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

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

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

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

Como este ano a pandemia do coronavírus está retorcendo o ca-
pitalismo e a economia mundial, no Maranhão, Flávio Dino já fala 
em admitir fundir o PCdoB com o PSB e atrair a parte esquerdizan-
te do MDB sarneísta.

O jogão de 2022

Paulo Guedes entrega Reforma Tributária
O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta de reforma 

tributária do governo. Agora, a proposta trazida por Guedes será incorporada às 
propostas de reforma tributária da Câmara e do Senado, ambas já em discussão 

no Congresso, em comissão especial mista  PÁGINA 7

O inquérito, instaurado na Delegacia de Defraudações da Polícia Judiciária do Maranhão, está há quase um ano sem andamento, em 
face à falta de resposta do Banco Central ao ofício das autoridades policiais maranhenses, sobre a movimentação financeira da empresa PH 

Participações, que comandou um esquema fraudulento, causando prejuízos em torno de dois milhões de reais a “investidores” incautos. 
PÁGINA 9

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

Anvisa aprova ensaio para duas vacinas
A Anvisa informou ter aprovado a condução de um ensaio clínico que 

estudará dois tipos de vacinas contra a covid-19. Essas vacinas estão sendo 
desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer e são baseadas em RNA, que 

codifica um antígeno específico do vírus Sars-CoV-2. PÁGINA 3

A Polícia Militar prendeu o suspeito de ter ateado fogo em três ônibus escolares na porta da Prefeitura Municipal de Fortuna, no último do-
mingo (19), no interior do Maranhão.  Ainda não se sabe o motivo que teria levado ao ocorrido, mas segundo informações policiais, o suspeito 

deve responder por dano ao patrimônio público. O incêndio deixou os veículos completamente destruídos. PÁGINA 10

DE SONHO A PESADELO

Uma série de ônibus 
antigos são retirados 

de circulação do 
sistema semiurbano

Especialista político 
conta como Flávio Dino 
pode ser candidato ao 

Planalto em 2022

Inscrições para o Fies 
são adiadas e novas 

datas devem ser 
divulgadas em breve

PÁGINA 9 PÁGINA 9

Fogo no 
interior

Polícia prende suspeito de atear 
fogo a ônibus escolares em Fortuna{

PÁGINA 5
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Os dados do Monitor das Doações revelam que o País atingiu um recorde de recursos
destinados à saúde e projetos sociais desde março deste ano

Va ci nas

DINHEIRO

Doações para combate
chegam a R$ 6 bilhões

A
s do a ções fei tas no Bra sil pa ra
ações de com ba te ao no vo
co ro na ví rus ou au xí lio pa ra
po pu la ções mais atin gi das

pe la pan de mia che ga ram aos R$ 6 bi- 
lhões nes ta se gun da-fei ra, 20. Os va lo- 
res es tão sen do con ta bi li za dos des de
o iní cio pe la As so ci a ção Bra si lei ra dos
Cap ta do res de Re cur sos (AB CR).

Os da dos do Mo ni tor

das Do a ções re ve lam

que o País atin giu um

re cor de de re cur sos

des ti na dos à saú de e

pro je tos so ci ais des de

mar ço des te ano. A área

de saú de foi, dis pa ra da,

a que mais re ce beu

di nhei ro: 78 % do to tal.

Na sequên cia, os

se gui men tos de

as sis tên cia so ci al, com

17%, e edu ca ção, com

5%.

Além dis so, as no vas in for ma ções
le van ta das pe la AB CR, em par ce ria
com a Si tawi Fi nan ças do Bem e apoio
do Gi fe, Gru po de Ins ti tu tos Fun da- 
ções e Em pre sas, e da Fun da ção Jo sé
Luiz Egydio Se tú bal, mos tram que
58% das do a ções fo ram fei tas di re ta- 
men te pa ra pes so as ju rí di cas, 24% pa- 
ra ins ti tui ções e fun da ções e 10% pa ra
pes so as fí si cas. Do to tal do a do, 56%
foi em di nhei ro. Em qua tro me ses, fo- 
ram con ta bi li za dos mais de 460 mil
do a do res, com 511 cam pa nhas e 120
“li ves” pa ra ar re ca dar fun dos. “É uma
mo bi li za ção ge ral, que en vol ve to da a
so ci e da de ci vil, em mo vi men to iné di- 
to e por uma úni ca cau sa: aju dar no
com ba te ao co vid-19, se ja do an do pa- 
ra pro mo ver pes qui sas, com prar
equi pa men tos mé di cos, ces tas bá si- 
cas pa ra as fa mí li as mais vul ne rá veis,
cons truir hos pi tais, dis tri buir más ca- 
ras e por aí vai”, afir ma o di re tor-exe- 
cu ti vo da AB CR, João Pau lo Ver guei ro.
O mai or mon tan te do a do veio das
em pre sas, que con tri buí ram com R$
4,8 bi lhões, ou 82% do to tal. O se tor fi- 
nan cei ro foi o pro ta go nis ta. Em se gui- 
da vi e ram as “li ves” e cam pa nhas com
8%, in di ví du os e fa mí li as com 4%,
fun da ções, ins ti tu tos e fun dos pa tri- 
mo ni ais tam bém com 4%. O res tan te
se di vi diu en tre fun dos fi lan tró pi cos,
ad mi nis tra ção pú bli ca, sin di ca tos,
co o pe ra ti vas e igre jas.

Pa ra Le o nar do Le te li er, CEO e fun- 

da dor da Si tawi Fi nan ças do Bem, os
R$ 6 bi lhões re ve lam a so li da ri e da de
do bra si lei ro. “Há do a ções por vá ri os
ca nais, des de di re tas à pes so as ou
ONGs, pas san do por me ca nis mos
mais so fis ti ca dos co mo fun dos fi lan-
tró pi cos. A so ci e da de de mons trou sua
so li da ri e da de nes te mo men to de cri se
e, mais im por tan te, se ti ver mos sor te,
is so vai dei xar co mo le ga do uma fi lan- 
tro pia um pou co mais or ga ni za da e
re cor ren te”, es pe ra.

O mai or vo lu me de do a ções acon- 
te ceu até o fi nal de maio. Ago ra é o
mo men to de es ta bi li da de e de pen sar
na so li da ri e da de per ma nen te. “Não
ape nas os efei tos da cri se ge ra da pe la
co vid-19 ain da de vem con ti nu ar por
mais tem po, co mo te mos um país
con ti nen tal, cu ja po pu la ção vul ne rá-
vel e os pro ble mas es tru tu rais ain da
são imen sos e pre ci sam do olhar aten- 
to de to da a so ci e da de ci vil e do pró-
prio go ver no”, aler ta a pre si den te da
AB CR, Már cia Wo ods.

O Mo ni tor das Do a ções Co vid-19
foi cri a do em mar ço de 2020 pe la As-
so ci a ção Bra si lei ra dos Cap ta do res de
Re cur sos pa ra acom pa nhar e ma pe ar
as do a ções fei tas em prol do com ba te
à pan de mia. É atu a li za do di a ri a men te
pe la AB CR com da dos pú bli cos, co le- 
ta dos di re ta men te na in ter net ou que
são en vi a dos pe los do a do res. Ne nhu-
ma do a ção é so ma da se não ti ver si do
anun ci a da pu bli ca men te – os links
são di vul ga dos pa ra con fe rên cia. To-
dos os nú me ros re fe ren tes aos do a do-
res, cam pa nhas e “li ves” são che ca dos
pa ra que não ha ja du pli ci da de.

OPAS

Organização diz que vírus não desacelera na América

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE AFIRMA QUE NÃO HÁ SINAIS DE DESACELERAÇÃO NAS AMÉRICAS

A pro pa ga ção da co vid-19 não tem
apre sen ta do “si nais de de sa ce le ra- 
ção” nas Amé ri cas, dis se ho je (21) a
di re to ra da Or ga ni za ção Pan-Ame ri- 
ca na da Saú de (Opas), Cla ris sa Eti en- 
ne, ao co men tar que Bra sil, Es ta dos
Uni dos e Mé xi co são os paí ses on de
mais mor tes têm ocor ri do em fun ção
da do en ça.

Se gun do Cla ris sa, só na se ma na
pas sa da, fo ram re gis tra dos mais 900
mil ca sos e 22 mil mor tes no con ti- 
nen te. “Até on tem [20] fo ram 311 mil
mor tes nas Amé ri cas”, dis se a di re to ra
da Opas, em en tre vis ta co le ti va. “A
pan de mia não vem mos tran do si nais
de uma de sa ce le ra ção nes sa re gião.”

De acor do com o ge ren te de In ci- 
den tes pa ra Co vid-19 da Opas, Sylvain
Al dighi e ri, a en ti da de tem pre o cu pa- 
ção es pe ci al com as po pu la ções in dí- 
ge nas da Amazô nia, tan to no Bra sil
quan to no Pe ru, pa ra as quais, se gun- 
do ele, tem de ser de sen vol vi das “es- 
tra té gi as es pe cí fi cas” pa ra evi tar a pi- 
o ra da si tu a ção.

“A co vid-19 co lo cou em ris co boa
par te da po pu la ção in dí ge na que vi ve
tan to em al dei as quan to em ci da des”,
dis se Al dighi e ri, ao de fen der mai or
apro xi ma ção de lí de res in dí ge nas das
au to ri da des pú bli cas, além da ado ção
de me di das de iso la men to e qua ren- 
te na pa ra aque les que apre sen ta rem
sin to mas da do en ça.

Al dighi e ri res sal tou que, pa ra tal

apro xi ma ção ser de fa to efi ci en te, é
ne ces sá rio um bom tra ba lho de co- 
mu ni ca ção “não no sen ti do de tra du- 
zir a in for ma ção, mas de adap tar a
men sa gem, le van do em con si de ra ção
prá ti cas lo cais e sím bo los” que se jam
fa cil men te com pre en di do por es sas
po pu la ções.

“Des ta co que a im por tân cia de in- 
cluir es sas li de ran ças lo cais é tam bém
re le van te no sen ti do de aju dá-las na
in ter pre ta ção de ru mo res [de for ma a
evi tar a dis se mi na ção de no tí ci as fal- 
sas]. As au to ri da des lo cais pre ci sam
ter co nhe ci men to das prá ti cas tra di- 
ci o nais des sas po pu la ções [co mo es- 
tra té gia pa ra uma co mu ni ca ção mais
efi ci en te]”, acres cen tou.

Hi dro xi clo ro qui na
Al dighi e ri re for çou a po si ção da Or- 

ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS),
con tra o uso de hi dro xi clo ro qui na no
tra ta men to do no vo co ro na ví rus.
“Não re co men da mos o uso des se me- 
di ca men to. Os es tu dos fo ram pa ra- 
dos, e vá ri os ar ti gos pu bli ca dos em re- 
vis tas in ter na ci o nais de al to ní vel têm
de mons tra do a ine fi ci ên cia da clo ro- 
qui na pa ra o tra ta men to da co vid. Es- 
tes são as pec tos im por tan tes a se rem
des ta ca dos”, res sal tou o ge ren te da
Opas.

Pa ra o di re tor do De par ta men to de
Do en ças Trans mis sí veis da Opas,
Mar cos Es pi nal, há li de ran ças po lí ti- 
cas que pre ci sam ser con ven ci das de

que a co vid-19 é uma “ques tão sé ria”
so bre “um pro ble ma que ain da não
tem so lu ção”. “A vi da é o mais im por- 
tan te. Te mos de con ven cer al guns lí- 
de res so bre is so”, afir mou Es pi nal.

De acor do com o vi ce-di re tor da
Opas, Jar bas Bar bo sa, há atu al men te
mais de 150 pro je tos de va ci nas em
an da men to. Cin co pro je tos es tão na
fa se 3, que é a fi nal, após o tes te em
hu ma nos – me di da que é ne ces sá ria
pa ra pro var que a va ci na é se gu ra e
efi caz. Se gun do Bar bo sa, a ex pec ta ti- 
va é que a va ci na fi que pron ta em um
pra zo en tre seis me ses e um ano.

“É im por tan te que as va ci nas che-
guem ao fi nal des se pro ces so e con fir- 
mem que po dem pre ve nir a do en ça.
Va ci nas de sen vol vi das em pla ta for- 
mas du vi do sas e ino va do ras po dem
en con trar di fi cul da de pa ra ace le rar
es ses pra zos. Daí a ne ces si da de de os
paí ses tra ba lha rem de for ma co or de- 
na da”, afir mou Bar bo sa.

Ele lem brou que já exis tem 300 mi- 
lhões de do ses fa bri ca das da va ci na
em es tá gio mais avan ça do. “O ob je ti- 
vo é che gar a 2 bi lhões de do ses, que
se rão su fi ci en tes pa ra a me ta da pri-
mei ra eta pa, de cer ca de 20% da po- 
pu la ção de to dos os paí ses, en tre ido-
sos, pro fis si o nais de saú de e adul tos
com al gum ti po de en fer mi da de.”

PROJETO

Câmara aprova projeto
de auxílio à agricultura

CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVOU LEI PARA AJUDA

 PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou pro je to de lei que
con ce de aju da pa ra agri cul to res fa mi li a res du ran te o
pe río do de pan de mia da co vid-19. O tex to se gue ago ra
pa ra aná li se do Se na do. O pro je to é de au to ria da ban ca- 
da do PT e pre vê be ne fí cio es pe ci al, re cur sos pa ra fo- 
men to da ati vi da de e pror ro ga ção de con di ções pa ra o
pa ga men to de dí vi das.

O tex to apro va do foi o subs ti tu ti vo do re la tor, de pu ta- 
do Zé Sil va (So li da ri e da de-MG). Ele de fi niu que po de rão
ter aces so às me di das os agri cul to res e em pre en de do res
fa mi li a res, além de pes ca do res, ex tra ti vis tas e sil vi cul to- 
res. O re la tor re jei tou to das as emen das su ge ri das em
ple ná rio e, por acor do, de pu ta dos re ti ra ram des ta ques
pa ra dar ce le ri da de à vo ta ção.

Pe lo tex to apro va do, o agri cul tor que não ti ver re ce bi- 
do o au xí lio emer gen ci al de R$ 600 po de rá re ce ber do
go ver no fe de ral R$ 3 mil, em cin co par ce las. Te rá di rei to
a co ta do bra da, de R$ 6 mil, a mu lher pro ve do ra de fa mí- 
lia mo no pa ren tal. Pa ra re ce ber o be ne fí cio, é pre ci so es- 
tar ca das tra do jun to à en ti da de de As sis tên cia Téc ni ca e
Ex ten são Ru ral.

Ou tros re qui si tos são se me lhan te aos do au xí lio
emer gen ci al, co mo ter mais de 18 anos; não ter em pre go
for mal ati vo; não re ce ber ou tro be ne fí cio pre vi den ciá- 
rio, ex ce to Bol sa Fa mí lia ou se gu ro-de fe so; e não ter re- 
ce bi do ren di men tos tri bu tá veis aci ma de R$ 28.559,70.

A pro pos ta tam bém ins ti tui o Fo men to Emer gen ci al
de In clu são Pro du ti va Ru ral, que di re ci o na re cur sos de
R$ 2,5 mil pa ra o in cen ti var a ati vi da de agrí co la. O pro je- 
to pre vê li nhas de cré di to com li mi te de R$ 10 mil e ain- 
da me ca nis mos pa ra a re ne go ci a ção das dí vi das dos pe- 
que nos pro du to res ru rais.

LABORATÓRIO

Resultados de testes
irão para o Ministério

PLANOS DE SAÚDE ERAM OBRIGADOS A PAGAR POR TESTES 

To dos os re sul ta dos de tes tes de di ag nós ti co pa ra de- 
tec ção do no vo co ro na ví rus (co vid-19) fei tos em la bo ra- 
tó ri os das re des pú bli ca e pri va da te rão de ser no ti fi ca- 
dos ao Mi nis té rio da Saú de (MS). A obri ga ção es tá pre- 
vis ta em por ta ria pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
de ho je (21).

A por ta ria 1.792 al te ra uma ou tra por ta ria, pu bli ca da
em mar ço des te ano (a de nú me ro 356). Ela é vá li da tan- 
to pa ra re sul ta dos po si ti vos co mo ne ga ti vos, in con clu si- 
vos e cor re la tos “qual quer que se ja a me to do lo gia uti li- 
za da”.

Ain da se gun do a por ta ria, a no ti fi ca ção de ve rá ser fei- 
ta no pra zo de 24 ho ras, con ta do a par tir do re sul ta do do
tes te, “me di an te re gis tro e trans mis são de in for ma ções
na Re de Na ci o nal de Da dos em Saú de (RNDS)”.

Ca be rá aos ges to res e res pon sá veis pe los res pec ti vos
la bo ra tó ri os fa zer a no ti fi ca ção. A fis ca li za ção fi ca rá sob
a res pon sa bi li da de do ges tor de saú de lo cal. O não cum- 
pri men to das de ter mi na ções po de con fi gu rar in fra ção
sa ni tá ria, além de acar re tar na apli ca ção de pe na li da des
co mo ad ver tên cia, mul ta ou in ter di ção do es ta be le ci- 
men to.

Foi da do aos la bo ra tó ri os pra zo de 15 di as, con ta dos a
par tir da pu bli ca ção da por ta ria, pa ra fa ze rem as ade- 
qua ções ne ces sá ri as re la ti vas ao uso da re de RNDS. A
so li ci ta ção de uso des sa re de po de ser fei ta por meio do
en de re ço ele trô ni co.

A do cu men ta ção téc ni ca e de su por te pa ra even tu ais
dú vi das so bre o uso da re de es tá dis po ni bi li za da no en- 
de re ço ele trô ni co.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vacinas estão sendo desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer e são baseadas
em ácido ribonucleico (RNA), que codifica um antígeno específico do vírus Sars-CoV-2

Cau te la

COVID-19

Anvisa aprova ensaio
para duas vacinas

A
gên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa) in for mou
ter apro va do a con du ção de
um en saio clí ni co que es tu- 

da rá dois ti pos de va ci nas con tra a co- 
vid-19. Es sas va ci nas es tão sen do de- 
sen vol vi das pe las em pre sas Bi oN Te ch
e Pfi zer e são ba se a das em áci do ri bo- 
nu clei co (RNA), que co di fi ca um an tí- 
ge no es pe cí fi co do ví rus Sars-CoV-2.

Se gun do a agên cia, o es tu do pre vê
a in clu são de cer ca de 29 mil vo lun tá- 
ri os. Des se to tal, 5 mil são no Bra sil,
dis tri buí dos nos Es ta dos de São Pau lo
e Bahia. O re cru ta men to dos vo lun tá- 
ri os é de res pon sa bi li da de dos cen tros
que con du zem a pes qui sa.

Es te é o ter cei ro es tu do de va ci na
con tra o no vo co ro na ví rus au to ri za do
pe la An vi sa no Bra sil. No dia 2 de ju- 
nho, o ór gão li be rou o en saio clí ni co
da va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver si- 
da de de Ox ford, no Rei no Uni do, pa ra
pre ve nir a co vid-19, e, no dia 3 de ju- 
lho, o da va ci na de sen vol vi da pe la
em pre sa Si no vac Re se ar ch & De ve- 
lop ment, em par ce ria com o Ins ti tu to
Bu tan tan.

Em no ta, a An vi sa es cla re ce que,
pa ra a au to ri za ção da da nes ta ter ça-
fei ra, 21, fo ram ana li sa dos os da dos
das eta pas an te ri o res de de sen vol vi- 
men to dos pro du tos e os “re sul ta dos
ob ti dos até o mo men to de mons tra- 
ram um per fil de se gu ran ça acei tá vel
das va ci nas can di da tas”.

Se gun do a agên cia re gu la do ra, es sa
fa se clí ni ca ser ve pa ra va li dar a re la- 

ção de efi cá cia e se gu ran ça do me di- 
ca men to e tam bém pa ra va li dar no vas
in di ca ções te ra pêu ti cas. O pra zo pa ra
iní cio do es tu do clí ni co após a apro- 
va ção re gu la tó ria é de fi ni do pe lo pa- 
tro ci na dor do es tu do. A An vi sa es cla- 
re ce ain da que o iní cio dos tes tes em
se res hu ma nos de pen de rá de dois fa- 
to res: apro va ção na Co mis são Na ci o- 
nal de Éti ca em Pes qui sa (Co nep) e da
pró pria or ga ni za ção in ter na dos pes- 
qui sa do res pa ra re cru ta men to dos vo- 
lun tá ri os. 

Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa- 
ni tá ria (An vi sa) in for mou ter apro va- 
do a con du ção de um en saio clí ni co
que es tu da rá dois ti pos de va ci nas
con tra a co vid-19. Es sas va ci nas es tão
sen do de sen vol vi das pe las em pre sas
Bi oN Te ch e Pfi zer e são ba se a das em
áci do ri bo nu clei co (RNA), que co di fi- 
ca um an tí ge no es pe cí fi co do ví rus
Sars-CoV-2.

Se gun do a agên cia, o es tu do pre vê
a in clu são de cer ca de 29 mil vo lun tá- 
ri os. Des se to tal, 5 mil são no Bra sil,
dis tri buí dos nos Es ta dos de São Pau lo
e Bahia. 

O re cru ta men to dos

vo lun tá ri os é de

res pon sa bi li da de dos

cen tros que con du zem a

pes qui sa.

Es te é o ter cei ro es tu do de va ci na
con tra o no vo co ro na ví rus au to ri za do
pe la An vi sa no Bra sil. No dia 2 de ju- 
nho, o ór gão li be rou o en saio clí ni co
da va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver si- 
da de de Ox ford, no Rei no Uni do, pa ra
pre ve nir a co vid-19, e, no dia 3 de ju- 
lho, o da va ci na de sen vol vi da pe la
em pre sa Si no vac Re se ar ch & De ve-
lop ment, em par ce ria com o Ins ti tu to
Bu tan tan.

Em no ta, a An vi sa es cla re ce que,
pa ra a au to ri za ção da da nes ta ter ça-
fei ra, 21, fo ram ana li sa dos os da dos
das eta pas an te ri o res de de sen vol vi-
men to dos pro du tos e os “re sul ta dos
ob ti dos até o mo men to de mons tra- 
ram um per fil de se gu ran ça acei tá vel
das va ci nas can di da tas”.

Se gun do a agên cia re gu la do ra, es sa
fa se clí ni ca ser ve pa ra va li dar a re la-
ção de efi cá cia e se gu ran ça do me di-
ca men to e tam bém pa ra va li dar no vas
in di ca ções te ra pêu ti cas. O pra zo pa ra
iní cio do es tu do clí ni co após a apro- 
va ção re gu la tó ria é de fi ni do pe lo pa- 
tro ci na dor do es tu do.

 A An vi sa es cla re ce ain da que o iní- 
cio dos tes tes em se res hu ma nos de- 
pen de rá de dois fa to res: apro va ção na
Co mis são Na ci o nal de Éti ca em Pes- 
qui sa (Co nep) e da pró pria or ga ni za- 
ção in ter na dos pes qui sa do res pa ra
re cru ta men to dos vo lun tá ri os.

PANDEMIA

Três vacinas para covid chegam à fase final de testes

APENAS CINCO MESES DEPOIS DA PANDEMIA, TRÊS VACINAS PASSARAM NOS TESTES DE SEGURANÇA E EFICÁCIA

Ape nas cin co me ses de pois de a co- 
vid-19 ser clas si fi ca da co mo pan de- 
mia, três va ci nas — uma bri tâ ni ca,
uma chi ne sa e a ou tra ale mã — pas sa- 
ram nos tes tes de se gu ran ça e efi cá- 
cia, e ago ra fal ta ape nas uma eta pa
pa ra que es te jam dis po ní veis. O pró- 
xi mo pas so é imu ni zar um gran de
gru po de pes so as pa ra con fir mar os
re sul ta dos. No ca so da subs tân cia bri- 
tâ ni ca, da Uni ver si da de de Ox ford, es- 
sa fa se já es tá em cur so no Bra sil, no
Rei no Uni do e na Áfri ca do Sul, com
30 mil vo lun tá ri os. Atu al men te, há
250 subs tân ci as do ti po sen do pes qui- 
sa das no mun do to do, sen do que 17
es tão na fa se clí ni ca.

Com di fe ren tes me ca nis mos de
atu a ção, as subs tân ci as cau sa ram
pou cos efei tos co la te rais e, se gun do
os ci en tis tas que as de sen vol ve ram,
de sen ca de a ram for tes res pos tas imu- 
no ló gi cas nos vo lun tá ri os. Ain da é ce- 
do, po rém, pa ra sa ber quan tas do ses
se rão ne ces sá ri as pa ra pro du zir os re- 
sul ta dos, por quan to tem po elas ofe- 
re cem pro te ção e se, de fa to, evi ta rão
que uma pes soa imu ni za da não pe- 
gue a do en ça em con ta to com o ví rus.
Es sas res pos tas se rão da das na fa se 3
dos es tu dos.

Das três, a va ci na de Ox ford é, se- 
gun do a Or ga ni za ção Mun di al da Saú- 
de (OMS), a que es tá em es tá gio mais
avan ça do. Em bo ra ha ja es pe cu la ções
de que ela po de rá es tar pron ta em se- 
tem bro, a in for ma ção não foi con fir- 
ma da nem pe la Uni ver si da de de Ox- 
ford, nem pe la As tra Ze ne ca, la bo ra tó- 
rio que de sen vol ve a subs tân cia com a
uni ver si da de.

On tem, o di re tor de emer gên ci as
da OMS, Mi cha el Ryan, pe diu cau te la,
ao co men tar os re sul ta dos do es tu do
so bre efi cá cia e se gu ran ça da subs- 
tân cia, pu bli ca dos na re vis ta The Lan- 
cet. “É um re sul ta do po si ti vo, mas há
um lon go ca mi nho a per cor rer, pre ci- 
sa mos avan çar nos tes tes de lar ga es- 
ca la, no mun do re al”, des ta cou. Ryan,
po rém, pa ra be ni zou os ci en tis tas e
dis se que se tra ta va de “bons re sul ta- 
dos”.

As sim co mo no es tu do chi nês e no
ale mão, a fa se 2 do es tu do bri tâ ni co
foi re a li za da si mul ta ne a men te com a
fa se 1, prá ti ca per mi ti da pe las agên ci- 
as re gu la tó ri as fren te à ne ces si da de
de se de sen vol ver ra pi da men te uma

ação efi caz con tra a co vid-19. En tra- 
ram na pes qui sa 1.077 adul tos sau dá- 
veis, com ida des de 18 a 55 anos.

Uma do se úni ca da va ci na au men- 
tou em qua tro ve zes os an ti cor pos
que atu am em res pos ta à pro teí na
spi ke do Sars-CoV-2 (a prin ci pal pe ça
na ma qui na ria do ví rus) em 95% dos
par ti ci pan tes um mês de pois da in je-
ção. Em um sub gru po de 10 vo lun tá ri- 
os, que re ce be ram du as do ses no in-
ter va lo de um mês, 100% apre sen ta- 
ram ín di ces de an ti cor pos neu tra li- 
zan tes se me lhan tes aos de pa ci en tes
re cu pe ra dos da co vid-19.

Além de in cen ti var a pro du ção dos
an ti cor pos, a subs tân cia de Ox ford
atua tam bém in du zin do a ação das
cé lu las T — cé lu las “as sas si nas”, que
iden ti fi cam e eli mi nam o ví rus — 14
di as de pois da imu ni za ção. “Nós te-
mos dois ti pos de imu ni da de. Um é
bem co nhe ci do, quan do os an ti cor- 
pos se li gam ao ví rus e ten tam ti rá-lo
de lá. O ou tro é o bra ço ce lu lar, on de
al gu mas cé lu las cha ma das T po dem
re co nhe cer uma cé lu la in fec ta da pe lo
ví rus e ma tar am bos”, ex pli ca Adri an
Hill, pes qui sa dor que atua no de sen- 
vol vi men to da va ci na. A va ci na de Ox- 
ford age nes sas du as fren tes.

Al to ris co

Sem praia

PAN DE MIA

Re gião Sul fe cha
co mér cio e prai as

A re gião Sul do Bra sil per deu o con tro le da pan de mia,
vi rou epi cen tro da co vid-19 e se vê obri ga da a fe char co- 
mér cio e prai as pa ra con ter a ex plo são do no vo co ro na- 
ví rus. Na so ma dos três Es ta dos, o nú me ro de ca sos tri- 
pli cou, sain do de 49.908 no dia 20 de ju nho pa ra 155.078
na ma nhã des ta se gun da-fei ra, 20. As mor tes acom pa- 
nha ram a es ca la da de ca sos, pas san do de 1.095 pa ra
3.264. O go ver no de San ta Ca ta ri na vol tou a fe char as
prai as em to do o li to ral, um dos mais pro cu ra dos pe los
tu ris tas no País. No Rio Gran de do Sul, com a ca pi tal
ame a ça da de lock down, 18 das 20 re giões fo ram pa ra a
fa se ver me lha, de al to ris co de in fec ção.

O mai or sal to da do en ça acon te ceu no Pa ra ná, on de
os ca sos saí ram de 13.662 pa ra 54.629 – qua tro ve zes
mais – e as mor tes au men ta ram de 428 pa ra 1.327 – mais
que o tri plo. O go ver no pa ra na en se con fir mou mais
1.062 ca sos e 19 mor tes nes te do min go. Só na ca pi tal,
Cu ri ti ba, já são 13.398 ca sos e 350 mor tes. No do min go,
fo ram re gis tra dos 307 ca sos no vos e 14 óbi tos. Des de
me a dos de abril, o co mér cio vem abrin do e fe chan do
con for me a evo lu ção dos ca sos.

No úl ti mo dia 14, um de cre to do pre fei to Ra fa el Gre ca
(DEM) li be rou ati vi da des não es sen ci ais, mas man te ve
proi bi dos mis sas e cul tos pre sen ci ais na ca pi tal. O co- 
mér cio, in cluin do shop pings, só po dem fun ci o nar de
se gun da a sex ta, com ho rá rio res tri to. Nes ta se gun da,
Cu ri ti ba ti nha 2.206 pa ci en tes in ter na dos com sin to mas
ou re sul ta do po si ti vo pa ra a do en ça, dos quais 964 em
UTI.

O no vo co ro na ví rus avan ça tam bém no in te ri or. Dos
399 mu ni cí pi os pa ra na en ses, ape nas 11 não ti nham ca- 
sos con fir ma dos de co vid-19. Em 201 já hou ve mor tes.
Em Sa ran di, com 97 mil ha bi tan tes, no no ro es te do es ta- 
do, em um mês, o nú me ro de ca sos su biu de 34 pa ra 297
e de um óbi to pa ra cin co. “An tes, tí nha mos o co mér cio
fun ci o nan do de se gun da à sex ta, das 9 às 17, e aos sá ba- 
dos das 9 às 13 ho ras. Ago ra, es ta mos fe chan do o co mér- 
cio aos sá ba dos e do min gos”, dis se o as ses sor de co mu- 
ni ca ção do mu ni cí pio, Ro ber to Li ma. Nes ta se gun da,
qua tro mo ra do res es ta vam in ter na dos com a co vid-19,
três de las em hos pi tais de Ma rin gá, ci da de po lo da re- 
gião.

No Rio Gran de do Sul, de 20 de ju nho pa ra cá, o nú- 
me ro de ca sos pas sou de 19.138 pa ra 47.113, en quan to
as mor tes su bi ram 430 pa ra 1.252. A ca pi tal, Por to Ale- 
gre, já lu ta con tra a fal ta de lei tos. Na noi te de do min go,
270 pa ci en tes es ta vam em UTIs, 24% a mais que no do- 
min go an te ri or. In cluin do ou tras do en ças, ha via 671
pes so as in ter na das, com 92% de ocu pa ção dos lei tos
hos pi ta la res. A mai o ria dos mu ni cí pi os gaú chos es tá na
fa se mais res tri ti va do dis tan ci a men to con tro la do, pla- 
no de re a ber tu ra gra du al que fun ci o na des de 10 de maio
no Es ta do, mas mui tas pre fei tu ras pres si o nam o go ver- 
no pa ra fi car em fa se de me nor res tri ção. O go ver na dor
Edu ar do Lei te (PSDB) dis se que a si tu a ção atu al é pre o- 
cu pan te e que o iso la men to so ci al se im põe. “Es ta mos
acom pa nhan do es te mo men to mais crí ti co na de man da
pe las UTIs, mas o nos so gran de es for ço é pa ra ga ran tir o
aten di men to. No en tan to, é im pos sí vel fa zer a am pli a- 
ção pa ra aten der uma de man da que não pa ra de cres cer.
Há li mi ta ção fí si ca, há li mi ta ção de es tru tu ra e de re cur- 
sos hu ma nos”, afir mou. Ele fez um ape lo aos pre fei tos
pa ra uma po lí ti ca de co ges tão do mo de lo de dis tan ci a- 
men to. “Es se sis te ma pre ci sa de um pac to en tre as par- 
tes pa ra que se ja efe ti vo.” 

Nes ta se gun da, o no vo ma pa do dis tan ci a men to con- 
tro la do no es ta do co lo cou 18 das 20 re giões na fa se ver- 
me lha, con si de ra da de al to ris co. É o mai or nú me ro de
re giões na fa se mais crí ti ca des de o iní cio do pla no. Ape- 
nas du as – as re giões de Ba gé e Pe lo tas – es tão com a
ban dei ra la ran ja. No in te ri or gaú cho, pre fei tu ras se re- 
be lam con tra as res tri ções. Dos 497 mu ni cí pi os, 59 en- 
tra ram com pe di dos de mu dan ça pa ra fai xa me nos res- 
tri ta. A pre fei tu ra de Uru guai a na, no ex tre mo oes te, vai
en trar com re cur so con tra a in clu são na fa se ver me lha.
De acor do com o se cre tá rio de ad mi nis tra ção, Ri car do
San Pe dro, a ci da de tem au tos su fi ci ên cia hos pi ta lar, bai- 
xa in ci dên cia de óbi tos e ele va do nú me ro de pes so as cu- 
ra das, além de al ta tes ta gem. “Es ta mos com bar rei ras
sa ni tá ri as em qua tro pon tos da ci da de e até o mo men to
não te mos um úni co óbi to con fir ma do”, dis se.

Em San ta Ca ta ri na, os ca sos de co ro na ví rus evo luí- 
ram de 17.108 há um mês pa ra 53.336 na ma nhã des ta
se gun da. As mor tes cres ce ram de 237 pa ra 685. Além da
ca pi tal Flo ri a nó po lis, ci da des do in te ri or já en fren tam
sa tu ra ção nos hos pi tais. Em to do o es ta do, dos 1.376 lei- 
tos, 1.042 es ta vam ocu pa dos, ta xa de 75,7%, a mai or
des de o iní cio da pan de mia. Nes ta se gun da, o go ver no
usou es col ta po li ci al pa ra en vi ar res pi ra do res e mo ni to- 
res pa ra hos pi tais de Blu me nau, Tim bó e Cu ri ti ba nos.

A do en ça se es pa lhou em 284 dos 295 mu ni cí pi os.
Join vil le li de ra com 4.517, se gui da por Blu me nau (3.366)
e Bal neá rio Cam bo riú (3 144). Na ca pi tal são 2.495 pes- 
so as in fec ta das. Nes ta se gun da-fei ra, en tra ram em vi gor
no vas me di das de cre ta das pe lo go ver na dor Car los Moi- 
sés (PSL) pa ra au men tar o iso la men to em se te re giões
clas si fi ca das co mo “em si tu a ção gra vís si ma”. Nos 111
mu ni cí pi os, o trans por te co le ti vo ur ba no foi sus pen so
por 14 di as. A sus pen são das au las pre sen ci ais foi adi a da
até 7 de se tem bro. A proi bi ção da frequên cia às prai as
en trou em vi gor nes te fim de se ma na e atin ge to das as
ci da des da Gran de Flo ri a nó po lis, além de Bal neá rio
Cam bo riú e ci da des prai a nas da re gião de Join vil le. Já o
fe cha men to de par ques e pra ças va le pa ra to do o Es ta- 
do. 

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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» VI VAL DO JO SÉ BRE TER NITZ
Dou tor em ci ên ci as pe la Uni ver si da de de
São Pau lo, é pro fes sor da Fa cul da de de
Com pu ta ção e In for má ti ca da Uni ver si -
da de Pres bi te ri a na Mac ken zie

EDITORIAL

A reforma tributária tem pressa

De pois de 18 me ses de

vai véns, Pau lo Gue des

pro me te en vi ar ho je

pa ra o Con gres so o

pro je to do Exe cu ti vo de

re for ma tri bu tá ria.

Tra ta-se de no tí cia

al vis sa rei ra.

 O aplau so se jus ti fi ca por mui tas
ra zões, mas, so bre tu do, pe la de vas ta- 
ção da eco no mia em de cor rên cia da
cri se sa ni tá ria do no vo co ro na ví rus.

O Se na do e a Câ ma ra vêm dis cu tin- 
do o as sun to des de o ano pas sa do,
mas com ba se em tex tos di fe ren tes.
De pu ta dos se de bru ça ram so bre a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui ção

(PEC) 45/19; se na do res, so bre a PEC
110/19 e res pec ti vo subs ti tu ti vo. Mas,
sem co nhe cer o pro pó si to do go ver- 
no, a tra mi ta ção man te ve-se em mar- 
cha len ta.

Ago ra, con cre ti za da a pro mes sa do
mi nis tro, acen de-se a ex pec ta ti va de
que o de ba te avan ce. São 30 anos de
es pe ra. Su ces si vos pre si den tes en ca- 
mi nha ram pro je tos ao Le gis la ti vo,
que se ne gou a le vá-los adi an te. Al- 
guns não fo ram se quer vo ta dos, nu- 
ma cla ra de mons tra ção da ina pe tên- 
cia do par la men to por mu dan ças.

O ce ná rio mu dou. Os pre si den tes
da Câ ma ra e do Se na do en tra ram em
acor do pa ra pi sar no ace le ra dor. Sem
es pe rar o ain da in cer to fim da pan de- 
mia, de ci di ram re to mar os tra ba lhos
da co mis são mis ta do Con gres so, in- 
ter rom pi dos por cau sa das res tri ções
di ta das pe la emer gên cia da saú de pú- 
bli ca.

Nin guém du vi da da ne ces si da de de
sim pli fi car o pa ga men to de im pos tos.
A car ga tri bu tá ria, além de atin gir o

pa ta mar de 33,6% do PIB, exi ge uma
bu ro cra cia ir ra ci o nal das em pre sas.
Sim pli fi car o pro ces so é fun da men tal
pa ra re du zir o tem po e os re cur sos
gas tos pe lo se tor pro du ti vo a fim de
cum prir as exi gên ci as fis cais.

A atu al le gis la tu ra se ca rac te ri za
pe lo ca rá ter re for mis ta. Di fe ren te- 
men te dos an te ri o res, o Con gres so
abra çou cau sas im por tan tes pa ra o
país e as le vou adi an te. É o ca so da re-
for ma da Pre vi dên cia, apro va da no
ano pas sa do com sur pre en den te ra pi- 
dez. A atu a li za ção das re gras de apo- 
sen ta do ri as foi cru ci al pa ra man ter o
te to de gas tos, mas não su fi ci en te.

Du as re for mas são im pe ra ti vas.
Uma: a ad mi nis tra ti va, ap ta a mo der- 
ni zar o ser vi ço pú bli co. A ou tra: a tri- 
bu tá ria, ne ces sá ria pa ra dar ra ci o na li-
da de ao ci po al de im pos tos que pu ne
o em pre sa ri a do. Pas sou da ho ra de ar- 
re ga çar as man gas. 

O go ver no, ten do à fren te Pau lo
Gue des, pre ci sa ne go ci ar com o Con- 
gres so. Ne go ci ar é o ver bo da po lí ti ca.

Desprezar a ciência é um risco

Quan do Ga li leu Ga li lei

afir mou, no iní cio dos

anos 1600, ter con cluí do

que a Ter ra gi ra va em

tor no do Sol, com

cer te za mui ta gen te não

acre di tou, Afi nal,

na que la épo ca, a ci ên cia

qua se não se dis tin guia

da bru xa ria, e Ga li leu

qua se pa gou com a vi da

o fa to de ter di vul ga do

su as con clu sões — foi

acu sa do de bru xa ria.

Mas, ago ra, em ple no sé cu lo 21, há
pes so as, ao me nos te o ri ca men te ins- 
truí das, que não dão aten ção e até
mes mo des pre zam a ci ên cia. Es sa
pos tu ra es tá li ga da às fa lhas gri tan tes
de nos so sis te ma edu ca ci o nal, que
não en si na ci ên cia e não di vul ga os
avan ços, que po dem ser ob ser va dos a
ca da mo men to.

Po rém, o que re al men te im pres si o- 

na é o fa to de que go ver nan tes de
gran des na ções, co mo Bol so na ro,
John son e Trump, ali an do ig no rân cia
a in te res ses elei to rei ros, te rem mos- 
tra do des pre zo à ci ên cia e agre di do ci- 
en tis tas sé ri os, in do à te le vi são com
um dis cur so re ple to de gros se ri as e
tor nan do-se res pon sá veis por mi lha- 
res de mor tes ao in cen ti va rem pes so- 
as a ig no rar os ris cos do co ro na ví rus,
cu ja che ga da era pre vis ta pe la ci ên cia
ha via dé ca das.

Já em 2015, Bill Ga tes ha via di to
que não era ques tão de sa ber se uma
pan de mia acon te ce ria, mas quan do.
Ago ra, es ses go ver nan tes pa re cem es- 
tar mu dan do o dis cur so, pas san do a
usar más ca ras, di zen do es pe rar a rá- 
pi da che ga da de uma va ci na e de me- 
di ca men tos que per mi tam en fren tar
efi ci en te men te a co vid-19 quan do ela
se ma ni fes tar.

Is so po de acon te cer: a evo lu ção da
ci ên cia per mi tiu que, em du as se ma- 
nas, o ge no ma do co ro na ví rus fos se
iso la do e se quen ci a do, e in for ma ções
acer ca de le fos sem dis se mi na das en- 
tre ci en tis tas de to do o mun do, o que
es tá ace le ran do a bus ca da va ci na e
dos me di ca men tos. Se a pan de mia ti- 
ves se che ga do no ano 2000, em vez de
du as se ma nas, te ri am si do ne ces sá ri- 
os me ses.

 O jor na lis ta ita li a no Mar co Ma gri- 
ni, fa zen do men ção aos fa tos en vol- 
ven do es ses per so na gens (Ga li leu,
Bol so na ro, John son e Trump), diz que
acre di tar nos ci en tis tas ape nas quan- 
do se pre ci sa re sol ver um pro ble ma e
não quan do se é avi sa do acer ca de le é
co mo acre di tar em bru xa ria.

Ou tra área em que es sa pos tu ra se
re pe te é a das mu dan ças cli má ti cas.
Os ci en tis tas es tão avi san do, pe lo me- 

nos des de os anos 1980, que os da nos
pro vo ca dos pe lo aque ci men to glo bal,
cau sa do pe la ati vi da de hu ma na, se-
rão imen sos, mai o res do que os ge ra-
dos pe la atu al pan de mia.

 O ní vel do mar po de su bir até se te
me tros, eli mi nan do áre as agri cul tu rá- 
veis e ris can do do ma pa ci da des e até
mes mo paí ses in tei ros, co mo Ho lan- 
da e Ban gla desh. Fo me e des lo ca men- 
to de mi lhões de pes so as se rão ine vi- 
tá veis. Es ta mos re ce ben do si nais fre- 
quen tes acer ca do que es tá por vir, co-
mo tem pe ra tu ras de até 21 graus po si- 
ti vos re gis tra das em 9 de fe ve rei ro na
An tár ti da.

Os pro du tos da ci ên cia po dem ser
uti li za dos pa ra o mal. Ela po de er rar,
mas, quan do pra ti ca da com se ri e da- 
de, dá bons fru tos. A se ri e da de exi ge a
apli ca ção do que cha ma mos mé to do
ci en tí fi co, que tem as ori gens no tem- 
po de Ga li leu, e ci en tis tas co mo Des- 
car tes e New ton tam bém con tri buí- 
ram pa ra seu de sen vol vi men to. De
ma nei ra sim plis ta, o mé to do con sis te
em ob ser var, com ce ti cis mo, os fa tos
so bre o te ma que se pre ten de pes qui- 
sar, for mu lar hi pó te ses ba se a das nes-
sas ob ser va ções e tes tar as hi pó te ses
pa ra ve ri fi car se são vá li das.

Na atu a li da de, não se dá cré di to
ape nas às con clu sões de ape nas um
ci en tis ta. O tra ba lho do pes qui sa dor é
re gu la do por um sis te ma de re vi são
por pa res, em que o tra ba lho é re vi sa-
do por ou tros ci en tis tas an tes de ser
di vul ga do e aca ta do pe la co mu ni da- 
de. 

O que se es pe ra é que, da qui pa ra
fren te, os elei to res de to do o mun do
se cons ci en ti zem da im por tân cia da
ver da dei ra ci ên cia e vo tem nos que
com par ti lham va lo res se me lhan tes.

» AN DRÉ GUS TA VO STUMPF

A ba bel amazô ni ca

O ma re chal Cân di do Ma ri a no da Sil va Ron don é he rói bra si lei- 
ro. Ele des bra vou as ter ras do Cen tro-Oes te, co lo cou li nhas te le- 
grá fi cas no tra je to ho je ocu pa do pe la BR-364, par ti ci pou com o
ex-pre si den te nor te-ame ri ca no Teddy Ro o se velt da ex pe di ção ao
rio da Dú vi da, que saiu de Cá ce res e des ceu o rio an dan do por
1.600 quilô me tros, em 1914, até o en con tro com o Ma dei ra. Ele, fi- 
lho de ín di os, en con trou vá ri as tri bos pe lo ca mi nho e mar cou a
ati vi da de com um pro pó si to ina ba lá vel. Mor rer se for pre ci so,
ma tar nun ca. Cri ou a pri mei ra re ser va in dí ge na bra si lei ra, na re- 
gião do Xin gu, pa ra on de ima gi nou le var re pre sen tan tes de vá ri as
tri bos.

Ron don de tes ta va os pa dres sa le si a nos. En ten dia que, em no- 
me da re li gião, eles se apro pri a vam da ter ra de les e os al fa be ti za- 
vam no idi o ma ita li a no. Tra di ci o nal men te, mis sões ca tó li cas, co- 
man da das por es tran gei ros, es tão es pa lha das pe la flo res ta. Em
tem pos re cen tes, vá ri as mis sões evan gé li cas li ga das a mis si o ná ri- 
os de di ver sos paí ses pas sa ram a atu ar na re gião. Des de o iní cio da
co lo ni za ção, os je suí tas de fen de ram os ín di os no ter ri tó rio que
jul ga vam ser seu. Ou se ja, to do o país.

Há al guns anos, vi a jei em avião da FAB até a al deia dos ín di os
ti riós, na fron tei ra com a Gui a na Ho lan de sa, ago ra Re pú bli ca do
Su ri na me. En con trei lá um pa dre ale mão, que se co mu ni ca va
com os ín di os no idi o ma de Go ethe. Amazô nia sig ni fi ca uma con- 
fu são pro por ci o nal ao seu ta ma nho. A cha ma da Amazô nia Le gal
pos sui 5. 217. 423 quilô me tros qua dra dos, ou cer ca de 61% do ter- 
ri tó rio bra si lei ro. Sua po pu la ção cor res pon de a 14% do to tal de
ha bi tan tes do Bra sil. Cer ca de 1 mi lhão de in dí ge nas vi vem na re- 
gião em re ser vas ou dis tan tes de con ta to com o ho mem bran co.

Ape sar do fra cas so da For dlân dia, nas mar gens do Rio Ta pa jós,
a Amazô nia tem re ce bi do gran des pro je tos. Um de les foi re a li za do
em Ser ra do Na vio, Ama pá, ain da nos anos 50, de pois da des co- 
ber ta no lo cal de gran de re ser va de man ga nês. O pro ces so foi se- 
me lhan te ao de sen vol vi do pe los ge ren tes da Ford. A em pre sa nor- 
te-ame ri ca na cri ou uma ci da de, den tro dos me lho res con cei tos
de ur ba nis mo. As so ci a da à bra si lei ra Ico mi, cons truiu fer ro via e o
por to de San ta na, no del ta do Rio Ama zo nas. A can to ra Fer nan da
Ta kai é um dos no mes ilus tres nas ci dos no lo cal. Mas o man ga nês
aca bou, as em pre sas saí ram e os equi pa men tos es tão aban do na- 
dos ao re len to.

O pro je to Ja ri, na di vi sa dos es ta dos do Pa rá e do Ama pá, vol ta- 
do pa ra a pro du ção de ce lu lo se, foi ide a li za do pe lo bi li o ná rio nor- 
te-ame ri ca no Da ni el Ludwig em 1967. Ele man dou cons truir uma
fá bri ca de ce lu lo se no Ja pão, na ci da de de Ko be, usan do tec no lo- 
gia fin lan de sa pa ra pro du zir du as pla ta for mas flu tu an tes. Uma
pa ra a pro du ção de ce lu lo se e ou tra pa ra ge rar ener gia. Elas fo ram
re bo ca das do Ja pão num per cur so de 25 mil quilô me tros, que du- 
rou 53 di as pa ra ser con cluí do.

O pro je to ocu pa uma área de 16 mil km², en vol veu a cons tru- 
ção de uma ci da de pa ra a mo ra dia dos tra ba lha do res, além de
hos pi tal e es co las na se de, cha ma da Mon te Dou ra do. A fá bri ca e
os im ple men tos cus ta ram em tor no de US$ 200 mi lhões, co ta ção
dos anos 80. No ano 2000, ano de sua ven da pa ra o gru po Or sa, a
po pu la ção do Ja ri al can çou 30 mil ha bi tan tes. O pro je to tor nou-se
eco no mi ca men te viá vel e sus ten tá vel.

A Ser ra dos Ca ra jás é uma enor me cor di lhei ra no su des te do
Pa rá. Na área, de sen vol ve-se o pro je to Gran de Ca ra jás, am bi ci o so
em pre en di men to de ex tra ção mi ne ral, con du zi do pe la Com pa- 
nhia Va le do Rio Do ce, ho je so men te Va le. O ter ri tó rio era po vo a do
pe los po vos ka ra já e kayapó. O de pó si to de fer ro na Ser ra dos Ca- 
ra jás con tém 18 bi lhões de to ne la das. 

O mai or do mun do. Tam bém há gran de re ser vas de man ga nês,
zin co, ní quel, co bre, ou ro, pra ta, bau xi ta, cro mo, es ta nho, tungs- 
tê nio e urâ nio. A Fer ro via Ca ra jás, com 892 quilô me tros de ex ten- 
são, trans por ta em du as li nhas, com po si ções de 330 va gões e três
lo co mo ti vas ca da uma, mais de 230 mi lhões de to ne la das/ano pa- 
ra o por to de Ita qui, no Ma ra nhão, de on de são ex por ta das pa ra o
mun do. Prin ci pal men te, pa ra a Chi na.

A Amazô nia é tu do is so. Ín di os, gran des pro je tos, in te res ses
econô mi cos es tran gei ros, ga rim pei ros, pro ble mas fun diá ri os in- 
cri vel men te com ple xos, igre jas, mis si o ná ri os sus pei tos, ín di os
ma lan dros que fa zem con tra ban do de mi né ri os de al to va lor. A
ex pan são dos pas tos e as con se quen tes quei ma das.

 Ao fun do, a vi gi lân cia de ins ti tui ções am bi en tais, al gu mas es- 
qui si tas. Pi lo tar tu do is so e ne go ci ar a ma nu ten ção da flo res ta em
pé é a sim ples ta re fa en tre gue ao vi ce-pre si den te, ge ne ral Ha mil- 
ton Mou rão.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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O cientista político, Alberto Carlos Almeida, fez uma análise do cenário que se forma em
decorrência dos movimentos políticos feitos por Flávio Dino com foco em 2022

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2022

Entenda como Dino
pode ser presidenciável

A
mo vi men ta ção em fun ção
das elei ções pre si den ci ais de
2022 já co me ça ram. E o go- 
ver na dor do Ma ra nhão, Flá- 

vio Di no (PC doB), já dei xou bem cla ro
que vai con cor rer ao car go mais al to
do exe cu ti vo bra si lei ro. So bre es te ce- 
ná rio que es tá se de se nha do, o ci en- 
tis ta po lí ti co, so ció lo go e pes qui sa dor,
Al ber to Car los Al mei da, fez uma aná- 
li se em seu ca nal no YouTube mos- 
tran do de que for ma ca da pré-can di- 
da to tem se po si ci o na do pa ra al can- 
çar o seu ob je ti vo.

Se gun do Al ber to Car los Al mei da, o
pre si den te Jair Bol so na ro (sem par ti- 
do), mes mo sem con fir mar se vai con- 
cor rer pa ra se re e le ger, se com por ta
com frequên cia pen san do em 2022. O
pre si den te vai eli mi nan do pes so as
que es tão den tro do go ver no co mo o
ex-mi nis tro da jus ti ça, Sér gio Mo ro,
além de ou tros que es ta ri am se apro- 
vei tan do da vi si bi li da de de sua ges tão.
E faz is so pa ra se ca ci far po li ti ca men- 
te jun to à opi nião pú bli ca e lá na fren- 
te ser can di da to, acres cen tan do que
as apa ri ções do pre si den te em fren te
ao Pa lá cio da Al vo ra da pa ra os ma ni- 
fes tan tes é uma for ma de fi de li zar a
sua ba se elei to ral, e que tu do é útil da- 
do o seu des gas te.

O ci en tis ta po lí ti co tam bém fez
uma aná li se so bre as úl ti mas no tí ci as
com re la ção a apro xi ma ção do go ver- 
na dor Flá vio Di no com a di re ção na ci- 
o nal do PSB. “A mo vi men ta ção do PC- 
doB e uma si na li za ção do PSB são fa- 
vo rá veis à fu são dos dois par ti dos. Ou,

even tu al men te, até mes mo uma in- 
cor po ra ção do PC doB pe lo PSB. Is so
es tá em cur so. É uma ne go ci a ção, tu- 
do é len to, as coi sas de vem ser se di- 
men ta das, são vá ri as as ne go ci a ções e
o ca mi nho que ele en con trou, Ci ro
Go mes já tem que é o PDT, o PT de ve
ter seu can di da tu ra e Flá vio Di no não
se rá can di da to se for pe lo PC doB,
ape nas.”

Se for só pe lo PC doB, ele

se rá can di da to a

se na dor pe lo Ma ra nhão

a uma va ga no se na do

pe lo Ma ra nhão com um

man da to de oi to anos,

al go fun da men tal pa ra

seu es ta do”, ana li sou

Al ber to Car los Al mei da.

De acor do com Al ber to Car los Al- 
mei da, pa ra que Flá vio Di no vi a bi li ze
a sua can di da tu ra a pre si den te, ele
po de fe char um acor do com o PSB,
que tem co mo a sua prin ci pal ba se o
es ta do de Per nam bu co. “O go ver na- 
dor do PSB de Per nam bu co tem co mo
vi ce, Lu ci a na San tos, pre si den te na ci- 
o nal do PC doB, o que mos tra es sa
apro xi ma ção. É do jo go, e Flá vio Di no

to pa sim ser can di da to a pre si den te
des de que se ja es se par ti do tur bi na do,
um par ti do mais for te que o PSB so zi- 
nho. E mui to mais for te que o PC doB
que ho je é bas tan te pe que no. En tão
os dois vi a bi li za ria a can di da tu ra de
Flá vio Di no. É ne ces sá rio que ou tros
fa tos po lí ti cos acon te çam e is so po de
se ve ri fi car nas elei ções mu ni ci pais de
2020”, ava li ou Al mei da

So bre o plei to des te ano, que es co-
lhe ra pre fei tos e ve re a do res em to do o
país e que an te ce de as elei ções de
2022, Al ber to Car los Al mei da, ex pli- 
cou que es te se rá o pri mei ro ano de
elei ções com a proi bi ção de ali an ças
pa ra o car go de ve re a dor, ten de rá à
uma re du ção de par ti dos. “O Bra sil
tem 5.700 mu ni cí pi os, quan do se pe- 
gar o re sul ta do fi nal da elei ção po de
fi car a mes ma quan ti da de de par ti do
se to dos ele ge rem mui tos ve re a do res,
mui tos pre fei tos. Não é es sa a re du ção
do re sul ta do agre ga do que eu es tou
fa lan do.

O que vai acon te cer e vai ser li do de
ma nei ra im por tan te pe los par ti dos é a
re du ção den tro de ca da mu ni cí pio.
En tão mu ni cí pi os que ho je tem uma
câ ma ra de ve re a do res com três, qua- 
tros, cin co, vin te par ti dos, eles te rão a
quan ti da de de par ti dos den tro da-
que les mu ni cí pi os es pe ci fi ca men te
re du zi dos. E os par ti dos vão per ce ber
is so. Ha ve rá uma lei tu ra dis to.

En tão vai ter mu ni cí pio que só vai
ter ve re a do res de um par ti do ou mui-
tos mu ni cí pi os que vão ter ve re a do res
dois par ti dos ape nas, mu ni cí pi os que
tem cin co, seis par ti dos. Is so tem ha-
ver com a ló gi ca da fór mu la elei to ral”,
res sal tou o ci en tis ta po lí ti co.

Co mo o jo go po lí ti co es tá se de se nhan do

ALBERTO ALMEIDA  EXPLICOU QUE OS GRANDES PARTIDOS VÃO LANÇAR VÁRIOS CANDIDATOS  PARA PUXAR A VOTAÇÃO DE VEREADOR.

Al ber to Car los Al mei da, acres cen- 
tou em sua aná li se que es ta po de ser a
jus ti fi ca ti va ao fi nal do ano, em fun- 
ção do re sul ta do elei to ral na elei ção
mu ni ci pal pa ra que o PC doB di ga;
“Olha che gou a ho ra de re al men te en- 
trar em ou tro par ti do ou fa zer a fu são
com ou tro par ti do. Es se ano se rá pri- 
mei ra elei ção em fun ção da proi bi ção
da co li ga ção pa ra o car go pro por ci o- 
nal de ve re a dor. Na elei ção pas sa da, o
pró prio PC doB ele só con ti nu ou ten- 
do aces so ao fun do par ti dá rio e ao
tem po de te le vi são por que de pois da
elei ção ele in cor po rou ou tro par ti do e
en trou no Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE) so li ci tan do o de fe ri men to pa ra
que con tas se efei to de cál cu los de
aces so ao fun do par ti dá rio e de tem po
de TV, ca so con trá rio o PC doB te ria
per di do is so. A Re de per deu. Ca da vez
mais par ti dos vão per der is so no de- 
cor rer da apli ca ção, tan to da cláu su la
de bar rei ra, quan to das proi bi ções das
co li ga ções elei to rais pa ra car gos pro- 

por ci o nais”, ava li ou o ci en tis ta po lí ti- 
co.

Pa ra ter uma re pre sen ta ti vi da de
for te jun to ao elei to ra do, Al ber to Car- 
los Al mei da, ex pli cou ain da que os
gran des par ti dos vão lan çar vá ri os
can di da tos jus ta men te pa ra pu xar a
vo ta ção de ve re a dor. “O que nós va- 
mos ver ao fi nal des se pro ces so elei to- 
ral des te ano, é que a jus ti fi ca ti va do
PC doB se rá: “Che ga mos ao fim de li- 
nha va mos fa zer de fa to a fu são com o
PSB. Por is so, é ne ces sá rio dar tem po
ao tem po. O que Fla´vio di no es tá fa- 
zen do é le gi ti mo, é do jo go po lí ti co.
En tão va mos ter um can di da to pe lo
PT que po de ser o Ha dad, que é o fa- 
vo ri to ou Rui Cos ta que vem mos tran- 
do in te res se a ser can di da to a pre si- 
den te. 

Ca mi lo San ta na acho di fí cil, por- 
que ele é do Ce a rá e tem mui ta li ga ção
com Ci ro Go mes. Se ele ti ves se me nos
li ga ção ele es ta ria no pá reo. Ci ro se rá
can di da to do PDT e Flá vio Di no ca mi- 

nha a ser can di da to à pre si den te pe lo
PSB e PC doB jun tos. Par ti dos fun di- 
dos com tem po de Tv e mais re cur sos
de cam pa nha. Ma ri na te ve 1% de vo- 
tos na elei ção pas sa da e po de ser can-
di da ta pe la Re de, mas se rá de imen sa
ir re le vân cia. En tão es tá se com pon do
o qua dro pe la es que da”, dis se o ci en- 
tis ta po lí ti co.

Já pe la di rei ta, Al ber to Car los Al- 
mei da, afir mou que o qua dro ain da
não es tá cla ro, e que de pen den do dos
fa tos po lí ti cos, Bol so na ro con clui o
seu man da to e dis pu ta a re e lei ção.
Ser gio Mo ro ain da não es tá cla ro se
vai ser can di da to pe lo com por ta men- 
to de le e João Dó ria po de ser can di da- 
to pe lo PSDB/DEM que são mui to
pró xi mos, ten do co mo vi ce o ACM
Ne to ou ou tro. “Au men tam as chan ces
de Flá vio Di no ser can di da to a pre si- 
den te em fun ção des ta apro xi ma ção
do PC doB com o PSB”, con cluiu Al- 
ber to Car los Al mei da.
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Mo ral da BR

Ze qui nha su mi do

De ci di do

“Veio a pes te, mas Deus man dou a chu va
pa ra en cher a cis ter na”

Em boa ho ra (1)

Em boa ho ra (2)

O jo gão de 2022
An tes de o PC doB che gar ao po der má xi mo do Ma ra nhão com

Flá vio Di no, a po lí ti ca es ta du al era di vi di da en tre os apoi a do res
do sar neís mo e os ad ver sá ri os do sar neís mo, sem pre em con di- 
ções de fran ca mi no ria. Des de 2015, quan do o “co mu nis mo” de
Flá vio Di no de sem bar cou no Pa lá cio dos Leões, até ho je, as pen- 
den gas da po lí ti ca ma ra nhen se se trans fe ri ram pa ra o po der co- 
man da do por Flá vio Di no con tra os re ma nes cen tes do gru po co- 
man da do por Jo sé Sarney/Ro se a na. Co mo es te ano a pan de mia
do co ro na ví rus es tá re tor cen do o ca pi ta lis mo e a eco no mia mun- 
di al, no Ma ra nhão, Flá vio Di no já fa la em ad mi tir fun dir o PC doB
com o PSB e atrair a par te es quer di zan te do MDB sar neís ta.

Com o de fi nha men to do gru po e do po der sar neís ta a par tir de
su as raí zes his tó ri cas no Ma ra nhão e no Bra sil, Flá vio Di no se
impôs na ci o nal men te co mo uma li de ran ça que des man te lou o
sis te ma li de ra do pe las fa mí li as Sarney, Lo bão (de Edi son Lo bão) e
Mu rad (de Ri car do Mu rad), abriu-se uma la cu na na opo si ção. Já o
se gun do man da do de Flá vio Di no foi ain da mais de vas ta dor pa ra
o ve lho gru po do mi nan te. Ele foi re e lei to nu ma ali an ça com 16
par ti dos, a mai o ria de re ma nes cen tes do sar neís mo, co mo o
DEM, PP, PTB, Pros, etc.

Se ria exa ge ro se di zer ho je que o Gru po Sarney aca bou. Po rém,
o que res tou é uma re bar ba di mi nu ta, a com pa rar com o es que ma
que man dou por 50 anos no Ma ra nhão. Já a par tir de 2019, com a
elei ção do pre si den te Jair Bol so na ro, re pre sen tan do a ex tre ma-di- 
rei ta re vi go ra da mun do afo ra, a dis pu ta po lí ti ca do Ma ra nhão
saiu da al deia tu pi ni quim e deu de ca ra com o bol so na ris mo ver- 
de-ama re lo. A par tir de en tão, Flá vio Di no se tor nou o pri mei ro
ocu pan te do Pa lá cio dos Leões ar ris car um co ra jo so em ba te di re- 
to com o che fe do Pa lá cio do Pla nal to.

A his tó ria re cen te do Es ta do foi mar ca da pe lo ser vi lis mo ce go e
re ve ren te ao po der cen tral. Até por uma ques tão de so bre vi vên cia
e do man do nis mo de Jo sé Sarney. O go ver nan te que se in sur gis se
con tra Sarney en con tra va em Bra sí lia gran des obs tá cu los aos
plei tos es ta du ais. Afi nal, o po der do ex-pre si den te da Re pú bli ca
ti nha al can ces qua se in vi sí veis, po rém, efe ti va men te, de vas ta do- 
res con tra ad ver sá ri os, co mo ocor reu com Jo sé Rei nal do Ta va res,
após o rom pi men to no se gun do man da to. Ago ra, Flá vio Di no e
Bol so na ro vi vem às tur ras pe las re des so ci ais, num jo go sem su ti- 
le za, mas já agen da do pa ra ren der um gran de es pe tá cu lo po lí ti co
em 2022. Quem sa be, com Di no jun to com o MDB “es quer di za- 
do”.

O de pu ta do fe de ral Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, ape li da do de
“Mo ral da BR”, an da to do se re le pe com a pos si bi li da de de ter em
2022, o co lo ami go do que so brou do gru po Sarney, ao seu pro je to
de dis pu tar o Pa lá cio dos Leões em 2022. Até uma fo to de le com
Ro se a na an da re per cu tin do nas re des.

Jo si mar é co nhe ci do pe lo es ti lo po lí ti co do “vai ou ra cha”. Ele
tem ori gem no gru po Sarney, mas a prá ti ca é pró pria. Já es te ano,
Jo si mar quer por que quer lan çar a es po sa De ti nha, de pu ta da es- 
ta du al, à su ces são do pre fei to de São Luís, Edi val do Jr.

O PSOL de São Luís ba teu o mar te lo: vai dis pu tar a pre fei tu ra
de São Luís com o pro fes sor de jor na lis mo da Uni ver si da de Fe de- 
ral, Fran klin Dou glas. O par ti do já se an te ci pou e fez uma pré via
com fi li a dos, de ci din do pe lo can di da to pró prio.

 

Do la vra dor Fran cis co Mon tei ro, re su min do o so fri men to com a
pan de mia do co ro na ví rus, no ser tão de Qui xe ra mo bim (CE), po- 
rém, ali vi a do com a boa tem po ra da de chu vas. (El País)

 
O ex-pre si den te Jo sé Sarney de ve es tá dan do gar ga lha da

com a ideia do go ver na dor Flá vio Di no, de unir o PC- 
doB com o PSB e de pois for ta le cer o gru po com o MDB

“es quer dis ta”, que se pro je ta pa ra bus car ou tro ru mo
em 2022.

 
Afi nal, Sarney, na ju ven tu de po lí ti ca, tri lhou pe lo es- 

quer dis mo da UDN, me ti do na Bos sa No va, en quan to
a fi lha Ro se a na an da va de bra ços da dos com o PC doB,

tão lo go o pai o Pla nal to em 1985. Em ja nei ro pas sa do,
Flá vio Di no ba teu um lo go pa po-ca be ça com Sarney.

 
Mes mo fal tan do dois anos e meio pa ra as elei ções de

go ver na dor do Ma ra nhão, gru pos opo si to res ten tam
abrir a tem po ra da de fu tri ca e uma ci são en tre Flá vio

Di no, o vi ce Car los Bran dão e o se na dor Ever ton Ro cha.
Mas Bran dão sa be o que quer e o que fa zer.

A Open Society Foun da ti on, en ti da de con tro la da pe lo bi li o ná- 
rio Ge or ge So ros, de ci diu do ar US$ 1 mi lhão ao Es ta do do Ma ra- 
nhão, go ver na do por Flá vio Di no (PC doB), pa ra o en fren ta men to
da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

Flá vio Di no, no Twit ter, re gis trou o re ce bi men to de do a ção a
ser gos ta em ações so ci ais, apoio à agri cul tu ra fa mi li ar e na área
da saú de. E agra de ceu ao di re tor Pe dro Abramovay, pa ra Amé ri ca
La ti na e Ca ri be. Ele dis se se sen tir fe liz em con tri buir com o es for- 
ço do go ver no do Ma ra nhão pa ra pro te ger os mais vul ne rá veis.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, na sede da 

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, CNPJ nº 06.274.757/0001-50, NIRE nº. 

21300003711, situada à Rua Silva Jardim, nº. 307 – Centro, CEP 65.020-560, nesta cidade de São Luís, capital 

do estado do Maranhão, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar 

sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre o orçamento, a estimativa da receita, as dotações gerais de 

despesas e o programa de investimentos da Companhia, conforme art. 38, inciso VII do Estatuto Social da 

Companhia; 2. Deliberar sobre a Norma de Procedimentos Administrativos Disciplinares. 3. Deliberar sobre 

Planejamento Estratégico 2020/2024, conforme art. 38, inciso XXI do Estatuto Social da Companhia; 4. 

Referendar a revogação da Resolução de Diretoria nº 0037/12. 5.Deliberar sobre o Processo nº 2380/2019, 

que trata da autorização de alienação de bens do ativo não circulante, conforme Art. 38, inciso XXII, do Estatuto 

Social da Companhia. 6 O que mais ocorrer. Compareceram a presente reunião os conselheiros Roberto 

Santos Matos, André dos Santos Paula, José do Carmo Vieira de Castro, Marcos Antonio da Silva Grande, 

Antonio de Jesus Leitão Nunes e o Procurador Jurídico da CAEMA, Carlos Brissac Neto. Para secretariar os 

trabalhos, Marcia Regina Carvalho Sousa, respondendo pelo cargo de Secretária do Conselho de 

Administração. Constituída a mesa e considerando o número legal para deliberações, o Presidente do 

Conselho, Roberto Santos Matos, deu início aos trabalhos declarando instalada a Sessão, sendo efetuada a 

leitura do Edital de Convocação: O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 

16 de março 2020, às 15:30 horas, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, 

na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre o 

orçamento, a estimativa da receita, as dotações gerais de despesas e o programa de investimentos da 

Companhia, conforme art. 38, inciso VII do Estatuto Social da Companhia; 2. Deliberar sobre a Norma de 

Procedimentos Administrativos Disciplinares. 3. Deliberar sobre Planejamento Estratégico 2020/2024, 

conforme art. 38, inciso XXI do Estatuto Social da Companhia; 4. Referendar a revogação da Resolução de 

Diretoria nº 0037/12. 5. Deliberar sobre o Processo nº 2380/2019, que trata da autorização de alienação de 

bens do ativo não circulante, conforme Art. 38, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia. 6 O que mais 

ocorrer. São Luís, 03 de março de 2020. Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima. Presidente do Conselho. 

André dos Santos Paula. Presidente Interino da CAEMA. Terminada a leitura do Edital de Convocação, a 

Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação a Ata da 423ª Reunião Ordinária do 

Conselho de Administração, realizada aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, que após 

lida foi aprovada por todos os Conselheiros presentes. Em seguida, o Presidente do Conselheiro, Roberto 

Santos Matos deu continuidade aos trabalhos, passando para análise das pautas. No item 1. Deliberar sobre o 

orçamento, a estimativa da receita, as dotações gerais de despesas e o programa de investimentos da 

Companhia, conforme art. 38, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Presidente da CAEMA, Sr. 

André dos Santos Paula solicitou aos demais Conselheiros que diante da importância e complexidade do 

assunto, a matéria deste item, bem como do item 3. Deliberar sobre Planejamento Estratégico 2020/2024, 

conforme art. 38, inciso XXI do Estatuto Social da Companhia fossem retiradas da pauta, com sugestão de 

apreciação na próxima reunião do Conselho de Administração, sendo acatado por todos. Após as discussões, 

foi aprovado por unanimidade a discussão na próxima Reunião do Conselho de Administração dos itens 1 e 3 

que tratam respectivamente de Deliberar sobre o orçamento, a estimativa da receita, as dotações gerais de 

despesas e o programa de investimentos da Companhia, conforme art. 38, inciso VII do Estatuto Social da 

Companhia; e Deliberar sobre Planejamento Estratégico 2020/2024, conforme art. 38, inciso XXI do Estatuto 

Social da Companhia. Dando continuidade, no item 2. Deliberar sobre a Norma de Procedimentos 

Administrativos Disciplinares foi informado pelo Diretor Presidente da CAEMA, Sr. André dos Santos Paula a 

respeito do Processo nº 861/2020, que trata da Instrução Normativa para Regulamentar Processos 

Administrativos Disciplinares, que tem por objetivo regulamentar e estabelecer conceitos, diretrizes e 

procedimentos relativos à apuração de responsabilidades e apuração de irregularidades por ato comissivo ou 

omissivo no âmbito da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, e consequente 

aplicação de penalidade, quando for o caso. Que a respectiva Norma foi elaborada e reavaliada pelo Comitê 

de Conduta e Integridade, a partir da legislação vigente e submetida a apreciação da Procuradoria Jurídica da 

Companhia, que emitiu o Parecer nº 118/2020 pela possibilidade de alteração normativa interna. O Conselheiro 

Antonio de Jesus Leitão Nunes questionou a respeito da existência de algum regramento dos procedimentos 

administrativos disciplinares e que a norma deve obedecer o princípio da condição mais benéfica, sendo 

explicado pelo Procurador Jurídico da Companhia, Carlos Brissac Neto da existência  do Núcleo de 

Procedimento Administrativo Disciplinar - NUPAD, unidade responsável por apurar indícios de irregularidade no 

âmbito da CAEMA, bem como verificar as infrações cometidas pelos empregados no exercício das atribuições 

do cargo ou função; que diante da vigência da Lei nº 13.303/2016, foram estabelecidos algumas orientações 

quanto os mecanismos de proteção e integridade na estrutura das empresas estatais. Dessa forma, o NUPAD 

deverá ser extinto e suas atividades passarão a ser coordenadas pelo Comitê de Conduta e Conduta e 

Integridade. Destacou ainda, que o Comitê de Conduta e Conduta e Integridade é encarregado por orientar e 

aconselhar sobre a ética profissional do empregado, no tratamento para com as pessoas e com o patrimônio 

público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de penalidades 

previstas na CLT e demais instrumentos normativos da Companhia, dentre outras competências. O 

Conselheiro José do Carmo Vieira de Castro efetuou observações relativas aos dispositivos legais e os prazos 

quanto a aplicação da norma, bem como das condições laborais que poderão ensejar as sanções disciplinares. 

Após as discussões, foi aprovada a Instrução Normativa para Regulamentar Processos Administrativos 

Disciplinares – INS. 07.01/20, RD Nº 002/2020, conforme Resolução do Conselho de Administração nº 

003/2020,   com abstenção do Conselheiro José do Carmo Vieira. Passando para o item 4 Deliberar sobre 

revogação da Resolução de Diretoria nº 0037/12, foi informado que a época da celebração do Acordo Coletivo 

de Trabalho foram revogadas todas as normas relativas à Incorporação de valores de Cargos Gratificados e 

suas revisões NOR. 01.02/03, RD Nº 081/2013, de 20/08/2013, Revogação da Instrução de Incorporação de 

Gratificação INS 01/02/2011, RD Nº 011/2011, de 18/02/2011, incluindo a Resolução de Diretoria Executiva nº 

0037/12. Os mencionados instrumentos foram referendados pelo Conselho de Administração em sua 419ª 

Reunião realizada em 19/09/2019. Assim, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade ratificar as 

revogações das normas relativas à Incorporação de valores de Cargos Gratificados e suas revisões NOR. 

01.02/03, RD Nº 081/2013, de 20/08/2013, Revogação da Instrução de Incorporação de Gratificação INS 

01/02/2011, RD Nº 011/2011, de 18/02/2011, Resolução de Diretoria Executiva nº 0037/12, com vigência a 

partir de 15/08/2019, data em que foi celebrado o Acordo Coletivo de Trabalho da CAEMA. Passando para o 

item 5. Deliberar sobre o Processo nº 2380/2019, que trata da autorização de alienação de bens do ativo não 

circulante, conforme Art. 38, inciso XXII, do Estatuto Social da Companhia. O mencionado Processo diz 

respeito a Edital de Leilão nº 001/2017 CAEMA que tinha por objetivo a alienação de bens veículos diversos 

inservíveis ao uso da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, no estado de 

conservação que se encontravam. Em análise dos documentos acostados ao processo em epígrafe, nota-se 

que os bens alienados eram, em sua maioria, catalogados como irrecuperáveis e antieconômicos, contendo 

também alguns recuperáveis. No caso em apreço, a Coordenadoria de Controle e Gestão Patrimonial 

identificou que os cinquenta e um itens do ativo imobilizado submetidos ao leilão, doze não constaram na lista 

aprovada pelo Conselho de Administração. Foi informado ainda, que foi constatado o interesse público, na 

medida em que houve a conversão dos seus valores econômicos em recurso financeiro para utilização das 

atividades essenciais da Companhia, podendo desse modo convalidar o ato administrativo em comento. Após 

as discussões, foi aprovada por unanimidade a convalidação dos atos administrativos constante do Processo 

nº 2380/2019, que trata da autorização de alienação de bens do ativo não circulante, conforme Art. 38, inciso 

XXII, do Estatuto Social da Companhia. Passando para o item 6 O que mais ocorrer, não houve manifestações. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Roberto Santos Matos, franqueou a palavra aos 

demais e como dela ninguém fez uso, agradeceu a presença de todos, e em seguida, deu por encerrada a 

reunião, pelo que eu, Marcia Regina Carvalho Sousa, respondendo pelo Cargo de Secretária do Conselho de 

Administração, fiz lavrar a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e achada conforme, vai assinada 

pelos Conselheiros presentes. Roberto Santos Matos. André dos Santos Paula. José do Carmo Vieira de 

Castro. Marcos Antonio da Silva Grande. Antonio de Jesus Leitão Nunes. Carlos Brissac Neto. Está conforme 

a original, transcritas no livro próprio nº 006, folhas 110, 110v, 111, 111v, 112, 112v, 113 e 113v. Esta ATA foi 

registrada na JUCEMA sob o nº 20200479466 em 20/07/2020 Protocolo 200479466 Empresa 21 3 0000371 

1. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA.

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

DO MARANHÃO-CAEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 007/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. 
Objeto: contratação de empresa especializada em Serviços de 
Comunicação Visual para atender as necessidades do 
SESI/SENAI/DR-MA, conforme Edital e seus anexos. Modalida-
de/Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP, do 
tipo Menor Preço Por Lote. Período de Retirada do Edital: De 
22.07.2020 a 03.08.2020, no horário das 12h30min às 17h30-
min. Local, Data e Hora: Edifício Casa da Indústria Albano 
Franco, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 
Bequimão; CEP: 65060-645, São Luís/MA; no dia 04 de agosto de 
2020, às 14h00min. Observações: O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Portal da FIEMA – www.fiema.or-
g.br/sesi ou www.fiema.org.br/senai. Contato através do e-mail: 
cilic@fiema.org.br e telefone: (98) 2109-1868. Comissão Integra-
da de Licitação, 22 de julho de 2020. Fernanda M. Bertrand de 
Carvalho - Pregoeira.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 013/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 047-A, de 17 de maio de 2020, torna público que 
o Pregão Presencial nº 013/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, tem como objeto a Aquisição de 
Ambulância para a Secretaria de Saúde, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 31.07.2020, às 
08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Praça 
Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando subsidiariamen-
te, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 a Lei 13.979/2020 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário 
das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.-
ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 21 de julho de 2020. PEDRO 
DA SILVA SANTOS – Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ Nº 06.124.408/0001-51
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Nina Rodrigues/MA, torna público que no dia 25/08/2020 ás 09h:00 (nove) e sua sede na 
Praça Rui Fernandes Costa s/n - Centro - Nina Rodrigues/MA, serão recebidos os envelopes 
contendo a Documentação de habilitação e Proposta de Preços e iniciada a abertura dos 
envelopes relativos a Concorrência em epigrafe do tipo menor preço global, nos termos da 
Lei 8.666/93 e demais alterações, atendidas as especificações e formalidades. OBJETO: 
Contratação de empresa para Pavimentação Asfáltica no Município de Nina Rodrigues. 
OBSERVAÇÃO: O edital e seus anexos encontram se a disposição dos interessados no endereço 
acima, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquirido mediante pagamento da 
taxa de R$ 100,00 (cem) reais. Nina Rodrigues - MA, 20 de Julho de 2020. Antonio Moreira Leite 
- Presidente.

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020

O Município de Passagem Franca – MA, através do Presidente da Comissão 
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 especializada 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.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 068 0000449 21

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da Conceição 

Campos Chaves, faz saber a quem interessar que ALBERTO 
FONTOURA NOGUEIRA DA CRUZ e CINTIA ITAPARY 
ALBUQUERQUE. Ele brasileiro, divorciado, advogado, filho de 

Bilmar Nogueira da Cruz e Marly Fontoura Nogueira da Cruz. Ela, 

brasileira, solteira, advogada, filha de Antonio Romão de 

Albuquerque e Maria de Fatima Itapary Albuquerque, requerem 

habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum 

impedimento e/ou causa suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código 

Civil) poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 21 de julho de 2020
Mariana Cunha Lemos 
Escrevente Autorizada.

Cartorio 5º zona 

COMUNICAÇÃO

SUZANO S.A., torna público que, REQUEREU junto às Secretarias de Meio 
Ambiente:

1. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA/MA:

1.1 Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográ-
ficas 04º17’57,12”S e 47º16’13,42”W com vazão requerida de 17 m³/h e período de 
bombeamento de 10 horas na Fazenda Jardim Alegre, localizada  no município 
de Itinga do Maranhão/MA, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do Maranhão, 
com a finalidade de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a 
incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no Processo nº 
96488/2020;

1.2 Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográ-
ficas 04º32’26,02”S e 47º22’49,82”W com vazão requerida de 60 m³/h e período de 
bombeamento de 10 horas na Fazenda Santana, localizada  no município de 
Itinga do Maranhão/MA, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do Maranhão, 
com a finalidade de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a 
incêndios e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no Processo nº 
97250/2020.

2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Estreito/MA:

2.1 Licença de Operação para a atividade de Extração Mineral  em uma área de 
2,9273 ha na Fazenda Anajá e Cedro localizada no município de Estreito/MA, 
conforme Processo nº 05/2020. 

3. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itinga do Maranhão/MA:

3.1 Renovação da Licença de Operação para a atividade de Extração Mineral  
para construção, manutenção e pavimentação de estradas internas na Fazenda 
Pampulha localizada no município de Itinga do Maranhão/MA, conforme Processo 
nº 140717/2020. 

E torna público que, RECEBEU junto às Secretaria de Meio Ambiente:

1. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA/MA:

1.1 Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as coordenadas geográ-
ficas 06º41’12,59”S e 47º07’48,14”W com vazão de 60 m³/h e período de bombea-
mento de 10 horas na Fazenda Bacaba e Bacaba, localizada  no município de 
Estreito/MA, bacia hidrográfica do rio Tocantins, Estado do Maranhão, com a 
finalidade de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios 
e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no Processo nº 
72424/2020;

1.2 Renovação da Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as 
coordenadas geográficas 06º12’12,00”S/46º40’20,00”W, com vazão de 50 m³/h e 
período de bombeamento de 10 horas, na Fazenda Palmares, localizada  no 
município de São  João do Paraíso/MA, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, Estado 
do Maranhão, para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, 
combate a incêndios e aplicação de defensivos, conforme os dados constantes no 
Processo nº 11435/2020;

1.3 Renovação de Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as 
coordenadas geográficas 04º46’21,4”S e 47º29’20,26”W com vazão outorgada de 
60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda São José, localizada  
no município de Açailândia, bacia hidrográfica do rio Gurupi, Estado do Maranhão, 
para fins de molhamento de mudas, umectação de estradas, combate a incêndios 
e aplicação de herbicidas, conforme dados constantes no Processo nº 
74005/2020;

1.4 Renovação de Outorga de Direito de Uso da Água Superficial, sob as 
coordenadas geográficas 04º39’27,91”S e 46º40’22,65”W com vazão outorgada de 
60 m³/h e período de bombeamento de 10 horas na Fazenda Agropecuária do 
Maranhão, localizada  no município de Bom Jesus das Selvas /MA, bacia hidrográ-
fica do rio Mearim, Estado do Maranhão, com a finalidade de molhamento de 
mudas, umectação de estradas, combate a incêndios e aplicação de herbicidas, 
conforme dados constantes no processo nº  73108/2020;

2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Pedro da Água Branca/MA:
 
2.1 Licença de Operação Nº 06/20 válida até 06/07/2022 para a atividade de 
Extração Mineral (Cascalho Laterítico) para construção, manutenção e pavimenta-
ção de estradas internas na Fazenda Boa Esperança III – Mat. nº 70 localizada no 
município de São Pedro da Água Branca/MA, conforme Processo nº  07/2020. 

3.Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Estreito/MA:

3.1 Licença de Operação Nº 11/20 válida até 12/07/2024 para a atividade de 
Extração Mineral  (Extração de Cascalho) na Fazenda Alto Bonito localizada no 
município de Estreito/MA, conforme Processo nº  016/20;

3.2 Licença de Operação Nº  09/20 válida até 12/07/2024 para a atividade de 
Extração Mineral (Extração de Cascalho) na Fazenda Tabuleiro localizada no 
município de Estreito/MA, conforme Processo nº 015/20. 

4. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Açailândia/MA – SEMMA:

4.1 SUZANO S.A CNPJ nº 16.404.287/0188-79, torna público que RECEBEU da a 
Licença de Operação protocolada sob nº 50/17 para a atividade de Extração 
Mineral para construção, manutenção e pavimentação de estradas internas na 
Fazenda Estrela Dalva localizada no município de Açailândia/MA

Prefeitura de São Luís retorna com horário 
normal de atendimento ao contribuinte 
na Secretaria Municipal da Fazenda
Atendimento na sede da Semfaz será das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira;
 posto do Viva - Shopping da Ilha funciona de segunda a sábado, das 12h às 20h

A 
Prefeitura de São Luís 
retoma, a partir des-
ta semana, o horá-
rio normal de aten-

dimento ao contribuinte na 
Secretaria Municipal da Fa-
zenda (Semfaz), ou seja, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. Além do restabeleci-
mento do horário, que havia 
sido alterado em razão da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), o cidadão ainda 
tem a possibilidade de resolver 
suas demandas com o fisco, 
no posto disponibilizado na 
unidade do Viva - Shopping da 
Ilha, que funciona de segun-
da a sábado, das 12h às 20h.

Para a retomada, as me-
didas de segurança que fo-
ram implementadas durante 
a pandemia, continuarão, a 
exemplo do controle na en-
trada de pessoal, para evitar 
possíveis aglomerações. Já o 
atendimento interno permane-
cerá suspenso e os contribuin-
tes com demandas internas 

precisarão de autorização 
que será repassada no pos-
to de atendimento, dian-
te da necessidade de cada 
contribuinte.

Durante toda a pande-
mia, o fisco municipal se 
manteve funcionando com 
algumas restrições, como a 
redução do horário do aten-
dimento, rodízio de funcio-
nários, controle na entrada 
de pessoas, uso de másca-
ras e disponibilização de 
álcool gel para higieniza-
ção constante das mãos.

De acordo com o secre-
tário municipal da Fazenda, 
Delcio Rodrigues, seguin-
do orientação do prefeito 
Edivaldo, os cuidados fo-
ram redobrados para evitar 
a contaminação de servi-
dores e contribuintes. “O 
fisco municipal é conside-
rado atividade essencial e 
não paramos com a pan-
demia. Tomamos todos os 

cuidados para evitar aglo-
merações e continuamos 
abertos”, explicou.

PLANTÃO

Com a pandemia, a Se-
mfaz disponibilizou o plan-
tão fiscal, onde os contri-
buintes podem resolver suas 
demandas da área da fisca-
lização diretamente com os 
auditores fiscais que estão 
de plantão diariamente, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13h. O plantão fica locali-
zado na Semfaz, ao lado do 
setor de atendimento.

No plantão, demandas de 
Simples Nacional, questões 
de incidência e não incidên-
cia de imposto, cancelamen-
to de NFSe, Cadastramento 

de Empresas Não Estabeleci-
das (CENE), Declaração Ele-
trônica de Serviços das Insti-
tuições Financeiras (DESIF) 
e outros são respondidas. O 
contribuinte que optar pelo 
atendimento da fiscalização, 
via Whatsapp, deve entrar 
em contato pelo número 
(98) 988021067.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Mara-
nhão, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), participou, 
nesta terça-feira (21), da en-
trega de kits de equipamen-
tos aos Conselhos Tutelares 
de 15 municípios maranhen-
ses. Os materiais foram ad-
quiridos por meio de emen-
da parlamentar do senador 
Weverton Rocha (PDT). A 
cerimônia, que aconteceu 
na sede da Federação dos 
Municípios do Estado do 
Maranhão (Famem), contou 
com a presença do presiden-
te em exercício da instiui-
ção, Eric Costa; do prefeito 
Erlanio Xavier (presidente 
licenciado), do deputado 
federa Marcio Jerry, entre 
outras autoridades. 

Foram contempladas as 
cidades de São Vicente Fér-
rer, Magalhães de Almeida, 
Boa Vista do Gurupi, Itaipava 
do Grajaú, Lago do Junco, 
Cidelândia, Tuntum, Sucu-
pira do Riachão, Lagoa do 
Mato, Governador Edson Lo-
bão, Carutapera, Cachoeira 
Grande, Poção de Pedras, 
São Mateus e Jenipapo dos 
Vieiras.

No total, R$ 1,8 milhão 
foi destinado para a aquisi-
ção dos kits compostos por 
um automóvel; cinco com-
putadores; uma impressora; 
um refrigerador; um bebe-
douro; um ar condicionado; 
uma TV Smart e uma cadei-
rinha auto para transportar 
crianças.

Othelino Neto parabe-
nizou o senador Weverton 
Rocha pela iniciativa de dis-
ponibilizar, através de suas 
emendas, os kits de equipa-
mentos aos Conselhos Tu-
telares, somando, agora, 45 
municípios já beneficiados. 
“Em particular, agradeço a 
entrega para o município de 
Jenipapo dos Vieiras, onde 
o prefeito Moisés Ventura 
veio a São Luís, acompanha-
do da sua comitiva, para re-
ceber esses equipamentos 
que, certamente, serão de 
grande valia”, destacou Othe-
lino na solenidade, da qual 
também participou o depu-
tado federal Márcio Jerry.

União

O senador Weverton Ro-
cha agradeceu a parceria 
com a Assembleia Legisla-
tiva, a bancada federal e a 
Famem, reforçando que, 
juntos, têm um único ob-
jetivo, que é ajudar os mu-
nicípios maranhenses. “O 
presidente Othelino, jun-
to com o presidente licen-
ciado da Famem, Erlânio 
Xavier, e o presidente atu-
al em exercício, o prefei-
to Eric Costa, estão unidos 
para ajudar os conselhei-
ros. Colaborar com Con-
selhos Tutelares é ajudar 
crianças vulneráveis, ge-
ralmente pobres, que es-
tão em situações e locais 
de difícil acesso”, afirmou 
o senador.

Equipamentos entregues a 
Conselhos Tutelares de 15 
municípios maranhenses
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Proposta do ministro da Economia deve ser incorporada àquelas que já estão em
discussão nas comissões mistas do Congresso

CONGRESSO

Guedes entrega proposta
de reforma tributária

Pro pos tas do Con gres so

O
mi nis tro da Eco no mia, Pau- 
lo Gue des, en tre gou, na tar- 
de de ho je (21), a pro pos ta 
de re for ma tri bu tá ria do go- 

ver no. Gue des es te ve no Con gres so 
em reu nião com o pre si den te do Se- 
na do, Da vi Al co lum bre, e o pre si den te 
da Câ ma ra, Ro dri go Maia. Ago ra, a 
pro pos ta tra zi da por Gue des se rá in- 
cor po ra da às pro pos tas de re for ma 
tri bu tá ria da Câ ma ra e do Se na do, 
am bas já em dis cus são no Con gres so, 
em co mis são es pe ci al mis ta.

“Ho je o go ver no fe de ral en tre ga 
par te pa ra ser aco pla da aos de ba tes e 
aos te mas cons truí dos na co mis são, 
pa ra que a gen te saia com uma pro- 
pos ta unís so na de re for ma tri bu tá ria”, 
dis se Al co lum bre. Ele tam bém mos- 
trou-se oti mis ta em re la ção ao au- 
men to de in ves ti men tos no país de vi- 
do à re for ma.

“Da mos mais um pas so sig ni fi ca ti- 
vo no ru mo da so nha da re for ma tri- 
bu tá ria bra si lei ra. Um ema ra nha do 
de le gis la ções, por ta ri as e re so lu ções 
com pli cam a vi da dos in ves ti do res, 
atra pa lham o am bi en te bra si lei ro e, 
com ela [re for ma], te re mos a opor tu- 
ni da de de cons truir mos es se no vo 
am bi en te pro pí cio pa ra o de sen vol vi- 
men to”.

A PEC 45/2019 é de au to ria da Câ- 
ma ra e a PEC 110/2019 do Se na do. Se- 
gun do es pe ci a lis tas ou vi dos pe la 
Agên cia Bra sil, as pro pos tas são se- 
me lhan tes nos seus ob je ti vos, mas di- 
fe ren tes no con teú do – abran gên cia,

RODRIGO MAIA, DAVI ALCOLUMBRE E PAULO GUEDES, DURANTE ENTREVISTA 

pra zos de tran si ção e grau de au to no- 
mia de União, es ta dos e mu ni cí pi os 
de fi xa rem alí quo tas de im pos tos, ta- 
xas e con tri bui ção. Ain da não há uma 
da ta pa ra a re to ma da das reu niões da 
co mis são.

Pa ra Maia, a sim pli fi ca ção tri bu tá- 
ria po de rá ge rar em pre gos e am pli ar a 
ren da da po pu la ção. “In de pen den te 
do que vai ser apro va do, o im por tan te 
é que, em con jun to com o Po der Exe- 
cu ti vo, a gen te pos sa avan çar nu ma 
re for ma tri bu tá ria que, de fa to, dê se- 
gu ran ça ju rí di ca pa ra o se tor pro du ti- 
vo in ves tir no Bra sil, ge rar em pre go e 
ren da”.

Se gun do Gue des, a pro pos ta do go- 
ver no é com ple men tar às pro pos tas 
da Câ ma ra e do Se na do, am bas já em 
dis cus são no Con gres so. Des sa for ma, 
o go ver no ape nas abor dou uma sim- 
pli fi ca ção de tri bu tos fe de rais. “Tra ze- 
mos o IVA, o Im pos to so bre Va lor Adi- 
ci o na do du al, […] mas nun ca por que 
qui se mos ter só o im pos to fe de ral, 

mas pa ra com ple men tar a re for ma da 
Câ ma ra, que já era a do IVA a ní vel de 
es ta dos e mu ni cí pi os”, dis se o mi nis-
tro.

“Em si nal de res pei to, nós ofe re ce- 
mos uma pro pos ta téc ni ca do IVA, 
mas com apoio to tal ao que es tá es ti- 
pu la do na PEC 45, que bus ca o aco- 
pla men to des ses im pos tos”, acres- 
cen tou Gue des. Ele es cla re ceu que o 
go ver no ain da man da rá pro pos tas em 
re la ção a ou tros tri bu tos. Es sas pro- 
pos tas, so bre im pos to de ren da, di vi- 
den dos e IPI [Im pos to so bre Pro du tos 
In dus tri a li za dos], po de rão ser acres- 
cen ta das aos tex tos já em dis cus são 
no Con gres so.

O IVA du al, ci ta do por Gue des, pre- 
vê a uni fi ca ção de di ver sos tri bu tos 
em dois im pos tos: um fe de ral e ou tro 
re gi o nal. Em te se, tri bu tos co mo o IPI 
e o IOF po de ri am ser uni fi ca dos, mas 
o mi nis tro ex pli cou que, no ní vel fe- 
de ral, o IVA fun di rá o PIS e a Co fins.

IMPACTO

Congresso quer discutir indígenas

ÍNDIOS FIZERAM UMA SÉRIE DE PROTESTOS EM FRENTE AO CONGRESSO NACIONAL NOS ÚLTIMOS MESES

A co mis são que fis ca li za atu a ção
do go ver no no com ba te ao no vo co ro- 
na ví rus apro vou nes ta ter ça-fei ra, 21,
con vi te pa ra que re pre sen tan tes do
go ver no ex pli quem os im pac tos da
pan de mia so bre os po vos in dí ge nas.
Tam bém foi so li ci ta do ao Mi nis té rio
da Eco no mia o de ta lha men to da exe- 
cu ção or ça men tá ria vol ta da aos ín di- 
os. Ain da não há da ta pa ra a reu nião.

O re que ri men to, apre sen ta do pe lo
pre si den te do co le gi a do, se na dor
Con fú cio Mou ra (MDB-RO), pre vê a
re a li za ção de au di ên cia pú bli ca com
re pre sen tan tes dos mi nis té rio da Saú- 
de, da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca e da
Eco no mia. 

Se gun do o par la men tar,

ações ur gen tes pre ci sam

ser to ma das, pois o

or ça men to da saú de

in dí ge na es tá

com pro me ti do des de o

ano pas sa do, quan do

di mi nuiu 16%.

Nes sa se gun da-fei ra, 20, a Or ga ni- 
za ção Mun di al da Saú de (OMS) aler- 
tou que in dí ge nas es tão par ti cu lar- 
men te vul ne rá veis à co vid-19. 

“Os po vos in dí ge nas cos tu mam ter
al to ní vel de po bre za, de sem pre go,

des nu tri ção e do en ças trans mis sí veis
e não trans mis sí veis, tor nan do-os
mais vul ne rá veis à co vid-19 e seus
gra ves re sul ta dos”, dis se o di re tor-ge- 
ral da OMS, Te dros Adha nom
Ghebreyesus.

 No iní cio do mês, o pre si den te Jair
Bol so na ro san ci o nou pro je to de lei
que bus ca va as se gu rar me di das
emer gen ci ais pa ra po vos tra di ci o nais
com ve tos. 

En tre ou tros pon tos, o pre si den te
re ti rou a obri ga ção do aces so das al- 
dei as à água po tá vel; do for ne ci men to
de ma te ri ais de hi gi e ne, de lim pe za e
de sin fec ção de su per fí ci es de al dei as,
dis tri bui ção de ces tas bá si cas e da
ofer ta de lei tos.

ESTADOS

Secretários pedem ajuda
na recuperação fiscal

RAFAEL TAJRA FONTELES É O PRESIDENTE DA COMSEFAZ

Ao par ti ci par, nes ta ter ça-fei ra (21), de au di ên cia pú- 
bli ca da co mis são mis ta que acom pa nha a si tu a ção fis- 
cal e a exe cu ção or ça men tá ria e fi nan cei ra das me di das
re la ci o na das ao no vo co ro na ví rus, o pre si den te do Co- 
mi tê Na ci o nal de Se cre tá ri os de Fa zen da, Fi nan ças, Re- 
cei ta ou Tri bu ta ção dos Es ta dos e do Dis tri to Fe de ral
(Com se faz), Ra fa el Fon te les, fez um ape lo pa ra que de- 
pu ta dos e se na do res aju dem na apro va ção de te mas
con si de ra dos fun da men tais pa ra a re cu pe ra ção fis cal de
es ta dos e mu ni cí pi os.

Um dos te mas é a re jei ção ao ve to pre si den ci al ao Pa- 
rá gra fo 6º do Ar ti go 4 da Lei Com ple men tar 173, es sen- 
ci al pa ra ga ran tir que es ta dos e mu ni cí pi os sus pen dam
o pa ga men to de dí vi das com ins ti tui ções mul ti la te rais
de cré di to. “Foi co lo ca do co mo se ti ves se acon te ci do a
sus pen são to tal de to das as dí vi das. Es se pon to pre ci sa
ser es cla re ci do: que ape nas as dí vi das com Cai xa e BN- 
DES [ Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Econô mi co
e So ci al] e al gu mas do Ban co do Bra sil fo ram de fa to sus- 
pen sas, ou me lhor, pos ter ga das e, com re la ção aos ban- 
cos in ter na ci o nais, que es ta vam na que la con ta bi li da de
dos 120 bi lhões, não se con su ma ram por cau sa do ve to
fei to ao Pa rá gra fo 6º do Ar ti go 4 da Lei Com ple men tar
173”, jus ti fi cou Fon te les.

O pre si den te do Com se faz tam bém pe diu em pe nho
pa ra a sus pen são do pa ga men to de pre ca tó ri os até 2032
e a pror ro ga ção da Me di da Pro vi só ria 938/2020, de re- 
com po si ção dos Fun dos de Par ti ci pa ção dos Es ta dos
(FPE) e Mu ni cí pi os (FPM). Ao fa zer um ba lan ço da si tu a- 
ção fis cal dos es ta dos nes ta pan de mia, Ra fa el Fon te les,
lem brou que es tes per de ram, em mé dia, 18% de sua ar- 
re ca da ção com o Im pos to so bre Cir cu la ção de Mer ca- 
do ri as e Ser vi ços (ICMS) no se gun do tri mes tre des te
ano. Se gun do Fon te les, com ex ce ção de Ma to Gros so,
to dos os es ta dos apre sen ta ram que das ex pres si vas. A do
Ce a rá foi a de mais im pac to, com me nos 28% de ar re ca- 
da ção. Com o fim do pa ga men to do au xí lio emer gen ci al,
a pre vi são é de que as per das con ti nu em até de zem bro.

LEGISLAÇÃO

Bolsonaro sanciona lei
que libera sorteios

PROJETO  É ORIUNDO DE UMA MP FORMULADA EM MARÇO

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou a le gis la ção
que per mi te a re a li za ção de sor tei os e a dis tri bui ção gra- 
tui ta de brin des por emis so ras de te le vi são aber ta e de
rá dio. Em mar ço, o go ver no fe de ral ha via en ca mi nha do
uma Me di da Pro vi só ria pa ra o Con gres so Na ci o nal so- 
bre o as sun to. Du ran te a tra mi ta ção no par la men to, que
foi fi na li za da em ju nho, o do cu men to so freu al te ra ções
e te ve de re tor nar ao Pa lá cio do Pla nal to pa ra no va san- 
ção pre si den ci al. “Ten do em vis ta o pe río do de cri se
econô mi ca pro lon ga da, o pro je to re pre sen ta uma al ter- 
na ti va im por tan te pa ra o mer ca do atu al de re des bra si- 
lei ras de te le vi são aber ta, uma vez que pos si bi li ta rá tor- 
ná-lo mais com pe ti ti vo no ra mo, acar re tan do em im- 
pac tos po si ti vos na eco no mia e na ge ra ção de em pre- 
gos”, in for mou o go ver no em co mu ni ca do ofi ci al en vi a- 
do à im pren sa na se gun da-fei ra (20). Além da au to ri za- 
ção da da a te le vi sões e rá di os, or ga ni za ções da so ci e da- 
de ci vil tam bém po de rão dis tri buir prê mi os. Nes te ca so,
o mo ti vo sor teio de ve es tar atre la do à fi na li da de da ins- 
ti tui ção — co mo a pro mo ção da edu ca ção, da saú de, da
se gu ran ça ali men tar, do com ba te à po bre za ou do de- 
sen vol vi men to econô mi co, en tre ou tras. O tex to do pro- 
je to apro va do por de pu ta dos e se na do res foi pu bli ca do
no Diá rio Ofi ci al da União com qua tro ve tos, se gun do o
Exe cu ti vo,  “por con tra ri e da de ao in te res se pú bli co e in- 
cons ti tu ci o na li da de”. Den tre os dis po si ti vos bar ra dos,
dois de les per mi ti am que prê mi os de até R$ 10 mil fos- 
sem dis tri buí dos gra tui ta men te sem pré via au to ri za ção
do po der pú bli co. “A per mis são con fe ri da pe los dis po si- 
ti vos, sem a pre vi são de au to ri za ção pré via do po der pú- 
bli co, in vi a bi li za a de man da fis ca li za tó ria que ga ran te
me ca nis mos de con tro le do Es ta do, prin ci pal men te, no
que tan ge à la va gem de di nhei ro, à so ne ga ção fis cal e à
ado ção de prá ti cas de pro te ção”, jus ti fi cou o pre si den te.
Bol so na ro tam bém ve tou o item que per mi tia o ca das- 
tro por te le fo ne das pes so as in te res sa das.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020

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

Re per cu te nas re des so ci ais a con du ta
exem plar dos guar das mu ni ci pais hu mi lha-
dos pe lo de sem bar ga dor Edu ar do Si quei ra
no fim de se ma na na ci da de de San tos (SP).
Cí ce ro Hi lá rio e Ro ber to Gui lher mi no fo ram
tão elo gi a dos pe lo equi lí brio, cal ma e hu mil- 
da de que o pre fei to da que la ci da de, Pau lo
Ale xan dre Bar bo sa (PSDB), re a li zou nes ta
se gun da-fei ra uma ce rimô nia pa ra en tre gar,
aos dois me da lhas, de hon ra ao mé ri to.

Imóvel na garantia

O go ver no es ta be le ceu as re gras pa ra que
um imó vel fi nan ci a do pos sa ser usa do co mo
ga ran tia em no vas ope ra ções de cré di to. A
me di da, de ta lha da na ma nhã des ta ter ça-
fei ra, 21, é mais uma das ações pa ra au men- 
tar o aces so dos bra si lei ros ao cré di to du ran-
te a cri se pro vo ca da pe la pan de mia do no vo
co ro na ví rus. Se gun do o Ban co Cen tral,
quem pos sui um fi nan ci a men to imo bi liá rio
po de rá ir ao ban co e so li ci tar no vo cré di to.

Os fãs in ve te ra dos de Va nes sa da
Ma ta não ve em a ho ra da sex ta-fei ra,
24, che gar. Nes te dia, às 20h, por
meio do ca nal da can to ra no
YouTube e no Ins ta gram @va nes sa -
da ma ta, a ma to-gros sen se vai re a li -
zar sua ter cei ra li ve so li dá ria nes ta
qua ren te na. No me lhor es ti lo voz e
vi o lão, a can to ra in ter pre ta rá gran -
des su ces sos que mar ca ram seus
qua se 30 anos de car rei ra. O ob je ti vo
da li ve so li dá ria é ar re ca dar fun dos
pa ra o pro je to Mo vi men to So ci al e
Cul tu ral Co res do Ama nhã, que aten -
de mais de 400 fa mí li as em si tu a ção
de ris co e vul ne ra bi li da de so ci al no
Re ci fe, em Per nam bu co. Não dá pa ra
per der.

O can tor Her ton Rá es -
co lheu a ci da de de
Bar rei ri nhas pa ra
trans mi tir via YouTube
nes te do min go, 26, a
sua ter cei ra li ve nes ta
qua ren te na. A par tir
das 16h, com di rei to ao
pôr do sol, à bei ra do
Rio Pre gui ças, vai fa zer
o pes so al de ca sa se
es bal dar ge ral com um
re per tó rio con ta gi an te,
a ba se, cla ro, de mui to
axé mu sic das an ti gas,
en tre ou tros su ces sos e
mui tas no vi da des.

A apre sen ta ção do es -
pe tá cu lo au to ral “Ja cá
de Can ti gas e Ver sos:
Ins pi ra ção Poé ti ca dos
Ba ba çu ais”, cri a do,
pro du zi do e in ter pre ta -
do pe la atriz, can to ra e
es cri to ra Lí lia Di niz, vi
ao ar nes ta quin ta-fei -
ra, 23, às 20h, pe las re -
des so ci ais: @cul tu -
ra.uf ma e uf ma.cul tu -
ra, da Uf ma. Lí lia Di niz
fa rá um pas seio te a tral
e mu si cal pe la sua pró -
pria obra e su as ins pi -
ra ções ar tís ti cas e poé -
ti cas.

Murais de Antônio Almeida

A res tau ra ção dos mu rais ar tís ti cos pre sen tes
nas pa re des in ter nas do Par que do Bom Me ni- 
no, em re for ma pe la Pre fei tu ra de São Luís, es tá
sen do fei ta por dois dos no ve fi lhos do au tor, o
au to di da ta Antô nio Al ves de Al mei da (1922-
2009), im por tan te no me da ar te ma ra nhen se.
Além de re a de quar a es tru tu ra do Par que, a pre- 
o cu pa ção do pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or é
man ter a ori gi na li da de de as pec tos ca rac te rís ti- 
cos do es pa ço, pre sen tes des de sua cons tru ção,
na dé ca da de 1960. A pro pó si to: um dos mu rais
re tra ta o bum ba meu boi do Ma ra nhão.

Empresas menores

A no va li nha de cré di to de ca pi tal de gi ro pa ra
em pre sas me no res, re gu la men ta da nes ta ter ça-
fei ra, 21, pe lo CMN (Con se lho Mo ne tá rio Na ci o- 
nal), te rá ca rên cia e pra zo mí ni mos de 6 e 36
me ses, res pec ti va men te. Cha ma do de CP GE
(Ca pi tal de Gi ro pa ra Pre ser va ção de Em pre sas),
a mo da li da de des ti na rá pe lo me nos 80% dos re-
cur sos a em pre en di men tos de mi cro, pe que no e
mé dio por tes -até R$ 100 mi lhões de fa tu ra men- 
to anu al. A me di da faz par te do pa co te lan ça do
pe lo Ban co Cen tral no fim de ju nho pa ra am pli- 
a ção da ofer ta de cré di to na pan de mia.

• A Va le ge rou mé dia de 140 em pre gos di re tos e
re co lheu mais de 400 mil re ais em ISS ao mu ni -
cí pio de San ta Inês de ja nei ro a ju nho. San ta Inês
é uma ci da de im por tan te pa ra as ope ra ções da
Va le no Ma ra nhão. Na lo ca li da de, a em pre sa
man tém uma ofi ci na de ma nu ten ção de má qui -
nas fer ro viá ri as, além de uma das prin ci pais es -
ta ções do Trem de Pas sa gei ros da Es tra da de
Fer ro Ca ra jás. Além de pro mo ver in ves ti men tos
so ci ais na ci da de, a pre sen ça da Va le em San ta
Inês ge ra em pre gos, mo vi men ta a eco no mia e
sig ni fi ca um vo lu me de im pos to sig ni fi ca ti vo.

Vale e empregos

Pra curtir

Bell Mar ques re a li za -
rá sua ter cei ra li ve
com trans mis são pe -
lo YouTube nes te sá -
ba do, 25, ao la do
de Wesley Sa fa dão.

Os ar tis tas ce le bra -
rão, em ci ma de dois
tri os elé tri cos, a his -
tó ria do For tal, um
dos prin ci pais fes ti -
vais de mú si ca do
País, em For ta le za
(CE), a par tir das 19h.

O can tor Léo San ta na
te ve sua par ti ci pa ção
con fir ma da na apre -
sen ta ção on li ne.

“Bo as prá ti cas e ma -
ni pu la ção dos ali -
men tos” é o te ma da
reu nião on-li ne que
ocor re rá nes ta quar -
ta-fei ra, às 16h, por
con ta do pro gra ma
de ca pa ci ta ção Ci clo
de De ba tes so bre Tu -
ris mo e De sen vol vi -
men to So ci o e conô -
mi co Pós-pan de mia,
da Se cre ta ria Mu ni ci -
pal de Tu ris mo.

O even to te rá trans -
mis são pe la in ter net
no
link https://us02web.zo -
om.us/j/84764967633 e
é aber to ao pú bli co.

As ca pa ci ta ções re a -
li za das pe la ges tão
do pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or são
uma for ma de fo -
men to ao se tor do tu -
ris mo na ca pi tal.

Par ti ci pa rão da
trans mis são a nu tri -
ci o nis ta Rayane Can -
ta nhe de e a pro fes so -
ra da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão
(UF MA), Ana Lethí cia.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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As pirâmides financeiras são investigadas pela Delegacia de Defraudações em São Luís.
Os casos já movimentaram mais de R$ 1 bilhão e contabiliza várias vítimas

ESQUEMA FRAUDULENTO

Pirâmides  movimentam
mais de R$ 1 bilhão
DOUGLAS CUNHA

O
inqué ri to ins tau ra do na De- 
le ga cia de De frau da ções da 
Po lí cia Ju di ciá ria do Ma ra- 
nhão, es tá há qua se um ano 

sem an da men to, em fa ce a fal ta de 
res pos ta do Ban co Cen tral ao ofí cio 
das au to ri da des po li ci ais ma ra nhen- 
ses, so bre a mo vi men ta ção fi nan cei ra 
da em pre sa PH Par ti ci pa ções, que co- 
man dou um es que ma frau du len to, 
cau san do pre juí zos em tor no de dois 
mi lhões de re ais a “in ves ti do res” in- 
cau tos.

A so li ci ta ção fei ta pe lo de le ga do Jâ- 
nio Pa che co, ti tu lar da De le ga cia de 
De frau da ções, há 10 me ses, bus can do 
in for ma ções da mo vi men ta ção fi nan- 
cei ra da em pre sa de Pau lo Hen ri que, 
co nhe ci do co mo PH, vi san do a iden ti- 
fi ca ção de ou tros en vol vi dos nos cri- 
mes pra ti ca dos con tra a eco no mia 
po pu lar por aque le em pre sá rio e seus 
par cei ros.

A Pi râ mi de da PH Par ti ci pa ções 
con ta va com um nú me ro gran de de 
co la bo ra do res, que eram re mu ne ra- 
dos com co mis sões em tor no de 5% 
do va lor in ves ti do por pes so as que 
acre di ta va que se ri am be ne fi ci a dos 
com o do bro do va lor apli ca do.

Des sa for ma os men to res do es que- 
ma se lo cu ple ta ram com o di nhei ro 
alheio. Co mo to da pi râ mi de, o es que- 
ma de PH aca bou e ago ra, ele e seus 
par cei ros es tão en vol vi dos com a Po lí- 
cia e a Jus ti ça, que apu ram as res pon- 
sa bi li da des. To dos que de ci di ram en- 
ve re dar nes se ca mi nho sa bi am do ris- 
co e da ile ga li da de do ne gó cio e, mes- 
mo as sim, in ves ti ram seu di nhei ro, 
cu ja ori gem é bas tan te du vi do sa.

O es que ma de PH foi pos to em prá-

Sem pra zo pa ra con clu são 
do inqué ri to

POLICIAIS FORAM AO APARTAMENTO DO MÉDICO ABDON MURAD JÚNIOR, NA PENÍNSULA

DIVULGAÇÃO

ti ca quan do mem bros de ou tra Pi râ- 
mi de Fi nan cei ra, con si de ra da a mai- 
or, ten do co mo men tor o mé di co Ab- 
don Mu rad Jú ni or, que te ria mo vi- 
men ta do va lo res em tor no de R$ 1 bi- 
lhão.

Es tes se or ga ni za ram e cri a ram o 
no vo es que ma, dan do ori gem à PH 
Par ti ci pa ção se di a da em sa las lu xu o- 
sas do edi fí cio Pe nín su la Mall & Of fi- 
ces, na Pon ta d’Areia.

Pe dro Hen ri que (PH) ini ci ou seu 
“tra ba lho” com um gru po de 11 agen- 
ci a do res res pon sá veis em re cru tar 
“in ves ti do res” pa ra ali men tar o es- 
que ma frau du len to, con se guin do 
seus ob je ti vos fa cil men te por se rem 
de mui to pres tí gio e que co nhe ci am 
pes soa pos sui do ras de con di ções fi- 
nan cei ras, ca pa zes de in ves tir al tos 
va lo res com pro mes sa de re tor no 
num cur to es pa ço de tem po. Es tes 

agen ci a do res, de pois que ga nha ram 
mui to di nhei ro, aban do na ram o es- 
que ma, dei xan do os “in ves ti do res” 
com o pre juí zo. Ago ra Po lí cia Ju di ciá-
ria in ves ti ga to dos os ca sos re la ci o na-
dos com o es que ma frau du len to pa ra 
apu rar e de fi nir res pon sa bi li da des.

A Pi râ mi de que an te ce deu a es ta, 
te ve o mes mo des ti no. Cau sou pre juí-
zos em gran de mon ta e es tá sen do in- 
ves ti ga da pe la 4ª De le ga cia Dis tri tal, 
lo ca li za da no bair ro do Vi nhais, ten do 
o seu ti tu lar, de le ga do Do mi ni ce, ou-
vi do vá ri as pes so as ví ti mas e par tí ci-
pes do es que ma e não tem ain da pra-
zo pa ra con cluir os tra ba lhos in ves ti- 
ga ti vos que irão com por a pe ça in for- 
ma ti va que se rá en ca mi nha da ao ju- 
di ciá rio.

Como funcionam as pirâmides financeiras

Es que mas de pi râ mi de pa re cem
co me çar ino cen te men te. Mui tas ve- 
zes, são ami gos, fa mi li a res ou vi zi- 
nhos que ini ci am o pro ces so de re cru- 
ta men to, ge ral men te en vol ven do po- 
ten ci ais par cei ros de ven das pes so al- 
men te, por te le fo ne, por e-mail ou on- 
li ne (es pe ci al men te em mí di as so ci- 
ais).

Um in di ví duo ou gru po pe que no
no to po do es que ma de pi râ mi de co- 
lo ca uma pe que na quan tia de di nhei- 
ro, ou em mui tos ca sos, ne nhum di- 
nhei ro, pa ra uma opor tu ni da de de
en ri que ci men to rá pi do, e en tão co bra
ou tros mem bros do gru po pa ra se
jun ta rem. A ideia é ven der um pro du- 
to ou ser vi ço, mui tas ve zes de bai xa
qua li da de, ou, na ver da de, fin gir ter
um pro du to ou ser vi ço, e con ven cer

pes so as de fo ra a par ti ci par e co brar
de les. Abai xo da es ca la da pi râ mi de,
os in ves ti do res mais no vos in ves tem
di nhei ro em um es que ma de pi râ mi- 
de, for ne cen do as sim o di nhei ro ne- 
ces sá rio pa ra pa gar os pri mei ros in- 
ves ti do res. As con tas fi nan cei ras são
cri a das, os lu cros ge ra dos e os che- 
ques são cor ta dos pa ra os in ves ti do- 
res. Nes se pon to, tu do pa re ce es tar em
as cen são, em bo ra ne nhum úni co
pro du to ou ser vi ço te nha si do ven di- 
do pa ra res pal dar o in ves ti men to –
em bo ra os in ves ti do res ain da não sai- 
bam dis so. Even tu al men te, fi ca mais
di fí cil re cru tar no vos mem bros no es- 
que ma da pi râ mi de. Quan do is so co- 
me ça a acon te cer, há me nos di nhei ro
pa ra pa gar os in ves ti do res já en vol vi- 
dos no es que ma. Quan do os in ves ti- 

do res an te ri o res do es que ma sa cam
di nhei ro, não há di nhei ro su fi ci en te
pa ra pa gar o res to dos in ves ti do res na
ba se da pi râ mi de. Quan do es ses in- 
ves ti do res ten tam lu crar tam bém,
des co brem que não há mais di nhei ro
pa ra pa gá-los, e o es que ma da pi râ mi- 
de des mo ro na sob seu pró prio pe so.

Em su ma, a ideia com um es que ma
de pi râ mi de é fa zer di nhei ro não de
um óti mo pro du to ou ser vi ço, mas de
re cru ta men to – ou se ja, con ven cer os
ou tros a pa gar di nhei ro pa ra par ti ci-
par de uma opor tu ni da de de ga nhar
di nhei ro, en tão ter es ses par ti ci pan tes
re cru tam ou tras pes so as pa ra par ti ci- 
par, até que não ha ja mais nin guém
pa ra re cru tar e nem mais di nhei ro pa-
ra ser fei to. Nes te pon to, os cri a do res
do es que ma já de ram no pé.

DA RE DA ÇÃO

NOVO CRONOGRAMA

Inscrições para o
FIES são adiadas

AINDA SERÁ DIVULGADO UM NOVO CALENDÁRIO PARA O FIES

As ins cri ções do Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til
(Fi es) 2020/2 fo ram adi a das e um no vo cro no gra ma se rá
di vul ga do pe lo Mi nis té rio da Edu ca ção pos te ri or men te.
O pe río do es ta va pre vis to pa ra en cer rar na pró xi ma sex- 
ta-fei ra (24). No si te do Fi es, uma no ta ofi ci al foi pu bli ca- 
da in for man do que se rá di vul ga do um no vo ca len dá rio.
O Fi es é um pro gra ma fe de ral que fi nan cia men sa li da- 
des em ins ti tui ções pri va das de en si no su pe ri or. Os es- 
tu dan tes de vem pa gar o fi nan ci a men to após o fim das
gra du a ções. Nes ta edi ção, vão po der se ins cre ver os can- 
di da tos que fi ze ram o Enem en tre 2010 e 2019, com mé- 
dia de 450 pon tos no exa me e que não te nha ze ra do a re- 
da ção. Além dis so, é ne ces sá rio com pro var ren da fa mi li- 
ar de até três sa lá ri os mí ni mos.

Sus pen são de pa ga men to de par ce las do Fi es
O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou a lei que sus- 

pen de o pa ga men to de par ce las do Fun do de Fi nan ci a- 
men to Es tu dan til (Fi es) até 31 de de zem bro, em ra zão
do es ta do de ca la mi da de pú bli ca pro vo ca do pe la pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19). A Lei nº
14.024/2020 foi pu bli ca da no úl ti mo dia 10 no Diá rio
Ofi ci al da União.

A nor ma es ta be le ce o di rei to à sus pen são dos pa ga- 
men tos aos es tu dan tes que es ta vam em dia com as pres- 
ta ções do fi nan ci a men to até 20 de mar ço de 2020, quan- 
do foi re co nhe ci do o es ta do de ca la mi da de pe lo Con- 
gres so Na ci o nal. Tam bém po de rão sus pen der os pa ga- 
men tos aque les com par ce las em atra so por, no má xi- 
mo, 180 di as, de vi das até 20 de mar ço.

Os sal dos das obri ga ções sus pen sas de vem ser pa gos
“de for ma di luí da nas par ce las res tan tes”, sem co bran ça
de ju ros ou mul tas. Em to das as si tu a ções de sus pen são
de pa ga men tos, o es tu dan te não po de rá ser ins cri to em
ca das tros de ina dim plen tes e não se rá con si de ra do des- 
cum pri dor de quais quer obri ga ções jun to ao Fi es.

REGIÃO METROPOLITANA

Ônibus antigos são
retirados de circulação

ÔNIBUS SEMIURBANOS TÊM IDADE INDIVIDUAL DE ATÉ 10 ANOS

VINÍCIUS FERREIRA/SPORTBUS

A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços
Pú bli cos (MOB) re ti rou de cir cu la ção 23 ôni bus do sis te- 
ma se miur ba no que já ha vi am com ple ta do a ida de li mi- 
te pa ra ope rar no sis te ma.

Con for me a Re so lu ção nº02 de 19 de abril de 2018 da
MOB, a ida de in di vi du al li mi te de veí cu los do sis te ma
se miur ba no é de até 10 anos, ba se a da no ano de fa bri ca- 
ção do chas si do veí cu lo.

Fo ram re ti ra dos de cir cu la ção ôni bus da Vi a ção Aro- 
ei ras, Ma ri na, Ex pres so União, Vi a ção Pe ri cu mã, Ra- 
trans, Ex pres so Ta pa jós, Rio Cla ro e Pla ne ta Trans por tes
que ti ve ram os seus va li da do res blo que a dos.

Pa ra não ha ver des fal que nas li nhas ope ra das que as
em pre sas não apre sen ta ram ôni bus subs ti tu to, a MOB
emi tiu or dens de ser vi ços a ou tras em pre sas pa ra sal va- 
guar dar o ser vi ço.

A em pre sa Ta gua tur e a Vi per re ce be ram du as va gas
nas li nhas Jar dim Tro pi cal/São Fran cis co (T064), ten do
a Vi per ga ran ti do ain da du as va gas na li nha Jar dim Tro- 
pi cal/San tos Dum mont (T063). Além des sas, a Vi a ção
Aro ei ras tam bém re ce beu or dem de ser vi ço pa ra ope rar
na li nha Mo jó/Ter mi nal Cohab (A989).

As em pre sas no ti fi ca das te rão pra zo pa ra fa ze rem a
re gu la ri za ção jun to à MOB, pa ra as sim vol ta rem a ope- 
rar no sis te ma.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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Nova seleção para o Exército oferece salário de até R$ 10,8 mil. As vagas são para o
Departamento de Engenharia e Construção (DEC)

PROCESSO SELETIVO

Exército oferece salário
de até R$ 10,8 mil

O
Exér ci to Bra si lei ro di vul gou 
edi tal pa ra a re a li za ção de 
pro ces so se le ti vo sim pli fi- 
ca do.

No to tal, são 19 va gas tem po rá ri as, 
além de for ma ção de ca das tro re ser- 
va, pa ra o De par ta men to de En ge nha- 
ria e Cons tru ção (DEC). A ins cri ção 
se rá no va lor de R$ 45. Elas ini ci am no 
dia 30 de ju lho e vão até 12 de agos to, 
atra vés do si te www.dec.eb.mil.br. Os 
sa lá rio vão de R$ 3.419,97 a R$ 
10.887,56 pa ra 40 ho ras de tra ba lho 
por se ma na.

As va gas são pa ra aten der aos en- 
car gos tem po rá ri os e ex cep ci o nais de 
obras e ser vi ços de en ge nha ria re la ti- 
vos à im plan ta ção dos Pro je tos Es tra- 
té gi cos e Es tru tu ran tes do Exér ci to, a 
se rem exe cu ta dos pe las uni da des que 
in te gram o Sis te ma de En ge nha ria do 
Exér ci to e Ações de Co o pe ra ção do 
Exér ci to com di ver sos Ór gãos Fe de- 
rais e/ou en ti da des dos go ver nos es- 
ta du ais ou mu ni ci pais.

Pa ra o pro ces so sim pli fi ca do, as va- 
gas são pa ra con ta dor, téc ni co de ní- 
vel su pe ri or – pro ces sos e ris cos, ana- 
lis ta de sis te mas – su por te, agen te ad- 
mi nis tra ti vo, téc ni co de ní vel su pe ri or 
sê ni or, téc ni co de ní vel su pe ri or ple- 
no, ana lis ta am bi en tal, ana lis ta am bi- 
en tal ple no, ad mi nis tra dor, ana lis ta 
de sis te ma sê ni or – pro gra ma ção, 
ana lis ta de sis te ma sê ni or – re qui si to 
tes te, ana lis ta de sis te ma sê ni or – web 
de sig ner, ana lis ta de sis te mas sê ni or – 
DBA geó lo go, téc ni co de ní vel su pe ri- 
or – tec nó lo go, ar qui te to, ana lis ta de 
sis te mas mas ter – pro gra ma ção, ana- 
lis ta de sis te mas mas ter – web de sig- 
ner, ana lis ta de sis te mas mas ter – re-

Ins cri ção

• ca das trar-se no sí tio ele trô ni co do 
DEC e pre en cher os da dos pes so ais e 
pro fis si o nais
• ob ter a Guia de Re co lhi men to da 
União – GRU na pá gi na da Se cre ta ria 
do Te sou ro Na ci o nal (www.stn.fa zen- 
da.gov.br) e efe tu ar o seu pa ga men to 
em qual quer agên cia do Ban co do 
Bra sil, no va lor de R$ 45 pa ra ca da ins- 
cri ção
• se guir as ins tru ções pa ra o pre en- 
chi men to da GRU e o pa ga men to da 
ta xa de ins cri ção se gun do ori en ta ções 
do edi tal
• cer ti fi car-se de que dis po rá de to- 
dos os re qui si tos e dos do cu men tos 
ne ces sá ri os pa ra a con tra ta ção (ad- 
mis são), es pe ci fi ca dos no edi tal, an- 
tes de efe tu ar o pa ga men to da ta xa de 
ins cri ção, ha ja vis ta que não ha ve rá 
de vo lu ção da im por tân cia pa ga, ain- 
da que efe tu a da a mai or ou em du pli- 
ci da de

A CONTRATAÇÃO SERÁ DE ATÉ 90 DIAS, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

qui si tos/tes tes, ad mi nis tra dor sê ni or, 
ar qui te to ple no, ar qui te to sê ni or, ar- 
qui te to mas ter, con ta dor sê ni or, en- 
ge nhei ro ci vil sê ni or, en ge nhei ro ci vil 
mas ter, en ge nhei ro ele tri cis ta sê ni or, 
téc ni co em edi ca ções sê ni or, pro gra- 
ma dor PHP, ana lis ta de sis te mas ple- 
no – pro gra ma dor PHP, ar qui te to jú ni- 
or, en ge nhei ro ci vil sê ni or, en ge nhei- 
ro ci vil ple no, en ge nhei ro ci vil jú ni or, 
en ge nhei ro ele tri cis ta ple no, en ge- 
nhei ro me câ ni co jú ni or, téc ni co em 
edi ca ções jú ni or, de se nhis ta ple no e 
téc ni co ad mi nis tra ti vo ple no.

Con for me o edi tal, 5% das va gas 
são pa ra pes so as com de fi ci ên cia e 
20% a can di da tos ne gros. A con tra ta- 
ção se rá de até 90 di as, com pos si bi li- 
da de de pror ro ga ção por iguais ou su- 
ces si vos pe río dos, a cri té rio do con- 
tra tan te, por até 4 anos. Já o pra zo de 
va li da de do pro ces so se le ti vo se rá de 
dois anos, con ta dos a par tir da ho mo- 
lo ga ção do re sul ta do nal, tam bém 
com pos si bi li da de de pror ro ga ção por 
igual pe río do.

Os re qui si tos pa ra a ins cri ção no 
pro ces so se le ti vo são:

DA RE DA ÇÃO

• ja nei ro re ce bem no dia 22
• fe ve rei ro, em 24 de ju lho
• mar ço, 29 de ju lho
• abril, 31 de ju lho
• maio, 5 de agos to
• ju nho, 7 de agos to
• ju lho, 12 de agos to
• agos to, 14 de agos to
• se tem bro, 17 de agos to
• ou tu bro, 19 de agos to
• no vem bro, 21 de agos to
• de zem bro, 26 de agos to

BENEFÍCIO

700 mil recebem hoje
1ª parcela do auxílio

OS BENEFICIÁRIOS QUE VÃO RECEBER A 1ª PARCELA DO AUXÍLIO

A Cai xa vai cre di tar a pri mei ra par ce la do au xí lio
emer gen ci al pa ra 721.337 be ne fi ciá ri os a par tir de ho je,
quar ta-fei ra (22), pa ra os nas ci dos em ja nei ro.

Os be ne fi ciá ri os en tram no ci clo 1 do no vo ca len dá rio
de pa ga men to, que pas sou a ser or ga ni za do em ci clos de
cré di to na pou pan ça so ci al di gi tal e sa que em es pé cie.

Os be ne fi ciá ri os que vão re ce ber a pri mei ra par ce la
do au xí lio emer gen ci al no ci clo 1 fi ze ram o ca das tro en- 
tre 17 de ju nho e 2 de ju lho. O cré di to e o sa que são es ca- 
lo na dos pe lo mês de ani ver sá rio.

Se gun do es se ca len dá rio, nas ci dos em:

O sa que em di nhei ro se rá en tre os di as 25 de ju lho e
17 de se tem bro.

Co mo so li ci tar?

Se le ção

• a) cli car na aba “Bol sas”;
• b) em se gui da, cli car em “Ade rir ao Ca -
das tro Úni co”;
• c) pre en cher o Ca das tro Úni co e acei tar
as con di ções de par ti ci pa ção;

• d) re a li zar o uplo ad dos do cu men tos, em
for ma to PDF, lis ta dos no edi tal.
• e) ain da, na aba “Bol sas”, cli car em “So li -
ci ta ção de Bol sa”, “So li ci ta ção de Bol sa Au -
xí lio” e se le ci o nar o au xí lio de se ja do;
• f) im pri mir o com pro van te de ins cri ção.

• a) cli car em “ins cre ver-se” no se le ti vo
“Se le ção do Au xí lio Emer gen ci al de
In clu são Di gi tal – Alu nos Ue ma EaD;
• b) ca so já pos sua ca das tro, bas ta ape nas
efe tu ar o lo gin e pre en cher as in for ma ções
so li ci ta das;
• c) ca so não pos sua ca das tro, bas ta cli car
na op ção “Ca das tre-se ago ra” e pre en cher
as in for ma ções so li ci ta das;
• d) em se gui da, re a li zar o uplo ad dos do -
cu men tos na se ção “Ge ren ci a men to de
Do cu men tos”, em for ma to PDF, lis ta dos no
edi tal.

Con di ções pa ra par ti ci par

UEMA

Como solicitar auxílio de inclusão digital

A UEMA VAI DISTRIBUIR ATÉ CINCO MIL CHIPS COM PLANO MENSAL DE DADOS MÓVEIS

Atra vés do pro gra ma, vão ser dis po ni bi- 
li za dos até cin co mil chips com pla no men- 
sal de da dos mó veis (3G/4G), via Ser vi ço
Mó vel Pes so al (SMP), com pa co tes de da- 
dos de 20GB men sais, pa ra que as sim os
alu nos se le ci o na dos pos sam ter as con di- 
ções téc ni cas pa ra o aces so à in ter net nas
vol tas às au las. 

Con fi ra o edi tal com ple to:

Po dem se ins cre ver no pro gra ma es tu- 
dan tes ma tri cu la dos em cur sos de gra du a- 
ção pre sen ci al ou Edu ca ção à Dis tân cia
(EaD), Pro gra ma En si nar ou Pro gra ma
PRO FI TEC, com com pro va da si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca.

Pa ra os es tu dan tes dos cur sos pre sen ci- 
ais, to das as eta pas do pro ces so se le ti vo se- 
rão efe tu a das pe lo Sis te ma In te gra do de
Ges tão de Ati vi da des Aca dê mi cas (Si gUe- 
ma). Ao aces sar o sis te ma, o es tu dan te de- 
ve:

Já pa ra os es tu dan tes dos cur sos EaD, o
pro ces so se rá fei to via sis te ma de se le ti vos,
pe lo si te da Ue ma Net. Ao aces sar o sis te- 
ma, o es tu dan te de ve:

Ren da fa mi li ar bru ta men sal per ca pi ta
de até um sa lá rio mí ni mo; Ter cur sa do to do
o en si no mé dio em es co la pú bli ca ou, co- 
mo bol sis ta in te gral, em es co la par ti cu lar e
não pos suir vín cu lo em pre ga tí cio.

DA RE DA ÇÃO

En ten da o ca so

FORTUNA

Preso suspeito de incendiar ônibus

INCÊNDIO DEIXOU VEÍCULOS COMPLETAMENTE DESTRUÍDOS. REGISTRO FEITO POR MORADORES

A Po lí cia Mi li tar pren deu o sus pei to de
ter ate a do fo go em três ôni bus es co la res
na por ta da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de For tu- 
na, no úl ti mo do min go (19), no in te ri or do
Ma ra nhão.

Ain da não se sa be o mo ti vo que te ria le- 
va do ao ocor ri do, mas se gun do in for ma- 
ções po li ci ais, o sus pei to de ve res pon der
por da no ao pa trimô nio pú bli co.

O in cên dio dei xou os veí cu los com ple- 
ta men te des truí dos. O acon te ci men to foi
re gis tra do por mo ra do res em uma pra ça
no cen tro da ci da de.

No úl ti mo do min go (19), ao me nos três
ôni bus es co la res fo ram in cen di a dos na
por ta da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de For tu na,
in te ri or do Ma ra nhão.

Ini ci al men te, a sus pei ta era de que se

tra ta va de um pro tes to de mo ra do res, mas
in ves ti ga ções po li ci ais che ga ram até um
sus pei to, que de ve rá res pon der por da no
ao pa trimô nio pú bli co.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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Após Jackie Stewart dizer que "problema de diversidade não é tão grande quanto
parece", Mario Andretti questiona intenções do hexacampeão sobre manifestações

Co rinthi ans re pa tria ído lo

Pal mei ras per de ti tu la res

FÓRMULA 1

Hamilton decepcionado
com as “lendas” 

A
pós o tri cam peão Jac kie 
Stewart afir mar “que o pro- 
ble ma de di ver si da de na F1 
não é tão gran de quan to pa- 

re ce”, foi a vez de ou tra len da da ca te- 
go ria, ex-pi lo to ita li a no Ma rio An dret- 
ti, que é na tu ra li za do nor te-ame ri ca- 
no, ques ti o nar as in ten ções de Lewis 
Ha mil ton com as ma ni fes ta ções an- 
tir ra cis mo na F1, co mo o ato de se ajo- 
e lhar an tes da cor ri das e o fa to de a 
Mer ce des ter pin ta do o car ro de pre to, 
por exem plo. “Eu res pei to mui to 
Lewis, mas por que se tor nar um mi li- 
tan te? Ele sem pre foi acei to e con quis- 
tou o res pei to de to do o mun do. Acho 
que o ob je ti vo dis so é pre ten si o so. En- 
tão sin to is so e ele es tá cri an do um 
pro ble ma que não exis te. Pin tan do 
seu car ro de pre to, eu não sei o que ele 
fa rá. Eu co nhe ci pi lo tos de di fe ren tes 
ori gens, cor ri das e sem pre os re ce bi 
de bra ços aber tos. No au to mo bi lis mo, 
in de pen den te men te da cor, vo cê tem 
que ga nhar seu lu gar com re sul ta dos e 
is so é o mes mo pa ra to dos”, afir mou 
An dret ti.

O pi lo to usou su as re des so ci ais pa- 
ra mos trar sua de cep ção com An dret ti 
e Stewart e pa ra res pon der as afir ma- 
ções do pi lo to ame ri ca no, pe lo qual 
diz ter enor me res pei to. “Is so é de cep- 
ci o nan te, mas in fe liz men te é uma re- 
a li da de que al gu mas das ge ra ções 
mais ve lhas, que ain da ho je têm voz, 
não con se guem sair do seu pró prio 
mun do pa rar re co nhe cer que há um 
pro ble ma. No va men te, is so é pu ra ig- 
no rân cia, mas is so não vai me im pe- 
dir de con ti nu ar lu tan do por mu dan- 
ça. Nun ca é tar de pa ra apren der e es- 
pe ro que es se ho mem, pe lo qual sem- 
pre ti ve res pei to, pos sa de di car al gum 
tem po pa ra se edu car”, afir ma Ha mil- 
ton.

O PILOTO INGLÊS LEWIS HAMILTON SE AJOELHOU EM ATO ANTIRRACISTA NA HUNGRIA

GETTY IMAGES

Ape sar da vi tó ria ca te gó ri ca no 
Gran de Prê mio da Hun gria, Lewis Ha- 
mil ton não es ta va 100% fe liz após a 
cor ri da. Is so por que, ao con trá rio do 
que acon te ceu du as eta pas an te ri o- 
res, em Spi el berg (Áus tria), não hou ve 
nes te do min go um ato an tir ra cis ta or- 
ga ni za do. Até fo ram usa das no va- 
men te ca mi se tas com a fra se “End Ra- 
cism” (“Fim ao Ra cis mo”), mas os pi- 
lo tos não se ajo e lha ram de for ma or- 
ga ni za da – o ato é um co nhe ci do sím- 
bo lo an tir ra cis ta. Pa ra Ha mil ton, a F1 
pre ci sa or ga ni zar me lhor uma for ma 

de pro mo ver a men sa gem con tra o ra- 
cis mo e a fa vor da di ver si da de.

Is so é de cep ci o nan te, 

mas in fe liz men te é uma 

re a li da de que al gu mas 

das ge ra ções mais ve lhas

PALMEIRAS E CORINTHIANS

Clássico marca o retorno do Paulistão

Com qua tro me ses de atra so, Co- 
rinthi ans e Pal mei ras vão se en fren tar
pe la 11ª ro da da do Cam pe o na to Pau- 
lis ta ho je, quar ta-fei ra, às 21h30. De
mar ço até ju lho, os clu bes fo ram obri- 
ga dos a pa rar, de ram fé ri as ao elen co
e ain da con vi vem com con sequên ci as
de uma cri se pro vo ca da pe lo no vo co- 
ro na ví rus.

O Dér bi que se ria dis pu ta do no dia
22 de mar ço, em Ita que ra, co lo ca ria
fren te a fren te ri vais em mo men tos
dis tin tos na tem po ra da. A clas si fi ca- 
ção ain da man tém uma di fe ren ça
con si de rá vel en tre al vi ne gros (11
pon tos) e al vi ver des (19 pon tos) atu- 
al men te, mas am bos vão pa ra o clás si- 
co com mu dan ças im por tan tes.

De pois de um iní cio ruim de tem- 

po ra da, o Co rinthi ans ten ta fa zer o
tra ba lho de Ti a go Nu nes em ba lar.
Após po lê mi cas, o trei na dor foi ban- 
ca do pe lo pre si den te An drés San chez.

Com pro ble mas fi nan cei ros, os co- 
rin ti a nos con vi ve ram com no tí ci as
so bre dí vi das, atra sos sa la ri ais, blo- 
quei os e pro ces sos ju di ci ais du ran te a
pan de mia. Mas is so não im pe diu o
clu be de acer tar um im por tan te re tor- 
no: Jô foi con tra ta do, mas es tá fo ra do
clás si co por que ain da não foi re gu la- 
ri za do.

Do ti me que em pa tou com o Itu a no
no dia 15 de mar ço, Pe dro Hen ri que,
Vag ner Lo ve e Yony Gon za lez não fa- 
zem mais par te do plan tel. Can til lo
tes tou po si ti vo pa ra Co vid-19 e se rá
des fal que no Dér bi.

A boa no tí cia é a vol ta de Ra mi ro,
que na que le mo men to ini ci a va a
tran si ção pa ra o cam po após le são no
jo e lho. Mas a gran de mu dan ça acon- 
te ce mes mo na de fe sa: tam bém re cu- 
pe ra do de pu bal gia que o ti rou de
com ba te nos pri mei ros me ses do ano,
Da ni lo Ave lar as su me va ga na za ga
pe la pri mei ra vez.

Um pro vá vel Co rinthi ans tem Cás- 
sio, Fag ner, Gil, Da ni lo Ave lar e
Sidcley; Ga bri el, Ca ma cho e Lu an; Ra- 
mi ro, Eve ral do e Bo sel li.

O Pal mei ras se pre pa ra va pa ra ter
ape nas um des fal que na Are na Co- 
rinthi ans: Mar cos Ro cha, sus pen so
pe lo car tão ver me lho em Li mei ra. O
pro ble ma pa ra os al vi ver des é que
Van der lei Lu xem bur go viu es sa lis ta
cres cer e fi car ain da mais im por tan te
nos úl ti mos 120 di as.

Ti tu lar e des ta que da za ga pal mei- 
ren se, Gus ta vo Gó mez não te ve o seu
no vo con tra to re gis tra do até o mo- 
men to. Atle ta e di re to ria ain da dis cu- 
tem ajus tes no vín cu lo, que era de em- 

prés ti mo até 30 de ju nho e que o Ver- 
dão ga ran te ser ago ra de fi ni ti vo até
ju nho de 2024.

Rony foi con tra ta do com pe so de
ser o prin ci pal re for ço pal mei ren se
pa ra 2020 e ago ra de pen de de um
efei to sus pen si vo pa ra ter con di ção
de jo go – ele foi sus pen so pe la Fi fa por
cau sa de um im bró glio com o Al bi rex
Ni i ga ta, do Ja pão.

Mas ne nhu ma mu dan ça se rá tão
sen ti da no Ver dão quan to a saí da de
Du du, ne go ci a do com o Al Duhail, do
Ca tar. Em as pec tos de im por tân cia
pa ra o ti me, ido la tria pa ra a tor ci da e
tam bém pa ra a for ma ção tá ti ca. Pa ra
en cai xar o ti me com Rony, Du du, Wil- 
li an e Luiz Adri a no, Van der lei Lu xem- 
bur go vi nha apos tan do em uma for-
ma ção com qua tro ata can tes an tes da
pa ra da.

A res pos ta ime di a ta do Ver dão foi
po si ti va e deu ao ti me 100% de apro- 
vei ta men to an tes da pa ra li sa ção, com
vi tó ri as con tra Ti gre e Gua ra ní do Pa- 
ra guai pe la Li ber ta do res. Ago ra o trei- 
na dor se rá obri ga do a re pen sar em
sua for ma ção por per der jus ta men te
o atle ta que vi nha sen do uti li za do co- 
mo ar ma dor.

Até o mo men to, o Pal mei ras re gis- 
trou cin co ca sos de Co vid-19 no elen-
co, sem de ta lhes so bre os atle tas in-
fec ta dos. 

Van der lei Lu xem bur go tam bém
tes tou po si ti vo e já re tor nou aos tra- 
ba lhos. A di re to ria do Ver dão de ci diu
in for mar no vos ca sos so men te na
che ga da da de le ga ção aos es tá di os,
em di as de jo gos.

Uma pro vá vel for ma ção pa ra o
Dér bi tem: We ver ton; Ga bri el Me ni no
(Mayke), Fe li pe Me lo, Vi tor Hu go e
Ma tías Viña; Bru no Hen ri que, Ra mi- 
res e Rapha el Vei ga (Lu cas Li ma); Ga-
bri el Ve ron (Gus ta vo Scar pa), Wil li an e
Luiz Adri a no.

PAC no dia 22

PROBLEMAS

Cordino cancela
reapresentação

CORDINO ESTÁ SEM LIBERAÇÃO SANITÁRIA PARA TREINAR

Com gran des pro ble mas na tem po ra da 2020, o Cor di- 
no não se re a pre sen ta ou na úl ti ma se gun da-fei ra (20). A
On ça sus pen deu o re tor no das ati vi da des por fal ta de li- 
be ra ção sa ni tá ria no mu ni cí pio de Bar ra do Cor da.

A ci da de de Bar ra do Cor da se gue com cres cen te no
nú me ro de ca sos do no vo co ro na ví rus. No bo le tim di- 
vul ga do pe la Se cre tá ria Es ta du al de Saú de (SES), na noi- 
te do úl ti mo do min go (19), o mu ni cí pio já re gis tra va
mais de 2.000 ca sos da do en ça.

Já re bai xa do ma te ma ti ca men te no Es ta du al o Cor di- 
no tem ape nas um jo go a cum prir na com pe ti ção. A des- 
pe di da da Sé rie A do Ma ra nhen se pa ra o ti me de Bar ra
do Cor da es tá mar ca do pa ra o dia 4 de agos to.

A equi pe en ca ra o São Jo sé, que tam bém es tá em si tu- 
a ção com pli ca da na ta be la de clas si fi ca ção. Com qua tro
pon tos con quis ta dos em seis jo gos, o Pei xe Pe dra pre ci- 
sa ven cer o Cor di no, den tro do Es tá dio Le an drão e ain da
tor cer por tro pe ços do Ma ra nhão Atlé ti co Clu be con tra
Ju ven tu de Sa mas e Mo to Club.

O Pi nhei ro Atlé ti co Clu be vol ta às ati vi da des ho je,
quar ta-fei ra (22). O Bú fa lo da Bai xa da ini cia os trei na- 
men tos de olho na par ti da con tra o Im pe ra triz, no Es tá- 
dio Frei Epi fâ nio d’Aba dia. O PAC é o ter cei ro co lo ca do
do Ma ra nhen se 2020 com 9 pon tos, e de pen de ape nas
de um em pa te ou uma vi tó ria pa ra se ga ran tir na pró xi- 
ma fa se da com pe ti ção. O pri mei ro re for ço anun ci a do
pe lo clu be foi o téc ni co por tu guês Luis Mi guel. (S.D)

PREPARAÇÃO CONTÍNUA

Sampaio continua
trabalho intenso

OS ATLETAS TREINAM DE OLHO NO RETORNO DO FUTEBOL

FOTO: LUCAS ALMEIDA

O Sam paio Cor rêa ini ci ou mais uma se ma na de tra- 
ba lho, com ati vi da des em dois pe río dos no CT Jo sé Car- 
los Ma ci ei ra. In ten si fi ca ções dos trei na men tos vi san do
a re to ma da das com pe ti ções ofi ci ais, que re tor na rão no
mês de agos to.

A co mis são téc ni ca se gue com o pla ne ja men to de
trei no in te gra do, ali an do a par te fí si ca com mo vi men ta- 
ções tá ti cas e téc ni cas, já com o téc ni co Léo Con dé tes- 
tan do op ções pa ra mon tar o ti me ti tu lar.

De vol ta ao clu be após pas sa gem em 2018, o la te ral
Luis Gus ta vo já es tá trei nan do ao la do dos de mais com- 
pa nhei ros, as sim co mo o za guei ro Da ni el Fe li pe, con tra- 
ta do jun to ao Vol ta Re don da-RJ.

O téc ni co Léo Con dé co men tou bre ve men te so bre a
fi lo so fia de jo go a ser im plan ta da pa ra que o Sam paio
pos sa de sen vol ver atu a ções só li das na tem po ra da. “Es- 
ta mos tra ba lhan do pa ra bus car o equi lí brio, mar can do
bem sem a bo la, com to dos par ti ci pan do do mo men to
de fen si vo, e quan do ter a bo la pro por o jo go, bus car as
jo ga das de ata que. Ten tar re pe tir o per fil de jo go que deu
cer to em 2015 aqui no clu be, e foi as sim nos ou tras equi- 
pes por on de pas sei”, fri sou.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Seleção mescla terror e humor. Filmes e séries são capazes de provocar tanto susto
quanto riso

ZUM BI LÂN DIA

ZUM BI LÂN DIA: ATI RE DU AS VE ZES

ES CO LA DA MOR TE

ACA DE MIA DE VAM PI ROS – O BEI JO
DAS SOM BRAS

INA TI VI DA DE PA RA NOR MAL 2

SOM BRAS DA NOI TE

GO O SE BUMPS 2

MAR TE ATA CA

LOS SPOOKYS

GREM LINS

HBO GO

Comédias assustadoras
para ver na pandemia

O
es pe ci al Mor tos de rir reú ne
fil mes e sé ri es que mes clam
ter ror com hu mor. Nas
obras se le ci o na das, bo as

atu a ções ca pa zes de pro vo car sus tos e
ri sos, co mo em Zum bi lân dia: Ati re
du as ve zes.

 A pro gra ma ção, que es tá dis po ní- 
vel em ju lho no stre a ming da HBO
(HBO Go), exi be as se guin tes pro du- 
ções:

Nes ta his tó ria so bre um mun do do- 
mi na do por zum bis, um cowboy que
cur te as sas si nar mor tos-vi vos te rá
que unir for ças com três jo vens que
co lo ca rão sua pa ci ên cia à pro va. Tal- 
lahas see per ce be rá que, além de com- 
ba ter zum bis, te rá que con fi ar e con- 
vi ver com des co nhe ci dos.

Na sequên cia de Zum bi lân dia, Tal- 
lahas see vai com seu gru po de ca ça- 
do res de zum bis à Ca sa Bran ca, on de
te rão que se de fen der de no vos ti pos
de mor tos-vi vos. En quan to ten tam
sal var o mun do, os mem bros da gan- 
gue tam bém te rão que apren der a
con vi ver em gru po.

Um pres ti gi o so in ter na to de eli te se
trans for ma em uma are na in fer nal
quan do uma mis te ri o sa cra te ra li be ra
cri a tu ras sub ter râ ne as agres si vas. Em
meio ao ca os que des trói os an ti gos

có di gos e ri tu ais da ins ti tui ção, alu nos
e pro fes so res en fren tam uma lu ta
san gren ta pe la so bre vi vên cia.

Ro se é a guar diã vam pi ra (cru za- 
men to de vam pi ro e hu ma no) de Lis- 
sa, uma prin ce sa vam pi ra da re a le za
Mo roi, que é a pri mei ra na li nha de
su ces são ao tro no. Quan do elas vol- 
tam à aca de mia, uma sé rie de ata ques
co lo ca rá Lis sa em pe ri go, en quan to
en fren tam a pre sen ça de vam pi ros
imor tais.

De pois de per der sua ama da Kisha
em um aci den te de car ro, Mal colm re- 
co me ça a vi da ca san do com Me gan,
que tem dois fi lhos. As cri an ças e a ca- 
sa pas sam a ser al vo de ati vi da des pa- 
ra nor mais. As coi sas se tor nam ain da
mais com pli ca das quan do Kisha res- 
sus ci ta e se mu da pa ra o bair ro.

Bar na bas Col lins, um vam pi ro pre- 
so nu ma tum ba du ran te dois sé cu los
por An ge li que Bou chard, uma bru xa
des pei ta da, é li be ra do aci den tal men- 
te em 1972. Ago ra, além de se adap tar
ao mun do mo der no e aju dar a sua fa- 
mí lia de ca den te, ele tam bém te rá que
li dar com os ata ques de An ge li que,
que con ti nua ob ce ca da por ele.

Ao ex plo rar uma ca sa aban do na da,
às vés pe ras do Hal lowe en, Sonny e
Sam en con tram um ma nus cri to in-
com ple to, es cri to pe lo fa mo so au tor
de con tos de ter ror R. L. Sti ne. Mal sa-
bem que ao abri-lo es ta rão pres tes a
tra zer as cri a tu ras mais te ne bro sas
pa ra o mun do re al.

Dis cos vo a do res vin dos de Mar te
che gam à Ter ra, mas os ali e ní ge nas
não são ami gá veis. En quan to as au to-
ri da des ten tam de tê-los, eles ex plo- 
dem tu do o que en con tram. A so lu ção
po de es tar com o es tra nho Ri chie e
sua lu ná ti ca avô Nor ris.

Es ta sé rie foi cri a da pe los co me di-
an tes do Saturday night li ve Fred Ar- 
mi sen e Lor ne Mi cha els. Fa la da prin- 
ci pal men te em es pa nhol, Los
Spookys se gue um gru po de ami gos
que trans for ma seu amor por ter ror
em um ne gó cio pe cu li ar, cu jo ob je ti vo
é pro por ci o nar me do aos cli en tes que
o de man dam.

Nes te clás si co de 1984, o pai de
Billy le va pa ra ca sa um pe que no ani- 
mal que não po de ser ex pos to à luz ou
à água e nem ser ali men ta do após a
meia-noi te. Quan do Billy de so be de ce
as re gras, to da a ci da de se vê ame a ça- 
da pe la mais tra ves sa e pe ri go sa das
cri a tu ras.

INOVAÇÃO

Coala Festival anuncia
versão virtual para 2020

COALA FESTIVAL TERÁ FORMATO INOVADOR

Se ade quar ao ‘no vo nor mal’ tem si do o prin ci pal de- 
sa fio de to dos os in di ví du os ao re dor do mun do por con- 
ta da pan de mia de co ro na ví rus e das me di das de iso la- 
men to so ci al. Não foi di fe ren te pa ra oCo a la Fes ti val. O
even to, que acon te ce anu al men te des de 2014, pre ci sou
rei ma gi nar a edi ção de 2020 pa ra re criá-la vir tu al men te,
e mes mo on li ne, su pe rar as ex pec ta ti vas do pú bli co com
uma trans mis são ino va do ra.

Du ran te 6 edi ções, o fes ti val foi re a li za do no Me mo ri- 
al da Amé ri ca La ti na, em São Pau lo, com o in tui to de
apre sen tar o me lhor da mú si ca bra si lei ra – das no vas ex- 
pe ri men ta ções, rit mos e es ti los ao clás si co, à bos sa no va
e à MPB. Com um li ne-up que in ter ca la shows com DJs
Sets, o even to re vi si ta as so no ri da des na ci o nais de ma- 
nei ra ori gi nal, e se tor nou, por tan to, um dos fes ti vais
mais es pe ra dos pe lo pú bli co.

Em 2020, os or ga ni za do res não dei xa rão o pú bli co
sem ce le brar o me lhor da mu si ca li da de do país e tra rão
um even to vir tu al que pro me te ser tão fod* quan to os fí- 
si cos. No dia 12 de se tem bro, a par tir das 14 ho ras no ca- 
nal ofi ci al do YouTubedo Co a la Fes ti val, os fãs e aman tes
da mú si ca na ci o nal têm um en con tro mar ca do com a
trans mis são de cin co shows e qua tro DJs. O li ne-up ain- 
da não foi di vul ga do.

O Co a la Fes ti val em 2020 se rá re a li za do vir tu al men te,
com trans mis sões de shows e apre sen ta ções que acon- 
te ce rão em meio à na tu re za – lo cal es co lhi do por ser um
re fú gio se re no pa ra re cor dar a tran qui li da de du ran te o
iso la men to e dis tan ci a men to so ci al. Pa ra es ta edi ção, os
or ga ni za do res pre ci sa ram re de se nhar o for ma to do
even to. Ga bri el An dra de, um dos ide a li za do res e tam- 
bém cu ra dor do fes ti val, con tou co mo foi o pro ces so de
re cri a ção em en tre vis ta à Rol ling Sto ne Bra sil.

“Foi um pro ces so cri a ti vo bem in ten so e de sa fi a dor
[trans for mar em um even to vir tu al], por que são mui tas
as pos si bi li da des de se fa zer is so, mas não te mos ex pe ri- 
ên cia com ne nhu ma de las, ri sos. Ti ve mos uma sé rie de
idei as e de for ma tos di fe ren tes, mas des de o co me ço
pen sa mos em co mo man ter a gran di o si da de de um fes- 
ti val”, ex pli cou Ga bri el.

TEATRO

Por que Hamilton virou fenômeno

HAMILTON É UM MUSICAL QUE ESTREOU OFF-BROADWAY EM 2015

O con cei to de es ca la ção de ato res in de- 
pen den te de su as et ni as não era no vo
quan do Ha mil ton, o mu si cal cri a do por
Lin-Ma nu el Mi ran da, es tre ou no off-
Broadway em 2015. A prá ti ca – fre quen te- 
men te cha ma da de co lor-blind cas ting (es- 
ca la ção ce ga pa ra co res, em tra du ção li vre)
– in clu si ve já ti nha pas sa do pe la pró pria
Broadway em ca sos pon tu ais de Je sus Cris- 
to Su pers tar, Les Mi sé ra bles e Na tasha, Pi- 
er re & O Gran de Co me ta de 1812. Mas
quan do Ha mil ton es tre ou, tra zen do ato res
não-cau ca si a nos no pa pel dos pais fun da- 
do res dos EUA, al go mu dou.

Is so vem de um mo ti vo mui to sim ples: o
que Ha mil ton fez, ape sar de com par ti lhar
cer ta de fi ni ção em co mum, não é co lor-
blind cas ting, e sim pra ti ca men te o con trá- 
rio dis so. Pa ra Lin-Ma nu el Mi ran da, a es- 
co lha de en con trar ato res de et ni as va ri a- 
das pa ra in ter pre tar per so na gens re ais e
co nhe ci da men te bran cos não é ce ga. É
cons ci en te, pro po si tal e fun da men tal, e
uma de ci são sem a qual Ha mil ton não se- 
ria o fenô me no que é ho je. E sem is so, a
Broadway não te ria ga nho uma das mai o- 
res re pre sen ta ções ar tís ti cas de di ver si da- 
de de to dos os tem pos.

Pa ra quem não es tá tão fa mi li a ri za do
com Ha mil ton, va le ex pli car que Lin-Ma- 
nu el Mi ran da cri ou o con cei to de sua pe ça
pa ra con tar “a his tó ria dos EUA da épo ca
atra vés dos EUA atu al”. Ba se an do-se na
ideia de que Ale xan der Ha mil ton ti nha o
há bi to de es cre ver pa ra es ca par das ad ver- 
si da des da vi da, Mi ran da per ce beu o pa ra- 

le lo en tre a vi da do po lí ti co e de di ver sos
rap pers, e quan do de ci diu com por a mai or
par te do mu si cal em rap e hip-hop não ha- 
ve ria co mo es ca par da es ca la ção. Na mai o- 
ria das mon ta gens do mu si cal, no mes co- 
mo Ge or ge Washing ton, Tho mas Jef fer son
e Aa ron Burr, po lí ti cos – bran cos – mui to
fa mi li a res pa ra o ame ri ca no co mum, são
in ter pre ta dos por ho mens ne gros.

O di re tor da pro du ção, Tho mas Kail, fa- 
lou so bre is so com to das as le tras ao The
Guar di an: “Nós nun ca ima gi na mos a es ca- 
la ção de ou tro mo do. Es ta mos mui to cons- 
ci en tes do que fi ze mos aqui, is so não é co- 
lor-blind cas ting”. E ape sar de pa re cer um
ato po lí ti co afron to so atu al men te, em épo- 
ca de cres ci men to de po lí ti cas an ti-imi gra- 
ção, a cri a ção de Ha mil ton vem de mui to
an tes. “Em 2009, quan do Lin es cre veu a
pri mei ra mú si ca, não ha via Bre xit, não ha- 
via Trump”, re lem brou Kail.

Com o pas sar do tem po, uma das fra ses
mais icô ni cas da pe ça, “Im mi grants – we
get the job do ne” (al go co mo imi gran tes, a
gen te co lo ca a mão na mas sa) , se tor nou
um dos mo men tos mais aplau di dos das
apre sen ta ções de Ha mil ton ao re dor do
mun do. Is to por que, tra di ci o nal men te, ne- 
nhum dos pais fun da do res ou dos sol da dos
da guer ra de in de pen dên cia são es tu da dos
ou en ten di dos des ta ma nei ra. Em Ha mil- 
ton, imi gran tes são ex pli ci ta dos e exal ta- 
dos, não ape nas pe lo seu pro ta go nis ta, que
foi pa ra os EUA das An ti lhas, co mo pe lo
fran cês Marquês de La Fayette, um dos
pro ta go nis tas do pri mei ro ato. 

CINEMA

‘Tenet’ e ‘Invocação do Mal 3’ são adiados

TENET JÁ TEVE SUA DATA DE ESTREIA ADIADA PELO MENOS DUAS VEZES

Os des do bra men tos do avan ço da pan- 
de mia con ti nu am ge ran do con sequên ci- 
as na in dús tria ci ne ma to grá fi ca. Os fil mes
Te net e In vo ca ção do mal 3: A or dem do
demô nio, que es tre a ri am em bre ve, fo ram
adi a dos de vi do a não con fir ma ção de que
as sa las de ci ne ma es ta ri am aber tas pa ra
re ce ber as pro du ções pe lo mun do.

Te net é o ca so mais pe cu li ar. O fil me já
foi pa ra o quar to adi a men to de da ta de es- 
treia. Mar ca do pa ra 17 de ju lho, pas sou
pa ra 31 de ju lho e de pois pa ra 12 de agos- 
to. Ago ra, o lon ga de Ch ris topher No lan
so bre in ver são do tem po es tá sem da ta,
mas o es tú dio dá pre vi são pa ra o lan ça- 
men to ain da em 2020.

Se gun do o Hollywood Re por ter, a War- 
ner Bros. pla ne ja lan çar fil mes de acor do
com o con tro le da pan de mia em paí ses,
re giões e ci da des. Ou se ja, ca da lo cal te rá
uma da ta dis tin ta. Des sa for ma, a da ta
pre vis ta de 27 de agos to pa ra es treia do
Bra sil não es tá con fir ma da.

Ou tro fil me da War ner Bros. que te ve a
da ta al te ra da foi o ter ror In vo ca ção do mal
3: A or dem do demô nio. O lon ga-me tra- 
gem da tri lo gia que ini ci ou o uni ver so
com par ti lha do de hor ror do di re tor e pro- 
du tor Ja mes Wan, foi adi a do pa ra 4 de ju- 
nho de 2021. A si tu a ção de le é mais sim- 
ples, pois não há a ne ces si da de de for çar
um lan ça men to em 2020.

Por mais que al guns es tú di os já es te jam
vol tan do as gra va ções. As sa las de ci ne ma
ain da es tão fe cha das, e es te fa to tor na in- 
viá vel o lan ça men to de al guns fil mes,
prin ci pal men te block bus ters, que de pen- 
dem dos nú me ros e do su ces so vin do das
bi lhe te ri as.

Lon gas co mo Viú va Ne gra, Mu lher-Ma- 
ra vi lha 1984 e 007 sem tem po pa ra mor rer
de ci di ram pos ter gar as da tas de es treia
pa ra o fi nal de 2020, na es pe ran ça de um
con tro le da pan de mia até o fi nal do ano e
a re a ber tu ra dos ci ne mas.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020

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

