nên cia de pes so as,
res pei tan do as mar ca ções e si na li za- 
ções no so lo, nos ele va do res, nos ba- 
nhei ros, nas uni da des ju di ci ais e se to- 
res ad mi nis tra ti vos, nas ca dei ras e so- 
fás lo ca li za dos nos cor re do res. Nos
ele va do res, a lo ta ção má xi ma se rá de
três pes so as por vez.

Pa ra evi tar aglo me ra ções nas se cre- 
ta ri as das uni da des ju di ci ais e nas sa- 
las de au di ên cia, se rá re a li za do o con- 
tro le de aces so das par tes en vol vi das
(pro mo to res, de fen so res, pro cu ra do- 
res e ad vo ga dos). Os ju ris di ci o na dos
de vem pre fe ren ci al men te es tar
acom pa nha dos so men te por de fen- 
so res e tes te mu nhas (quan do hou- 
ver), sen do ve da da a pre sen ça de pes- 
so as alhei as aos atos pro ces su ais. Nas
re cep ções das se cre ta ri as das va ras, o
aces so se rá de uma pes soa por vez.

An tes de in gres sar nas sa las de au di- 
ên cia é obri ga tó ria pa ra to dos a des- 
con ta mi na ção das mãos com ál co ol
70%.

A por ta ria tam bém pre vê que os
atos pro ces su ais con ti nu a rão, pre fe- 
ren ci al men te, sen do re a li za dos por
meio de re cur sos tec no ló gi cos dis po-
ní veis que subs ti tu am o pre sen ci al.

De acor do com o do cu men to as si-
na do pe la di re to ra An drea Fur ta do
Per mult ter, se rá proi bi do o aces so ao
Fó rum de São Luís da pes soa que na
en tra da se re cu sar a afe rir tem pe ra tu- 
ra cor po ral ou for iden ti fi ca da em es- 
ta do fe bril; ine xis tên cia de agen da-
men to pré vio e após os ho rá ri os es ta-
be le ci dos nas eta pas de re a ber tu ra.

A Por ta ria con si de rou as me di das
pa ra re to ma da dos ser vi ços pre sen ci- 
ais da Re so lu ção 322 do Con se lho Na- 
ci o nal de Jus ti ça (CNJ); a de cla ra ção
de pan de mia pe la Or ga ni za ção Mun-
di al da Saú de (OMS); a Lei nº 13.974
que dis põe so bre me di das de en fren- 
ta men to da emer gên cia de saú de pú- 
bli ca; as ori en ta ções do Mi nis té rio da
Saú de so bre a uti li za ção de más ca ras
fa ci ais; a na tu re za es sen ci al da ati vi- 
da de ju ris di ci o nal e a ne ces si da de de
as se gu rar con di ções mí ni mas pa ra a
sua con ti nui da de pre ser van do a saú-
de dos ma gis tra dos, ser vi do res e
usuá ri os em ge ral.

Pan de mia
Des de o dia 19 de mar ço de 2020, o

Fó rum de São Luís con ti nu ou ga ran-
tin do a pres ta ção ju ris di ci o nal e o
fun ci o na men to em re gi me de Plan tão
Ex tra or di ná rio ins ti tuí do pe lo CNJ.
Nes se pe río do, os se to res ad mi nis tra- 
ti vos con ti nu a ram de sem pe nhan do
su as ati vi da des em tra ba lho re mo to
(te le tra ba lho) e de so bre a vi so, cum- 
prin do jor na da re gu lar. Ou tros se to res
que exi gi am o com pa re ci men to pre-
sen ci al pa ra o de sem pe nho das su as
fun ções tam bém con ti nu a ram re a li-
zan do su as ati vi da des por meio de ro-
dí zio de ser vi do res.

DA RE DA ÇÃO

Bai xe o apli ca ti vo
• Bai xe e ins ta le o apli ca ti vo Meu Im pos to de Ren da
2020
• Au to ri ze-o a aces sar os ar qui vos do seu ce lu lar
• In si ra o CPF e a da ta de nas ci men to na te la ini ci al

De cla re o Im pos to de Ren da pe lo app
• O apli ca ti vo irá mos trar to das as de cla ra ções que já fo -
ram en vi a das pa ra a Re cei ta Fe de ral. A de 2020 apa re ce -
rá co mo “não ini ci a da”. To que no íco ne “+” no can to in -
fe ri or di rei to do blo co “2020”. Du as op ções apa re ce rão:
“Im por tar de cla ra ção do ano an te ri or” e “Ini ci ar de cla -
ra ção”
• Se vo cê ti ver no seu ce lu lar o ar qui vo da de cla ra ção de
2019, se le ci o ne a op ção “Im por tar de cla ra ção do ano
an te ri or”. Quem a fez pe lo com pu ta dor po de trans fe rir
o ar qui vo DBK pa ra o dis po si ti vo por meio de ca bo, e-
mail ou Blu e to oth. Com es se ar qui vo, vá ri os cam pos do
apli ca ti vo já se rão pre en chi dos
• Se vo cê não o ti ver, se le ci o ne “Ini ci ar de cla ra ção”
• Crie uma pa la vra-cha ve pa ra a de cla ra ção de Im pos to
de Ren da de 2020, além de uma per gun ta e de uma res -
pos ta pa ra o ca so de vo cê es que cer a pa la vra-cha ve

Pre en cha a de cla ra ção: “Iden ti fi ca ção” e
“fa mi li a res”
• No me nu prin ci pal, se le ci o ne “Iden ti fi ca ção”
• Pre en cha os cam pos das se ções “Da dos pes so ais” e
“Con ta to”. O apli ca ti vo so li ci ta rá seu tí tu lo elei to ral,
NIT/PIS ou Pa sep, CEP, e-mail e te le fo ne
• Se le ci o ne a op ção “Fa mi li a res” no me nu prin ci pal pa -
ra in cluir os seus de pen den tes
• In si ra o no me, CPF, da ta de nas ci men to e NIT, PIS ou
PA SEP de ca da pes soa que vo cê in cluir. Os de pen den tes
são pes so as que não de cla ram im pos to, co mo fi lhos de
até 21 anos de ida de, fi lhos uni ver si tá ri os, côn ju ges e in -
ven ta ri an tes

De cla re os ren di men tos
• Se le ci o ne a op ção “Ren di men tos” no me nu prin ci pal
do apli ca ti vo. Nes sa se ção, vo cê in clui rá o sa lá rio, a pou -
pan ça, as apli ca ções fi nan cei ras e as par ti ci pa ções em
lu cros que ti ver
• Es co lha uma das op ções pa ra ca da ti po de ren di men -
to adi ci o na do
• Após pre en cher ca da um dos ren di men tos, to que no
bo tão “sal var” no can to in fe ri or di rei to da te la
• Aque les adi ci o na dos são lis ta dos na te la “Ren di men -
tos”. É pos sí vel edi tá-los, in cluir no vos e apa gar itens.
Pa ra in cluir um no vo, to que no íco ne “+” no can to in fe ri -
or da te la

De cla re os pa ga men tos
• Se le ci o ne a op ção “Pa ga men tos” no me nu prin ci pal.
Os pa ga men tos são ser vi ços que vo cê uti li zou em 2019,
co mo des pe sas mé di cas, men sa li da des es co la res e con -
tra ta ção de ad vo ga dos. É pre ci so ter o no me e o CPF dos
pro fis si o nais, além de sa ber o va lor pa go pe lo ser vi ço
pa ra de cla rar es sas in for ma ções
• Es co lha uma das op ções pa ra ca da ti po de pa ga men to
adi ci o na do à sua de cla ra ção. É pre ci so in for mar quem
usou o ser vi ço, se foi o de cla ran te ou um de pen den te
• Após pre en cher ca da um dos pa ga men tos, to que no
bo tão “sal var”, no can to in fe ri or di rei to da te la

De cla re bens e dí vi das
• Se le ci o ne a op ção “Bens e Dí vi das” no me nu prin ci -
pal. É pre ci so in for mar con tas ban cá ri as, ca der ne tas de
pou pan ça, veí cu los e imó veis no seu no me. No ca so de
dí vi das, o con tri buin te de ve pre en cher in for ma ções so -
bre o cre dor, o va lor a ser qui ta do e o que foi pa go no ano
an te ri or
• Es co lha uma das op ções pa ra ca da ti po de bem ou dí -
vi da que vo cê adi ci o na rá em sua de cla ra ção de Im pos to
de Ren da
• As sim co mo na de cla ra ção de ren di men tos, é pos sí vel
in cluir, edi tar e ex cluir itens na se ção “Bens e Dí vi das”

En tre gue a de cla ra ção
• Pre en chi das to das as se ções, aces se no me nu prin ci -
pal a op ção “Re su mo”. Ela traz in for ma ções so bre o to tal
de ren di men tos tri bu tá veis e alí quo tas
• A se ção apre sen ta qua tro te las. Des li ze-as até che gar à
ter cei ra, na qual es tá
o bo tão “En tre gar de cla ra ção”. Só to que nes sa op ção de -
pois de re vi sar to dos os da dos que vo cê pre en cheu no
apli ca ti vo
• Mar que a cai xa na qual diz que vo cê acei ta os ter mos e
as con di ções do pro ces so. De pois, to que no bo tão “En -
tre gar de cla ra ção”. Es sa op ção só es ta rá dis po ní vel se
não hou ver pen dên ci as nos cam pos obri ga tó ri os
• En tre gue a de cla ra ção. Vo cê te rá a op ção de im pri mir
ou sal var em PDF o re ci bo. É re co men da do sal var es se
ar qui vo pa ra fa ci li tar a de cla ra ção do Im pos to de Ren da
de 2021

ÚL TI MO DIA

Ve ja co mo de cla rar IR
pe lo apa re lho ce lu lar

Ter mi na ho je, ter ça-fei ra (30), o pra zo pa ra de cla ra- 
ção do Im pos to de Ren da. Os con tri buin tes que per de- 
rem o pra zo es ta rão su jei tos ao pa ga men to de mul ta mí- 
ni ma de R$ 165,74 e má xi ma de 20% do im pos to de vi do.
Pre ci sa de cla rar quem ga nhou mais de R$ 28.559,70 em
re ce bi men tos tri bu tá veis ao lon go de 2019. Vo cê po de
fa zer a de cla ra ção de Im pos to de Ren da (IR) atra vés do
desk top ou ce lu lar. Quem op ta pe la se gun da ma nei ra
pre ci sa bai xar o apli ca ti vo “Meu Im pos to de Ren da”, dis- 
po ní vel gra tui ta men te pa ra An droid e iOS.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020
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Maranhão Atlético Clube anuncia o retorno do zagueiro Wanderson, campeão da Copa
FMF em 2018. Ele fez parte do elenco que era comandado por Raimundinho Lopes

MARANHENSE 2020

MAC se reforçar para
volta do Estadual
SAULO DUAILIBE

C
om uma se ma na pa ra o re- 
tor no dos trei na men tos no 
fu te bol ma ra nhen se, as equi- 
pes con ti nu am se re for çan- 

do. Na se ma na pas sa da, o Ju ven tu de 
Sa mas já ti nha anun ci a do as con tra ta- 
ções do vo lan te Vic tor Sal va dor, e do 
meia-ata can te Ulysses, ex-Cor di no.

Ago ra foi a vez do Ma ra nhão Atlé ti- 
co Clu be, que con fir mou o re tor no do 
za guei ro Wan der son, que es ta va no 
Ju ven tu de Sa mas.

O de fen sor jo gou ape nas uma vez 
pe la equi pe do Pei xe Po raquê em 2020 
e ago ra de fen de rá o Bo de Gre gó rio 
nas úl ti mas du as ro da das da pri mei ra 
fa se do Cam pe o na to Ma ra nhen se 
2020. Ca so o Qua dri co lor avan ce de 
fa se, Wan der son de ve con ti nu ar na 
equi pe.

O jo ga dor es te ve em 2018 no MAC 
quan do foi cam peão da Co pa FMF, 
com o téc ni co Rai mun di nho Lo pes, 
que co man da atu al men te o Bo de no 
Es ta du al 2020.

O MAC re tor na às ati vi da des no dia 
6 de ju lho, pró xi ma se gun da-fei ra, as- 
sim quan do os trei na men tos es por ti- 
vos são li be ra dos por de cre to es ta du- 
al. A equi pe te rá cer ca de um mês pa ra 
trei nar, pois en tra em cam po no dia 5 
de agos to, quan do en ca ra o Ju ven tu de 
Sa mas, em São Ma teus do Ma ra nhão.

No dia 8 de agos to, o Qua dri co lor 
vol ta a cam po pa ra en ca rar o lí der do 
cam pe o na to, o Mo to Club, no Es tá dio 
Cas te lão. As da tas da vol ta do Es ta du- 
al po dem ser al te ra das por con ta das 
da tas do iní cio do Cam pe o na to Bra si-

Car rei ra
Fi cha téc ni ca
• No me: Wan der son Ca me lo Vi a na
• Ida de: 25 anos
• Po si ção: za guei ro
• Pé pre fe ren ci al: des tro
• Al tu ra: 1.87m
• Pe so: 87 kg

PELO MOTO CLUB, WANDERSON ACUMULA DOIS TÍTULOS ESTADUAIS E UM ACESSO

lei ro das Sé rie A e B.

Re ve la do em 2012 pe lo Ame ri ca no-
MA, Wan der son te ve pas sa gens pe lo 
Sa biá, Arai o ses, Mo to Club, Ti mon, 
Sam paio Cor rêa e Guarany de So bral-
CE. Pe lo Pa pão do Nor te fo ram três 
tem po ra das, dois tí tu los es ta du ais e 
um aces so à Sé rie C do Cam pe o na to 

Bra si lei ro, com 66 par ti das e cin co 
gols mar ca dos.

NATAÇÃO

Maranhenses vão
competir em Portugal

JULIA, ALEXANDRE E CAROL VÃO REPRESENTAR O BRASIL 

De olho na vol ta à nor ma li da de es por ti va, a Ni na es- 
co la de Na ta ção foi sur pre en di da com um con vi te es pe- 
ci al: as atle tas Ju lia Ni na, Ca rol Her tel e o trei na dor Ale- 
xan dre Ni na fo ram con vi da dos pa ra dis pu tar o Tor neio
In ter na ci o nal Ilha da Ma dei ra Ul tra Swim, em Por tu gal.

A pro va de 10 km vai ser re a li za da no dia 12 de se tem- 
bro na re gião autô no ma da Ma dei ra-Por tu gal. Fo ram
con fir ma das as pre sen ças de equi pes in ter na ci o nais.
“Es se con vi te é mo ti vo de mui to or gu lho pe lo tra ba lho
cons truí do nes ses úl ti mos anos, e es pe ran ça de me lho- 
res di as e re sul ta dos ain da mais fa vo rá veis em bre ve”,
dis se Ale xan dre Ni na,

To das as opor tu ni da des de com pe tir na ci o nal e in ter- 
na ci o nal men te vi e ram pe lo es for ço das atle tas. O Tor- 
neio In ter na ci o nal Ilha da Ma dei ra Ul tra Swim se rá um
en con tro com os me lho res da Eu ro pa. “Após um cer to
tem po pa ra do por con ta da pan de mia, o mun do es tá
an si o so por gran des even tos. Boa par te dos me lho res
atle tas in ter na ci o nais de ve par ti ci par des sa com pe ti- 
ção. E nós, da Ni na, te mos que nos pre pa rar pa ra os tor- 
nei os que que re mos al can çar ín di ce. En tão, a me lhor
for ma é com pe tir en tre os me lho res”, re ve lou Ale xan dre
Ni na.

Já fo ram con fir ma das as pre sen ças da Cam peã Olím- 
pi ca nos 10km, ho lan de sa Sha ron Van Rouwen da al e da
Cam peã Mun di al, bra si lei ra Ana Mar ce la.

FÓRMULA 1

Mercedes passa a ter carro preto

NOVO CARRO DA MERCEDES PASSA A SER PINTADA DE PRETO NA FÓRMULA 1 DESTA TEMPORADA

DIVULGAÇÃO

Atu al he xa cam peã mun di al de pi lo tos e
cons tru to res, a Mer ce des re ve lou que vai
cor rer com um car ro to do pin ta do de pre to
na tem po ra da 2020 da Fór mu la 1. O no vo
layout já es treia no pró xi mo fim de se ma- 
na, no GP da Áus tria, pro va que abre o
cam pe o na to. Em no ta, a equi pe ex pli cou
que tra ta-se de um com ba te ao ra cis mo:
“Va mos com pe tir de pre to em 2020, co mo
um com pro mis so pú bli co pa ra me lho rar a
di ver si da de de nos sa equi pe – e uma de cla- 
ra ção cla ra de que so mos con tra o ra cis mo
e to das as for mas de dis cri mi na ção”.

Che fão da Mer ce des na Fór mu la 1, o
aus tría co To to Wolff exal tou a ini ci a ti va da
equi pe ale mã pa ra mar car po si ção no
com ba te con tra o ra cis mo. 

Além dis so, dis se que a equi pe pre ten de
re cru tar ta len tos de to dos os ti pos de ori- 
gem pa ra seu qua dro de fun ci o ná ri os. “O
ra cis mo e a dis cri mi na ção não têm lu gar
em nos sa so ci e da de, es por te ou equi pe: es- 
sa é uma cren ça cen tral na Mer ce des. Mas
não bas ta ter as cren ças e a men ta li da de
cer tas se per ma ne cer mos em si lên cio. De- 
se ja mos usar nos sa voz e nos sa pla ta for ma
glo bal pa ra de fen der o res pei to e a igual da- 
de, e a Fle cha de Pra ta cor re rá de pre to du- 
ran te to da a tem po ra da 2020 pa ra mos trar
nos so com pro mis so com uma mai or di ver- 
si da de den tro de nos sa equi pe e es por te”.

Nas úl ti mas se ma nas, o he xa cam peão
mun di al Lewis Ha mil ton tem se mos tra do
bas tan te ati vo no po si ci o na men to con tra a
dis cri mi na ção ra ci al. 

Pri mei ro, co brou da Fór mu la 1 e de seus
co le gas de pis ta uma pos tu ra cla ra con tra o
ra cis mo, de pois do as sas si na to do ame ri- 
ca no Ge or ge Floyd. 

De pois, par ti ci pou pes so al men te de
pro tes tos de rua con tra a dis cri mi na ção
pe la cor da pe le em Lon dres, na In gla ter ra.
Além dis so, foi no me a do lí der da for ça-ta- 
re fa “We Ra ce as One” (“Nós Cor re mos co- 
mo Um”, em por tu guês), cri a da pe la F1 pa- 
ra pro mo ver a di ver si da de no es por te. “É
mui to im por tan te apro vei tar mos es se mo- 
men to e o uti li zar mos pa ra nos edu car se
vo cê é um in di ví duo, mar ca ou em pre sa
pa ra fa zer mu dan ças re al men te sig ni fi ca ti-
vas quan do se tra ta de ga ran tir igual da de e
in clu são. Pes so al men te, ex pe ri men tei ra- 
cis mo em mi nha vi da e vi mi nha fa mí lia e
ami gos ex pe ri men tan do ra cis mo, e es tou
fa lan do de co ra ção quan do ape lo à mu- 
dan ça. Gos ta ria de agra de cer imen sa men-
te a To to e ao Mer ce des Bo ard por de di ca- 
rem tem po pa ra ou vir, con ver sar e re al- 
men te en ten der mi nhas ex pe ri ên ci as e
pai xões, e por fa zer es ta im por tan te de cla- 
ra ção de que es ta mos dis pos tos a mu dar e
me lho rar. o ne gó cio”, dis se Lewis.

MARANHÃO

Vôlei terá comissão de atletas

DIRETORIA DA FMV DURANTE ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DOS ATLETAS DE VÔLEI

A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Vo lei bol
(FMV), aten den do de ter mi na ção da Con- 
fe de ra ção Bra si lei ra de Vo lei bol, es tá con- 
vo can do os atle tas fe de ra dos mai o res de
21 anos pa ra par ti ci pa rem do pro ces so
ele ti vo da no va Co mis são de Atle tas de
Vô lei de Qua dra e Praia.

As cha pas po de rão se ins cre ver até
quin ta-fei ra, dia 2 de ju lho, e a elei ção
acon te ce rá no dia 7 des te mês, em lo cal a
ser di vul ga do, on de to dos pos sam se guir o
pro to co lo de dis tan ci a men to por con ta da
pan de mia.

O Re gi men to In ter no da Co mis são de
atle tas – apro va do con jun ta men te pe lo
pre si den te Edi val do Pe rei ra Bi guá, o di re- 

tor téc ni co Cláu dio Bri to, e mais uma
equi pe de atle tas fi li a dos à FMV – já se en- 
con tra no Ins ta gram @vo lei ma ra nhao,
jun ta men te com a no ta Ofi ci al da con vo- 
ca ção da elei ção.

As cha pas in te res sa das de vem se ins- 
cre ver até o dia 02. Te rão que ser com pos- 
tas por du as Co mis sões dis tin tas de Vô lei:
de Qua dra e de Praia, ca da uma com Pre- 
si den te, Vi ce-Pre si den te e um mem bro.

As Co mis sões de Atle tas da FMV têm
por mis são re pre sen tar os Atle tas de Vo lei- 
bol de Qua dra e Vô lei de Praia, ca da uma
em sua res pec ti va mo da li da de, pe ran te a
FMV e a CBV, for ta le cen do os la ços de co- 
mu ni ca ção e in te ra ção en tre as par tes.

São Luís, terça-feira, 30 de junho de 2020
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RICK RI OR DAN – PERCY JACK SON E OS OLIM PI A NOS

RO ALD DAHL – A FAN TÁS TI CA FÁ BRI CA DE CHO CO LA TE
(1971)

STEPHEN KING – O ILU MI NA DO

WINS TON GRO OM – FOR REST GUMP: O CON TA DOR DE
HIS TÓ RI AS

P.L. TRA VERS – MARY POP PINS

MI CHA EL EN DE – A HIS TÓ RIA SEM FIM

ANTHONY BUR GESS – LA RAN JA ME CÂ NI CA

ALAN MO O RE – AB SO LU TA MEN TE TU DO

Adaptações

Escritores que odeiam
filmes de suas obras

E
m bo ra se ja uma in dús tria com ba se na cri a ti vi- 
da de, Hollywood não é na da es tra nha a adap ta- 
ções de pro pri e da des in te lec tu ais de ou tras mí- 
di as. Al guns dos mai o res su ces sos da his tó ria do

ci ne ma, aliás, são ins pi ra dos em li vros ou qua dri nhos,
co mo 2001 – Uma Odis seia no Es pa ço ou Bat man: O Ca- 
va lei ro das Tre vas.

Ain da que con quis tem pú bli co e crí ti ca, as ver sões ci- 
ne ma to grá fi cas nem sem pre agra dam seus au to res.
Mes mo al guns dos mai o res clás si cos da in dús tria, que- 
ri dos por ge ra ções, es tão su jei tos à re jei ção de seus cri a- 
do res, que não pou pam pa la vras pa ra cri ti car as adap ta- 
ções de seus tra ba lhos.

Con fi ra abai xo oi to au to res que odi a ram a for ma co- 
mo su as obras fo ram trans for ma das por Hollywood:

Du ran te a bus ca de es tú di os por uma pro pri e da de na
li te ra tu ra jo vem com po ten ci al pa ra se tor nar o “no vo
Harry Pot ter”, a sé rie li te rá ria de su ces so Percy Jack son e
Os Olim pi a nos pa re cia uma apos ta cer tei ra da Fox. Ba- 
se a do na mi to lo gia da Gré cia an ti ga, o tra ba lho de Rick
Ri or dan con ta com per so na gens jo vens, uma his tó ria
di ver ti da e ele men tos so bre na tu rais que pre en chi am o
ni cho dei xa do pe la fran quia do bru xi nho. Ao com prar os
di rei tos da adap ta ção, no en tan to, o es tú dio não per mi- 
tiu que o au tor opi nas se no ro tei ro dos fil mes, que des vi- 
a ram bas tan te dos cin co vo lu mes pu bli ca dos en tre 2005
e 2009.

Cla ra men te in sa tis fei to com o re sul ta do, Ri or dan
nun ca es con deu o quan to de tes ta as adap ta ções de O
La drão de Rai os e O Mar de Mons tros, lan ça dos em 2010
e 2013, cri ti can do-as sem pre que tem a chan ce. Re cen- 
te men te, o au tor che gou a di zer que la men ta va pe los
ato res que te ri am si do “ar ras ta dos pa ra es ta ba gun ça” e
pro me teu que a ver são te le vi si va da fran quia, pro du zi da
pa ra a Disney+, vai “con ser tar” os er ros co me ti dos nos
fil mes.

Vis to ho je co mo um clás si co por tra zer o mun do sur- 
re al de Ro ald Dahl à vi da, a ver são de 1971 de A Fan tás ti- 
ca Fá bri ca de Cho co la te não é exa ta men te que ri da pe lo
au tor do li vro, pu bli ca do em 1964. En quan to a obra ori- 
gi nal fo ca sua nar ra ti va no ga ro to Char lie, o lon ga de
Mel Stu art gi ra em tor no de Willy Won ka e da atu a ção de
Ge ne Wil der, con si de ra da pre ten si o sa por Dahl.

Du ran te a pro du ção do fil me, Dahl se opôs a di ver sas
de ci sões, ten tan do bar rar mú si cas co mo “The
Candyman”, a di re ção de Stu art e o ro tei ro de Da vid
Selt zer. O es cri tor ain da se opôs des de o co me ço à es ca- 
la ção de Wil der, já que que ria ver Spi ke Mil li gan ou Pe ter
Sel lers no pa pel de Won ka. Se gun do a bi o gra fia do au tor
es cri ta por Do nald Stur rock, Dahl con si de rou re ti rar seu

no me do fil me – pa ra qual ele mes mo es cre veu o ro tei ro
– e só pas sou a “to le rar” o lon ga por que sua po pu la ri da- 
de aju dou na ven da de seus li vros.

Lan ça do em 1980, O Ilu mi na do é con si de ra do até ho- 
je uma das mai o res obras-pri mas do ter ror. Di ri gi do por
Stanley Ku brick e pro ta go ni za do por Jack Ni chol son, o
lon ga adap ta o li vro homô ni mo de Stephen King, pu bli- 
ca do em 1977. No en tan to, a boa von ta de que o pú bli co
mos tra com o fil me não é com par ti lha da pe lo ide a li za- 
dor da his tó ria. O au tor já cri ti cou di ver sos as pec tos da
adap ta ção, co mo a abor da gem “mi só gi na” de Wendy
(Shelley Du vall) ou o fi nal al te ra do por Ku brick. Po rém,
uma de su as prin ci pais bron cas com a adap ta ção foi
com Ni chol son.

Se gun do King, o ator ape nas re pe tiu su as atu a ções de
Sem Des ti no e As Mo tos Di a bó li cas, in ter pre tan do Jack
Tor ran ce co mo um lou co des de sua pri mei ra ce na e apa- 
gan do, as sim, o ar co do pro ta go nis ta. Pa ra o es cri tor, Ku- 
brick não en ten deu que o es pí ri to ma lig no do mi na va o
Ho tel Over lo ok, pas san do sua na tu re za de su ma na pa ra
os per so na gens do fil me.

Em bo ra For rest Gump – O Con ta dor de His tó ri as ain- 
da di vi da opi niões de crí ti cos e pú bli co, sua im por tân cia
na cul tu ra pop é ine gá vel. Além de ser uma das mai o res
pro du ções da car rei ra de Tom Hanks, ren den do um Os- 
car pa ra o as tro, o fil me de 1994 tem al guns dos diá lo gos
mais icô ni cos do ci ne ma. Wins tom Gro om, no en tan to,
não é um gran de fã do lon ga, que adap tou o seu li vro
homô ni mo de 1986. O au tor fi cou bra vo com o es tú dio
por al te rar o tom da his tó ria, omi tin do a lin gua gem mais
for te e cor tan do ce nas de se xo pa ra que o fil me ven des se
me lhor.

Pa ra pi o rar, Gro om che gou a pro ces sar os pro du to res
de For rest Gump por não ter re ce bi do os 3% dos lu cros
pre vis tos em con tra to. Se gun do o es tú dio, a bi lhe te ria
US$ 678 mi lhões não co briu os cus tos so ma dos de pro- 
du ção (US$ 55 mi lhões), dis tri bui ção e pu bli ci da de.

A his tó ria da con tur ba da re la ção en tre P.L. Tra vers e
Walt Disney é bem do cu men ta da. A es cri to ra ne gou di- 
ver sas in ves ti das do pro du tor pa ra com prar os di rei tos
ci ne ma to grá fi cos de Mary Pop pins, ce den do ape nas
por que pas sa va por um mo men to fi nan cei ro de li ca do.
Du ran te a pro du ção, a au to ra che gou a cri ti car a mis tu ra
de ani ma ção e li ve-ac ti on, as mu dan ças na per so na li da- 
de da per so na gem-tí tu lo e sem pre se mos trou in se gu ra
com a trans for ma ção da obra em um mu si cal.

Em bo ra se ja um dos mai o res clás si cos do ci ne ma,
Mary Pop pins cau sou uma re a ção tão ad ver sa em Tra- 

vers que ela che gou a cho rar na es treia do lon ga por cau- 
sa das mu dan ças fei tas por Disney e sua equi pe. A re la- 
ção da au to ra e do pro du tor che gou a ser te ma do fil me
Walt nos Bas ti do res de Mary Pop pins, em bo ra a pro du- 
ção te nha al te ra do al guns fa tos pa ra que o pro du tor não
fos se re tra ta do sob uma óti ca ruim.

Em bo ra Mi cha el En de te nha si do o pri mei ro ro tei ris- 
ta a es cre ver a adap ta ção ci ne ma to grá fi ca de seu li vro A
His tó ria Sem Fim, a ver são fi nal do ro tei ro foi as si na da
por Her man Wei gel e pe lo di re tor Wolf gang Pe ter sen. O
au tor da obra ori gi nal, pu bli ca da em 1979, só te ve con- 
ta to com a ver são que foi pa ra as te lo nas di as an tes da
es treia, em 1984, e cha mou o re sul ta do de “re vol tan te”.

As sim co mo Stephen King, En de afir mou que os pro- 
du to res não en ten de ram sua obra e fi ze ram o fil me pen- 
san do ape nas no di nhei ro. Sem su ces so, o au tor che gou
a pro ces sar o es tú dio pa ra re a ver os di rei tos ci ne ma to- 
grá fi cos do tí tu lo.

Mais uma adap ta ção de Stanley Ku brick que aca bou
re cha ça da pe lo au tor ori gi nal, o fil me La ran ja Me câ ni ca
foi cri ti ca do por Anthony Bur gess por não só por não ter
com pre en di do o ob je ti vo do li vro, mas por, se gun do o
au tor, glo ri fi car a vi o lên cia. Pa ra o es cri tor, a in ter pre ta- 
ção in cor re ta de sua obra por par te do ci ne as ta le vou
uma ge ra ção de lei to res a re pe tir o er ro.

Anos após o lan ça men to de La ran ja Me câ ni ca nos ci- 
ne mas, Bur gess che gou a di zer que ja mais de ve ria ter
es cri to o li vro, pois a pró pria obra da va mar gem a in ter- 
pre ta ções in cor re tas.

Um dos no mes mais ce le bra dos dos qua dri nhos, Alan
Mo o re abo mi na to da e qual quer ten ta ti va, bem-su ce di- 
da ou não, de adap ta ção de su as obras. Ro tei ris ta de
clás si cos co mo Wat ch men, V de Vin gan ça e Bat man: A
Pi a da Mor tal, o qua dri nis ta nem ao me nos per mi te que
es tú di os o cre di tem em pro du ções ins pi ra das em seu
len dá rio tra ba lho.

Pa ra Mo o re, a adap ta ção de V de Vin gan ça é uma “pa- 
rá bo la [con tra o pre si den te nor te-ame ri ca no, Ge or ge W.
Bush] fei ta por pes so as tí mi das de mais pa ra fa zer uma
sá ti ra po lí ti ca em seu país” e ele nem mes mo quis co- 
men tar so bre a ani ma ção de A Pi a da Mor tal, HQ que ele
mes mo re pu dia. A re la ção do qua dri nis ta com adap ta- 
ções é tão ruim, que ele afir ma que as ne go ci a ções com a
War ner pa ra o li cen ci a men to de pro du tos pa ra o fil me
de Wat ch men des gas ta ram sua re la ção com a DC e fi ze- 
ram com que ele não qui ses se na da com um lon ga que
ele cha mou de “mi se rá vel”. Da mon Lin de lof, cri a dor da
sé rie que dá sequên cia aos even tos da HQ de 1986, che- 
gou a di zer que acre di ta ser al vo de uma mal di ção de
Mo o re di as an tes da es treia do pro gra ma na HBO.
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