
Maranhão tem mais de 
820 mil analfabetos entre 

adolescentes e adultos

Ano XCIV   Nº 36.136  |   SÃO LUÍS-MA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232-0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

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

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 16/07/2020

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

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

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

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

O trabalhador que estiver esperando completar tempo de aposentado-
ria, ou começando a contar tempo no emprego formal pode ter surpre-
sa em breve. Um pacotaço de medidas que afetam o trabalhador está na 
fornalha do Ministério da Economia.

O pacotaço de Guedes

SEM EDUCAÇÃO 

Parlamentares 
lamentam a morte 

dos pais do deputado 
federal Cleber Verde

Vários parlamentares lamentaram o 
assassinato dos pais do deputado Cleber Verde 
(Republicanos-MA). O crime ocorreu em Turiaçu, 
no interior do Maranhão. Assembleia Legislativa 
fez um minuto de silêncio durante a sessão em 

homanegem aos mortos.   PÁGINA 5

Sem vacina, Carnaval do Rio de Janeiro não ocorre

Enquanto não houver vacina para combater a doença, as datas previstas 
dos desfiles do ano que vem (14 e 15 de fevereiro) podem não ser mantidas. A 
Liesa aguarda a posição das autoridades e a evolução científica na busca por 

medicamento ou desenvolvimento da vacina. PÁGINA 12

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Educação 2019, desenvolvida pelo IBGE e divulgada ontem 
(15), no Maranhão existem 823 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 15,6%. 

Essa é a 4ª maior taxa de analfabetismo dentre os estados. Em relação a 2018, houve uma redução de 0,7 pontos percentuais. PÁGINA 10

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

Polícia está atrás de 
três suspeitos de 

participar de morte 
dos pais de deputado
Uma mulher e dois homens estão sendo 

procurados pela morte dos pais do deputado 
federal Cleber Verde que aconteceu na última 
terça-feira (14) no Povoado Nova Caxias, em 
Turiaçu.  Um quarto suspeito foi morto após 

confronto com os policiais. PÁGINA 9

Afinal, a quarentena acabou na Ilha de São Luís?
O passeio na praia voltou, a ida ao shopping ficou mais frequente, o centro 

comercial de São Luís está lotado e as praças voltaram a ser tomadas por famílias 
de crianças cheias de energias. Depois de quase 4 meses “convivendo” com a 

pandemia, em quarentena, os maranhenses começam a voltar à rotina. PÁGINA 2

Um mês após o crime, 
suspeitos ainda

seguem foragidos DINHEIRO NA CONTA
Prefeito Edivaldo paga 

13º salário amanhã
Os servidores municipais têm acesso 

às informações dos seus vencimentos em 
todos os terminais de autoatendimento 
do Banco do Brasil pelo contracheque.

Até o momento, algumas diligências 
ainda não foram concluídas e 

questionamentos continuam. Onde foi 
parar a arma utilizada no homicídio? 

Quem é o verdadeiro dono do revólver 
calibre 38 usada na morte? Onde estão 

esses companheiros do suspeito preso?. 
PÁGINA 9

CASO DIOGO SARNEY

PÁGINA 6
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Alta concentração do Sars-CoV-2 na placenta leva à infecção do feto, segundo cientistas
franceses. Caso foi detectado após parto de grávida internada com covid-19

Aná li se cri te ri o sa

Du as do ses

GRAVIDEZ

Estudo francês confirma
transmissão intrauterina

U
m be bê nas ci do em mar ço,
em um hos pi tal fran cês,
põe fim à dú vi da quan to à
pos si bi li da de de grá vi das

trans mi ti rem o no vo co ro na ví rus aos
be bês an tes do par to. Após co le tar
amos tras de to dos os pos sí veis re ser- 
va tó ri os do Sars-CoV-2 na mãe e no
re cém-nas ci do, pes qui sa do res con- 
cluí ram que es se ti po de con tá gio
ocor re e po de cau sar, nas cri an ças,
com pli ca ções neu ro ló gi cas si mi la res
à in fec ção em adul tos. “A má no tí cia é
que is so po de acon te cer. A boa no tí cia
é que é ra ro, mui to ra ro”, en fa ti za, em
co mu ni ca do, Da ni e le De Lu ca, do
Hos pi tal An toi ne Be cle re de Cla mart e
prin ci pal au tor do es tu do, di vul ga do
na edi ção de on tem da re vis ta Na tu re
Com mu ni ca ti ons.

Se gun do o ci en tis ta, o es tu do mos- 
tra que a trans mis são da mãe pa ra o
fe to se dá atra vés da pla cen ta e nas úl- 
ti mas se ma nas de gra vi dez. A equi pe
acom pa nhou uma mu lher de 20 anos
que foi hos pi ta li za da, no iní cio de
mar ço, com fe bre e tos se in ten sas.
Exa mes de san gue e a co le ta de amos- 
tras na so fa rín ge as e va gi nais con fir- 
ma ram que a jo vem ha via si do in fec- 
ta da pe lo no vo co ro na ví rus. Amos tras
de san gue, na so fa rín ge as e re tais co le- 
ta das do be bê uma ho ra após o par to,
três e 18 di as de pois do nas ci men to
tam bém apre sen ta ram re sul ta dos po- 
si ti vos.

A car ga mais al ta do Sars-CoV-2 foi
en con tra da na pla cen ta. “O ví rus pas- 
sou de lá atra vés do cor dão um bi li cal
até o be bê, on de se de sen vol veu”, ex- 
pli ca Da ni el De Lu ca. De acor do com

o ar ti go, a pla cen ta apre sen ta va si nais
de in fla ma ção agu da e crô ni ca, con- 
sis ten te com o es ta do in fla ma tó rio
sis tê mi co gra ve de sen ca de a do na
mãe em de cor rên cia da in fec ção pe lo
Sars-CoV-2. “É im por tan te no tar que a
car ga vi ral é mui to mai or no te ci do
pla cen tá rio do que no lí qui do am nió- 
ti co ou no san gue ma ter no. Is so su ge- 
re a pre sen ça do ví rus nas cé lu las pla- 
cen tá ri as, o que é con sis ten te com os
acha dos de in fla ma ção ob ser va dos
no exa me his to ló gi co”, en fa ti zam os
au to res.

Vin te e qua tro ho ras após o nas ci- 
men to, o re cém-nas ci do apre sen tou
sin to mas gra ves, in cluin do ri gi dez
dos mem bros e da nos ao sis te ma ner- 
vo so ce re bral. Aná li ses de neu roi ma- 
gem in di ca ram le são da subs tân cia
bran ca, que, se gun do os ci en tis tas,
po de ter si do cau sa da por in fla ma ção
vas cu lar in du zi da pe la pre sen ça do
Sars-CoV-2. “Ne nhu ma ou tra in fec- 
ção vi ral ou bac te ri a na foi en con tra- 
da, e to dos os ou tros dis túr bi os ne o- 
na tais po ten ci al men te cau sa do res
des ses sin to mas clí ni cos fo ram ex- 
cluí dos”, jus ti fi cam. Os sin to mas de- 
sa pa re ce ram por con ta pró pria, an tes
que os mé di cos de ci dis sem qual tra- 
ta men to ado ta ri am. Mãe e fi lho se re- 
cu pe ra ram da in fec ção e re ce be ram
al ta do hos pi tal.

De acor do com os au to res, uma in- 
fec ção con gê ni ta ne o na tal é con si de- 
ra da com pro va da quan do o ví rus é
de tec ta do no lí qui do am nió ti co co le- 
ta do an tes da rup tu ra das mem bra nas

pa ra o par to ou no san gue co lhi do no
iní cio da vi da do be bê. Des sa for ma, o
ca so re la ta do por eles é o pri mei ro a
“se qua li fi car to tal men te” pa ra a
trans mis são in trau te ri na do Sars-
CoV-2.

Um dos es tu dos, di vul ga do na úl ti- 
ma sex ta-fei ra, si na li za va es se ti po de
con tá gio por meio de in dí ci os da in- 
fec ção pe lo Sars-CoV-2 em cé lu las da
pla cen ta. Tra ta-se do ca so de uma
me ni na que nas ceu com 34 se ma nas
de ges ta ção, em um hos pi tal do Te xas,
nos Es ta dos Uni dos. Ini ci al men te, ela
foi tra ta da na UTI ne o na tal de vi do à
pre ma tu ri da de e à sus pei ta de ex po si- 
ção ao Sars-CoV-2.

A be bê pa re cia ini ci al men te sau dá- 
vel, com res pi ra ção nor mal e ou tros
si nais vi tais. No se gun do dia de vi da,
po rém, de sen vol veu fe bre e pro ble- 
mas res pi ra tó ri os re la ti va men te le ves
e tes tou po si ti vo pa ra co vid-19. “É im- 
pro vá vel que o des con for to res pi ra tó- 
rio ob ser va do te nha si do cau sa do por
pre ma tu ri da de, uma vez que não co-
me çou até o se gun do dia de vi da”, es- 
cre vem os au to res do es tu do, di vul ga- 
do no The Pe di a tric In fec ti ous Di se a se
Jour nal, o jor nal ofi ci al da So ci e da de
Eu ro peia de Do en ças In fec ci o sas Pe- 
diá tri cas.

 A me ni na foi tra ta da com oxi gê nio
su ple men tar, mas não pre ci sou de
ven ti la ção me câ ni ca. Os tes tes da co- 
vid-19 per ma ne ce ram po si ti vos por
até 14 di as. No 21º dia de vi da, ela e a
mãe vol ta ram pa ra ca sa em bo as con-
di ções de saú de.

PREVENÇÃO

Vacina russa entra na fase final de testes

A OMS TEM REGISTRADOS 149 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 EM ANDAMENTO

Em uma es tra té gia pa re ci da com a
dos chi ne ses — que, no fim do mês
pas sa do, anun ci a ram que da ri am iní- 
cio à apli ca ção de uma va ci na ex pe ri- 
men tal de “for ma in ter na” no Exér ci to
—, o go ver no rus so pre vê ini ci ar, em
um mês, “a cir cu la ção pú bli ca” de
uma fór mu la con tra o Sars-CoV-2. A
va ci na foi de sen vol vi da pe lo Ins ti tu to
Gamaleya, em par ce ria com a Uni ver- 
si da de Se che nov, e tem ob ti do re sul- 
ta dos pro mis so res nas pri mei ras fa ses
dos en sai os com hu ma nos.

“A se gu ran ça da va ci na foi con fir- 
ma da. Cor res pon de à se gu ran ça das
va ci nas que es tão atu al men te no mer- 
ca do”, dis se Ale xan der Lu kashev, di re- 
tor do Ins ti tu to de Pa ra si to lo gia Mé di- 
ca, Tro pi cal e Do en ças Trans mi ti das
por Ve to res da uni ver si da de rus sa, em
en tre vis ta à agên cia de no tí ci as Sput- 
nik.  O pró xi mo pas so vem em
sequên cia a es ses avan ços. “Lá pa ra 14
e 15 de agos to, es pe ro, en tra rá em cir- 
cu la ção a quan ti da de pe que na de va- 
ci na que de ve mos ser ca pa zes de pro- 
du zir” afir mou Ale xan der Gins burg,
di re tor do Ins ti tu to Gamaleya, em en- 
tre vis ta à agên cia de no tí ci as RIA.
Tam bém de acor do com Gins burg, a
pro du ção em mas sa da fór mu la de ve

ser ini ci a da em se tem bro.
Es sa no va eta pa fun ci o na ria co mo

uma fa se 3 dos en sai os clí ni cos, quan- 
do se ava lia a efi cá cia de uma va ci na a
par tir de um nú me ro mai or de vo lun- 
tá ri os. Nas fa ses 1 e 2, os ci en tis tas es- 
tão mais fo ca dos em in ves ti gar a se- 
gu ran ça da abor da gem pro pos ta. No
ca so da va ci na rus sa, os tes tes com
hu ma nos es tão sen do con du zi dos pe- 
la Uni ver si da de Se che nov e en vol vem
38 vo lun tá ri os sau dá veis — ho mens e
mu lhe res com ida de en tre 18 e 65
anos. O pri mei ro gru po, com pos to
por 18 pes so as, foi va ci na do em 18 de
ju nho. O se gun do, com 20 pes so as,
em 23 de ju nho.

Se gun do Yelena Smolyarchuk, di re- 
to ra do Cen tro Uni ver si tá rio de Ava li- 
a ção Es pe ci a li za da de Me di ca men tos
da uni ver si da de, a va ci na tes ta da se
mos trou se gu ra, co mo o es pe ra do pe- 
la equi pe. De acor do com o Mi nis té rio
da De fe sa, da dos dis po ní veis mos- 
tram tam bém “que os vo lun tá ri os de- 
sen vol ve ram uma re a ção imu no ló gi- 
ca à va ci na con tra co ro na ví rus”. Po- 
rém, os re sul ta dos ob ti dos até o mo- 
men to não fo ram di vul ga dos em uma
re vis ta ci en tí fi ca, quan do há re vi são
dos pa res.

Em no ta, a uni ver si da de ex pli ca
que a fór mu la é uma va ci na li o fi li za da
— “um pó do qual uma so lu ção é pre- 
pa ra da pa ra in je ção in tra mus cu lar”.
Al guns par ti ci pan tes do es tu do ex pe-
ri men ta ram do res de ca be ça e tem pe- 
ra tu ra cor po ral ele va da.  “No en tan to,
es ses sin to mas de sa pa re ce ram com-
ple ta men te den tro de 24 ho ras após a
ad mi nis tra ção da va ci na”, en fa ti za o
tex to. Se gun do Yelena Smolyarchuk,
es sa res pos ta à in je ção é bas tan te tí pi- 
ca no ca so de do en ças in fec ci o sas, e
não hou ve pi o res com pli ca ções.

A pre vi são é de que o pri mei ro gru- 
po de vo lun tá ri os re ce ba al ta do hos- 
pi tal ama nhã e o se gun do, na pró xi ma
se gun da-fei ra. Em 28 de ju lho, os par- 
ti ci pan tes de vem re ce ber a se gun da
do se. Em en tre vis ta à agên cia rus sa
Ria No vos ti, Ale xan der Gints burg ex-
pli cou que a me di da pre ten de au- 
men tar o tem po de pro te ção. “A ex pe- 
ri ên cia com a va ci na con tra o ebo la
mos tra que, se vo cê se res trin gir a
uma úni ca do se, te rá um ní vel de pro-
te ção con tra in fec ção de cin co a seis
ou se te me ses. Pa ra imu ni zar por dois
anos ou mais, se rá ne ces sá ria uma se- 
gun da do se”, jus ti fi cou.

JULIANY OLI VEI RA

Cons ci ên cia in di vi du al

Me di das de pre ven ção

Use cor re ta men te a más ca ra

Evi te aglo me ra ção

Evi te con ta to fí si co

La ve as mãos com frequên cia

Fa ça lis ta de com pras an tes de sair

Evi te sair de ca sa

Afi nal, a qua ren te na
no Ma ra nhão aca bou?

O pas seio na praia vol tou; a ida ao shop ping, ain da
que bre ve, fi cou mais fre quen te; o cen tro co mer ci al de
São Luís es tá lo ta do to dos os di as; e as pra ças vol ta ram a
ser to ma das por fa mí li as de cri an ças chei as de ener gi as.
De pois de qua se qua tro me ses “con vi ven do” com a pan- 
de mia, em qua ren te na, os ma ra nhen ses, as sim co mo a
po pu la ção de boa par te do Bra sil, co me çam a vol tar à
ro ti na. O tra ba lho, an tes de sen vol vi do uni ca men te em
ho me of fi ce, re tor na à mo da li da de pre sen ci al em gran- 
de par te das em pre sas; a fle xi bi li za ção do co mér cio vol- 
tou a mo vi men tar as ru as; e o la zer tam bém quer es pa ço
nes se ce ná rio em que há tan tas no vi da des com as quais
mui tos ain da bus cam se acos tu mar. Sim, o dis tan ci a- 
men to so ci al, tam bém cha ma do por mui tos de “qua ren- 
te na”, é uma das me di das pa ra pre ven ção da Co vid-19, e
ela per ma ne ce em vi gor co mo nor ma sa ni tá ria. “Pri mei- 
ro, eu vim ao shop ping com prar no vas rou pas de ca ma,
por que es se tem po em ca sa me fez per ce ber que as nos- 
sas es ta vam mui to gas tas já. De pois, deu von ta de de
com prar cal ça dos no vos, por que vi que al guns dos meus
es ta vam mo fa dos, com tan to tem po sem uso. Ho je, vol- 
tei pra fa zer com pras no su per mer ca do e me deu von ta- 
de de co mer al go di fe ren te aqui na pra ça de ali men ta- 
ção”. As pa la vras são da do na de ca sa Ma ria do Per pé tuo
So cor ro Ra mos, que man tém a gar ra fi nha de ál co ol em
gel den tro da bol sa e a más ca ra o tem po in tei ro no ros to,
en quan to pas seia pe lo shop ping, per to da ca sa de la. “Eu
me sin to se gu ra sim, não pe guei es sa do en ça e man te- 
nho meus cui da dos den tro e fo ra de ca sa”, des ta ca So- 
cor ro. No shop ping, há uma sé rie de me di das sa ni tá ri as
e ori en ta ções fre quen tes aos con su mi do res. “Lo go na
en tra da, é ve ri fi ca da a tem pe ra tu ra cor po ral, fei ta a apli- 
ca ção de ál co ol em gel nas mãos dos con su mi do res, ori- 
en ta mos quan to a si na li za ção ho ri zon tal nos cor re do res
e res pei ta mos o li mi te má xi mo de ca pa ci da de de 30% de
ocu pa ção no shop ping. Mais do que nun ca, pre ci sa re- 
mos con tar com a com pre en são e a co la bo ra ção dos cli- 
en tes nes ta no va ro ti na de cui da dos”, re ve la Ra fa el Sal- 
da nha, su pe rin ten den te do mall.

As me di das co le ti vas são de gran de im por tân cia pa ra
con tro le do con tá gio pe lo no vo co ro na ví rus. Po rém, so- 
men te elas não são su fi ci en tes. Pa ra a in fec to lo gis ta Sil- 
va Fon se ca, mes mos com as me di das de hi gi e ne ado ta- 
das por shop pings e lo jas, a po pu la ção pre ci sa fa zer a
sua par te. “Não adi an ta que rer vol tar à ro ti na e achar
que já es tá tu do bem. As pes so as pre ci sam ado tar no vos
há bi tos e ter cons ci ên cia de que ain da vi ve mos um mo- 
men to de li ca do na saú de do nos so país”, de fen de a mé- 
di ca. Se gun do a es pe ci a lis ta, pa ra li dar com o cha ma do
“no vo nor mal”, ca da pes soa de ve se po li ci ar quan tos os
há bi tos de hi gi e ne, den tro e fo ra de ca sa. “Só va mos pas- 
sar por es se mo men to se to dos con tri buí rem. Não bas ta
o co mér cio aten der a to das as me di das de dis tan ci a- 
men to e hi gi e ni za ção se a po pu la ção não co la bo rar. Se- 
rá co mo en xu gar ge lo”, apon ta.

Com a re a ber tu ra do co mér cio, mui tos con su mi do res
es tão apro vei tan do pa ra re sol ver as pen dên ci as ge ra das
du ran te a qua ren te na, mas, an tes de sair de ca sa, al guns
cui da dos pre ci sam ser to ma dos. 

“Quan do usa mos a más ca ra es ta mos pro te gen do uns
aos ou tros. Mas seu uso de ve ser cor re to. Ela pre ci sa co- 
brir do na riz ao quei xo, es tá ajus ta da ao seu ros to e evi- 
tar ser to ca da. Não es que ça de tro car a sua más ca ra a ca- 
da du as ho ras de uso, sem pre fa zen do a hi gi e ni za ção
cor re ta”, lem bra a in fec to lo gis ta.

“Quan to me nos pes so as cir cu lan do, me nor o ris co de
trans mis são. Não po de mos es que cer que o co ro na ví rus
é al ta men te con ta gi o so, e evi tar qual quer oca sião que
reú na um nú me ro gran de de pes so as é uma das prin ci- 
pais me di das pa ra fre ar o ví rus. Ao ir aos shop pings ou
su per mer ca dos, bus que os ho rá ri os com me nor flu xo
de pes so as” aler ta.

“As mãos são veí cu los trans mis so res do co ro na ví rus,
e di ver sas ou tras do en ças. Por is so evi te qual quer ti po
de con ta to fí si co com ou tras pes so as. O me lhor a se fa- 
zer ago ra é cum pri men tar à dis tân cia, evi tar to car ob je- 
tos de uso co mum co mo cor ri mão de es ca das, ma ça ne- 
tas de por tas, ou qual quer su per fí cie e ca so acon te ça, te- 
nha em mãos o ál co ol em gel”, ori en ta.

“Es ta é a prin ci pal me di da de hi gi e ne bá si ca re co- 
men da da. La var bem as mãos, e is so in clui os de dos,
unhas, pu nho, pal ma e dor so, com água e sa bão ou ál co- 
ol em gel 70%, é fun da men tal pa ra eli mi nar o ví rus”,
des ta ca.

“Quan do pre ci sar ir ao su per mer ca do, fa ça sua lis ta
an tes de sair de ca sa pa ra não per der tem po es co lhen do
pro du tos que não pre ci sa e se ex por em am bi en tes ex- 
ter nos”, pon tua.

“Es ta mos na mai or pan de mia do sé cu lo XIX, en tão se
não pre ci sar, fi que em ca sa. Mas se pre ci sar sair, cum pra
as ori en ta ções de hi gi e ne e dis tan ci a men to, pa ra que
pos sa mos ven cer es se mo men to”, acon se lha.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dados são baseados em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão na última terça-feira 

Re cep tor mais pre sen te nos ho mens

Sis te ma de de fe sa das mu lhe res

PANDEMIA

Homens morrem
mais no Maranhão
PATRICIA CUNHA

J
á são 101.467 ca sos con fir ma dos 
de Co vid-19, de acor do com úl ti- 
mo bo le tim di vul ga do pe la SES, 
com 18.107 pa ci en tes ati vos (em 

iso la men to do mi ci li ar, in ter na ção em 
en fer ma ria e em UTI), 2.536 vi das per- 
di das e 80.824 pes so as re cu pe ra das. 
Nas úl ti mas 24 ho ras fo ram re gis tra- 
dos 85 no vos ca sos na Ilha de São Luís, 
49 em Im pe ra triz e 1.503 nas de mais 
re giões. Pe la evo lu ção do no vo co ro- 
na vi rus no Ma ra nhão, em 23 de ju nho 
ha vi am si do con ta bi li za dos 77.021 ca- 
sos. Até 14 de ju lho o nú me ro de ca sos 
che gou a 101.467, 23 mil ca sos a mais 
em me nos de 1 mês.

No vos óbi tos tam bém fo ram re gis- 
tra dos nas ci da des de Cha pa di nha, 
Itin ga do Ma ra nhão, Pre si den te Du- 
tra, Olin da No va do Ma ra nhão, Var- 
gem Gran de, Co e lho Ne to, São Ber- 
nar do, Ba ca bal. Hum ber to de Cam- 
pos, San ta Lu zia, Pe drei ras, Bre jo. São 
Jo sé de Ri ba mar, Bar ra do Cor da, Mi- 
ra dor, Ca xi as, Im pe ra triz, Ti mon e São 
Luís. Se gun do a SES, dos no vos óbi tos 
ne nhum foi re gis tra do nas úl ti mas 
24h.

“Os de mais fo ram re gis tra dos em 
di as e/ou se ma na an te ri o res e aguar- 
da vam re sul ta do do exa me la bo ra to- 
ri al pa ra Co vid-19”, diz o bo le tim.

Dos nú me ros de ca sos con fir ma- 
dos por fai xa etá ria, 20.859 es tão en tre 
30 e 39 anos, se gui do de 16.819 ca sos 
em pes so as com 40 a 49 anos. O me- 
nor ín di ce é de cri an ças de 0 a 9 anos, 
com 1.771 ca sos. Com re la ção às vi das 
per di das, o mai or ín di ce es tá em pes-

HOMENS REPRESENTAM 62% DAS MORTES MESMO COM MENOS CASOS

so as com fai xa etá ria aci ma dos 70 
anos: 1.373 fa le ci men tos.

Rai mun do Luiz Fran co, 72 anos, 
apo sen ta do, é um des ses ca sos. Ele 
pas sou 20 di as in ter na do. Era hi per- 
ten so e di a bé ti co. Na tu ral de Ce dral, 
mo ra va na ca pi tal des de os 15 anos. 
Dei xou es po sa, 3 fi lhos, 5 ne tos. “Foi 
al go que ja mais a gen te po de ria es pe- 
rar. Acre di ta mos que ele ia se re cu pe- 
rar até o úl ti mo se gun do. Mas não 
deu”, la men ta a fi lha, Ju li a na.

Quan do se fa la de con ta gem por se- 
xo, de acor do com o bo le tim da SES, a 
do en ça atin giu 55% de pes so as do se- 
xo fe mi ni no, com 55.779 ca sos. Em 
pes so as do se xo mas cu li no, 45.688. 
Mas em re la ção aos ca sos de vi das 
per di das, os ho mens es tão em mai o- 
ria, com 1.573 mor tes re gis tra das 
(62%).

Dos ca sos con fir ma dos por ra ça X 
cor, 34.326 de pes so as par das fo ram 
atin gi das. 1.121 pes so as que per de- 
ram a vi da tam bém fo ram de cla ra das 
par da.

Do to tal de pes so as que mor re ram 
ví ti mas de Co vid-10, 87% de las ti nha 
al gum ti po de co mor bi da de (2.214), 
sen do que a mai o ria de las foi re gis tra- 
da com hi per ten são ar te ri al. Mais de 
mil pes so as (1.429) ti nham es sa co- 
mor bi da de. No en tan to, a SES es cla re- 
ce que um óbi to po de rá ter ti do uma 
ou mais co mor bi da des.

No es ta do, 50 pro fis si o nais de saú- 
de per de ram su as vi das. 2.698 fo ram 
atin gi dos pe la do en ça e 2.592 fo ram 
re cu pe ra dos. Den tre os pro fis si o nais 
es tão mé di cos, en fer mei ros, fi si o te ra-
peu tas, far ma cêu ti cos e téc ni cos de 
en fer ma gem. De acor do com a SES, os 
pro fis si o nais in fec ta dos es tão sen do 
acom pa nha dos e a tes ta gem es tá sen- 
do re a li za da tam bém nas uni da des de 
saú de on de eles tra ba lham.

Pe la evo lu ção do no vo co ro na vi rus 
no Ma ra nhão, em 23 de ju nho ha vi am 
si do con ta bi li za dos 77.021 ca sos. Até 
14 de ju lho o nú me ro de ca sos che gou 
a 101.467, 23 mil ca sos a mais em me-
nos de 1 mês.

Por que a covid-19 mata mais homens?

CENTRO DE PREVENÇÃO DE WUHAN É APONTADO COMO O INÍCIO DE TODOS OS CASOS DE CORONAVÍRUS NO MUNDO

Des de o iní cio da pan de mia, es pe- 
cu la-se por que os ho mens so frem
mais com a in fec ção pe lo no vo co ro- 
na ví rus. En tre os ar gu men tos es tão os
de que eles su pos ta men te pres tam
me nos aten ção à saú de, fu mam mais,
se ali men tam pi or. Es pe ci al men te a
ge ra ção mais ve lha te ria um es ti lo de
vi da pou co sau dá vel. Além dis so, al- 
guns afir mam, os ho mens ge ral men te
cos tu mam de mo rar mais pa ra pro cu- 
rar um mé di co.

Se gun do a ini ci a ti va de pes qui sa
Glo bal He alth 50/50, da dos de mais
de 20 paí ses con fir mam que as mu- 
lhe res são in fec ta das pe lo ví rus com a
mes ma frequên cia que os ho mens.
Mas é mais pro vá vel que os ho mens
con trai am co vid-19 e mor ram da do- 
en ça. Nos paí ses pes qui sa dos, os ho- 
mens re pre sen tam cer ca de dois ter- 
ços das mor tes.

Is so cer ta men te tam bém se de ve à
con di ções de saú de pré-exis ten tes.
Por exem plo, os ho mens so frem com
mui to mais frequên cia de do en ças
car di o vas cu la res, das quais eles tam- 
bém mor rem com mai or in ci dên cia
do que as mu lhe res.

Ou tro fa tor de ci si vo é a es tru tu ra
etá ria: de acor do com o Ins ti tu to Ro- 
bert Ko ch (RKI), da Ale ma nha, pe lo
me nos du as ve zes mais ho mens do
que mu lhe res mor re ram em to das as

ida des até a fai xa etá ria de 70 a 79
anos. So men te en tão a pro por ção se
es ta bi li za. De pois, ela se in ver te no va- 
men te, a par tir da fai xa etá ria de 90 a
99 anos.

No en tan to, é pro vá vel que is so se
de va ao fa to de que exis tem sig ni fi ca- 
ti va men te mais mu lhe res mui to mais
ve lhas do que ho mens. Mes mo o ins ti- 
tu to ale mão é in ca paz de ci tar as ra- 
zões pa ra es sa di fe ren ça en tre os se- 
xos.

O re cep tor da en zi ma ECA2 po de
de sem pe nhar um pa pel im por tan te,
por que ser ve co mo uma es pé cie de
por ta de en tra da pa ra as do en ças co- 
vid-19, sars e mers, cau sa das por co- 
ro na ví rus. Os ho mens tam bém fo ram
mais afe ta dos pe la mers, diz Ber nhard
Zwis s ler, Di re tor do De par ta men to de
Anes te si o lo gia do Hos pi tal da Uni ver- 
si da de de Mu ni que (LMU).

De acor do com um es tu do do Cen- 
tro Mé di co Uni ver si tá rio Gro nin gen,
na Ho lan da, o re cep tor da ECA2 é en- 
con tra do em con cen tra ções mais ele- 
va das nos ho mens. Os pes qui sa do res
des co bri ram es ta di fe ren ça en tre os
se xos en quan to in ves ti ga vam uma
pos sí vel cor re la ção en tre o re cep tor e
a in su fi ci ên cia car día ca crô ni ca.

De acor do com Zwis s ler, os pes qui- 

sa do res es tão atu al men te in ves ti gan-
do se a ad mi nis tra ção de ini bi do res
da ECA, co mo dro gas an ti-hi per ten si- 
vas, le va ao au men to da for ma ção do
re cep tor da ECA2 nas cé lu las, o que as
tor na ria mais sus ce tí veis à in fec ção.
Se gun do os pes qui sa do res, is so é cer-
ta men te con ce bí vel, mas ain da na da
foi pro va do.

Em com pa ra ção, o sis te ma imu no- 
ló gi co fe mi ni no é mais re sis ten te que
o dos ho mens. O hormô nio se xu al fe- 
mi ni no es tro gê nio é o prin ci pal res- 
pon sá vel por is so. Ele es ti mu la o sis te-
ma imu no ló gi co e age mais ra pi da-
men te e de for ma mais agres si va con- 
tra pa tó ge nos. A tes tos te ro na mas cu- 
li na, por ou tro la do, ini be as pró pri as
de fe sas do cor po.

Se gun do vi ro lo gis tas, o fa to de que
o sis te ma imu no ló gi co das mu lhe res
ge ral men te re a ge mais ra pi da men te e
de for ma mais in ten sa às in fec ções vi- 
rais do que o dos ho mens tam bém é
evi den te em ou tras do en ças vi rais, co- 
mo in flu en za ou sim ples res fri a dos.

Por ou tro la do, as mu lhe res so frem
mais fre quen te men te de do en ças au- 
toi mu nes, nas quais o sis te ma imu no- 
ló gi co re a ge em ex ces so e ata ca su as
pró pri as cé lu las – uma pos sí vel com- 
pli ca ção tam bém com a co vid-19.

La cu nas

PAN DE MIA

Es tu dos su ge rem
imu ni da de mais
ce do, mas apos tar
nis so é pe ri go so

Dois es tu dos in ter na ci o nais re cen tes le van tam a hi- 
pó te se de que a imu ni da de de re ba nho pos sa ser al can- 
ça da no ca so da co vid-19 com um ín di ce me nor de in- 
fec ta dos do que o ini ci al men te es ti ma do, se con si de ra- 
dos os di fe ren tes ní veis de in te ra ção so ci al den tro de
uma mes ma po pu la ção.

Na prá ti ca, as pes qui sas su ge rem que o por cen tu al de
in di ví du os in fec ta dos que fa ria o ví rus ter di fi cul da des
de con ti nu ar se pro pa gan do se ria bem in fe ri or aos 60%
a 70% an tes pro je ta dos por ci en tis tas – um dos es tu dos
apon ta o ín di ce de 43% e o ou tro, de 20%.

Se gun do es pe ci a lis tas em saú de

ou vi dos pe lo Es ta dão, mes mo que,

na te o ria, tais mo de los ma te má ti cos

fa çam sen ti do e a imu ni da de de

re ba nho pos sa ser al can ça da com

me nos in fec ta dos, as la cu nas que

ain da exis tem so bre a do en ça nos

im pe dem de sa ber se as ci da des

bra si lei ras já es tão pró xi mas des se

ce ná rio.

E mais: mes mo que elas es te jam, es sa imu ni da de co- 
le ti va, além de ser al can ça da ao cus to de mais mor tes,
não é ho mo gê nea en tre mu ni cí pi os, bair ros e co mu ni- 
da des, o que im pos si bi li ta que pos sa mos apos tar ne la
pa ra fi car li vres da co vid. As me di das de dis tan ci a men to
so ci al, por tan to, con ti nu am sen do fun da men tais pa ra
fre ar o avan ço do ví rus até que te nha mos uma va ci na –
es sa, sim, ca paz de con fe rir imu ni da de co le ti va con fiá- 
vel.

“Na imu ni da de de re ba nho pe la va ci na, a gen te tem
cer te za que a pes soa es tá pro te gi da. Já a imu ni da de co- 
le ti va na tu ral de pen de de vá ri os ou tros fa to res que não
te mos con tro le no ca so da co vid Não sa be mos se uma
pes soa que te ve a do en ça uma vez fi ca imu ne pa ra o res- 
to da vi da, não te mos cer te za quais an ti cor pos con fe rem
es sa imu ni da de”, des ta ca Na ta lia Pas ter nak, mi cro bi o- 
lo gis ta, pes qui sa do ra do Ins ti tu to de Ci ên ci as Bi o mé di- 
cas da USP e pre si den te do Ins ti tu to Ques tão de Ci ên cia.

“Mes mo que es te ja mos com um ín di ce mai or de in- 
fec ta dos imu nes, não te mos co mo me dir is so com se gu- 
ran ça, e o má xi mo que va mos con se guir é man ter a do- 
en ça mais con tro la da, mas sem pre ha ve rão sur tos pon- 
tu ais. Se a gen te for usar is so pa ra em ba sar po lí ti cas pú- 
bli cas, vai dar er ra do”, com ple ta a es pe ci a lis ta.

Di re tor da So ci e da de Bra si lei ra de Imu ni za ções
(SBIm), Re na to Kfou ri re for ça que as la cu nas so bre a
res pos ta imu ne do or ga nis mo à co vid ain da são gran des
e acres cen ta que a imu ni da de co le ti va na tu ral de pen de
de mui tos ou tros fa to res além do por cen tu al de in fec ta- 
dos. “De fi nir um por cen tu al (de con ta mi na dos pa ra a
imu ni da de de re ba nho) é te me rá rio por que não de pen- 
de ape nas do nú me ro de in fec ta dos, mas das di nâ mi cas
de in te ra ção, dos aden sa men tos, ti pos de mo ra dia. Em
al guns lo cais, é mui to mais di fí cil es go tar a ca deia de
trans mis são”, afir ma o es pe ci a lis ta. Mes mo nos ca sos de
imu ni da de de re ba nho por va ci na, o por cen tu al ide al de
pes so as imu ni za das pa ra evi tar no vos sur tos é de 90% a
95%, afir ma o es pe ci a lis ta. Os pró pri os es tu dos que in- 
di cam que a imu ni da de de re ba nho pos sa ser al can ça da
com me nos in fec ta dos des ta cam as li mi ta ções des se ti- 
po de pro je ção. Am bas as pes qui sas apos tam na pre mis- 
sa de que, con si de ran do que al guns in di ví du os têm
mais in te ra ção so ci al do que ou tros e que há di fe ren ças
bi o ló gi cas que os tor nam me nos ou mais sus ce tí veis, es- 
sa he te ro ge nei da de da po pu la ção de ve ser le va da em
con si de ra ção pa ra cal cu lar a ta xa de trans mis são e, con- 
se quen te men te, o por cen tu al ne ces sá rio pa ra al can çar- 
mos a imu ni da de de re ba nho. Em ou tras pa la vras, se
pes so as com mais in te ra ção so ci al es tão mais su jei tas a
se in fec tar an tes, elas tam bém po dem fi car imu nes an- 
tes e não se rem su per dis se mi na do ras do ví rus, o que
per mi ti ria que es sa imu ni da de co le ti va pu des se ser al- 
can ça da an tes. O bra si lei ro Ca e ta no Sou to Mai or, pes- 
qui sa dor do Na ti o nal Ins ti tu tes of He alth (NIH) dos Es- 
ta dos Uni dos, é co au tor de um dos es tu dos e des ta ca
que, em bo ra os mo de los con si de rem di fe ren tes ce ná ri- 
os, a evo lu ção re al da pan de mia de pen de do com por ta- 
men to das pes so as, das di nâ mi cas das ci da des e das me- 
di das ado ta das pe los go ver nos, da dos que são im pos sí- 
veis de pre ver com 100% de cer te za. “Mes mo con si de- 
ran do que os com por ta men tos são he te ro gê ne os, eles
são di nâ mi cos e va ri am de lu gar pa ra lu gar. Quan do a
gen te tem uma si tu a ção em que es se ní vel de in te ra ção
fi ca mais ho mo gê neo, co mo quan do mui tas pes so as de
di fe ren tes per fis fi cam aglo me ra das, co mo no trans por- 
te pú bli co, es sas pro je ções po dem mu dar”, afir ma.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Empreendedorismo, ou o quê?

O mun do es tá ro dan do

e eu, aqui, meio pa ra do.

E, ro dan do, ro dan do, as

coi sas vão se

trans for man do e, na

mes ma di men são, a

lin gua gem.

 Fa la-se em pla ta for ma pa ra is so,
pla ta for ma pa ra aqui lo. E apli ca ti vo
pra cá, e apli ca ti vo pra lá. Tan to que o
po bre que pre ci sa do po bre e ne ces sá- 
rio au xí lio de emer gên cia, se não fi zer
uso do apli ca ti vo tal, ou da pla ta for ma
tal, vai ter que, no fu tu ro bem pró xi- 
mo, co mo di zia Sta nis law Pon te Pre ta,
co mer ca pim pe la raiz, dei ta do em
ber ço es plên di do de uma des sas co- 
vas de al gum dos ce mi té ri os que fi- 
cam pe la aí (lin gua gem de sa tu a li za da
de um dos pa ren tes de Pon te Pre ta).
Mas, dis traí do co mo um dos seus pri- 
mos, vou ten tan do su pe rar as di fi cul- 
da des des se no vo mun do em que o
ser hu ma no se di gi ta li za a to do ins- 
tan te co mo se fos sem as fic ções ro bó- 
ti cas que se vê nas te las de TV ou do
ce lu lar.

Mas dei xe mos is so pra lá. São coi- 
sas da vi da. O mun do é mun do, ou se
es tá ne le, ou a vi da po de se com pli car.

No meio des sas no vi da des, às ve zes
pre ci sa mos nos de sa tu a li zar pa ra que
pos sa mos nos hu ma ni zar. Cha mou-
me a aten ção a lu ta por di rei tos tra ba- 
lhis tas dos en tre ga do res de apli ca ti- 
vos. Es sas pes so as (ain da bem pes so- 
as,hem?!) que, usan do mo tos ou bi ci- 

cle tas, se des lo cam, fa ça chu va ou sol,
pe las nos sas ru as e ave ni das, pa ra fa- 
zer en tre ga de pro du tos que são ad- 
qui ri dos por con su mi do res, que os re- 
ce bem em su as ca sas. Es ses tra ba lha- 
do res fi ze ram um mo vi men to no qual
rei vin di ca vam o au men to do va lor das
ta xas pa gas pe los apli ca ti vos, co mo
iFo od, Uber Eats e ou tros. O mun do
pa rou de gi rar e qua se des mo ro na. De
um la do, os en ten di dos que sus ten- 
tam que não há, nes sa es pé cie de ati- 
vi da de econô mi ca, re la ção tra ba lhis- 
ta, não ca ben do a apli ca ção da CLT;
de ou tro la do – co mo aqui es tou pu- 
xan do sa co des ses tra ba lha do res -, há
os que afir mam que os en tre ga do res
de vem re ce ber pro te ção da lei, não se
tra tan do de um me ro con tra to de
pres ta ção de ser vi ço. O fa to é que o
ser vi ço pres ta do por es ses en tre ga do- 
res é con tro la do pe las pla ta for mas.

Ci to o que dis se um pro cu ra dor do
tra ba lho: “Afas tar a pro te ção ju rí di ca
sob o ar gu men to de uma li ber da de
que é, na me lhor das hi pó te ses, re du- 
zi da à es co lha de quan do tra ba lhar,
ig no ra co mo as pla ta for mas fun ci o- 
nam. Não de ve mos acei tar uma ver- 
são ro man ce a da da re a li da de que
con de na os tra ba lha do res a um fu tu ro
sem dig ni da de. Se a me lhor res pos ta
que ofe re ce mos àque les que tra ba- 
lham com fo me e não têm on de des- 
can sar é ‘vo cê po de es co lher o seu ho- 
rá rio de tra ba lho!’, fa lha mos co mo so- 
ci e da de.”

 Tam bém fa ço a ci ta ção do que afir- 
mou o go ver na dor do nos so Es ta do,
Flá vio Di no, em en tre vis ta da da a es te
Jor nal O Im par ci al, em 30 de ju nho de
2020, p. 5: “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.” E acres cen tou: “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.”

É ver da de go ver na dor. Mas Vos sa
Ex ce lên cia sa be que, aci ma de qual- 
quer re la ção de tra ba lho, há um prin- 
cí pio mai or na Cons ti tui ção Fe de ral
que o da dig ni da de da pes soa hu ma- 
na, que cos tu mei ra men te vem sen do
des res pei ta do pe la vo ra ci da de do ca- 
pi ta lis mo. As sim, qual quer ati vi da de
la bo ral ho je é ti da e ha vi da co mo em- 
pre en de do ris mo. Pron to, acei to is so,
ques tão re sol vi da. Trans for ma-se em
em pre en de dor o tra ba lha dor de sam- 
pa ra do de tu do, en quan to, na ou tra
pon ta, es tá o po der do econô mi co ga- 
nhan do mui to di nhei ro à cus ta do su- 
or des ses obrei ros-em pre en de do res
que tra ba lham dia e noi te, sem des- 
can so, ex pon do-se a to do ti po de tor- 
men ta e pe ri go pa ra ga nhar o pão
nos so de ca da dia.

Di zem: são em pre en de do res. O
pre si den te da As so ci a ção On li ne to
Of fli ne, num tex to pu bli ca do na Fo- 
lha, afir mou: “O STJ já re co nhe ceu
que ‘tais pro fis si o nais atu am co mo
em pre en de do res in di vi du ais, sem
vín cu lo de em pre go com a em pre sa
pro pri e tá ria da pla ta for ma’. E a pre si- 
den te do TST, Ma ria Cris ti na Pe duz zi,
res sal tou, em en tre vis ta con ce di da no
dia 4 de ju lho, que te mos que en ten- 
der es sa no va re la ção tra ba lhis ta com
‘no vas len tes’.”

Pois é, meu ca ro go ver na dor, do jei- 
to que a coi sa vai, não de mo ra rá mui- 
to, pa ra que Quei roz se ja con si de ra do
em pre en de dor de ra cha di nha. E tur- 
ma do ga bi ne te do ódio em pre en de- 
do ra de fa ke news. En fim, to da es sa
con fu são mi diá ti ca pas sa pa ra con ta
do em pre en de do ris mo, até por que,
co mo aler ta a Min. Pe duz zi, tem que
se en ten der es sa no va re la ção tra ba-
lhis ta com “no vas len tes”. E o tra ba- 
lha dor, ô! As su me o ga lhar do ró tu lo
de em pre en de dor, não es ca pan do
dis so nem ven de dor do cus cuz Ide al.

Nova “Guerra Fria”

Jun tos, os dois paí ses so mam um
Pro du to In ter no Bru to de US$ 45 tri- 
lhões e uma po pu la ção de 1,7 bi lhão
de pes so as. Nos úl ti mos anos, os nor- 
te-ame ri ca nos tes te mu nha ram uma
in ver são da he ge mo nia cul tu ral e co- 
mer ci al da qual se be ne fi ci a ram nas
úl ti mas dé ca das. En quan to a Chi na
apos ta to das as fi chas em sua gi gan te
da tec no lo gia Hu awei e na re de 5G, os
EUA ve em uma ame a ça à pró pria in- 
dús tria e sus pei tam que os asiá ti cos
im plan ta ram me ca nis mos de es pi o- 
na gem nos ce lu la res da mar ca. Co mo
se a vo ra ci da de pseu do ca pi ta lis ta de
Pe quim pas sas se a ado tar me ca nis- 
mos ou es tra té gi as de cu nho mo ral e
éti co du vi do so pa ra se fir mar co mo
po tên cia econô mi ca mun di al.

Os EUA tam bém acu sa ram a Chi na
pe la pan de mia do no vo co ro na ví rus,
mes mo sem evi dên ci as con cre tas. O
pre si den te Do nald Trump pas sou a

vin cu lar o ví rus ao gen tí li co “chi nês”.
Tal vez uma for ma de ne gar que o pró- 
prio ne ga ci o nis mo fun ci o nou co mo
re cei ta pa ra o de sas tre na res pos ta à
co vid-19. Daí o ím pe to de ten tar bus- 
car um bo de ex pi a tó rio ain da que im- 
pro vá vel. Uma aná li se des pro vi da de
viés ide o ló gi co in di ca ria que os chi ne- 
ses são tão ví ti mas da pan de mia
quan to os ame ri ca nos ou nós, bra si- 
lei ros. Os mais re cen tes des do bra- 
men tos da ge o po lí ti ca in ter na ci o nal
in di ca ram mais ten si o na men to en tre
os dois gi gan tes.

Os Es ta dos Uni dos vol ta ram-se
con tra softwa res chi ne ses, que co me- 
çam a se es pa lhar pe lo mun do, co mo
o Tik Tok e o We Chat. Acu sam vi o la ção
de pro pri e da de. Co mo se so men te as
po de ro sas com pa nhi as do Va le do Si- 
lí cio ti ves sem li cen ça pré via pa ra fa- 
bri car e co mer ci a li zar softwa res e
apli ca ti vos de su ces so. Um acor do co- 
mer ci al e mi li tar cos tu ra do pe los pre- 
si den tes chi nês, Xi Jin ping, e ira ni a no,
Has san Rouha ni, tam bém é vis to com
re ser vas por Trump.

Até mes mo o tu mul tu a do Mar do
Sul da Chi na, cu jas águas e ilhas são
dis pu ta das por vá ri os paí ses asiá ti cos.
Os EUA rom pe ram po si ção de neu tra- 
li da de e clas si fi ca ram co mo “ile gais”
as rei vin di ca ções ter ri to ri ais chi ne sas
na re gião. Uma pos tu ra que de ve
atrair a ira de Pe quim, pa ra quem o
do mí nio in su lar na área é pon to ven- 
ci do. Os nor te-ame ri ca nos tam bém
re a gi ram com in dig na ção à apro va- 
ção da no va Lei de Se gu ran ça Na ci o- 
nal de Hong Kong, a qual põe uma pá
de cal so bre a se mi-au to no mia da me- 
tró po le fi nan cei ra e so bre a fór mu la
“um país, dois sis te mas”.

Aos exem plos ci ta dos nes te tex to
so ma-se ou tras es ca ra mu ças no âm- 
bi to co mer ci al. Os EUA acu sam a Chi- 
na de pro mo ver o co mér cio des le al,
ao pro pa gar seus pro du tos pe los qua- 
tro can tos do pla ne ta a pre ços re du zi- 
dos. As du as na ções mais po de ro sas
do mun do tra vam no va “Guer ra Fria”
por su pre ma cia ab so lu ta

» FRAN CIS CO MAIA
Pre si den te do Sis te ma Fe co mér cio-DF

O dia se guin te

As cin zas guar dam a bra sa que re a cen de as fo guei ras, as sim
co mo a de vas ta ção das gran des guer ras res tau ra o po der de uma
na ção. As guer ras, na ma nei ra das epi de mi as, iro ni ca men te, têm a
ca pa ci da de de ge rar a vi da de um país e mu dar sua his tó ria. As
clas ses so ci ais se ni ve lam pe lo mes mo so fri men to. No mo men to
em que pa trões e em pre ga dos re par tem o mes mo pre juí zo, as di- 
fe ren ças de sa pa re cem. Mo vi dos pe la so bre vi vên cia, in ven tam có- 
di gos so ci ais e tec no ló gi cos, co mo en tre os anos 1950 e 1960, no
pós-guer ra, em que o PIB da Ale ma nha cres ceu 11% e o do Ja pão,
13%.

A te o ria das trans for ma ções, pos si vel men te tam bém pro vo ca- 
das por epi de mi as, cri a da por Wil li am Strauss, pro fes sor de di rei- 
to em Har vard, e Neil Howe, con sul tor da Hedgeye Risk Ma na ge- 
ment, en si na que a his tó ria cria mu ta ções em de graus. Es ses ní- 
veis são mar ca dos por mo men tos de gran des cri ses, que se mei am
a cri a ção de or dens so ci ais. Cu ri o sa men te, na pu bli ca ção do li vro
Ge ra ções, em 1991, Wil li am e Neil dis se ram que “o in ver no es tá
che gan do e o clí max da cri se es tá pre vis to pa ra 2020”.

A pan de mia da co vid-19 po de ser o mal que vai ge rar al gum
bem. O mun do pós-pan de mia pa re ce já mos trar no vo ros to. A ins- 
ti tui ção cha ma da Es ta do co me ça a de mons trar sua uti li da de e ne- 
ces si da de. Por mais li be ral que se ja a eco no mia, o po vo não so bre- 
vi ve quan do saú de, se gu ran ça e edu ca ção lhes fal tam. A mão po- 
de ro sa do Es ta do tor na-se ur gen te.

Co mo o co mér cio, ser vi ços e in dús tria no Bra sil po de ri am so- 
bre vi ver se o go ver no não to mar a si bi li o ná ri as pro vi dên ci as
emer gen ci ais? Bra sí lia, ca pi tal da Re pú bli ca, é bom exem plo. A ci- 
da de vi ve sen si vel men te de ser vi ços e tem uma eco no mia mer- 
can til su fo ca da pe la di fi cul da de de cré di to. Há pe ri go so ris co se a
União não sur gir co mo fi a do ra do de sen vol vi men to, pois a pan- 
de mia exi ge no vo olhar go ver na men tal. A po pu la ção to mou es sa
cons ci ên cia, e go ver no al gum ja mais po de rá ter cre di bi li da de no
fu tu ro se não exi bir seu ver da dei ro pa pel.

A in ter net con se guiu mos trar sua gran de uti li da de pa ra a clas- 
se mé dia e po pu la ções de pou ca ren da, o co mér cio a dis tân cia
veio pa ra fi car, o sis te ma ban cá rio co me ça a per ce ber que sua
exis tên cia de pen de de no va vi são so bre o cré di to. Di nhei ro é mer- 
ca do ria co mo ou tra qual quer e, pa ra ser com pra do, pre ci sa ter
pre ço bai xo. O res pei to à ci ên cia é ou tro as pec to que es tá se in cor- 
po ran do à cons ci ên cia co le ti va. A de so be di ên cia ce de lu gar ao
me do, e o con cei to de ren da mí ni ma se con cre ti za com a exis tên- 
cia dos au xí li os emer gen ci ais à po bre za.

Tu do in di ca que o tra ba lho a dis tân cia vai di mi nuir os cus tos,
au men tar a pro du ti vi da de e me lho rar a qua li da de de vi da dos que
pro du zem. Tam bém é per cep tí vel o for ta le ci men to da so li da ri e- 
da de com as co mu ni da des ca ren tes. Fez que o Bra sil per ce ba, por
exem plo, que nos sa eco no mia não é po bre, mas, sim ples men te,
in jus ta. Na me sa, a pan de mia nos dá li ções quan do en si na o va lor
da ali men ta ção sau dá vel.

Mui tas das mu dan ças es ta vam em ges ta ção. Es sa gri pe que
ma ta po de ter si do ace le ra do ra do pro ces so. A cri se econô mi ca
que se cri ou re ve la a par te fra ca da ca deia so ci al. Os gru pos mais
atin gi dos pe la do en ça e fa lên cia econô mi ca são os cons ti tuí dos
pe las pe que nas em pre sas co mer ci ais e as po pu la ções vul ne rá- 
veis.

O mun do pós-pan de mia é pu bli ca ção di ri gi da por Jo sé Ro ber- 
to Cas tro Ne ves, dou tor em di rei to e mes tre pe la University of
Cam brid ge, que reu niu 49 per so na li da des da ci ên cia, eco no mia,
po lí ti ca, edu ca ção e sa be res de hu ma ni da des pa ra res pon der so- 
bre o day af ter da ca la mi da de vi vi da por to dos.

Há una ni mi da de em tor no das con sequên ci as do iso la men to
du ran te a pan de mia. Des ta ca-se a rein te gra ção dos pra ze res da
vi da nas re si dên ci as: com pras a dis tân cia, a ale gria das re fei ções
fa mi li a res e o aque ci do con for to da pre sen ça dos pais du ran te o
dia to do.

Jo nathan Por tes, pro fes sor de eco no mia e po lí ti cas pú bli cas na
King’s Col le ge de Lon dres, e um dos co la bo ra do res do li vro de
Cas tro Ne ves, des ta ca que a co vid-19 não em po bre ce rá os paí ses.
Ca so acon te ça, a cul pa se rá das es co lhas po lí ti cas, não da epi de- 
mia.

As li ções sem pre che gam pe lo olhar da pró pria ex pe ri ên cia ou
re fle xões de for ma do res de opi nião. Per ce be mos que a vi vên cia
da dor po de nos tra zer sa be do ria, e os mo men tos de vi tó ria, ge rar
enor mes ale gri as. Am bos são in dis pen sá veis na vi da. Um mun do
so li dá rio e sus ten tá vel não é mais op ção, mas exi gên cia da pró- 
pria rein ven ção da hu ma ni da de.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Vários parlamentares lamentaram o assassinato dos pais do deputado Cleber Verde
(Republicanos-MA). O crime ocorreu em Turiaçu, no interior do Maranhão 

CRIME BÁRBARO

Morte do pais de 
Cleber Verde repercute

No ta

O
de pu ta do Hil do Ro cha 
(MDB-MA) des ta cou que 
Cle ber Ver de é que ri do por 
to da a ban ca da es ta du al. 

“Que ro la men tar mui to e di zer que to- 
dos es ta mos mui to tris tes. Eles fo ram 
as sas si na dos de for ma bru tal, fru to de 
uma ten ta ti va de as sal to frus tra da”, 
dis se.    Se gun do o de pu ta do Bi ra do 
Pin da ré (PSB-MA), a no tí cia trou xe 
pro fun da dor. “To da a nos sa so li da ri e- 
da de em ra zão de per das ir re pa rá veis, 
do pai e da mãe, de ma nei ra trá gi ca e 
cri mi no sa.”   O de pu ta do Már cio Jerry 
(PC doB-MA) afir mou que a po lí cia do 
Ma ra nhão in ves ti ga o cri me com vá ri- 
as equi pes. “Fa lei com o se cre tá rio [de 
Se gu ran ça] Jef fer son Por te la, que já 
es tá em vi as de elu ci da ção com ple ta 
des se bár ba ro cri me.”

A as ses so ria de im pren sa de Cle ber 
Ver de pu bli cou uma men sa gem de lu- 
to nas re des so ci ais do par la men tar.

“É di fí cil en con trar pa la vras que 
tra du zam a tris te za e a in dig na ção 
que to dos nós, ami gos da fa mí lia Cor- 
dei ro Men des, es ta mos sen tin do nes te 
mo men to. Do na Ma ria Gra ça Cor dei- 
ro Men des e Sr. Je sui no Cor dei ro Men- 
des eram pes so as de bem, que lu ta ram 
mui to pa ra cri ar seus fi lhos com dig ni- 
da de, fé e re si li ên cia. Eles não me re ci- 
am re ce ber ta ma nha vi o lên cia, quan- 
do tu do o que pro pa ga vam era paz, ge- 
ne ro si da de e amor ao pró xi mo”, diz o 
co mu ni ca do.

“O as sas si na to bru tal e co var de de 
dois ido sos in de fe sos é al go que cau sa 
re vol ta e não po de fi car im pu ne. Cons- 
ter na dos e so li dá ri os, uni mo-nos em

De pu ta dos es ta du ais fa zem                          
um mi nu to de si len cio

 UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DOS PAIS DO DEPUTADO CLÉBER VERDE  

ora ção pa ra que Deus co lo que sua 
mão mi se ri cor di o sa e de amor pa ra 
ame ni zar a dor des sa per da ir re pa rá- 
vel”, con clui a no ta.

Na ses são ple ná ria re a li za da nes ta 
quar ta-fei ra (15), os par la men ta res fi- 
ze ram um mi nu to de si lên cio pe lo fa- 
le ci men to dos pais do de pu ta do fe de- 
ral Clé ber Ver de (Re pu bli ca nos) e do 
ex-de pu ta do es ta du al Jú ni or Ver de, 
Je suí no Cor dei ro e Ma ria da Gra ça 
Cor dei ro, as sas si na dos na ter ça-fei ra 
(14), no po vo a do Li mão, mu ni cí pio de 
Tu ri a çu (MA).

A ho me na gem pós tu ma foi so li ci- 
ta da pe lo de pu ta do Zé Iná cio (PT). 
“Eu que ria apro vei tar es te mo men to 
de mui ta tris te za pa ra pe dir um mi nu- 
to de si lên cio pe lo fa le ci men to dos 
pais do nos so ami go, ex-de pu ta do es- 
ta du al Jú ni or Ver de e, tam bém, do 
nos so ami go Cle ber Ver de, de pu ta do 
fe de ral”.

Wel lig ton do Cur so (PSDB) tam- 
bém ex ter nou su as con do lên ci as, em 

no me de to dos os par la men ta res que, 
na le gis la tu ra pas sa da, atu a ram no 
Par la men to Es ta du al ao la do do en tão 
de pu ta do Jú ni or Ver de. “Por di ver sas 
ve zes, ele abri lhan tou es ta Ca sa, su- 
bin do a es sa tri bu na pa ra de fen der o 
po vo do Ma ra nhão. As nos sas con do- 
lên ci as, o nos so pe sar à fa mí lia do de-
pu ta do fe de ral Cle ber Ver de e do nos- 
so ami go Jú ni or Ver de”, dis se Wel ling- 
ton.

Dr. Yglésio (PROS) la men tou a mor-
te do ca sal, clas si fi can do o ato co mo 
“um as sas si na to bár ba ro, mui to pro- 
va vel men te um la tro cí nio, fru to, tam- 
bém, da fal ta de opor tu ni da de e de 
jus ti ça so ci al que, in fe liz men te, le vam 
os jo vens a en ve re dar pe los ca mi nhos 
das dro gas e da cri mi na li da de”.

Glal bert Cu trim (PDT) pres tou 
con do lên ci as aos ir mãos Clé ber e Jú-
ni or Ver de, la men tan do o trá gi co in ci- 
den te. “Foi uma per da ter rí vel ter os 
pais as sas si na dos des sa ma nei ra. Ofe-
re ço meus pê sa mes, em no me da mi- 
nha fa mí lia, em no me de to dos nós, 
de pu ta dos. Pe ço que Deus os dê for-
ças por es se mo men to di fí cil e com- 
pli ca do que eles es tão pas san do”

EFEITO CORONAVÍRUS

Lei amplia benefícios da “Lei das Mensalidades”

LEI  QUE REDUZ AS   MENSALIDADES   É  DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL, DR. YGLÉSIO (PROS )

Após ter si do apro va da em dois tur- 
nos na As sem bleia Le gis la ti va, foi pro- 
mul ga da,  a cha ma da “Lei das Men sa- 
li da des”, que tra ta dos des con tos a se- 
rem con ce di dos pe las ins ti tui ções
pri va das so bre os va lo res pa gos men- 
sal men te pe los alu nos.

Os des con tos  são

pro por ci o nais à

quan ti da de de alu nos:

até 200 alu nos, 10%; de

200 a 400 alu nos, 20%,

mais de 400 alu nos,

30%.

A emen da in clui o en si no in fan til,
aten den do às ne ces si da des de pais de
alu nos que cum prem iso la men to so- 
ci al e es tão ten do au las a dis tân cia,
mas que não es ta vam sen do be ne fi ci- 
a dos com os des con tos. As ins ti tui- 
ções ale ga vam que não eram obri ga- 
das por lei a con ce dê-los.

Além da edu ca ção in fan til, o de pu- 
ta do in cluiu no tex to da me di da a
con ces são de des con tos de 100%
aos alu nos com Trans tor no do Es pec- 
tro Au tis ta (TEA), TDAH e com ou tras
con di ções que os im pos si bi li tem de
acom pa nhar as au las a dis tân cia, a
exem plo da Sín dro me de Down.

Cons ta na no va ver são da “Lei das
Men sa li da des” a ques tão da re tro a ti- 
vi da de nos des con tos. Is so sig ni fi ca

que, mes mo que a lei te nha si do pu- 
bli ca da de pois do De cre to 35.662 (que
re co nhe ce o es ta do de emer gên cia na
saú de pú bli ca do Ma ra nhão, por con- 
ta da pan de mia), as ins ti tui ções são
obri ga das a de vol ver o di nhei ro ou
trans for mar a di fe ren ça em des con tos
nas men sa li da des se guin tes, até o fim
des te ano.

O de pu ta do jus ti fi ca a in clu são
des sas al te ra ções. “A si tu a ção não es tá
sen do fá cil pa ra nin guém e é pre ci so,
com es sa lei, abra çar o má xi mo de
pes so as pos sí vel pa ra que os efei tos
ne ga ti vos da pan de mia se jam ame ni- 
za dos.

 Por is so, as al te ra ções que nós pro- 
po mos são uma res pos ta à ne gli gên- 
cia de mui tas ins ti tui ções que não es- 
ta vam con ce den do des con tos aos
alu nos”, dis se.
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Vo to à an ti ga…

…sem bi o me tria.

Es va zi a dos

“O nos so Exér ci to se or gu lha des se no bre
sol da do”.

Ônus do car go

Mi li ta ri za ção da saú de

O pa co ta ço de
Gue des

O tra ba lha dor que es ti ver es pe ran do com ple tar tem po de apo- 
sen ta do ria, ou co me çan do a con tar tem po no em pre go for mal
po de ter sur pre sa em bre ve. Um pa co ta ço de me di das que afe tam
o tra ba lha dor es tá na for na lha do Mi nis té rio da Eco no mia, pa ra
che gar ao pon to tão lo go a pan de mia do co ro na ví rus dê si nal de
abran da men to. O mi nis tro Pau lo Gue des quer pro vo car uma re- 
vo lu ção no re gi me de tra ba lho no país e inau gu rar o mo do de con- 
tra ta ção por ho ra tra ba lha da, aca ban do com o sa lá rio men sal. Se
bem su ce di do, os tra ba lha do res se rão tão pre ca ri za dos quan to os
de delivery e ta xis tas de apli ca ti vos. Se gun do ma té ria do jor na lis ta
Antô nio Te mó teo, do UOL, o pa co te em ali nha vo na equi pe
econô mi ca che ga rá ao Con gres so no se gun do se mes tre. Se ria de- 
fi ni do um va lor por ho ra tra ba lha da, com ba se no sa lá rio mí ni mo.
Abre bre chas pa ra uma re gu la ção “sel va gem”, sem qual quer ga- 
ran tia aos em pre ga dos. Ho je já exis te o tra ba lho in ter mi ten te, pa- 
go por ho ra, re sul tan te da re for ma tra ba lhis ta do go ver no Te mer.
Já a mu dan ça de Gue des, com a ho ra tra ba lha da, po ria fim o di rei- 
to a fé ri as re mu ne ra das, 13º sa lá rio e Fun do de Ga ran tia do Tem- 
po de Ser vi ço (FGTS).

Po rém, a tra va a tais me di das es ta ria no Con gres so e no Ju di- 
ciá rio. Por is so, téc ni cos da equi pe econô mi ca têm aler ta do que
es ses be ne fí ci os são cons ti tu ci o nais, com di fí cil apro va ção no
par la men to. Pa ra es ses os téc ni cos, os va lo res de fé ri as, 13º e FGTS
de vem ser cal cu la dos pro por ci o nal men te, com ba se nas ho ras
tra ba lha das. Por tan to, após as tur bu lên ci as da pan de mia do co ro- 
na ví rus, Pau lo Gue des vol ta rá à car ga com seu pro gra ma de re for- 
mas tra ba lhis tas e tri bu tá ri as.

O mi nis tro in sis te na ca pi ta li za ção da Pre vi dên cia, com a ini ci- 
a ti va pri va da. O tra ba lha dor tem que pou par pa ra a apo sen ta do- 
ria. Um tex to as sim foi re jei ta do no de ba te da re for ma da Pre vi- 
dên cia, mas ele que quer tri bu tar as tran sa ções di gi tais, nos mol- 
des da ex tin ta CPMF. O ob je ti vo, se gun do o mi nis tro da eco no mia,
é in cluir no mer ca do de tra ba lho os 38 mi lhões de bra si lei ros con- 
si de ra dos in vi sí veis so ci al men te e que fa zem bi cos e não tra ba- 
lham com car tei ra as si na da.

Quan to aos pro gra mas so ci ais, Gue des diz que rer ga ran tir ren- 
da pa ra os mais po bres. O Bol sa-Fa mí lia se rá uni fi ca do a ou tros
be ne fí ci os que cai rão no “Ren da Bra sil”. Es se pro gra ma se rá vol- 
ta do pa ra a edu ca ção e a as cen são so ci al das fa mí li as de bai xa ren- 
da. Elas pas sa rão por cur sos de ca pa ci ta ção pa ra re for çar o en si no
fun da men tal, com por for ma ção téc ni ca e au las de por tu guês e
ma te má ti ca. A ca pa ci ta ção de ve ser ofe re ci da pe lo go ver no e o
Sis te ma S (Se nac, Se nai, Se si, Sesc, Se nat, etc.).

A no va re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral de ve tra zer a
de ci são do pre si den te Luiz Ro ber to Bar ro so, de se guir re co men- 
da ção de mé di cos e téc ni cos da cor te pa ra re ti rar a bi o me tria das
elei ções mu ni ci pais des te ano.

O ob je ti vo de ve tar a bi o me tria é re du zir fi las e aglo me ra ções
nas se ções elei to rais, em meio à pan de mia. Bar ro so vai sub me ter
a de ci são ao ple ná rio do TSE, que re tor na em agos to. O vo to vol ta- 
rá ao ca der no de as si na tu ra.

O de pu ta do fe de ral Il do Ro cha (MDB) co men tou no twit ter: “O
Go ver no do Ma ra nhão fes te jou o fe cha men to de 70 lei tos de en- 
fer ma gem e 12 lei tos de UTI, que aten di am pa ci en tes aco me ti dos
pe la Co vid-19, do Hos pi tal Dr. Car los Ma ci ei ra”.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ras gan do se da ao mi nis tro in te ri- 
no da Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, no mo men to em que é
pres si o na do a man dá-lo de vol ta à ca ser na, ou ao pi ja ma da apo- 
sen ta do ria.

 
Na ses são ple ná ria de on tem, da Ale ma, os de pu ta dos os

fi ze ram um mi nu to de si lên cio pe lo fa le ci men to dos
pais do de pu ta do fe de ral Clé ber Ver de (Re pu bli ca nos)

e do ex-de pu ta do es ta du al Jú ni or Ver de, Je suí no Cor- 
dei ro e Ma ria da Gra ça Cor dei ro.

 
O ca sal foi bru tal men te as sas si na do por ban di dos, na

ter ça-fei ra (14), no po vo a do Li mão, mu ni cí pio de Tu ri- 
a çu (MA), na fa zen da da fa mí lia. A ho me na gem pós tu- 

ma foi so li ci ta da pe lo de pu ta do Zé Iná cio (PT), apoi a- 
do por Igle sio Moi sés, Wel ling ton do Cur so e Glau bert Cu- 

trim.

O go ver na dor Flá vio Di no re sol veu en trar de pei to aber to na
po lê mi ca en tre o mi nis tro Gil mar Men des (STF) e os mi li ta res do
go ver no Bol so na ro, que es ta ri am as so ci a dos ao “ge no cí dio” da
pan de mia: “Os mi li ta res não acei tam crí ti cas e pre ci sam ar car
com ônus de car gos pú bli cos”.

Mais à di an te, Di no en fa ti zou ain da que Gil mar Men des “apon- 
tou um pro ble ma gra ve que te mos no Bra sil: é es sa al tís si ma ocu- 
pa ção do ser vi ço pú bli co por mi li ta res”. Só no es ca lão su pe ri or do
Mi nis té rio da Saú de, são 26 far da dos.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020. A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, 
através de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 002/2020, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2020, Lei 
Complementar 123/2006, Lei nº 10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO 
por ITEM, cujo objeto Contratação de Empresa para prestação de serviço de Manutenção dos 
Equipamentos Odontológicos e Hospitalares da Rede de Saúde do Município de Coroatá/MA. A 
realização do certame está prevista para o dia 29 de julho de 2020, às 08h00min - horário de Brasília. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Central de Licitação, 
no horário de 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, através de documento 
de arrecadação municipal (DAM) ou gratuitamente através de download nos seguintes sites: 
http://transparencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.br/in-
dex.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.com.br. Coroatá/MA, 16/07/2020, 
Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretaria municipal de Saúde.

GRÊMIO LÍTERO RECREATIVO PORTUGUÊS 
Fundado em 06/08/1931 – Sociedade Civil de Utilidade Pública
Lei Estadual, 204, de 18/12/1943 e Lei Municipal, 392, de 06/07/1953 
CNPJ-06.283.949/0001-22

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do Grêmio Lítero Recreativo Português, no uso de atribuições legais e 
estatutárias, especialmente em observância aos artigos 18 a 26 do Estatuto do Clube, 
considerando as circunstâncias impeditivas causadas pela pandemia da COVID-19 e que 
impossibilitaram a realização da Assembleia Ordinária de Prestação de Contas em abril, 
convoca todos os sócios proprietários em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia 
Geral Extraordinária para o mesmo fim, a ser realizada no próximo dia 01 de agosto de 
2020, sábado, às 16:00h, em primeira convocação, e, não havendo quórum, às 16:30h, com 
qualquer número, na sede do Clube, na Rua do Sol, 55, Centro, São Luís (MA). 
O Presidente esclarece que o salão do clube foi adaptado para assegurar assento para os 
associados observando o distanciamento mínimo de dois metros entre os participantes e 
demais medidas sanitárias de combate à COVID-19. 
Informa ainda que fica assegurada aos sócios que assim o desejarem, a participação 
através de videoconferência, desde que previamente informado à secretaria do Clube o 
endereço eletrônico para sua participação. 

 São Luís, 14 de julho de 2020
Carlos Sebastião Silva Nina

Presidente 
a do Sol, n.º 55, Centro CEP: 65020-590  São Luís – MA  Telefones: +55 (98)  

3243.4188    98329.3831 www.literoportugues.com    
E-mails: presidencia@literoportugues.com   secretaria@literoportugues.com

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE POÇÃO DE PEDRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020

REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços. 
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e pela Lei nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta 
visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de livros didáticos, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Poção Pedras (MA). ABERTURA: 30 
de julho de 2020 às 14:20 horas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Manoel Máximo, nº 49 – Centro – Poção de 
Pedras/MA, horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações complementares poderão ser obtidas no 
mesmo endereço e pelo e-mail pmppmacpl@outlook.com ou na página www.pocaodepedras.ma.go-
v.br. Poção de Pedras (MA), 10 de julho de 2020. Francisca Bandeira Câmara. Secretário Municipal de 
Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020/CPL/PM-
VM. O município de Vitória do Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do 
Mearim, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações aplicáveis, realizará 
no dia 22 de julho de 2020 às 11h00min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
03/2020, tipo: menor preço. Local: Travessa Antônio Filho, s/n, Bairro Campina, Vitória do 
Mearim/MA. Realizar-se-á a REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO. Conforme 
medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações 
expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. 
nº 00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado 
a presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros 
da Comissão pertencentes ao grupo de risco. Vitória do Mearim/MA, 14 de julho de 2020. 
Presidente da CPL: Carlos Augusto Teixeira de Carvalho.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão Setorial 

de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, tipo Menor Preço, 
no Regime de Contratação Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa Fechado, com 
orçamento sigiloso, no dia 10/08/2020, às 09h30, Horário de Brasília, por meio do uso de recursos de 
tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de empresa 
especializada para Desenvolvimento de Projetos Conceitual, Básico e Executivo do Berço 98 e Novo 
Acesso Rodoviário aos Berços ao Sul do Porto do Itaqui, em São Luís/MA, de acordo com o constante no 

Processo Administrativo nº. 0913/2020 – EMAP, de 26/06/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 
de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido 

gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através da apresentação 

de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e informações adicionais serão 

prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/compras, e ou 

notificação direta através de Ofício ou e-mail.  Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 15 de julho de 2020.

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 008/2020-EMAP

Av. dos Holandeses, 2020, Calhau
Cep: 65071-380, São Luis/MA 

PABX: (98) 4009.2020 
QUALIDADE ACIMA DE TUDO

www.franere.com.br www.franere.com.br 
  
São Luís (MA), 16 de julho de 2020. 
Ao Promitente Adquirente/Comprador, 
Nome: Acelina de Fátima Pinho dos Santos  
Ref.:  Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda – Unidade 
106, Torre Flamingo, Grand Park – Parque dos Pássaros  
 
Prezado (a) Adquirente/Comprador (a), 
 
GRAND PARK – PARQUE DOS PÁSSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida dos 
Holandeses, n° 2020, Calhau, CEP: 65.071-380 São Luís/MA, inscrita no 
CGC/MF nº 09.218.724/0001-80, através de seu representante legal abaixo 
assinado, vem COMUNICAR Vossa Senhoria acerca da necessidade de seu 
COMPARECIMENTO em nossa sede, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar do recebimento da presente missiva, para efetivar a regularização 
das previsões do referenciado Instrumento Particular de Promessa de 
Compra e Venda e Outras Avenças, nos termos impostos pela sentença 
prolatada no Processo de n° 0035167-42.2011.8.10.0001, em trâmite na 7ª 
Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, sob pena de distrato. 
Na hipótese de Vossa Senhoria já ter regularizado a situação financeira do 
seu imóvel, ao tempo do recebimento do presente comunicado, solicitamos 
seu contato em nossa central de atendimento através do telefone (98) 
4009-2032 ou através do e-mail atendimento@franereparceria.com.br, bem 
ainda no nosso endereço acima indicado, para que possamos proceder à 
regularização em nossos sistemas. 
Ao final, seguimos aguardando posicionamento de Vossa Senhoria, 
colocando-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento, desde já 
agradecemos sua compreensão e, nesta oportunidade, apresentamos 
nossos votos de distinta consideração. 
 

GRAND PARK – PARQUE DOS PÁSSAROS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal.  Lei de Criação n.º 031/58. CNPJ: 06.066.351/0001-81
Fone: (99) 3531-2411.  E-Mail: saaecarolina1@gmail.com
Rua Odolfo Medeiros, 1578-B, Centro, CEP: 65980-000 CAROLINA – MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – SRP - SAAE

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA, com sede na Rua Odolfo Medeiros, n° 1578-B, 
Centro, Carolina – MA, através do Pregoeiro Delano da Silva Cunha, instituído pela portaria n° 014/2017 de 06 
de fevereiro de 2017, torna público que, com base na Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normas atinentes à 
espécie, realizará às 10:00 h (dez horas ) do dia 31 de julho de 2020, a licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de 
materiais hidráulicos e ferramentas, para serem utilizados nas manutenções, ligações e pequenas extensões 
de rede, na sede e distritos do município de Carolina - MA,  visando atender as necessidades desta Autarquia 
Municipal. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 15:00 h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou 
obtidos mediante recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais). Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3531-2411.

Carolina – MA, 13 de julho de 2020.
Delano da Silva Cunha

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020-CPL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0726/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma 
Presencial de nº 020/2020, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DOS TIPOS: COMPACTADOR DE LIXO, COM 
MOTORISTA/OPERADOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA INÊS - MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação será 
em Sessão Pública a ser realizada às 09h00 do dia 29 de julho de 2020, na Sala de Licitações 
da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, neste 
Município. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00 às 12h00, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante 
ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de 
arrecadação municipal) ou pelo portal da transparência do município: http://transparencia.santaines.
ma.gov.br:81/transparencia/. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
Central de Licitação, no horário de expediente.

Santa Inês - MA, 15 de julho de 2020
Antonio Jacksom Lopes da Silva 

Pregoeiro

PAVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020

O Município de Passagem Franca – MA, através do Presidente da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a 
licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, sob regime 
de empreitada por preço global, para Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de reforma de um Centro de Convivência 
de Idoso no Município de Passagem Franca – MA, marcada para o  dia 
24/07/2020 às 09:00, na Praça Presidente Medice, 503, centro, Passagem 
Franca - MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
está ANULADA. Passagem Franca - MA, 09 de Julho de 2020. Rualyson da 
Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Raposa, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Federal nº 
10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, licitação na modalidade Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, do tipo 
menor preço, por item, que tem como objeto eventuais aquisições de medicamentos para 
atender as necessidades do município de Raposa /MA, no dia 27 de julho de 2020, às 14:00 
horas (quatorze), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida dos 
Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa - MA. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www.portal-
decompraspublicas.com.br. Informações adicionais, no mesmo endereço, pelo telefone (98) 
3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposaeditais@gmail.com. Raposa - MA, 13 de julho de 2020. 
Tatiana Lisboa Santana. Secretária Municipal de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 013/2020 - PREGÃO PRESENCIAL. Objeto: Aquisi-
ção de Veículo Novo - Tipo Caminhonete destinada à Superin-
tendência Regional do Serviço Social da Indústria - SESI/DR-
-MA, conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licita-
ção: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item. 
Período de Retirada do Edital: De 16.07.2020 a 28.07.2020, no 
horário de 12h30min às  17h30min. Local, Data e Hora: Edifício 
Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Avenida Jerônimo 
de Albuquerque, S/Nº, Bequimão, CEP: 65.060-645, São Luís/MA; 
no dia 29 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@fie-
ma.org.br e telefone: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de 
Licitação, 16 de julho de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho. 
Pregoeira.

A Vale S.A. torna público que recebeu, junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA, em 13/07/2020, a Outorga de Direito de Uso de Água nº 0324707/2020, referente 
à captação superficial no Córrego Cidelândia, sob as coordenadas geográficas 5°6’47.5”S e 
47°49’11.4”W, situada no município de Cidelândia, Estado do Maranhão, para fins de manutenção 
ferroviária, umectação de vias, obras civis e suporte às equipes de emergências ambientais, 
conforme dados constantes no processo nº 20050031106/2020 e e-processo nº 71757/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ nº. 06.439.988/0001-76
E-mail: cplviana2017@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA torna público que a CPL estará reunida no dia 29 de 
julho de 2020, quarta-feira, às 9:00hs (nove horas), na sala de reuniões da CPL, situada à Praça 
Ozimo de Carvalho, 141, Centro, Viana – MA, a fim de realizar o Pregão Presencial Nº 010/2020, 
do tipo menor preço por item, que objetiva a Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de Material de Expediente e Limpeza para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Viana-MA, conforme quantidades e especificações discriminadas 
no Anexo I do Edital. O Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos 
interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a 
reprodução do edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 às 14h00. 
Viana (MA), 13 de julho de 2020. MARIA CELMA, Pregoeira.

Prefeito Edivaldo paga amanhã a primeira 
parcela do 13° salário dos servidores municipail 

Prefeito Edivaldo paga nesta sexta-feira (17) primeira parcela do 13º salário

O 
prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior paga a primeira parcela 
do 13° salário dos servidores 
municipais nesta sexta-feira 

(17). O pagamento do benefício é possí-
vel graças à organização financeira e o 
planejamento da Prefeitura de São Luís 
que, mesmo diante da crise que o país 
atravessa, tem cumprido com rigor os 
compromissos com o funcionalismo. A 
iniciativa também tem reflexo positivo 
na economia local.

“A antecipação da parcela do 13º sa-
lário vai aquecer a economia da nossa 
cidade. A medida e resultado do nosso 
planejamento financeiro. Seguimos na 
contramão da maioria das capitais que 
pagará o benefício apenas no fim do ano 
devido à crise financeira que foi agrava-
da ainda mais pela pandemia do novo 
coronavírus”, disse o prefeito Edivaldo.

De acordo com o secretário muni-
cipal da Fazenda (Semfaz), Delcio Ro-

drigues, a organização e gerenciamento 
financeiro dos recursos públicos tem re-
sultado no bom enfrentamento da crise 
econômica, de maneira que o prefeito 
Edivaldo tem prosseguido com os com-
promissos com a população, a cidade e 
os servidores.”Mesmo vivendo uma for-
te crise econômica, com baixas na ar-
recadação, a Prefeitura está fazendo o 
seu melhor para superar este momento 
e seguindo com investimentos em todas 
as áreas”, enfatizou o secrtário.

Os servidores municipais têm acesso 
às informações dos seus vencimentos 
em todos os terminais de autoatendi-
mento do Banco do Brasil, por meio do 
contracheque eletrônico. A informação 
dos vencimentos também pode ser aces-
sada através do site da Prefeitura de São 
Luís (www.saoluis.ma.gov.br), no Portal 
do Servidor, no menu do lado esquer-
do, informando o número da matrícu-
la e a senha.
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Segundo a CNN Brasil, presidente ainda está infectado pelo novo coronavírus, mas não
apresenta sintomas

Tes te po si ti vo

Clo ro qui na

Ou tros tes tes

Con fi na men to

PANDEMIA

Novo teste de Jair
Bolsonaro deu positivo

O
pre si den te Jair Bol so na ro
vol tou a tes tar po si ti vo pa ra
o no vo co ro na ví rus de acor- 
do com um se gun do exa me

pa ra co vid-19 fei to nes ta se ma na. A
in for ma ção foi con fir ma da pe lo man- 
da tá rio à CNN Bra sil on tem (15).

O no vo re sul ta do po si ti vo sig ni fi ca
que o pre si den te ain da não es tá cu ra- 
do da co vid-19 e que ele se gue con ta- 
mi na do com o ví rus cau sa dor da en- 
fer mi da de, o Sars-CoV-2. Des sa for- 
ma, o man da tá rio con ti nua sen do um
trans mis sor da do en ça.

De acor do com Bol so na ro, es te se- 
gun do tes te fei to por ele foi o do ti po
RT-PCR. Nes se pro ce di men to, um
swab (co to ne te) é in tro du zi do na na- 
ri na pa ra a co le ta de amos tras que
pos sam iden ti fi car a pre sen ça ou a
au sên cia do no vo co ro na ví rus nas vi- 
as res pi ra tó ri as.

Pa ra se ver li vre da co vid-19, o pre- 
si den te tem de ter um re sul ta do ne ga- 
ti vo no tes te RT-PCR.

Se gun do a CNN, o exa me foi re a li- 
za do na noi te de ter ça-fei ra (14/7).
Ape sar de ain da es tar do en te, Bol so- 
na ro ga ran tiu que es tá bem e que não
tem apre sen ta do sin to mas tí pi cos da
en fer mi da de, co mo fe bre e do res
mus cu la res.

Por con ta do di ag nós ti co, Bol so na- 
ro es tá em iso la men to no Pa lá cio da
Al vo ra da. Ele tes tou po si ti vo pe la pri- 
mei ra vez na se ma na pas sa da. Mes mo
im pe di do de ir ao Pa lá cio do Pla nal to
ou fa zer vi a gens, ele se gue des pa- 
chan do da re si dên cia ofi ci al por vi de- 
o con fe rên ci as.

O pre si den te Jair Bol so na ro anun- 
ci ou ter si do in fec ta do pe la co vid-19
em 7 de ju lho. No fim da co le ti va de
im pren sa em que anun ci ou es tar do- 
en te, Bol so na ro pe diu pa ra que os jor- 
na lis tas se afas tas sem de le por que ele
iria ti rar a más ca ra. “Vou mos trar mi- 
nha ca ra”, ex pli cou, dan do al guns
pas sos pa ra trás e re mo ven do a pro te- 
ção do ros to. A ação ge rou re per cus- 
são ne ga ti va nas re des so ci ais e le vou
o de pu ta do es ta du al Mar ce lo Frei xo
(PSOL-RJ) a aci o nar o mi nis té rio Pú- 
bli co Fe de ral (MPF) pa ra que o pre si- 
den te res pon da por cri me con tra a
saú de pú bli ca ao ter co lo ca do os pro- 
fis si o nais em ris co.

Na oca sião, o pre si den te dis se ter
re ce bi do o re sul ta do po si ti vo com na- 
tu ra li da de. “Não tem que ter pa vor, é a
vi da, a re a li da de”, afir mou.

O pre si den te dis se que os sin to mas
co me ça ram no do min go (5), com fe- 
bre de 38ºC, tos se e mal es tar. Na se- 
gun da-fei ra (6), se gun do Bol so na ro,
os sin to mas se acen tu a ram, o que le- 
vou o pre si den te a fa zer o exa me de
co vid-19 no Hos pi tal das For ças Ar- 
ma das (HFA). Ele tam bém dis se que
fez uma ra di o gra fia e que o pul mão
“es ta va lim po”.

O pre si den te en fa ti zou que es ta va
to man do hi dro xi clo ro qui na co mo
par te do tra ta men to con tra a co vid-19
e dis se que se sen tiu me lhor após usar
o me di ca men to, vol tan do a de fen der
seu uso con tra o no vo co ro na ví rus,
mes mo em ca sos le ves. Se gun do ele, a
sen sa ção de me lho ra foi “qua se ime- 
di a ta”.

Bol so na ro é de fen sor do uso da hi- 
dro xi clo ro qui na, ape sar de não ha ver
es tu dos con clu si vos so bre a efi cá cia
do me di ca men to con tra o no vo co ro- 
na ví rus. O de ba te so bre o pro to co lo
de uso do re mé dio em hos pi tais da re- 
de pú bli ca, in clu si ve, cul mi nou na
saí da do mé di co Nel son Tei ch do Mi- 
nis té rio da Saú de, em 15 de maio.
Des de en tão, a pas ta es tá sem um ti tu- 
lar, sob o co man do in te ri no do ge ne- 
ral Edu ar do Pa zu el lo. Par te da co mu-
ni da de mé di ca, tam bém, se mos tra
con trá ria ao uso da me di ca ção pa ra o
tra ta men to con tra o ví rus.

Des de mar ço, pou co de pois do iní-
cio da pan de mia no país, Bol so na ro
fez ou tros três tes tes pa ra de tec ção do
co vid-19. O pri mei ro de les foi re a li za- 
do após re tor nar de vi a gem aos Es ta- 
dos Uni dos, na qual mais de 20 pes so- 
as que ti ve ram con ta to com a co mi ti- 
va ma ni fes ta ram a do en ça. 

Des de que Bol so na ro con fir mou
ter si do in fec ta do com a co vid-19, ele
es te ve iso la do no Pa lá cio da Al vo ra da,
re si dên cia ofi ci al da pre si dên cia.

Na se ma na pas sa da, por meio de
co mu ni ca do, ele dis se que não re pou- 
sa ria por ‘não sa ber fi car pa ra do’. Pa ra
evi tar o con ta to com ou tras pes so as, o
pre si den te, en tão, des pa chou do Pa lá- 
cio da Al vo ra da por vi de o con fe rên cia.

“Is so é par ti cu lar meu. Não sei fi car
pa ra do. Vou fi car des pa chan do por vi- 
de o con fe rên cia e al guns pa péis vou
as si nar aqui, não vou po der fu gir a es- 
sa ro ti na”, afir mou à épo ca.

Re ces so ju di ciá rio

ELEIÇÕES

TSE excluirá biometria
nas eleições municipais

URNA  COM BIOMETRIA NÃO DEVE SER UTILIZADA EM 2020

O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE),
Luís Ro ber to Bar ro so, de ci diu ex cluir a ne ces si da de de
iden ti fi ca ção bi o mé tri ca, por meio de im pres são di gi tal,
nas elei ções mu ni ci pais des te ano, ten do em vis ta o ris- 
co de con tá gio por co vid-19. A de ci são foi to ma da após
uma pri mei ra reu nião de téc ni cos do tri bu nal com os
mé di cos Da vid Uip, do Hos pi tal Sí rio Li ba nês, Ma rí lia
San ti ni, da Fun da ção Fi o cruz, e Luís Fer nan do Ara nha
Ca mar go, do Hos pi tal Al bert Eins tein. As três ins ti tui- 
ções fir ma ram par ce ria com o TSE pa ra a ela bo ra ção de
um pro to co lo de se gu ran ça que re du za o ris co de con tá- 
gio du ran te a vo ta ção. Se gun do o tri bu nal, a con sul to ria
sa ni tá ria é pres ta da sem cus tos. Dois fa to res pe sa ram
pa ra ex cluir a bi o me tria. Pri mei ro, o lei tor de im pres- 
sões di gi tais não po de ser hi gi e ni za do com frequên cia,
co mo a ca da uti li za ção. Tam bém pe sou o fa to de que a
iden ti fi ca ção bi o mé tri ca ten de a cau sar fi las mai o res,
fa vo re cen do aglo me ra ções, já que o pro ces so é mais de- 
mo ra do do que a sim ples co le ta de as si na tu ra.

A ex clu são da bi o me tria se rá in cluí da em re so lu ções
pa ra as elei ções des te ano que de vem ser apre ci a das pe- 
lo ple ná rio do TSE a par tir de agos to, após a vol ta do re- 
ces so ju di ciá rio. A Jus ti ça Elei to ral ini ci ou o ca das tra- 
men to bi o mé tri co em 2008, e já co lheu as im pres sões
di gi tais de 119.717.190 elei to res, que es ta ri am ap tos a
vo tar pe lo no vo sis te ma. O TSE pla ne ja ca das trar to dos o
elei to ra do de mais de 150,5 mi lhões de pes so as até 2022.

O ca das tra men to bi o mé tri co é obri ga tó rio. O elei tor
que não com pa re cer ao car tó rio elei to ral pa ra a re vi são
ca das tral po de ter o tí tu lo can ce la do e fi ca rá inap to a vo- 
tar, ca so per ca o pra zo es ti pu la do pe la Jus ti ça Elei to ral
pa ra ca da mu ni cí pio. Nes te ano, po rém, de vi do à pan- 
de mia, o TSE sus pen deu o can ce la men to de 2,5 mi lhões
de do cu men tos.

TRANSPARÊNCIA

Mourão elogia política na Amazônia

VICE-PRESIDENTE RESSALTOU QUE BRASIL NÃO ESCONDE INFORMAÇÕES

O vi ce-pre si den te da Re pú bli ca, Ha mil- 
ton Mou rão, dis se on tem (15) que o Es ta do
bra si lei ro es tá com pro me ti do com a pro- 
mo ção de ati vi da des pro du ti vas sus ten tá- 
veis na re gião Amazô ni ca.

“In fe liz men te, gran de par te do mun do
olha pa ra nos so país so men te atra vés de
uma ja ne la es trei ta e por ve zes dis tor ci da
que se abre so bre o des ma ta men to ile gal e
as quei ma das na Amazô nia. Não ne ga mos
nem es con de mos in for ma ção so bre a gra- 
vi da de da si tu a ção, mas tam bém não acei- 
ta mos nar ra ti vas sim plis tas e en vi e sa das”,
des ta cou Mou rão.

O vi ce-pre si den te re co nhe ceu a pres são
ca da vez mai or que em pre sas e con su mi- 
do res exer cem so bre os pro du to res bra si- 
lei ros, co bra dos a pre ser var o meio am bi- 
en te. “As cre den ci ais am bi en tais são exi gi- 
das por em pre sas e con su mi do res que con- 
fi am na qua li da de dos pro du tos bra si lei- 
ros”, dis se o vi ce-pre si den te após par ti ci- 
par, es ta ma nhã, em Bra sí lia, de uma reu- 
nião do Con se lho Na ci o nal da Amazô nia
Le gal.

Além de Mou rão, que pre si de o con se lho
na ci o nal, vá ri os mi nis tros par ti ci pa ram da
reu nião – en tre eles, Te re za Cris ti na (Agri- 
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to), Ben to
Al bu quer que (Mi nas e Ener gia) e Ri car do
Sal les (Meio Am bi en te). O en con tro ocor re
em um mo men to em que in ves ti do res,

gran des em pre sas, or ga ni za ções am bi en- 
ta lis tas e mo vi men tos so ci ais do Bra sil e de
ou tros paí ses co bram, do go ver no bra si lei- 
ro, ações ca pa zes de bar rar o des ma ta men- 
to e as se gu rar a pre ser va ção am bi en tal, so- 
bre tu do da Amazô nia Le gal (re gião que
com pre en de no ve es ta dos: Acre, Ama pá,
Ama zo nas, Ma ra nhão, Ma to Gros so, Pa rá,
Rondô nia, Ro rai ma e To can tins).

“A sus ten ta bi li da de tor nou-se ele men to
es sen ci al do pac to ge ra ci o nal no sé cu lo
XXI”, afir mou o vi ce-pre si den te. “Pre ci sa- 
mos ata car as cau sas do des ma ta men to ile- 
gal de mo do a per mi tir que a li ber da de
econô mi ca pos sa pros pe rar em ter ri tó rio
amazô ni co no mar co do Es ta do de Di rei to
e em con for mi da de com a le gis la ção am bi- 
en tal bra si lei ra”, dis se Mou rão.

“Pre ci sa mos apre sen tar ao mun do a
com ple xi da de am bi en tal e hu ma na des sa
re gião e tra ba lhar com to dos que te nham
ge nuí no in te res se na pre ser va ção da flo- 
res ta e em seu de sen vol vi men to sus ten tá- 
vel”, des ta cou.

Após o fim da reu nião, Mou rão ci tou al- 
gu mas ini ci a ti vas que o go ver no já vem im- 
ple men tan do pa ra ten tar con ter o des ma- 
ta men to e as quei ma das ile gais na Amazô- 
nia, en tre elas, o em pre go, até 6 de no vem- 
bro, da pre sen ça de mi li ta res das For ças Ar- 
ma das na Ga ran tia da Lei e da Or dem
(GLO).

EMERGENCIAL

Projeto impede bloqueio do auxílio

O PROJETO DE LEI 2801/20 SEGUE AGORA PARA O SENADO FEDERAL

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou nes- 
ta quar ta-fei ra (15) o Pro je to de Lei
2801/20, que im pe de o blo queio ban cá rio
e ju di ci al do au xí lio emer gen ci al de R$ 600
pa go em de cor rên cia da pan de mia de co- 
vid-19. A ex ce ção é o ca so de pen são ali- 
men tí cia, no li mi te de até 50% da par ce la
men sal. A ma té ria se gue pa ra o Se na do.

“Tal si tu a ção é in con ce bí vel. Mi lhões
de bra si lei ros de pen dem, ex clu si va men- 
te, dos R$ 600 pa ra sus ten tar su as fa mí li as.
Mui tos não te rão co mo co lo car co mi da na
me sa e vão pas sar fo me, se o so cor ro que
che ga é blo que a do ju di ci al men te”, ar gu- 
men tou o re la tor, de pu ta do Au reo Ri bei ro
(So li da ri e da de-RJ).

A ini ci a ti va dos de pu ta dos foi to ma da
após de ci são do Con se lho Na ci o nal de
Jus ti ça (CNJ) de re jei tar es se ti po de me di- 

da du ran te o pe río do de ca la mi da de pú- 
bli ca.

O tex to con fe re na tu re za ali men tar ao
au xí lio emer gen ci al e proí be blo queio ou
pe nho ra de ou tros be ne fí ci os pa ra dis tri- 
bui ção di re ta de ren da, en quan to du rar a
pan de mia.

“En ten de mos que é es sen ci al dei xar ex- 
plí ci to na lei que os va lo res re ce bi dos a tí- 
tu lo de au xí lio emer gen ci al têm na tu re za
ali men tar e não po dem re ce ber qual quer
ti po de cons tri ção, in clu si ve ju di ci al, se ja
pe lo sis te ma Ba cen Jud, ou qual quer ou- 
tro. A úni ca ex ce ção que se vê cor re ta é a
pe nho ra pa ra sa tis fa zer o pa ga men to de
pen são ali men tí cia, no li mi te de 50% do
va lor re ce bi do a tí tu lo do au xí lio”, ar gu- 
men tou Ri bei ro.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Julho Laranja

A cam pa nha Ju lho La ran ja, cri a da em
2019, faz um aler ta pa ra a im por tân cia dos
cui da dos com a saú de bu cal de cri an ças,
pré-ado les cen te e ado les cen tes com ida de
en tre 6 e 12 anos, ain da em fa se em de sen-
vol vi men to. 

Den tis tas cha mam a aten ção de pais pa ra
a pre ven ção or todôn ti ca pre co ces e os pro-
ble mas de oclu são den tá ria, a for ma co mo
os den tes e ma xi la res se en cai xam.

Turismo em baixa

O fa tu ra men to do Tu ris mo na ci o nal caiu
54,2% em maio des te ano na com pa ra ção
com o quin to mês do ano pas sa do. O se tor
ar re ca dou R$ 5,66 bi lhões nes te que foi o pi-
or mês na sé rie his tó ri ca, ini ci a da em 2011.
Re sul ta do: pre juí zo de R$ 6,7 bi lhões em re- 
la ção a maio de 2019. Os da dos são do Con- 
se lho de Tu ris mo da Fe co mer ci oSP, ba se a do
em nú me ros di vul ga dos pe lo Ins ti tu to Bra si-
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE).

De pois de bri lhar no  “ Ar rai al
Bum ba Mi nha Ca sa”, que te ve o pa -
tro cí nio da Equa to ri al Ma ra nhão, a
in flu en ci a do ra di gi tal  Thaynara OG
se rá uma das atra ções de es treia do
“Ota Lab”,  que se rá apre sen ta do por
Ota vi a no Cos ta. no YouTube do UOL,
nes ta quin ta-fei ra. O pro gra ma Ota -
Lab, co me ça as 15h, com mui ta di -
ver são e en tre vis tas com fa mo sos. A
vi da de Thaynara Oli vei ra Go mes, 28
anos, co me çou a mu dar em 2015. Foi
a par tir da que le ano que ela dei xou o
ano ni ma to pa ra se tor nar per so na li -
da de no mun do on-li ne. De pois dis -
so, es tre ou pro gra mas na te le vi são e
se tor nou ga ro ta-pro pa gan da de
gran des mar cas. Ho je, Thay OG so -
ma mais de 4,2 mi lhões de se gui do -
res no Ins ta gram.

Ro sa ne Ma ci el (fo to),
só cia-pro pri e tá ria dos
Sa lões L´Uni que WDW
e Beauty Loun ge WDW
co me mo ra mais um
ano de vi da nes ta
quin ta-fei ra. Mes mo
sem po der re a li zar um
even to pa ra co me mo -
ra ção, por con ta da Co -
vid-19, Ro sa ne vi ve um
dos mo men tos mais
fe li zes da sua vi da, e
com aju da de sua só -
cia, vem ad mi nis tran -
do com ex ce lên cia os
no vos ne gó ci os da fa -
mí lia.

O em pre sá rio Jor ge
Ma ci el, da Im pac to
Out do or, jun ta-se ho je
a Ka ri na Vi ei ra, CEO da
Mí dia Mai or, pa ra dis -
cu tir o te ma “Mí dia,
Use Es se Po der ao Seu
fa vor”. A li ve se rá
trans mi ti da pe las re -
des so ci ais dos apre -
sen ta do res, a par tir
das 19h30. A pan de mia
da Co vid-19 vem oca si -
o nan do mu dan ças sig -
ni fi ca ti vas na au di ên -
cia bem co mo no com -
por ta men to do con su -
mi dor em pla ta for mas
di gi tais.

Sem instrução

Da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí li os Con tí nua: Edu ca ção 2019, de sen vol-
vi da pe lo IB GE e di vul ga da nes sa quar ta-fei ra,
15, apon tam que o Ma ra nhão apre sen ta va o
mai or per cen tu al do país de pes so as sem ins tru- 
ção em 2019: 16,6% da po pu la ção do es ta do
com 25 anos ou mais de ida de. 

Em ter mos ab so lu tos, eram 661 mil ma ra-
nhen ses sem ins tru ção. 

O es ta do do Rio Gran de do Sul apre sen ta va o
me nor per cen tu al: 2,3%. Pa ra Bra sil, es se per- 
cen tu al era de 6,4%.

Vacinação no MPMA

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão re a li zou
nes ta quar ta-fei ra, 15, uma ação de va ci na ção
des ti na da a mem bros, ser vi do res, es ta giá ri os e
de pen den tes pa ra imu ni za ção de sa ram po e
H1N1. Com o ob je ti vo de ga ran tir um re tor no
mais se gu ro às ati vi da des pre sen ci ais, a ação foi
or ga ni za da pe la Se ção de Saú de Fun ci o nal do
MP MA, em par ce ria com a Pre fei tu ra de São
Luís, a cam pa nha dis po ni bi li zou 400 do ses de
ca da va ci na. O agen da men to foi re a li za do pe la
in ter net e ga ran tiu o aten di men to por ho ra mar- 
ca da, evi tan do aglo me ra ções.

Sobre o cotidiano

Car los Edu ar do Mar ques Men des, es tu dan te
do quin to pe río do do cur so de Li cen ci a tu ra em
Te a tro e mem bro do Pro gra ma de Edu ca ção Tu- 
to ri al (PET) Co ne xões de Sa be res Co mu ni da des
Po pu la res da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, es tá lan çan do o pod cast “Co ti di a ne-se”. 

O prin ci pal ob je ti vo do pro je to é le van tar re- 
fle xões do co ti di a no das pes so as e de tu do que
es tá ao seu re dor. O “Co ti di a ne-se” es tá dis po ní- 
vel nas pla ta for mas do Spotify, An chor, Bre a- 
ker, Cast Box, Poc ket Casts, Ra di o Pu blic e Stit- 
cher.

Pra curtir

Se de pen der de va ci -
na, pa ra que o Car na -
val 2021 pos sa acon -
te cer em fe ve rei ro,
po dem ir  lo go ti ran -
do o ca va li nho da
chu va.

Aca ba de sair nos jor -
nais que a va ci na
con tra o no vo co ro -
na ví rus, de sen vol vi da
pe la Uni ver si da de de
Ox ford, no Rei no Uni -
do, e que es tá sen do
tes ta da no Bra sil, só
se rá li be ra da em ju -
nho de 2021.

Foi aber to on tem, pe -
lo Go ver no do Ma ra -
nhão, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc),
o Pro ces so Se le ti vo
Sim pli fi ca do pa ra
con tra ta ção tem po -
rá ria de pro fes so res
pa ra atu a rem na
Edu ca ção Bá si ca.

Eles atu a rão nos Cen -
tros de En si no Mé dio
em Tem po In te gral da
re de pú bli ca es ta du -
al, si tu a dos nos mu -
ni cí pi os e zo nas ur ba -
na e ru ral das Uni da -
des Re gi o nais de
Edu ca ção do Ma ra -
nhão.

Ofe re cen do re fei ções
ba lan ce a das e sau -
dá veis, o Res tau ran te
do Sesc De o do ro vol -
tou ao fun ci o na men -
to com re fei ções na
mo da li da de pra to co -
mer ci al e aten di men -
to re du zi do, em cum -
pri men to ao De cre to
Mu ni ci pal nº 35.831.

O va lor do al mo ço
pa ra tra ba lha do res
do co mér cio é R$ 5,00
e pa ra cli en tes das
de mais ca te go ri as é
R$ 12,00. O aten di -
men to é de 11h30 às
13h30

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Uma mulher e dois homens estão sendo procurados pela morte dos pais do deputado
federal Cleber Verde que aconteceu ontem (14) no Povoado Nova Caxias, em Turiaçu

THA LIA LE MOS

Re cons ti tui ção do cri me

En ten da o ca so

PAIS DE CLEBER VERDE

Três suspeitos de
crime estão foragidos
DA REDAÇÃO

T
rês pes so as, en tre elas uma 
mu lher e dois ho mens, es tão 
fo ra gi das da po lí cia sus pei tas 
de par ti ci pa ção no as sas si na- 

to de Ma ria da Gra ça Cor dei ro Men- 
des e Je suí no Cor dei ro Men des, pais 
do de pu ta do Clé ber Ver de, ocor ri do 
nes sa ter ça-fei ra (14) na fa zen da do 
ca sal, no Po vo a do No va Ca xi as, em 
Tu ri a çu. A De le ga cia Re gi o nal de Pi- 
nhei ro com apoio da Su pe rin ten dên- 
cia de Ho mi cí di os pre si de a in ves ti ga- 
ção do ca so.

De acor do com Jef fer son Por te la, 
Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca do 
Ma ra nhão (SSP), um ho mem, iden ti- 
fi ca do co mo Fá bio da Con cei ção, 
mais co nhe ci do co mo “Fa bi nho”, foi 
mor to em con fron to com a po lí cia. 
Ele era sus pei to de ser che fe do gru po 
or ga ni za do fac ci o na do que in va diu a 
ca sa dos pais do de pu ta do.

Ain da con for me as in for ma ções do 
se cre tá rio, os sus pei tos fo ram à ca sa 
de Ma ria da Gra ça e Je suí no Cor dei ro 
em bus ca de uma ar ma. Ao che gar ao 
lo cal da pro pri e da de, uma fa zen da, 
en con tra ram Je suí no tra ba lhan do em 
um re pa ro de uma cer ca. Ele foi atin- 
gi do por um dis pa ro de ar ma de fo go e 
tam bém por gol pes de ar ma bran ca.

Após o ocor ri do, se gun do Jef fer son 
Por te la, os sus pei tos se en ca mi nha- 
ram a re si dên cia em bus ca da ar ma e 
en con tra ram Ma ria da Gra ça na ca sa. 
Ela foi atin gi da por um ob je to de ma- 
dei ra e tam bém por gol pes de ar ma 
bran ca.

Ain da de acor do com as in for ma- 
ções do se cre tá rio de Se gu ran ça Pú- 
bli ca, as sim que to ma ram co nhe ci- 
men to dos cri mes, equi pes de pe ri tos

Pri são

O cri me

OS PAIS DO DEPUTADO FEDERAL CLÉBER VERDE FORAM BRUTALMENTE ASSASSINADOS

e po li ci ais se des lo ca ram pa ra Tu ri a- 
çu. Con for me o Su pe rin ten den te de 
Po lí cia Téc ni co Ci en tí fi ca do Ma ra- 
nhão, pe ri to cri mi nal Mi guel Al ves, 
fo ram re a li za dos exa mes tan to na re- 
si dên cia dos mor tos quan to no lo cal 
on de Je suí no foi en con tra do.

O se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, 
Jef fer son Por te la, in for mou que du- 
ran te as in ves ti ga ções so bre o as sas si- 
na to dos pais do de pu ta do Clé ber Ver- 
de, uma pes soa foi pre sa e ou tra apre- 
en di da por por te de ar ma de fo go, es- 
to jo pa ra de pó si to de dro gas e sus pei- 
tos de trá fi co de dro gas. Am bos são 
sus pei tos de par ti ci pa rem do gru po 
cri mi no so co man da do por “Fa bi nho”, 
mas não têm li ga ção di re ta com os as- 
sas si na tos.

Ain da foi en fa ti za do pe lo se cre tá rio 
que não exis te qual quer in dí cio de 
que o ex-ca sei ro da fa zen da te nha li- 
ga ção com o du plo ho mi cí dio. A in for- 
ma ção da SSP é de que foi ami gá vel o 
des li ga men to do ca sei ro com a pro- 
pri e da de.

A mãe do de pu ta do fe de ral Clé ber 
Ver de, iden ti fi ca da co mo Ma ria da 
Gra ça Cor dei ro Men des, de 70 anos, 
foi en con tra da mor ta den tro de ca sa, 
no po vo a do Li mão, na Zo na Ru ral de 
Tu ri a çu, na tar de des ta ter ça-fei ra 
(14).

De acor do com in for ma ções pre li- 
mi na res, um gru po de cri mi no sos in-
va diu a fa zen da e des fe riu gol pes de 
ar ma bran ca con tra a Ma ria da Gra ça, 
que tam bém foi fe ri da na ca be ça e 
mor reu no lo cal do cri me. A pro pri e-
da de foi iso la da por po li ci ais pa ra in- 
ves ti ga ções. O ob je ti vo era evi tar que 
o lo cal de cri me ti ves se ves tí gi os re-
mo vi dos, o que di fi cul ta ria os tra ba- 
lhos pa ra a elu ci da ção do ca so.

Um car ro que te ria si do usa do pe-
los en vol vi dos no cri me foi apre en di-
do pe la po lí cia pa ra pe rí cia.

Po li ci ais Ci vis, Mi li ta res e o Cen tro 
Tá ti co Aé reo (CTA), se di ri gi ram ao lo- 
cal e fi ze ram uma var re du ra em to da a 
re gião pa ra en con trar os sus pei tos. As 
prin ci pais saí das da ci da de no sen ti do 
a Go ver na dor Nu nes Frei re e Cân di do 
Men des fo ram fe cha das.

CASO DIOGO SARNEY

Após 30 dias do crime, polícia ainda busca suspeitos 

O PUBLICITÁRIO DIOGO SARNEY FOI ASSASSINADO NA LAGOA DA JANSEN, NO FIM DA MANHÃ DO DIA 16 DE JUNHO DESTE ANO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Após um mês da mor te do pu bli ci- 
tá rio Di o go Sarney, ocor ri do no dia 16
de ju nho, no bair ro da La goa da Jan- 
sen, 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), se gue in ves ti- 
gan do o ca so em bus ca dos com par- 
sas do sus pei to de ter as sas si na do Di- 
o go. Até o mo men to, al gu mas di li gên- 
ci as ain da não fo ram con cluí das e
ques ti o na men tos con ti nu am, co mo:
On de foi pa rar a ar ma uti li za da no ho- 
mi cí dio? Quem é o ver da dei ro do no
do re vól ver ca li bre 38 usa da na mor te?
On de es tão es ses com pa nhei ros do
sus pei to pre so?

Se gun do o de le ga do Wang Chao
Jen, res pon sá vel por pre si dir o inqué- 
ri to po li ci al, as in for ma ções que fal- 
tam em re la ção ao ca so de vem sur gir
após a apre en são des ses com pa nhei- 
ros do sus pei to pre so. “As sim que a
gen te pren der os com par sas va mos
sa ber a lo ca li za ção da ar ma e tam bém
as ver sões de les so bre o cri me. Em re- 
la ção às tes te mu nhas, to das já fo ram

ou vi das”, afir ma.

Até a úl ti ma ter ça-fei ra (14), a po lí- 
cia ain da aguar da va os lau dos pe ri ci- 
ais re fe ren tes à re cons ti tui ção do as- 
sas si na to do pu bli ci tá rio Di o go Cos ta,
na Rua Frei Antô nio, na Pon ta d’Areia,
re a li za da no dia 29 de ju nho pe la Po lí- 
cia Ci vil e o Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca
(Icrim). A ope ra ção acon te ceu por
vol ta das 11h17, ho rá rio que se gun do
a po lí cia é apro xi ma do do que ocor- 
reu o cri me.

De acor do com Rob son Mou rão, di- 
re tor do Icrim, o exa me re a li za do foi
de al ta com ple xi da de e per mi te ve ri fi- 
car e con fron tar as ver sões apre sen ta- 
das. O pe ri to cri mi nal in for mou ain da
que até o mo men to qua tro lau dos já
es tão pron tos, sen do eles dois da in- 
for má ti ca, um re tra to fa la do e um do
se tor de iden ti fi ca ção vei cu lar. De vem
es tar pron tos nos pró xi mos di as os
lau dos de vis to ri as re a li za das em San- 
ta He le na, São Luís e tam bém o de lo- 
cal, fei to na ca pi tal ma ra nhen se. O
lau do mais com ple xo, se gun do Rob- 

son, é o da re pro du ção si mu la da. Es te
de ve es tar pron to na pró xi ma se ma- 
na.

Di o go Adri a no Cos ta Cam pos, o Di- 
o go Sarney, foi mor to com um ti ro no
pes co ço após uma dis cus são no trân-
si to, no dia 16 de ju nho, na La goa da
Jan sen. Após in ves ti ga ções, a po lí cia,
com aju da de câ me ras de se gu ran ça,
iden ti fi cou o car ro con du zi do pe lo
sus pei to, um Fi at Ar go, de cor ver me- 
lha. No dia 26 de ju nho, foi pre so o
sus pei to de as sas si nar o pu bli ci tá rio.
Ele con tou de ta lhes que aju da ram a
po lí cia a en ten der a di nâ mi ca do ho- 
mi cí dio. Con for me as in for ma ções, o
Ar go uti li za do no mo men to do cri me
foi to ma do de as sal to três di as an tes
do as sas si na to, no bair ro do Ca lhau,
em São Luís. Além dis so, se gun do o
sus pei to, ele es ta va acom pa nha do de
mais du as pes so as, in do pra ti car cri-
mes, quan do ocor reu a dis cus são no
trân si to. Após a dis cus são, ele te ria
pe ga do a ar ma, que não era de le, e ati- 
ra do no pu bli ci tá rio.

CASO BRUNA LÍCIA

PM Carlos Eduardo vai
ser ouvido em agosto

CARLOS EDUARDO TERIA ASSASSINADO A EX-COMPANHEIRA

Na pri mei ra au di ên cia de ins tru ção do ca so Bru na Lí- 
cia, fo ram ou vi das cin co tes te mu nhas do cri me que
cho cou a ca pi tal ma ra nhen se, em ja nei ro des te ano.
Uma au di ên cia de con ti nu a ção foi mar ca da pa ra o dia
20 de agos to, às 8h30, pa ra ou vir as tes te mu nhas da de- 
fe sa e o po li ci al mi li tar sus pei to do cri me. A pri mei ra au- 
di ên cia de ins tru ção foi ini ci ou às 9h de on tem, quar ta-
fei ra (15), e ter mi nou por vol ta das 13h30. A au di ên cia
do pro ces so con tra o sol da do da Po lí cia Mi li tar do Ma ra- 
nhão, Car los Edu ar do Nu nes Pe rei ra, 31 anos, foi pre si- 
di da pe lo juiz ti tu lar da 4ª Va ra do Tri bu nal do Jú ri, Jo sé
Ri ba mar Gou lart Heluy Jú ni or.

O PM é sus pei to de fe mi ni cí dio con tra ex-com pa- 
nhei ra Bru na Lí cia Fon se ca Pe rei ra e de ho mi cí dio de Jo- 
sé Wil li an dos San tos Sil va, cri mes ocor ri dos no dia 25 de
ja nei ro, por vol ta 13h30, em um apar ta men to lo ca li za- 
da, no bair ro Vi cen te Fi a lho, em São Luís. Atu a ram na
acu sa ção o pro mo tor de Jus ti ça Sa ma ro ni Maia, as sis ti- 
do pe los ad vo ga dos Pau lo Hen ri que dos San tos Fer rei ra
e Olí via Cas tro San tos. A de fe sa fi cou sob a res pon sa bi li- 
da de do ad vo ga do Adri a no Wag ner Araú jo Cu nha, Clau- 
ber Au gus to Cos ta Pe rei ra e Al dair Nu nes. (S.D)

TEMPO INTEGRAL

Vagas para professores
estão abertas na Seduc

AS INSCRIÇÕES DO SELETIVO COMEÇAM HOJE E VÃO ATÉ 21

Es tá aber to o Pro ces so Se le ti vo Sim pli fi ca do pa ra
con tra ta ção tem po rá ria de pro fes so res pa ra atu a rem na
Edu ca ção Bá si ca, nos Cen tros de En si no Mé dio em
Tem po In te gral da re de pú bli ca es ta du al, si tu a dos nos
mu ni cí pi os e zo nas ur ba na e ru ral das Uni da des Re gi o- 
nais de Edu ca ção do Ma ra nhão. As ins cri ções co me çam
ho je, quin ta-fei ra (16) e vão até o dia 21, ex clu si va men te
pe la in ter net, por meio do si te da Se cre ta ria de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc). Ao to do, es tão sen do ofer ta das 60
va gas pa ra con tra ta ção ime di a ta, mais ca das tro de re- 
ser va, con for me edi tal. As va gas são pa ra pro fes so res
com for ma ção e atu a ção nas áre as de: Lín gua Por tu gue- 
sa, Ar te, Lín gua In gle sa, Edu ca ção Fí si ca, Ma te má ti ca,
Fí si ca, Quí mi ca, Bi o lo gia, His tó ria, Ge o gra fia, So ci o lo- 
gia, Fi lo so fia, In tér pre te de Li bras e Aten di men to Edu- 
ca ci o nal (AEE), con for me qua dro de va gas cons tan te
em Edi tal dis po ní vel no si te da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc).

O Pro ces so Se le ti vo se rá cons ti tuí do de du as eta pas:
ava li a ção cur ri cu lar de tí tu los e ex pe ri ên cia pro fis si o nal
do cen te, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio. O can- 
di da to que de se jar in ter por re cur so te rá o pra zo de 24h,
con ta dos a par tir das 00h00 do dia sub se quen te ao da
pu bli ca ção do re sul ta do pre li mi nar, con for me cro no- 
gra ma dis po ní vel no si te da Se duc, sen do es se re cur so
in ter pos to, ex clu si va men te, via in ter net.

Ins cri ções
Atra vés do si te da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se- 
duc), ao efe tu ar o pre en chi men to da Fi cha de Ins cri ção,
os can di da tos de ve rão ane xar, obri ga to ri a men te, os
com pro van tes dos do cu men tos re la ci o na dos no edi tal
re fe ren te a es se Pro ces so Se le ti vo. O re sul ta do pre li mi- 
nar do se le ti vo se rá di vul ga do no por tal da Se cre ta ria,
no dia 30 de ju lho. Já o re sul ta do tem pre vi são pa ra di- 
vul ga ção no dia 5 de agos to, tam bém pe lo si te da Se duc.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Levantamento do IBGE sobre educação aponta que 16,6% da população do estado com
25 anos ou mais não frequentou a escola

Anal fa be tis mo

MARANHÃO

661 mil maranhenses
não tem instrução

O
Ma ra nhão apre sen ta va o
mai or per cen tu al do país de
pes so as sem ins tru ção em
2019, ou se ja, 16,6% da po- 

pu la ção do es ta do com 25 anos ou
mais de ida de, se gun do da dos da Pes- 
qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do mi- 
cí li os Con tí nua: Edu ca ção 2019, de- 
sen vol vi da pe lo IB GE e di vul ga da on- 
tem (15) Em ter mos ab so lu tos, eram
661 mil ma ra nhen ses sem ins tru ção.
Por ou tro la do, o per cen tu al de pes so- 
as com o en si no su pe ri or com ple to
pas sou de 8,6%, em 2018, pa ra 9,1%,
em 2019.

O ní vel de ins tru ção é o in di ca dor
que cap ta o ní vel edu ca ci o nal al can- 
ça do por ca da pes soa, in de pen den te- 
men te da du ra ção dos cur sos por ela
fre quen ta dos.

No Ma ra nhão, em 2019, a pro por- 
ção de pes so as de 25 anos ou mais de
ida de que ter mi na ram a edu ca ção bá- 
si ca obri ga tó ria – ou se ja, con cluí ram,
no mí ni mo, o en si no mé dio – foi de
36,8%. 

En tre aque les que não com ple ta- 
ram a edu ca ção bá si ca, além dos
16,6% sem ins tru ção, 34,3% ti nham o
en si no fun da men tal in com ple to,
7,4% ti nham o en si no fun da men tal
com ple to e 4,9%, o en si no mé dio in- 
com ple to.

Des ta ca-se o per cen tu al de pes so as
com o en si no su pe ri or com ple to, que
pas sou de 8,6%, em 2018, pa ra 9,1%,
em 2019. Ain da as sim, den tre os es ta- 
dos bra si lei ros, o Ma ra nhão apre sen- 
ta va o me nor per cen tu al de pes so as
de 25 anos ou mais com ní vel su pe ri or
com ple to.

No es ta do com o mai or per cen tu al,

Dis tri to Fe de ral, 33,8% da po pu la ção
com 25 anos ou mais ti nha com ple ta- 
do o en si no su pe ri or. Pa ra Bra sil, es se
per cen tu al era de 17,4%.

No Ma ra nhão, em 2019, ha via 823
mil pes so as com 15 anos ou mais de
ida de anal fa be tas, o equi va len te a
uma ta xa de anal fa be tis mo de 15,6%.
Es sa era a 4ª mai or ta xa de anal fa be- 
tis mo den tre as UFs, me nor ape nas
que as ta xas apre sen ta das pe los es ta- 
dos de Ala go as, 17,1%, Pa raí ba, 16,1%,
e Pi auí, 16%. A ta xa de anal fa be tis mo
do Bra sil era de 6,6%. Em re la ção a
2018, hou ve uma re du ção de 0,7 pon- 
tos per cen tu ais (p.p.) no nú me ro de
anal fa be tos do Ma ra nhão, o que cor- 
res pon de a uma que da de 21 mil anal- 
fa be tos em 2019.

De acor do com o IB GE, no Ma ra- 
nhão, e no Bra sil de for ma ge ral, o
anal fa be tis mo es tá di re ta men te as so- 
ci a do à ida de. 

Quan to mais ve lho o gru po po pu la- 
ci o nal, mai or a pro por ção de anal fa- 
be tos. Em 2019, eram pou co mais de
400 mil anal fa be tos ma ra nhen ses
com 60 anos ou mais, o que equi va le a
uma ta xa de anal fa be tis mo de 45,9%
pa ra es se gru po etá rio.

 Ao in cluir, gra du al men te, os gru- 
pos etá ri os mais no vos, ob ser va-se
que da no anal fa be tis mo: pa ra 29,2%
en tre as pes so as com 40 anos ou mais,
20,2% en tre aque las com 25 anos ou
mais e 16,9% en tre a po pu la ção de 15
anos ou mais.

Es ses re sul ta dos in di cam que as ge- 
ra ções mais no vas es tão ten do um
mai or aces so à edu ca ção e sen do al fa- 

be ti za das ain da en quan to cri an ças.
Por ou tro la do, os anal fa be tos con ti- 
nu am con cen tra dos en tre os mais ve- 
lhos e mu dan ças na ta xa de anal fa be- 
tis mo pa ra es se gru po se dão, em
gran de par te, de vi do às ques tões de-
mo grá fi cas co mo, por exem plo, o en- 
ve lhe ci men to da po pu la ção.

Pa ra o ana lis ta do IB GE, dr. João Ri- 
car do Sil va, os re sul ta dos do mó du lo
Edu ca ção da PNAD Con tí nua apon- 
tam pa ra uma me lho ra nos in di ca do-
res edu ca ci o nais, en tre 2016 e 2019.
Po rém, al guns nú me ros ain da são
aquém do al me ja do nas me tas do Pla-
no Na ci o nal de Edu ca ção, bem co mo
ain da dei xam o Ma ra nhão atrás de
mui tos ou tros es ta dos. 

“Os da dos di vul ga dos for ne cem
um pa no ra ma de ta lha do, sen do fun- 
da men tais pa ra a so ci e da de ter co- 
nhe ci men to da si tu a ção edu ca ci o nal
e pa ra os ges to res pú bli cos ava li a rem
as po lí ti cas pú bli cas vol ta das ao se- 
tor”, des ta cou.

Os da dos di vul ga dos

for ne cem um pa no ra ma

de ta lha do, sen do

fun da men tais pa ra a

so ci e da de ter

co nhe ci men to da

si tu a ção edu ca ci o nal

Taxa de escolarização e monitoramento do acesso
A ta xa de es co la ri za ção é uti li za da

pa ra au xi li ar o mo ni to ra men to do
aces so, do atra so e da eva são do sis te- 
ma de en si no bra si lei ro.

Ela re tra ta a pro por ção de es tu dan- 
tes de de ter mi na da fai xa etá ria em re- 
la ção ao to tal de pes so as des sa mes- 
ma fai xa etá ria.

No Ma ra nhão, em 2019, en tre as
cri an ças de 0 a 3 anos, a ta xa de es co- 
la ri za ção foi 30,5%.

De 2016 a 2019, a ta xa de es co la ri- 
za ção nes sa fai xa etá ria au men tou 3,2
pon tos per cen tu ais. En tre as cri an ças
de 4 a 5 anos, a ta xa foi de 96,7% em
2019, apre sen tan do di mi nui ção em
re la ção aos 97,3% em 2018.

Já na fai xa de ida de de 6 a 14 anos, o
re sul ta do apon ta pa ra uma apro xi ma- 
ção da uni ver sa li za ção, pas san do de
98,9%, em 2018, pa ra 99,5%, em 2019.

A ta xa de es co la ri za ção en tre os jo- 
vens de 15 a 17 anos, em 2019, foi de
86,4%, 0,7 p.p. aci ma do per cen tu al
re gis tra do em 2018.

En tre as pes so as de 18 a 24 anos, a
es co la ri za ção di mi nui 0,7 p.p. de 2018
(28,7%) pa ra 2019 (28,0%). Quan to às
pes so as com 25 anos ou mais, 4,7%
fre quen ta vam a es co la em 2019, per-
cen tu al mai or que o na ci o nal de 4,5%
pa ra es sa fai xa de ida de.

A mé dia de anos de es tu do das pes-
so as de 25 anos ou mais de ida de, em
2019, no es ta do do Ma ra nhão, foi 7,6
anos.

Es sa mé dia vem cres cen do ao lon- 
go dos anos, pas san do de 7,0, em
2016, a 7,6, em 2019.

No en tan to, a mé dia ma ra nhen se
foi a 2ª mais bai xa do Bra sil em 2019,
ao la do do es ta do do Pi auí, que apre- 
sen tou a mes ma mé dia (7,6 anos), e
mai or so men te que a mé dia do es ta do
de Ala go as (7,5 anos). 11,5 anos foi a
mé dia do Dis tri to Fe de ral, a mais al ta
do país.

A mé dia de anos de es tu do das pes-
so as de 25 anos ou mais no Bra sil foi
de 9,4 anos.

DAL VA RÊ GO

Re cor dis ta no Bra sil e no mun do

Si nais do cân cer de pê nis

• Pe le do pê nis com al te ra ção de cor ou mais es pes sa
• Pre sen ça de nó du lo, fe ri da ou úl ce ra
• Pro tu be rân ci as aver me lha das e ave lu da das
• Se cre ção per sis ten te
• Pe que nos ede mas só li dos

Tra ta men to

ES TU DO

Ma ra nhen ses li de ram
ran king de cân cer de
pê nis no mun do

Aos 31 anos de ida de, H. S, ho mem que pre fe re não se
iden ti fi car, foi pe la pri mei ra vez ao con sul tó rio de um
mé di co uro lo gis ta. Mo ra dor da ci da de de Tu fi lân dia, in- 
te ri or do Ma ra nhão, dis tan te cer ca de 300 km da ca pi tal,
São Luís. Aque la até que po de ria ser uma con sul ta de ro- 
ti na, mas era uma emer gên cia gra ve. “Ele che gou pá li do
e fa lou que es ta va com fe ri das na re gião do pê nis há vá- 
ri os me ses. No re la to, con tou que já ti nha ten ta do pas sar
até mes mo subs tân ci as quí mi cas cor ro si vas, co mo mis- 
tu ras com so da cáus ti ca, pa ra aca bar com a fe ri da, mas a
si tu a ção só pi o rou, cla ro. O que co me çou co mo uma fe- 
ri da tra tá vel vi rou um tu mor que to mou con ta do pê nis
do pa ci en te. In fe liz men te, ti ve mos que re ti rar o pê nis
pa ra evi tar que o cân cer se es pa lhas se pe lo or ga nis mo”,
re ve la o uro on co lo gis ta Eli mil son Bran dão, que aten- 
deu ao pa ci en te em um hos pi tal pú bli co de São Luís.

In fe liz men te, ti ve mos que re ti rar o

pê nis pa ra evi tar que o cân cer se

es pa lhas se pe lo or ga nis mo

De acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal do Cân cer (IN- 
CA), em mé dia, mil ho mens têm o pê nis am pu ta do por
ano no Bra sil. Além das mu ti la ções do mem bro, o cân- 
cer de pê nis ma ta mais rá pi do que ro cân cer de prós ta ta,
por exem plo, e, cu ri o sa men te, é o mais fá cil de ser evi ta- 
do: pa ra pre ve nir, bas ta lim pe za re gu lar e fre quen te com
água e sa bão.

Em bo ra não ha ja uma es ta tís ti ca ofi ci al do Mi nis té rio
da Saú de, di ver sos es tu dos re a li za dos por pro fis si o nais
da área apon tam que a do en ça, ge ral men te as so ci a da à
po bre za e à fal ta de in for ma ção, tem mai or in ci dên cia
nas re giões Nor te e Nor des te do Bra sil, com des ta que
pa ra o Ma ra nhão.

O es ta do con cen tra a mai or quan ti da de pro por ci o nal
de ca sos de cân cer de pê nis no Bra sil e no mun do, de
acor do com o Agên cia In ter na ci o nal de Pes qui sa em
Cân cer (Iarc). No Ma ra nhão, são 6.1 ca sos por ca da 100
mil ha bi tan tes. “Te mos vis to que os pa ci en tes che gam
aos hos pi tais pa ra bus car so cor ro mé di co com anos e
anos de sin to mas. Nes ses ca sos, cer ca de 90% evo lu em
pa ra o óbi to”, afir ma o mé di co Eli mil son Bran dão.

É pre ci so fi car aten to a al guns sin to mas e si nais:

O prin ci pal fa tor e tam bém o mais im por tan te é con- 
sul tar um mé di co es pe ci a lis ta, ape nas ele tem o po der
de re a li zar os exa mes es pe cí fi cos, iden ti fi car e ini ci ar o
tra ta men to do cân cer de pê nis. “Ja mais ini cie qual quer
tra ta men to sem a ava li a ção do uro lo gis ta! Tem mui ta in- 
for ma ção na in ter net, mas so men te o di ag nós ti co clí ni- 
co com aná li se dos exa mes po de in di car o pro to co lo
mais ade qua do pa ra o tra ta men to”, re co men da o uro lo- 
gis ta Eli mil son Bran dão.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Federação Maranhense de Futebol (FMF) pede dados sobre testes utilizados pela
diretoria do clube, médico que atestou a doença nos jogadores e outras informações

SAU LO DU AI LI BE

Tem po pa ra pre pa ra ção

Os nú me ros

COVID-19 NO JUVENTUDE

FMF quer informações
sobre testes do Samas

C
om 39 tes tes po si ti vos pa ra a
Co vid-19 no gru po do Ju ven- 
tu de Sa mas, da ci da de de São
Ma teus, e o ofí cio en vi a do

pe la di re to ria do clu be pa ra a Fe de ra- 
ção Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF) in- 
for man do que 26 jo ga do res fo ram
afe ta dos pe lo ví rus, ain da não al te rou
em na da a ta be la do Cam pe o na to Ma- 
ra nhen se 2020, que tem da ta pa ra re- 
co me çar no dia 1º de agos to, com par- 
ti da en tre Ju ven tu de e Ma ra nhão Atlé- 
ti co Clu be.

Pre o cu pa do com a si tu a ção, o pre- 
fei to Mil ti nho Ara gão, que tam bém é
o pre si den te do ti me, co mu ni cou o fa- 
to à FMF, pe din do adi a men to das par- 
ti das do ti me, sen do re a li za das ape- 
nas após o dia 8 de agos to.

A FMF re ce beu o co mu ni ca do atra- 
vés de ofí cio e res pon deu que até o
mo men to ain da não re ce beu al guns
ques ti o na men tos so bre os tes tes e re- 
ve lou que es pe ra as in for ma ções até
ama nhã, sex ta-fei ra (17) dos in te res- 
sa dos em trans mis sões das par ti das
do Es ta du al.

Con fi ra o ofí cio da FMF:
OFI CIO CIR CU LAR Nº 12/2020 –

DCO
Pe lo pre sen te, REI TE RA MOS to dos

os ter mos da Re so lu ção nº 003/2020 –
FMF, no que se re fe rem aos exa mes,
ates ta dos e ques ti o ná ri os a se rem apli- 
ca dos nos clu bes,
com re la ção ao pro to co lo co vid-19.

Por opor tu no, lem bra mos o rei ní cio
do Cam pe o na to pa ra o dia 01/08/2020,
após a di vul ga ção das da tas das Sé ri es

do Cam pe o na to Bra si lei ro 2020, con- 
for me an te ri or men te in for ma do. A di- 
vul ga ção da ta be la, com os res pec ti vos
ho rá ri os, se rá fei ta opor tu na men te.

Tra ta-se de mo men to atí pi co, ím- 
par na so ci e da de mun di al, com a exi- 
gên cia, por par te de to dos, de ade qua- 
ções ao con tex to ge ral. Par ti cu la ri da- 
des são ob ser va das, po rém, as de ci sões
pre ci sam ser to ma das le van do-se em
con ta o con jun to dos en vol vi dos.

So li ci ta mos, ain da, que aten tem
quan do dos en ca mi nha men tos dos
do cu men tos ati nen tes ao pro to co lo:

1 – In for mar qual tes te foi uti li za do.
A Re so lu ção traz a de ter mi na ção do
RT-PCR Sars-Co vid 19, por ori en ta ção
do ser vi ço mé di co da CBF – Art. 2º, II

2 – Ane xa ção dos Ates ta dos de Tes- 
ta gem pa ra o co vid-19 – art. 2º, VI

3 – No me, nº CRM e as si na tu ra do
mé di co emis sor dos Ates ta dos – Art. 3º,
V

Por fim, REI TE RA MOS, ain da, que
in for mem, até a pró xi ma sex ta,
17/07/2020, o in te res se e os ter mos de
even tu ais trans mis sões dos jo gos nos
quais fi gu ra rão co mo
man dan tes, a fim de se rem sub me ti- 
dos à aná li se da Di re to ria da FMF, nos
ter mos do Re gu la men to da com pe ti- 
ções, de acor do com co mu ni ca do an te- 
ri or men te en vi a do.

Em re por ta gem vei cu la da na úl ti- 
ma ter ça-fei ra (14), o pre si den te do
clu be e pre fei to da ci da de de São Ma- 
teus do Ma ra nhão, Mil ti nho Ara gão
in for mou. “Fi ze mos to dos os tes tes
nos jo ga do res, co mis são téc ni ca e co- 
la bo ra do res. Deu um nú me ro mui to

gran de de re sul ta dos po si ti vos pa ra a
Co vid. Al guns es tão em re cu pe ra ção e
ou tros já re cu pe ra dos. Co mu ni ca mos
à fe de ra ção, já que mui tos vão ter de
cum prir um pro to co lo de qua ren te na
que vai até o pró xi mo dia 22 ou 23. En-
tão acha mos pru den te que a FMF só
mar que os jo gos do Ju ven tu de a par tir
do dia 8 de agos to, pa ra que o clu be te-
nha um pra zo de pe lo mí ni mo quin ze
di as a con tar da que la da ta, 22 ou 23,
pa ra po der es tre ar na com pe ti ção. Já
pro to co lei na fe de ra ção, se ma na pas- 
sa da, e es tou aguar dan do a res pos ta.
É is so que es ta mos plei te an do e es pe- 
ran do que na en ti da de pos sa en ten-
der”.

A di re to ria do Ju ven tu de Sa mas re- 
ve lou que – 33 atle tas, dez mem bros
da co mis são téc ni ca e se te co la bo ra- 
do res fo ram exa mi na dos. Des tes, 26
jo ga do res tes ta ram po si ti vo. Con tu do,
três es tão re cu pe ra dos. Se te tes ta ram
ne ga ti vo. 

Da co mis são téc ni ca, seis tes ta ram
po si ti vo e dois ne ga ti vos.

Os exa mes fo ram re a li za dos nos di- 
as 7 e 8 de ju lho e os afe ta dos pas sa-
ram a cum prir ime di a ta men te a qua- 
ren te na (quin ze di as), por re co men- 
da ção mun di al dos ór gãos de saú de.

A imen sa mai o ria dos pro fis si o nais
não tem con di ções de ini ci ar os trei-
na men tos. 

Co mo o pri mei ro jo go do Sa mas es- 
tá mar ca do pa ra o dia 1º de agos to,
res ta ri am ape nas oi to di as de trei nos,
o que é con si de ra do mui to pou co pa-
ra quem vem de uma pa ra li sa ção de
mais de três me ses.

ESTADUAL

Português Luís Miguel
assume o Pinheiro

LUÍS MIGUEL CHEGA AO PINHEIRO APÓS POR TIMON-PI

Pa ra a con ti nu a ção do Cam pe o na to Ma ra nhen se
2020, o Pi nhei ro Atlé ti co Clu be con tra tou um no vo trei- 
na dor. Ago ra o por tu guês Luís Mi guel, que te ve vá ri as
pas sa gens por clu bes do es ta do, as su me o PAC.

O por tu guês es ta va no Ti mon-PI, on de co man dou a
equi pe em ape nas uma opor tu ni da de e com vi tó ria. An- 
tes de de sem bar car no Pi auí, Luís Mi guel es ta va no Cas- 
ca vel-PR, on de não ven ceu ne nhu ma das du as par ti das
que dis pu tou pe la equi pe pa ra na en se.

No Ma ra nhão, o “grin go” co man dou as equi pes do
Cor di no, Im pe ra triz, São Jo sé, MAC, Mo to Club e por úl- 
ti mo o pró prio Pi nhei ro, nas tem po ra das 2018 e 2019.

No PAC fo ram 24 jo gos e 10 vi tó ri as, con quis tan do o
aces so pa ra a eli te do Cam pe o na to Ma ra nhen se em
2018, quan do dis pu tou a Sé rie B do Es ta du al, sen do
cam peão. Além des sa com pe ti ção, o clu be che gou à fi- 
nal Co pa FMF, mas per deu pa ra o Ma ra nhão Atlé ti co
Clu be. Es ta com pe ti ção da va va ga pa ra a Sé rie D do
Cam pe o na to Bra si lei ro de 2019, que fi cou com o Bo de
Gre gó rio. (S.D)

Ta be la fle xí vel

COPA DO MUNDO

Fifa propõe quatro jogos por dia
En quan to as se le ções ain da se pre pa ram

pa ra dar iní cio à dis pu ta das eli mi na tó ri as,
a Co pa do Mun do de 2022 já tem uma ta be- 
la de se nha da. A Fi fa di vul gou o pri mei ro
es que ma da agen da de jo gos do pró xi mo
Mun di al, que se rá re a li za do no Ca tar. A no- 
vi da de se rá a fa se de gru pos com qua tro jo- 
gos por dia, sen do re a li za da com me nos
da tas, em 12 di as. A Co pa te ve iní cio con fir- 
ma do pa ra 21 de no vem bro, com fi nal re a- 
li za da em 18 de de zem bro. Os in gres sos co- 
me ça rão a ser ven di dos no fim de 2020.

A aber tu ra do Mun di al ocor re rá no es tá- 
dio Al Bayt, que cha ma a aten ção por seu
for ma to, ins pi ra do nas tra di ci o nais ten das
ára bes. A se le ção do Ca tar pro ta go ni za rá a
par ti da, ain da com ad ver sá rio a ser de fi ni- 
do. A fi nal foi con fir ma da pa ra o es tá dio de
Lu sail, que ain da es tá em obras e te rá ca pa- 
ci da de pa ra 80 mil pes so as. A dis pu ta do
ter cei ro lu gar ocor re rá no Kha li fa Sta dium,

es tá dio mais tra di ci o nal do país, que foi re- 
for ma do e rei nau gu ra do em 2017 – e abri- 
gou a fi nal do Mun di al de Clu bes do ano
pas sa do.

A pri mei ra fa se da Co pa, que ge ral men te
con ta com três par ti das a ca da dia, pas sa rá
a ter um jo go a mais em ca da da ta. Des ta
for ma, se rão qua tro ho rá ri os di fe ren tes de
par ti das, com a ma ra to na co me çan do no
iní cio da tar de e ter mi nan do no fim da noi- 
te, no ho rá rio lo cal: 13h, 16h, 19h e 22h. Em
de zem bro, o ho rá rio do Ca tar cos tu ma ter
uma di fe ren ça de seis ho ras pa ra o Bra sil.
Des ta for ma, os fãs bra si lei ros de vem
acom pa nhar os jo gos às 7h, 10h, 13h e 16h
(de Bra sí lia) – mas tu do de pen de da exis- 
tên cia ou não de um ho rá rio de ve rão.

A Fi fa des ta cou que a ta be la da Co pa de
2022 te rá uma no vi da de im por tan te com
re la ção às an te ri o res. A en ti da de apon tou
que po de rá mo di fi car ho rá ri os de pois do
sor teio fi nal, quan do as se le ções já es ti ve- 
rem de fi ni das, em mar ço de 2022. A fle xi bi- 
li da de ser vi ria pa ra agra dar os do nos dos
di rei tos de trans mis são, além de per mi tir o
des lo ca men to de fãs e equi pes.

Es ta ta be la fle xí vel tem co mo trun fo a lo- 
gís ti ca ím par do Mun di al do país, com os
oi to es tá di os con cen tra dos na re gião me- 
tro po li ta na da ca pi tal Doha, em um raio de
55 quilô me tros. A or ga ni za ção do tor neio
apos ta, in clu si ve, que tor ce do res pos sam
as sis tir a mais de um jo go por dia – uma vez
que o des lo ca men to de uma are na pa ra a
ou tra po de ser fei to em ques tão de mi nu tos
atra vés do re cém-inau gu ra do me trô, que
li ga rá se te are nas. “Uma vez que os pa res
se jam co nhe ci dos, a pos si bi li da de se rá dis- 
cu ti da pa ra ofe re cer um ho rá rio mais be- 
né fi co pa ra os pú bli cos nos paí ses ou pa ra
os fãs no Ca tar, de acor do com a lo ca li za-
ção do es tá dio. Es sa fle xi bi li da de adi ci o nal
é pos sí vel sem afe tar ne nhum as pec to téc- 
ni co, já que to dos os es tá di os es tão lo ca li- 
za dos em um raio com pac to, e o cli ma é
per fei to nes sa épo ca do ano, se ja com um
iní cio mais ce do ou mais tar de”, de fen de a
Fi fa em seu si te ofi ci al.

SEGURANÇA

Fórmula 1 proíbe escudo facial

TOTO WOLFF,  CHEFÃO DA MERCEDES, TERÁ QUE USAR MÁSCARA NOS BOXES DURANTE CORRIDAS

A Fór mu la 1 ado tou rí gi dos pro to co los
de se gu ran ça pa ra evi tar o con tá gio de co- 
ro na ví rus en tre os en vol vi dos com a re a li- 
za ção dos GPs em 2020. Nes se con tex to,
cha mou a aten ção a ati tu de do che fão da
Mer ce des, To to Wolff.

Não que ele não es te ja se pre ca ven do,
mas o apa ra to usa do pe lo aus tría co tem
si do “di fe ren ci a do” em re la ção aos de- 
mais: du ran te as cor ri das, Wolff uti li za
ape nas um es cu do fa ci al que per mi te
uma vi são com ple ta de seu ros to pa ra as
câ me ras de TV, en quan to to dos os de mais
in te gran tes da Mer ce des – e da F1 – usam
más ca ra. Mas o es cu do foi proi bi do pe la
Fe de ra ção In ter na ci o nal de Au to mo bi lis- 
mo (FIA). “Meu es cu do fa ci al não foi bem
re ce bi do pe la FIA. Não aten deu aos re qui- 
si tos. É por is so que vol tei às más ca ras que

to do mun do es tá usan do”, ex pli cou Wolff.
Wolff ga ran tiu que não fi cou cha te a do

com a proi bi ção e que o mais im por tan te
é a se gu ran ça, de le e de seus co le gas de
pad dock. “Acho que é pre ci so le var a sé rio,
e eu sem pre le vo. Pen sei que o es cu do fos- 
se uma boa op ção, co mo vo cê po de ver
mui to me lhor com ele. Mas as re gras são
as re gras e es tou fe liz por po der mos com- 
pe tir. Se eu ti ves se que usar fral das no na- 
riz, fa ria is so. O que for pre ci so”.

Wolff só não co men tou a ati tu de de seu
pi lo to Valt te ri Bot tas, que, pe la se gun da
eta pa con se cu ti va, fu rou o iso la men to re- 
co men da do pe la F1 en tre as cor ri das e vi- 
a jou pa ra ca sa, em Mô na co. Na pri mei ra
vi o la ção, Bot tas le vou uma re pri men da,
mas ain da não se sa be o que po de rá acon- 
te cer des ta vez.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio de Janeiro adiou para
setembro a decisão sobre o carnaval de 2021

ESCOLA DE SAMBA

Sem vacina, sem
carnaval no Rio

A
Li ga In de pen den te das Es co- 
las de Sam ba (Li e sa) do Rio de 
Ja nei ro adi ou pa ra se tem bro 
a de ci são so bre o car na val de 

2021. Du ran te uma reu nião na se de 
da en ti da de, no cen tro do Rio, os re- 
pre sen tan tes das 12 es co las do Gru po 
Es pe ci al con cluí ram que, di an te da 
in de fi ni ção cau sa da pe la pan de mia 
da co vid-19 e en quan to não hou ver 
va ci na pa ra com ba ter a do en ça, as da- 
tas pre vis tas dos des fi les do ano que 
vem (14 e 15 de fe ve rei ro) po dem não 
ser man ti das. A Li e sa aguar da a po si- 
ção das au to ri da des e a evo lu ção ci- 
en tí fi ca na bus ca por me di ca men to 
ou de sen vol vi men to da va ci na. Pa ra a 
en ti da de, se tem bro é o pra zo má xi mo 
pa ra de fi nir se é pos sí vel a re a li za ção 
do car na val do ano que vem. Em se- 
tem bro, ha ve rá uma no va reu nião pa- 
ra ava li ar a si tu a ção. O pre si den te da 
Li e sa, Jor ge Cas ta nhei ra, lem brou que 
os des fi les cos tu mam cau sar aglo me- 
ra ções e, por is so, a re a li za ção fi ca di- 
fí cil sem uma ga ran tia de se gu ran ça 
da saú de dos in te gran tes das es co las e 
do pú bli co.

“Ima gi na mos ter um des fi le das es- 
co las de sam ba em fe ve rei ro, se hou- 
ver uma va ci na. Sem a va ci na não te- 
mos co mo fa zer es te ti po de even to 
com aglo me ra ção, por que o car na val 
é is so. O jo go de fu te bol po de acon te- 
cer sem pla teia, a Fór mu la 1 po de 
acon te cer sem pla teia, mas os des fi les 
das es co las de sam ba não po dem 
ocor rer sem aglo me ra ções dos des fi- 
lan tes ou de quem es tá as sis tin do”, 
dis se.

Pa ra o car na va les co da Man guei ra, 
Le an dro Vi ei ra, é bom ver a pon de ra-

CASO EXISTA VACINA CONTRA COVID-19, FOLIA SERÁ MANTIDA EM FEVEREIRO

ção e a pru dên cia da Li e sa em só en- 
xer gar a vi a bi li da de dos pró xi mos 
des fi les com a exis tên cia da va ci na 
pa ra a co vid-19.

“Aguar dar a pas sa gem dos di as pos- 
ter gan do de ci sões é o que te nho de- 
fen di do pu bli ca men te des de o prin cí- 
pio das in cer te zas. A de ci são de es pe- 
rar o de sen ro lar do ce ná rio até se tem- 
bro pa ra uma re so lu ção de fi ni ti va, 
com a aná li se da evo lu ção do qua dro, 
na es pe ran ça do tão so nha do con tro le 
da pan de mia, é dar vez à sen sa tez e à 
pos tu ra pú bli ca com pro mis sa da que 
sem pre co bra mos da en ti da de”, dis se 
à Agên cia Bra sil.

Na vi são do car na va les co, a de ci são 
re for ça a im por tân cia das agre mi a- 
ções na ca deia pro du ti va que ge ra 
em pre gos e ren da pa ra mui tos tra ba- 
lha do res.

“Sem o atro pe lo das de ci sões e a 
ba na li za ção da do en ça, a de ci são 

acer ta da re for ça que o des fi le das es- 
co las de sam ba não é ape nas uma das 
mais po ten tes ma ni fes ta ções cul tu-
rais bra si lei ras, mas tam bém uma ca-
deia pro du ti va que ge ra mi lha res de 
em pre gos e ren da pa ra um nú me ro 
sem ta ma nho de tra ba lha do res, on de 
me in cluo”, ob ser vou.

Além da Man guei ra, Le an dro Vi ei ra 
é car na va les co do Im pé rio Ser ra no, 
es co la da Sé rie A. “Que ro ver na ave ni- 
da a Man guei ra e o Im pé rio. É fun da-
men tal, con tu do, co lo car em pri mei ro 
lu gar a saú de de quem des fi la, tra ba-
lha ou es ta rá na Sa pu caí co mo pú bli- 
co. Es co la de sam ba só é gran de por- 
que é o ma te ri al hu ma no que dá to do 
o sen ti do ao car na val. As es co las e a 
en ti da de que lhes re pre sen ta são mai- 
o res e se agi gan tam quan do se mos- 
tram cons ci en tes do seu pa pel so ci al e 
cul tu ral, in do mui to além do dia do 
des fi le”, com ple tou.

GREATNESS

Série mergulha na alma
de atletas supercampeões

TOM BRADY É O ATLETA MAIS VENCEDOR DA NFL

Mun di al de Atle tis mo, Ber lim, 16 de agos to de 2009. O
re cor dis ta mun di al dos 100 me tros ra sos, Usain Bolt,
dis pu ta a fi nal da ca te go ria ao la do do seu mai or ri val, o
ame ri ca no Tyson Gay. Aos 30 me tros, ele já sa be que es tá
in do bem. Aos 60, es tá cer to da vi tó ria. Ao cru zar a li nha
de che ga da em pri mei ro, mais de um me tro à fren te de
seu prin ci pal opo nen te, ele ti nha bai xa do sua mar ca em
11 se gun dos. O re cor de mun di al de 9,58 se gun dos du ra
até ho je. “Pa ra mim, nu ma cor ri da tu do se mo ve em câ- 
me ra len ta”, diz o atle ta ja mai ca no, aos 33 anos, em en- 
tre vis ta pa ra a sé rie de cur tas-me tra gens Gre at ness co- 
de, que es tá no ar na Ap ple TV+. “É a in ten si da de que re- 
al men te me aju da a di mi nuir o tem po”, dis se Bolt em
en tre vis ta ao Es ta dão, ne gan do ver tu do em câ me ra len- 
ta. “Pre ci so sa ber exa ta men te o que pre ci so fa zer pa ra
ven cer na que le mo men to, por que, se al guém es tá na
fren te, pre ci so di zer a mim mes mo que te nho de ir mais
rá pi do e mais téc ni co.”

Gotham Cho pra, fi lho do gu ru de au to a ju da De e pak
Cho pra e só cio, na pro du to ra Re li gi on of Sports, do jo ga- 
dor de fu te bol ame ri ca no Tom Brady – ma ri do de Gi se le
Bünd chen –, cri ou a sé rie de pois de per gun tar a Ko be
Bryant, com quem tra ba lhou anos atrás, qual seu jo go
fa vo ri to, e o jo ga dor de bas que te ci tar uma par ti da obs- 
cu ra. Ao fa zer um pro je to com Le Bron Ja mes, re pe tiu a
ques tão. E, no va men te, a res pos ta era di fe ren te do que
es pe ra va. “Eu acho que mui tas ve zes, pa ra o atle ta, é a
ex pe ri ên cia in ter na que con ta”, dis se Cho pra ao Es ta- 
dão. “Tal vez se ja al go acon te cen do na vi da de le. Mui tos
co men tam so bre o pe so das ex pec ta ti vas. En tão, eu
acho que, pa ra eles, é re al men te o que es tá acon te cen do
den tro, não ne ces sa ri a men te o mai or pal co ou a com pe- 
ti ção mais im por tan te.” Por is so, além das ima gens es- 
por ti vas, a sé rie uti li za ani ma ções que ten tam re cri ar es- 
se es ta do emo ci o nal dos atle tas.

Es tra té gi as do stre a ming

RANKING

Resgate é o filme mais visto no Netflix

NETFLIX DIVULGOU DADOS DE AUDIÊNCIA; “RESGATE”  COM CHRIS HEMSWORTH

A Net flix re ve lou seus mai o res su ces sos
de au di ên cia pe la pri mei ra vez. “Res ga te”,
es tre la do por Ch ris Hemsworth, al can çou
a mai or au di ên cia de qual quer fil me ori gi- 
nal da Net flix em su as pri mei ras qua tro se- 
ma nas, de acor do com a em pre sa.

Ela di vul gou uma lis ta dos 10 fil mes ori- 
gi nais mais as sis ti dos. “Res ga te” é se gui do
por “Bird Box”, “Tro co em Do bro” e “Es qua- 
drão 6”.

A lis ta mos tra até ago ra quais ti pos de fil- 
mes são mais po pu la res na Net flix, que não
cos tu ma re ve lar da dos so bre au di ên cia.

Re cen te men te, a pla ta for ma co me çou a
di vul gar da dos es co lhi dos a de do, pu bli ca- 
dos em re sul ta dos fi nan cei ros tri mes trais,
e es ta é a pri mei ra vez que a Net flix re ve la
uma lis ta de seus 10 fil mes ori gi nais mais
po pu la res.

To dos os qua tro fil mes mais as sis ti dos
são fil mes de ação ou sus pen se com es tre- 
las de ci ne ma: Ch ris Hemsworth, San dra
Bul lock, Mark Wahl berg e Ryan Reynolds.

Três co mé di as tam bém fa zem par te da
lis ta, li de ra das por “Mis té rio no Me di ter râ- 
neo”. “O Ir lan dês”, de Mar tin Scor se se,
tam bém es tá en tre os mais vis tos.

To dos os 10 fil mes fo ram lan ça dos nos
úl ti mos três anos — a mai o ria nos úl ti mos
12 me ses. A Net flix con quis tou 43,6 mi- 

lhões de cli en tes des de o iní cio de 2019.
Ca da es treia po de al can çar um pú bli co
mai or do que os fil mes an te ri o res.

A Net flix ob te ve su ces so com gê ne ros
que an tes lo ta vam as sa las de ci ne mas, mas
ago ra têm di fi cul da de pa ra con se guir es pa-
ço com um ca len dá rio de lan ça men tos re- 
ple to de co mics, sequên ci as ani ma das e fil- 
mes de ter ror de bai xos or ça men tos. O
adul to mé dio dos Es ta dos Uni dos vai ao ci- 
ne ma me nos de qua tro ve zes por ano.

Co mo re sul ta do, no vos ci ne as tas e ta- 
len tos co nhe ci dos de Hollywood re cor re- 
ram à Net flix pa ra fa zer fil mes. Os ir mãos
Rus so, que co es cre ve ram e pro du zi ram
“Res ga te”, tam bém pro du zi ram fil mes da
Mar vel, en quan to ci ne as tas ve te ra nos co- 
mo Su san ne Bi er, Pe ter Berg e Mi cha el Bay
tam bém apa re cem nes ta lis ta. A Net flix
lan çou mais fil mes ori gi nais do que qual- 
quer gran de es tú dio de Hollywood nos úl ti- 
mos anos. A em pre sa con se guiu se be ne fi- 
ci ar du ran te a pan de mia de co ro na ví rus,
que fe chou ci ne mas e obri gou a mai or par- 
te da po pu la ção mun di al a fi car em ca sa.

“Que re mos um fil me im pac tan te a ca da
du as se ma nas”, diz Scott Stu ber, che fe da
di vi são de fil mes da Net flix.

MÚSICA

Tina Tuner volta da aposentadoria

CANTORA TINA TUNER  REGRAVA HIT EM PARCERIA COM DJ

A can to ra Ti na Tur ner, 80, deu uma
pau sa em sua apo sen ta do ria pa ra re gra- 
var um de seus mai o res hits com o DJ no- 
ru e guês Kygo. Ela ha via pa ra do em 2008.

A mú si ca em ques tão é “What’s Lo ve
Got To Do With It”, ori gi nal men te lan ça da
em 1984 e que ago ra ga nha um re mix que
es ta rá dis po ní vel nas pla ta for mas di gi tais
a par tir des ta sex ta-fei ra (17).

A no vi da de foi re ve la da pe lo pró prio DJ
em su as re des so ci ais. “Eu nem acre di to
que es tou lan çan do uma co la bo ra ção
com Ti na Tur ner. ‘What’s Lo ve Got To Do
With It’ é uma das mi nhas mú si cas fa vo ri- 
tas de to dos os tem pos. Pa re ce sur re al ter
a opor tu ni da de de tra ba lhar com es sa ar- 
tis ta len dá ria. Mas pos so es pe rar pa ra que
vo cês ou çam a mú si ca”, pu bli cou.

Em 2019, Kygo já ha via fei to um re mix
de ou tra mú si ca de Tur ner, “Higher Lo ve”,
e en trou no ran king da Bill bo ard Hot 100.

Em ou tu bro de 2018, a can to ra re ce beu
um rim do a do de seu ma ri do, Erwin Ba ch,
quan do pre ci sou pas sar por um trans- 
plan te. Tur ner re ve lou a in for ma ção em
sua mais re cen te bi o gra fia. “Ti na Tur ner:
My Lo ve Story”.

A can to ra se ca sou com o exe cu ti vo
mu si cal ale mão, em 2013, mas os dois es- 
tão jun tos há qua se 40 anos. No li vro, ela
ex pli ca que so freu de uma do en ça re nal e
que, em 2016, ape nas 20% de seus rins es- 
ta vam fun ci o nan do. Quan do o ma ri do
de la to mou a de ci são, a can to ra dis se que
fi cou as sus ta da. “Ele fi cou di zen do que
que ria me dar um de seus rins. De pois de
tu do, eu me sen ti fe liz, so bre car re ga da e
ali vi a da por ter mos so bre vi vi do a is so”.

No li vro, a can to ra ain da fa la so bre o
sui cí dio de seu fi lho, Craig Tur ner, 59. Em
en tre vis ta ao jor nal, ela não con se guiu co- 
men tar o as sun to sem der ra mar lá gri mas.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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