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

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

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

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

No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro informou por redes 
sociais ter testado positivo na 3ª avaliação do contágio do covid-19, para 
o qual anunciou ter tomado hidroxicloroquina na primeira testagem, o 
produto mais debatido em meio à pandemia entra de novo na berlinda. 

Pendenga da pandemia

Pandemia fecha 
empresas e atrapalha o 

surgimento de novos 
negócios no Maranhão
Dados da Junta Comercial revelam que, apesar 

de saldo positivo, expectativa de crescimento 
foi frustrada no primeiro semestre deste ano em 
comparação a 2019. Para os empreendedores 
que optarem por não fechar as portas, o desafio 

é achar uma solução.   PÁGINA 2

De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 14 cidades tem acesso a esgotamento 
sanitário por rede coletora. Nesse suplemento, duas variáveis básicas foram investigadas: existência de serviço de esgotamento sanitário 

por rede coletora e de serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição. PÁGINA 9
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Sampaio Corrêa inicia 
disputa da Série B do 

Brasileiro contra o 
Vitória dia 8 de agosto

A CBF também divulgou a tabela com 
horários e datas dos jogos da Série B do 
Campeonato Brasileiro de 2020. O Sampaio 
Corrêa já pode fazer seu planejamento para as 
primeiras 10 rodadas da competição nacional 
diante dos principais adversários. PÁGINA 11

Vila Apaco recebe 
asfaltamento e 

obras de drenagem 
O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda 

Júnior,  tem acompanhado de perto 
as ações do programa São Luís em Obras 
que somente na Vila Apaco vai implantar 

cerca 7 km de asfaltamento; na zona 
rural, além da pavimentação, há obras de 

drenagem e construção de galerias 
e pontes. PÁGINA 6

ZONA RURAL

Volta às aulas pode 
expor as pessoas 
do grupo de risco 

Dados levantados pela Fiocruz apontam 
que a volta às aulas pode expor um 

público vulnerável ao novo coronavírus.  
o número de pessoas, idosos e adultos, 

que vivem com crianças em idade escolar 
e tem diabetes, doença do coração ou 

doença do pulmão é de cerca de 9,3 
milhões. PÁGINA 3

AULA PRESENCIAL

Confira as principais mudanças do novo Marco Legal do Saneamento
PÁGINA 7



oimparcial.com.brCORONAVÍRUSGeorge Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com2

PA TRICK ABREU

Sal do po si ti vo

Di fi cul da de pa ra fe char

Im pac tos re ais e cri a ti vi da de pa ra em pre en der
Pro je ções e ex pec ta ti vas: va ci na con tra o ví rus in cen ti va
em pre en de do ris mo

Pandemia

Crise fecha empresas
no Maranhão

O
em pre sá rio e per so nal trai ner Da ni el Araú jo
es ta va des de agos to de 2019 à fren te de uma
aca de mia de cros s fit em São Luís. “Um so nho
que foi ide a li za do por mui to tem po”, con ta o

pro fis si o nal de Edu ca ção Fí si ca. Tur mas re gu la res, cli- 
en te la sa tis fei ta, tu do se guia con for me o pla ne ja do, com
ex pec ta ti va de cres ci men to du ran te o ano. No en tan to,
com o avan ço glo bal da pan de mia do no vo co ro na ví rus,
Da ni el e o só cio se vi ram obri ga dos a sus pen der as ati vi- 
da des pre sen ci ais no dia 20 de mar ço. Pa ra ten tar con ti- 
nu ar no mer ca do, a saí da foi man ter ati vi da des on-li ne.
E, as sim, o ne gó cio fun ci o nou até o dia 22 de ju nho,
quan do os cli en tes re ce be ram o anún cio do fe cha men to
de fi ni ti vo da aca de mia, que fi ca va em lo cal pri vi le gi a do
na ca pi tal ma ra nhen se: de fren te pa ra o mar, na Ave ni da
Li to râ nea.

O fim da jor na da no box de cros s fit foi re ple to de tris- 
te za e de cep ção, se gun do Araú jo. “Ten ta mos de to das as
ma nei ras evi tar o en cer ra men to das nos sas ati vi da des,
mas fi ca mos pra ti ca men te sem re cei ta ne nhu ma du ran- 
te três me ses e as con tas con ti nu a vam a che gar. En tão,
não ti ve mos ou tra saí da a não ser fe char em de fi ni ti vo,
an tes que as nos sas dí vi das che gas sem a um va lor im- 
pos sí vel de pa gar mos”, de sa ba fa.

A aca de mia do Da ni el foi ape nas uma das 5.020 em- 
pre sas que fe cha ram as por tas no pri mei ro se mes tre de
2020 em to do o Ma ra nhão. Da dos da Jun ta Co mer ci al do
Es ta do do Ma ra nhão (Ju ce ma), ór gão li ga do à Se cre ta ria
de Es ta do de In dús tria, Co mér cio e Ener gia (Seinc), re- 
ve lam que es se nú me ro é, de for ma um tan to quan to
sur pre en den te, me nor do que o to tal re fe ren te ao mes- 
mo pe río do de 2019, quan do 6.382 em pre sas en cer ra- 
ram as ati vi da des no es ta do – re pre sen tan do uma que da
de cer ca de 27%.

En quan to mi lha res de em pre sá ri os vi ram os so nhos
do pró prio ne gó cio – a mai o ria, atro pe la da pe lo co ro na- 
ví rus – trans for ma rem-se ape nas em me mó ri as, 17.607
no vos em pre en di men tos fo ram for ma li za dos jun to à Ju- 
ce ma. Por tan to, o sal do, ou se ja, a di fe ren ça en tre a
quan ti da de de em pre sas aber tas e fe cha das, no pri mei- 
ro se mes tre des te ano é de 12.587.

O sal do do pri mei ro se mes tre de 2019, quan do 17.856
ne gó ci os fo ram aber tos e 6.382 fo ram en cer ra dos, foi
mais bai xo: 11.474. Ou se ja: a cri se da Co vid-19 até in ti- 
mi dou em pre en de do res, mas pa re ce ter cau sa do me nos
im pac tos no ce ná rio ge ral, pe lo me nos, até ago ra.

Ao se ob ser var so men te os tri mes tres, é pos sí vel no tar
que, nos três pri mei ros me ses, o nú me ro de fe cha men- 
tos pra ti ca men te se man te ve – fo ram 3.058 em pre sas fe- 
cha das no pri mei ro tri mes tre de 2020, con tra 3.076 no
pri mei ro tri mes tre de 2019. Já no se gun do tri mes tre
(abril, maio e ju nho), du ran te a pan de mia, o nú me ro de
em pre sas fe cha das atin giu 1.962, con tra 3.306 no mes- 
mo pe río do de 2019.

A ex pli ca ção pa ra es sa di fe ren ça po de es tar nas di fi- 
cul da des ope ra ci o nais en fren ta das pe las em pre sas na
ho ra de fe char uma em pre sa. É o que de fen de o vi ce-
pre si den te pa ra As sun tos de Eco no mia e Fi nan ças da
As so ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão, Fer nan do Du ai li- 
be. “O nú me ro de fe cha men tos caiu dras ti ca men te, pois
ha via a di fi cul da de ope ra ci o nal que, nes te ca so, não se
re su miu ape nas ao ato de en vi ar o do cu men to de ex tin- 
ção pa ra a Ju ce ma, mas que de ve ter ocor ri do, prin ci pal- 
men te, pe la di fi cul da de em pri mei ro re sol ver ques tões
ad mi nis tra ti vas, so ci e tá ri as e tri bu tá ri as, tam bém di fi- 
cul ta das pe lo mo men to”, ana li sa Du ai li be.

Opi nião com par ti lha da pe lo eco no mis ta, pro fes sor e
pes qui sa dor do De par ta men to de Eco no mia da Uni ver- 
si da de Fe de ral do Ma ra nhão, Fe li pe de Ho lan da: “O
lock down foi de cre ta do em maio. O que po de mos di zer
é que, pro va vel men te, o fe cha men to de em pre sas foi su- 
bes ti ma do, uma vez que, de vi do ao iso la men to so ci al,
há mui tas em pre sas que dei xa ram de ope rar e ain da não

co mu ni ca ram es te fa to à Jun ta Co mer ci al do Es ta do do
Ma ra nhão”, res sal ta Fe li pe.

Ou tro fa tor se ria a di nâ mi ca do avan ço da pan de mia
no es ta do. “O iso la men to não afe tou o Ma ra nhão por in- 
tei ro, afe tou prin ci pal men te a ca pi tal e mui tas em pre sas
no in te ri or não dei xa ram de fa zer seus in ves ti men tos,
por is so, não hou ve uma que da mais abrup ta”, apon ta
Du ai li be.

Pa ra os em pre en de do res que op ta rem por não fe char
as por tas, o de sa fio é achar uma so lu ção pa ra que os ne- 
gó ci os con ti nu em aber tos. A mi gra ção pa ra os ne gó ci os
on-li ne é uma saí da, co mo ten tou o Da ni el com a aca de- 
mia.

Is so é exa ta men te o que in di ca a ge ren te es ta du al do
Se brae no Ma ra nhão pa ra Aten di men to e Re la ci o na- 
men to com o Cli en te, Hil de nê Maia: “Os em pre sá ri os
de vem con ti nu ar in ves tin do no uso de tec no lo gi as pa ra
apro xi mar su as em pre sas ca da vez mais dos cli en tes. As
re des so ci ais po dem, por exem plo, ser usa das não ape- 
nas pa ra ven der, mas na ma nu ten ção do re la ci o na men- 
to com o cli en te. As em pre sas de vem bus car sem pre o
equi lí brio en tre re cei tas e des pe sas pa ra man ter a saú de
fi nan cei ra da em pre sa. Is so é mui to im por tan te nes se
mo men to econô mi co que vi ve mos”, es cla re ce Maia.

O fa to é que o re fle xo do fe cha men to de em pre sas so- 
men te se rá per ce bi do mais adi an te. “Mui tas das em pre- 
sas que não con se gui rão se man ter te rão um pra zo mai- 
or de al guns me ses exis tin do ain da no pa pel e ten ta rão
en con trar uma so lu ção pa ra con ti nu a rem aber tas, mas,
não ha ven do, aca ba rão in do pa ra as es tá ti cas de fe cha- 
men to”, ates ta Du ai li be.

Já pa ra a ge ren te do Se brae, mes mo as em pre sas que
en con tra ram uma so lu ção pa ra não fe char e já re a bri- 
ram du ran te a cha ma da re to ma da econô mi ca, tam bém
te rão tra ba lho pa ra se man ter. “O ide al é que o do no fa ça
um no vo pla ne ja men to e re crie o seu po si ci o na men to
no mer ca do”, su ge re Maia.

Con se lho que tam bém po de ser vir pa ra as 17.607 no- 
vas em pre sas cons ti tuí das no Ma ra nhão no pri mei ro se- 
mes tre des te ano – 251 a me nos do que no mes mo pe río- 
do de 2019. A di fe ren ça po de até ser mí ni ma e sur pre en- 
den te, di an te de um acon te ci men to tão avas sa la dor ao
re dor do mun do, co mo a pan de mia; mas re ve la o quan- 
to os pla nos de cres ci men to econô mi co, com a ge ra ção
de em pre go e ren da, fo ram frus tra dos pe la Co vid-19 es- 
te ano no Ma ra nhão.

Ou tro fa tor im por tan te nes se ce ná rio é a fa ci li da de de
re gis tro de no vos em pre en di men tos, co mo ex pli ca o
pre si den te da Ju ce ma, Sér gio Som bra: “O sis te ma Em- 
pre sa Fá cil e o pro gra ma Ju ce ma Di gi tal ti ve ram um pa- 
pel cru ci al nes se pro ces so, pois ho je to do trâ mi te de re- 
gis tro de em pre sas é re a li za do por meio da in ter net,
com fer ra men tas on-li ne e, tam bém, com a equi pe em
ho me of fi ce. As sim, con se gui mos as se gu rar que o flu xo
de de man das fos se to tal men te aten di do, mes mo com o
aten di men to pre sen ci al sus pen so en tre mar ço e ju nho”,
in for ma Som bra.

Do to tal de 17.607 no vas em pre sas cons ti tuí das es te
ano, 13.279 são en qua dra das co mo Mi cro em pre en de- 
do res In di vi du ais (MEI), cer ca de 75%. Pa ra to das elas, o
uso da tec no lo gia e a ca pa ci da de de adap ta ção fo ram e
são de ter mi nan tes pa ra a ma nu ten ção e cri a ção de no- 
vos ne gó ci os, co mo tam bém apon ta a ge ren te do Se- 
brae: “Es te é um dos pi la res do com por ta men to em pre- 
en de dor: adap tar-se às mu dan ças fren te a no vos de sa fi- 
os. E foi is so mes mo o que acon te ceu com es sa pan de- 
mia. As com pras pe la in ter net, em pra ti ca men te qua tro
me ses de iso la men to so ci al, cres ce ram ex pres si va men- 
te”, ilus tra Hil de nê Maia.

As ven das on-li ne fo ram ado ta das por Araú jo Ne to,
só cio de uma fa mo sa re de de ba res de São Luís que vem
con se guin do so bre vi ver em meio à cri se, in clu si ve, ex- 
pan din do os ne gó ci os mes mo du ran te a pan de mia. No
iní cio de ju lho, o em pre sá rio, que já con ta va com du as
uni da des, abriu uma ter cei ra em ple no Cen tro His tó ri co
da ca pi tal, na Praia Gran de.

“O que fi ze mos de di fe ren te pa ra não fe char mos foi o

que fi ze mos du ran te to da nos sa exis tên cia, uma ges tão
fi nan cei ra e co mer ci al de qua li da de. Sus pen de mos os
con tra tos en quan to não po día mos abrir e foi as sim que
pu de mos se gu rar to dos os fun ci o ná ri os, sem de mis- 
sões”, con ta Ne to. “E a no va lo ja já era um pro je to an ti go,
con cluí do an tes da pan de mia, e iria inau gu rar em mar- 
ço, an tes do de cre to de fe cha men to do go ver no do Es ta- 
do. A gen te já ti nha o pro je to por que acre di ta mos no po- 
ten ci al do Cen tro His tó ri co”, con clui.

Es se po ten ci al tu rís ti co e cul tu ral do Ma ra nhão, sim- 
bo li za do pe lo Cen tro His tó ri co de uma ca pi tal que é Pa- 
trimô nio His tó ri co e Cul tu ral da Hu ma ni da de, é uma
das ati vi da des que mais co la bo ram pa ra a eco no mia
ma ra nhen se, e que ain da ca re ce de mais de sen vol vi- 
men to pa ra con tri buir de for ma ain da mais efe ti va. No
en tan to, pa ra o eco no mis ta e mes tre em De sen vol vi- 
men to So ci o e conô mi co, Di e go Hen ri que Ma tos, as ati- 
vi da des econô mi cas – in cluin do o se tor tu rís ti co -de- 
vem ado tar cau te la em qual quer pro je ção.

“O tu ris mo cul tu ral é uma das ati vi da des que mais co- 
la bo ram com a eco no mia ma ra nhen se. As fes ti vi da des
ju ni nas, por exem plo, anu al men te, atra em mui tos tu ris- 
tas ao Es ta do, o que não pô de ocor rer em 2020. É pro vá- 
vel que, quan do as ati vi da des fo rem re to ma das com se- 
gu ran ça, es te se tor de ve rá atrair um nú me ro con si de rá- 
vel de tu ris tas e ob ser va do res pa ra o Ma ra nhão”, pro je ta
o eco no mis ta.

Ele tam bém é cau te lo so di an te das es ta tís ti cas in di- 
ca rem um ce ná rio es ta bi li za do e até pro mis sor, com
pra ti ca men te o mes mo nú me ro de em pre sas abrin do e
me nos em pre sas fe chan do. Pa ra ele, a se gu ran ça dos in- 
ves ti men tos pas sa pe la des co ber ta de uma va ci na e a
con se quen te ga ran tia de saú de e se gu ran ça.

“A re cu pe ra ção da eco no mia de ve ser len ta e ain da in- 
se gu ra, en quan to não hou ver uma va ci na que ga ran ta a
nor ma li da de das ope ra ções. En quan to du ra rem as re co- 
men da ções de dis tan ci a men to so ci al e de fe cha men to
de al guns se to res econô mi cos, ob ser va re mos com mui- 
ta cau te la qual quer pro je ção. Po de mos su ge rir que o se- 
gun do se mes tre já de ve rá apon tar uma so lu ção mais
con cre ta em re la ção à pan de mia e que, aos pou cos, al- 
gu mas ati vi da des vão re tor nan do à sua nor ma li da de.
Ve jo uma ple na re to ma da dos in ves ti men tos ape nas
quan do ti ver mos uma va ci na, até lá é bem di fí cil ser ta- 
xa ti vo em qual quer pre vi são”, as se gu ra Ma tos.

Mes mo ain da sem a va ci na e sem pre vi são con cre ta
de uma “vol ta ao nor mal”, o Ín di ce de Con fi an ça do Em- 
pre sá rio do Co mér cio (Icec) de São Luís apre sen tou va- 
ri a ção po si ti va de +5,4% em ju lho, após um re cuo de
-45,9% no pe río do de mar ço a ju nho e re gis tro de qua tro
me ses con se cu ti vos de de sa ce le ra ção, se gun do a Fe de- 
ra ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta- 
do do Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), “um re sul ta do que
apon ta pa ra o iní cio da re cu pe ra ção da con fi an ça dos
em pre en de do res, que de ve rá se con so li dar no mé dio
pra zo”, se gun do o ór gão.

De qual quer for ma, a res pos ta pa ra uma re cu pe ra ção
sau dá vel das ati vi da des econô mi cas pas sa pe la aná li se
da re la ção do ní vel do con su mo de bens e ser vi ços com a
ma nu ten ção dos em pre gos e do po der aqui si ti vo das
pes so as.

Ao mes mo tem po em que as es ta tís ti cas da Ju ce ma
po dem ser pro mis so ras ou en co ra ja do ras, a Pes qui sa
Na ci o nal por Amos tra de Do mi cí li os Con tí nua (PNAD
Con tí nua), di vul ga da em maio pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro
de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), re ve la que o Ma ra nhão
fe chou o 1º tri mes tre des te ano com 424 mil de sem pre- 
ga dos – com ta xa de de so cu pa ção em 16,1%, um au- 
men to de 4% em re la ção ao tri mes tre an te ri or (ou tu bro,
no vem bro e de zem bro de 2019). “Gran des chan ces de
que no se gun do tri mes tre, com a in te ri o ri za ção da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus no in te ri or, que o ín di ce se
apro xi me da mar ca dos 20%”, ava lia o eco no mis ta Fe li pe
de Ho lan da.

Ao que tu do in di ca, cau te la é o que não po de rá fal tar –
com a saú de e com os in ves ti men tos.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Levantamento aponta que mais de 9 milhões de pessoas com quadros que podem
agravar a doença moram com crianças em idade escolar

Ações pa ra con ter pan de mia

EDUCAÇÃO

Volta às aulas pode
expor  grupo de risco

D
a dos le van ta dos pe la Fi o- 
cruz apon tam que a vol ta às 
au las po de ex por um pú bli- 
co vul ne rá vel ao no vo co ro- 

na ví rus. De acor do com o le van ta- 
men to, o nú me ro de pes so as, ido sos e 
adul tos, que vi vem com cri an ças em 
ida de es co lar e tem di a be tes, do en ça 
do co ra ção ou do en ça do pul mão é de 
cer ca de 9,3 mi lhões. Mais sus ce tí veis 
às com pli ca ções que a do en ça po de 
ter, a ex po si ção des se gru po po de ria 
le var a so bre car ga dos sis te mas de 
saú de, além de au men tar a ta xa de 
mor ta li da de.

Os da dos fo ram ob ti dos pe lo Mo ni- 
to ra Co vid-19, sis te ma que in te gra da- 
dos so bre a pan de mia lan ça do pe lo 
La bo ra tó rio de In for ma ção em Saú de 
(LIS) do Ins ti tu to de Co mu ni ca ção e 
In for ma ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca 
em Saú de (ICICT), da Fi o cruz. Os da- 
dos ob ti dos apon tam que es sas pes- 
so as que es ta ri am en tre os gru pos de 
ris co e mo ram com me no res em ida de 
es co lar (en tre 3 e 17 anos) equi va lem a 
4,4% da po pu la ção bra si lei ra. Se 10% 
des se to tal ne ces si ta rem de cui da dos 
in ten si vos, se ri am cer ca de 900 mil 
pes so as que po de ri am pre ci sar de tra- 
ta men to in ten si vo. “Se to mar mos co- 
mo re fe rên cia a ta xa de le ta li da de ob- 
ser va da no país, is so po de re pre sen tar 
35 mil óbi tos so men te nes sa po pu la- 
ção”, aler ta a por meio de no ta téc ni- 
ca.

De acor do com o le van ta men to, 
ape sar das cri an ças e ado les cen tes re- 
pre sen ta ram 2,5% dos ca sos e te rem 
uma le ta li da de mui to bai xa, uma

FIOCRUZ ALERTA QUE PÚBLICO VULNERÁVEL PODE SER EXPOSTO NA VOLTA ÀS AULAS

even tu al con ta mi na ção des tes po de- 
ria le var o ví rus pa ra den tro de ca sa, 
on de es ses gru pos de ris co po de ri am 
con trair a do en ça. Os adul tos se ri am 
os res pon sá veis pe lo mai or nú me ro 
de ca sos, 74,3%; en quan to os ido sos 
re pre sen tam 23,3% dos in fec ta dos. 
En tre tan to, 75,5% das mor tes cau sa- 
das pe la do en ça ocor re em mai o res de 
60 anos. “O au men to do con ta to en tre 
es tes gru pos po de fa ci li tar a trans mis- 
são do ví rus e sob ris co gru pos de mai- 
or vul ne ra bi li da de, co mo por ta do res 
de do en ças crô ni cas e ido sos. A pro- 
ba bi li da de de trans mis são se cun dá ria 
do ví rus SARS-CoV-2 no am bi en te do- 
mi ci li ar foi es ti ma da em 12 a 30% , 
sen do a po pu la ção ido sa mais sus ce- 
tí vel a in fec ções”, diz a no ta.

Den tre os 9.276.860 ido sos e adul- 
tos com di a be tes, do en ça do co ra ção 
ou do en ça do pul mão, que mo ram 
com cri an ças e ado les cen tes em ida de 
es co lar se ri am: 3.879.379 (1,8% da po- 
pu la ção do país) com ida de en tre 18 e 
59 anos; e ou tros 5.397.482 (2,6% da 

po pu la ção do país) de mai o res de 60 
anos. “Não é uma ta re fa fá cil con ta bi- 
li zar a po pu la ção po ten ci al men te ex- 
pos ta em fun ção da re to ma da do ano 
le ti vo, já que nes se ca so não se tra ta 
so men te de es tu dan tes, mas tam bém 
seus po ten ci ais con ta tos, não só no 
am bi en te do mi ci li ar, mais igual men- 
te du ran te o trans por te”, aler ta o tex- 
to, que com ple men ta: “Es ta no ta téc-
ni ca cha ma a aten ção vul ne rá vel pa ra 
o aco me ti men to de ca sos gra ves e 
que, com a vol ta às au las, te rão o ris co 
au men ta do, da do que o ví rus po de rá 
pas sar a es tar pre sen te em seu do mi-
cí lio”.

O es ta do com a mai or quan ti da de 
de de pes so as en qua dra das nes sa si- 
tu a ção é São Pau lo, com mais de 2 mi- 
lhões de pes so as, 2.085.949. Na 
sequên cia es tá Mi nas Ge rais, com 
1.025.518 pes so as. Os de mais es ta dos 
não ul tra pas sa ri am 1 mi lhão de pes- 
so as. Ro rai ma se ria o es ta do com a 
me nor quan ti da de de pes so as ex pos- 
tas a es sa si tu a ção, com 18.315.

PANDEMIA

Apenas em 2021 pessoas começarão a receber vacina

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE RESSALTA SUCESSO OBTIDO PELAS CANDIDATAS À VACINAS PARA COVID-19

Di re tor-exe cu ti vo da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS), Mi cha el
Ryan mos trou on tem, oti mis mo com
o su ces so ob ti do pe las can di da tas a
va ci nas pa ra CO VID-19 até ago ra nos
tes tes, po rém tam bém pe diu re a lis mo
na ex pec ta ti va so bre pra zos pa ra uma
va ci na bem-su ce di da e so bre sua ta xa
de efi cá cia. Nes se qua dro, ele in sis tiu
na ne ces si da de de que se man te nham
e re for cem as me di das com pro va das
pa ra con ter a dis se mi na ção do pro- 
ble ma.

“Sen do re a lis ta, es ta mos ace le ran- 
do o má xi mo pos sí vel, mas te mos de
ga ran tir se gu ran ça, to mar to da pre- 
cau ção pa ra ter re sul ta do se gu ro”, co- 
men tou Ryan so bre as va ci nas em de- 
sen vol vi men to. “Mas, sen do re a lis ta,
se rá na pri mei ra par te do pró xi mo
ano até que co me ce mos a ver pes so as
sen do va ci na das”, pre viu ele, du ran te
ses são de per gun tas e res pos tas, ao la- 
do da lí der da res pos ta da OMS à pan- 
de mia, Ma ria Van Kerkho ve.

Ryan dis se que há no tí ci as po si ti vas
na bus ca pe las va ci nas, co mo o fa to
de que as can di da tas que até ago ra
che ga ram à fa se 1 dos tes tes fo ram
apro va das, mos tran do que são se gu- 
ras. Ele tam bém elo gi ou o fa to de que

pes so as têm se can di da ta do pa ra os
tes tes. “Es ta mos tra ba lhan do com
mui tos par cei ros pa ra ex pan dir os
tes tes pe lo mun do”, in for mou.

O di re tor-exe cu ti vo da OMS lem- 
brou que é pre ci so ter uma va ci na se- 
gu ra e efi caz, mas tam bém ga ran tir
es ca la na pro du ção e dis tri bui ção.
“Pre ci sa mos ga ran tir jus ti ça” na dis- 
tri bui ção de las, res sal tou.

Além de pe dir re a lis mo so bre pra- 
zos, Ryan lem brou que as va ci nas em
ge ral não são 100% efi ca zes. “Te re mos
de ver o quão efi ca zes as va ci nas se rão
e por quan to tem po du ra rá a pro te- 
ção”, afir mou. “A ideia de que te re mos
uma va ci na em dois ou três me ses e de
re pen te es se ví rus irá em bo ra, eu ado- 
ra ria di zer is so pa ra vo cês, mas não é
re a lis ta.”

Ryan tam bém dis se que a OMS tem
vis to al guns “re sul ta dos po si ti vos em
cer tos me di ca men tos” con tra a do en- 
ça. De qual quer mo do, en fa ti zou a im- 
por tân cia de que as pes so as man te- 
nham as me di das pa ra con ter sua dis- 
se mi na ção, o que fa ci li ta rá o tra ba lho
de imu ni za ção por va ci nas à fren te.
“Há mui to que po de mos fa zer ago ra”,
in sis tiu. “Pre ci sa mos tra ba lhar o mais
du ro pos sí vel pa ra nos li vrar mos do
ví rus”, dis se tam bém.

Ma ria Van Kerkho ve afir mou nes ta
quar ta-fei ra que a en ti da de es pe ra a
cri a ção de uma va ci na efi ci en te con-
tra a do en ça. En quan to is so, po rém,
ela in sis tiu que as pes so as de vem se
con cen trar em ações que fun ci o nam
pa ra con ter o pro ble ma, co mo o uso
de más ca ras, o dis tan ci a men to fí si co,
tes tes em ca sos sus pei tos, iso la men to
dos sus pei tos e dos do en tes e o ras tre- 
a men to de seus con ta tos.

Du ran te co le ti va da OMS, a du pla
Ryan e Ma ria in sis tiu no fa to de que
“to dos têm um pa pel” na lu ta con tra o
pro ble ma, se ja em su as ações co ti di a-
nas, se ja no ca so das au to ri da des e
das po lí ti cas pú bli cas e com ou tras
na ções.

Ques ti o na da so bre más ca ras,
Kerkho ve dis se que a OMS re co men- 
da o uso de las so bre tu do pa ra pes so as
em co mu ni da des nas quais o ví rus
cir cu la, es pe ci al men te pa ra aque las
que au xi li am do en tes da CO VID-19.
Além dis so, a más ca ra é ins tru men to
im por tan te em lo cais nos quais não é
pos sí vel fa zer o dis tan ci a men to fí si co
ade qua do. De qual quer mo do, ela re-
co men dou que se evi tem lo cais fe cha- 
dos e lo ta dos, nes se mo men to da pan-
de mia.

Distanciamento  reduz
gravidade de sintomas

A ado ção de me di das co mo dis tan ci a men to so ci al,
uso de más ca ras e la va gem fre quen te das mãos re du- 
zem não ape nas o nú me ro de pes so as in fec ta das pe la
co vid-19, co mo tam bém a gra vi da de dos sin to mas da- 
que les que ado e cem. Es tu do da Uni ver si da de de Zu ri- 
que (Suí ça) com mais de 500 sol da dos acom pa nhou a
dis se mi na ção da do en ça em uma ba se mi li tar.

Co mo já se sus pei ta va, pa re ce ha ver uma re la ção di- 
re ta en tre a quan ti da de de par tí cu las vi rais às quais a
pes soa é ex pos ta e a in ten si da de dos sin to mas que ela
de sen vol ve. Quan to mais ví rus, mai or a chan ce de ado e- 
cer gra ve men te. Is so po de ex pli car, por exem plo, a ten- 
dên cia de pro fis si o nais de saú de que es tão li dan do di re- 
ta men te com do en tes apre sen ta rem for mas mais gra ves
da in fec ção do que ou tras ca te go ri as de tra ba lha do res.

O no vo es tu do, de ci en tis tas da Uni ver si da de de Zu ri- 
que, foi pu bli ca do na “Cli ni cal In fec ti ous Di se a ses”, da
So ci e da de Ame ri ca na de Do en ças In fec ci o sas. Se gun do
o es tu do, a ado ção das me di das de pre ven ção re duz a
car ga vi ral no am bi en te e al te ra a ro ta de trans mis são da
in fec ção de uma trans mis são di re ta – de uma pes soa pa- 
ra a ou tra por meio de go tí cu las con ta mi na das – pa ra
uma trans mis são in di re ta, que ocor re por meio de su- 
per fí ci es con ta mi na das.

Os ci en tis tas acom pa nha ram um sur to de co vid-19
em uma ba se do Exér ci to da Suí ça, em Ai ro lo. Três com- 
pa nhi as es ta vam lo ta das na ba se, num to tal de 508 sol- 
da dos. Os mi li ta res das com pa nhi as 2 e 3 di vi di ram as
mes mas bar ra cas e ti ve ram con ta to pró xi mo em áre as
co muns e na co zi nha. Já os da com pa nhia 1 fi ca ram iso- 
la dos a uma dis tân cia de três quilô me tros e ado ta ram
me di das de pre ven ção. As ida des dos sol da dos va ri a vam
en tre 18 e 28 anos.

De pois que o pri mei ro ca so de co vid-19 sur giu na
com pa nhia 3, a do en ça ra pi da men te se alas trou na que- 
le gru po e no da com pa nhia 2 Dos 354 sol da dos, 30%
apre sen ta ram sin to mas da do en ça. Em con tra par ti da,
dos 154 mi li ta res da com pa nhia 1 ne nhum apre sen tou
sin to mas, em bo ra te nha ha vi do de tec ção do ví rus em
ma te ri al so ro ló gi co.

“Es sa des co ber ta su ge re que a re du ção da car ga vi ral
po de não ape nas le var a uma pro ba bi li da de re du zi da de
in fec ção, mas tam bém po de cau sar uma in fec ção as sin- 
to má ti ca, além de po der in du zir a uma res pos ta imu no- 
ló gi ca em uma par te dos in fec ta dos”, es cre ve rem os au- 
to res. Os ci en tis tas aler ta ram, no en tan to, que o es tu do
foi fei to com jo vens sau dá veis e, por is so, seus re sul ta- 
dos não po dem ser ex tra po la dos pa ra gru pos mais vul- 
ne rá veis – co mo os de pes so as ido sas ou da que las com
co mor bi da des.

PANDEMIA

Fiocruz avalia condições
de trabalho na saúde

OBJETIVO É COMPREENDER O AMBIENTE E A JORNADA

A  Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) lan çou, on tem
(22), a pes qui sa Con di ções de Tra ba lho dos Pro fis si o nais
de Saú de no Con tex to da Co vid-19 no Bra sil. O es tu do
vai mos trar de re a li da de de cer ca de 1 mi lhão de mé di- 
cos, en fer mei ros, téc ni cos e au xi li a res de en fer ma gem e
fi si o te ra peu tas que atu am na li nha de fren te no com ba- 
te à do en ça pro vo ca da pe lo no vo co ro na ví rus.

O ob je ti vo é com pre en der o am bi en te e a jor na da de
ati vi da de, o vín cu lo com a ins ti tui ção, a vi da do pro fis si- 
o nal na pré-pan de mia e as con sequên ci as do atu al pro- 
ces so de tra ba lho, en vol ven do as pec tos fí si cos, emo ci o- 
nais e psí qui cos des se con tin gen te de tra ba lha do res.

A co or de na do ra do es tu do, Ma ria He le na Ma cha do,
des ta ca, no mo men to atu al, de nún ci as e re la tos de pro- 
fis si o nais que se di zem em si tu a ção de “pre ca ri za ção”
do vín cu lo de tra ba lho, com sa lá ri os atra sa dos, in se gu- 
ran ça e so bre car ga de tra ba lho, cau sam es tres se e ou tras
do en ças, além de des gas tes fí si cos e psí qui cos. “Co nhe- 
cer a re a li da de des se pro fis si o nal con tri bui rá pa ra o di- 
re ci o na men to de ações, es tra té gi as e po lí ti cas pú bli cas
que pro mo vam a me lho ria das con di ções de tra ba lho
das ca te go ri as atu an tes no en fren ta men to da pan de mia
do no vo co ro na ví rus. A par ti ci pa ção dos pro fis si o nais é
mui to im por tan te pa ra de li ne ar mos o ce ná rio atu al”,
diz a a pes qui sa do ra da Fi o cruz.

O pre en chi men to do ques ti o ná rio, que se rá res pon- 
di do on li ne, le va de 10 a 15 mi nu tos, e o par ti ci pan te te- 
rá a iden ti da de pre ser va da.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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» CHI CO SAN TAN NA
Jor na lis ta, é dou tor em ci ên ci as da in -
for ma ção e co mu ni ca ção pe la Uni ver si -
da des de Ren nes 1 (Fran ça)

Esperança no horizonte

Na se ma na em que o

Bra sil con ta bi li za mais

de 80 mil mor tes e 2,1

mi lhão de in fec ta dos

(1% dos bra si lei ros) pe la

co vid-19, bo as no tí ci as

sur gem nos mei os

ci en tí fi cos que bus cam

pe la va ci na con tra o

no vo co ro na ví rus. 

As bo as no vas vêm da In gla ter ra e
da Chi na, que anun ci a ram re sul ta dos
pro mis so res nos imu ni zan tes em que
es tão tra ba lhan do. Elas fa zem bro tar a
es pe ran ça de que, até me a dos do ano
que vem, a po pu la ção mun di al pos sa
ser imu ni za da. Mes mo as sim, es pe ci- 
a lis tas aler tam que ain da é ce do pa ra
a su pres são do iso la men to (quan do
for ne ces sá rio) e dis tan ci a men to so ci- 

al e das prá ti cas de hi gi e ni za ção di- 
fun di das nos úl ti mos me ses.

A va ci na de sen vol vi da pe la Uni ver- 
si da de de Ox ford — e que vem sen do
tes ta da no Bra sil — foi con si de ra da
se gu ra e apre sen tou res pos ta po si ti va
em tes tes clí ni cos com 50 mil pes so as.
Des se to tal, são 50 mil bra si lei ros,
pro fis si o nais de saú de que es tão na li- 
nha de fren te ao en fren ta men to da
pan de mia em São Pau lo e Rio de Ja- 
nei ro. No país, a pes qui sa es tá sen do
co or de na da pe lo Uni ver si da de Fe de- 
ral de São Pau lo (Uni fesp). De acor do
com a ins ti tui ção, se os tes tes nes ta
úl ti ma fa se fo rem bem-su ce di dos, em
ju nho o imu ni zan te po de ter o re gis- 
tro li be ra do e a Fi o cruz es ta rá ap ta a
pro du zir 100 mi lhões de do ses, em
du as eta pas.

Pe lo es tu do bri tâ ni co pu bli ca do na
re vis ta ci en tí fi ca The Lan cet, a va ci na
pro vo cou pou cos efei tos co la te rais,
co mo dor de ca be ça e fe bre, mas in- 
du ziu a pro du ção de an ti cor pos e gló- 
bu los bran cos ca pa zes de com ba ter o
no vo co ro na ví rus. Re sul ta dos se me- 
lhan tes fo ram di vul ga dos, tam bém,
no iní cio da se ma na, por um gru po de
pes qui sa do res chi ne ses. A pes qui sa,
que se gue pa ra a ter cei ra e úl ti ma fa se
de tes tes em se res hu ma nos, mos trou

que a va ci na é se gu ra e in duz à imu ni-
da de. O es tu do en vol veu 500 vo lun tá- 
ri os da ci da de de Wuhan, on de a pan-
de mia sur giu no fi nal do ano pas sa do.

Ou tra boa no tí cia foi a che ga da ao
Bra sil das pri mei ras do ses de ou tra va-
ci na cri a da na Chi na e que já se rá tes- 
ta da em qua tro es ta dos bra si lei ros
(Mi nas Ge rais, São Pau lo, Rio Gran de
do Sul e Pa ra ná), além do Dis tri to Fe- 
de ral. Sob a co or de na ção do Ins ti tu to
Bu tan tan, o imu ni zan te se rá apli ca do
em cer ca de 9 mil vo lun tá ri os. A ter- 
cei ra fa se da ex pe ri men ta ção de ve
du rar três me ses e, se tu do cor rer
bem, a pro du ção da va ci na te rá iní cio
no pró xi mo ano. O Bra sil tem ca pa ci-
da de de pro du zir 100 mi lhões de do-
ses e o país asiá ti co com pro me teu-se
a en vi ar ou tras 60 mi lhões pa ra a imu- 
ni za ção em mas sa.

O cer to é que, des de o apa re ci men- 
to da co vid-19, o mun do ci en tí fi co
não pou pou es for ços pa ra en con trar a
va ci na que po de de vol ver a es pe ran ça
à po pu la ção mun di al. Es pe ran ça que
es tá no ho ri zon te, mas que não po de
in du zir ao aban do no das úni cas prá ti- 
cas com pro va da men te efi ca zes, até
ago ra, pa ra en fren tar o no vo co ro na-
ví rus.

Eutanásia das serpentes

Em meio à pan de mia da co vid-19,
Bra sí lia foi sur pre en di da com a no tí- 
cia da exis tên cia de cri a tó ri os clan- 
des ti nos de ser pen tes sil ves tres e exó- 
ti cas – pos si vel men te fru to de trá fi co
de ani mais — e até de es pé ci mes ma- 
ri nhas, co mo tu ba rões e mo rei as. Se
es ses fa tos já pro vo ca ram es pan to em
mui ta gen te, pi or é a no tí cia de que al- 
guns dos es pé ci mes apre en di dos e
trans fe ri dos ao Jar dim Zo o ló gi co de
Bra sí lia cor rem ris co de vi da, pois po- 
de rão ser sa cri fi ca dos. Is so, sim, se ria
o fim da pi ca da.

Em de poi men to à im pren sa e em
re des so ci ais, o bió lo go e di re tor de
rép teis e an fí bi os do Zo o ló gi co de Bra- 
sí lia, Car los Edu ar do Nó bre ga, ad mi- 
tiu a eu ta ná sia de al guns ani mais, co- 
mo a ví bo ra-ver de-de-vo gel (Tri me re- 
su rus vo ge li). Se ria uma op ção pe lo
fa to de não ha ver an tí do to pa ra o ve- 
ne no de la no Bra sil. A ser pen te, da
mes ma for ma co mo a na ja ka outhia,
tam bém apre en di da, é na tu ral da
Ásia. Ora, que se im por te uma quan ti- 
da de su fi ci en te de so ro an ti o fí di co
ade qua do, de for ma a dar pro te ção
aos pro fis si o nais do Zoo.

Até ago ra, en tre es pé ci mes sil ves- 
tres e exó ti cas, o Jar dim Zo o ló gi co re- 
ce beu mais de 30 ser pen tes e ou tros
ani mais, tais co mo tar ta ru gas e ja bu- 
tis. Se gun do a Po lí cia Mi li tar Am bi en- 
tal, den tre as apre en di das, além da
Na ja (po pu lar men te co nhe ci da co mo
na ja de mo nó cu los) e da Ví bo ra Ver de,
se des ta cam uma Co bra-Rei (king
sna ke) al bi na e ou tras king sna kes tra- 
di ci o nais, co muns nos Es ta dos Uni- 

dos e no Mé xi co. Há tam bém es pé ci- 
mes de co bra-pa pa gaio — tí pi ca da
Re gião Amazô ni ca — e de cas ca vel
(rép til pre sen te nas três Amé ri cas).

Ani mais sil ves tres, co mo a ji boia
ar co-íris, tam bém apre en di da, even- 
tu al men te, po de rão vol tar à na tu re za.
As ser pen tes exó ti cas, con tu do, não
po dem ser in tro du zi das no meio am- 
bi en te. Tam bém não há co mo re pa- 
triá-las, até por que não se sa be a pro- 
ce dên cia exa ta e há a sus pei ta de que
al gu mas nas ce ram em ter ri tó rio bra- 
si lei ro, a par tir de ações do trá fi co de
ani mais que mo vi men tam, anu al- 
men te, mais de R$ 20 bi lhões. In ter na- 
ci o nal men te, o trá fi co de ani mais só
não é mais ren tá vel do que o trá fi co de
dro gas, ar mas e se res hu ma nos.

Cer ta vez, em vi si ta à Ale ma nha,
me sur pre en di com o Zo o ló gi co de
Ber lim. Em um país que en fren ta tem- 
pe ra tu ras abai xo de ze ro, há uma ala
to da vol ta da à Amazô nia Tro pi cal,
com tan ques com pi ra nhas, bo tos e ji- 
boi as. A afir ma ção do bió lo go de sa- 
cri fi car ser pen tes exó ti cas con tra ria
to da a fi lo so fia dos re no ma dos zo o ló- 
gi cos mun do afo ra. Ins ti tui ções des se
por te bus cam pos suir es pé ci mes dos
cin co con ti nen tes do pla ne ta. Não só
por que pro pi ci am mai or atra ção de
vi si tan tes e tu ris tas, mas, prin ci pal- 
men te, por per mi tir a pes qui sa ci en tí- 
fi ca mais am pla.

O GDF pre ci sa pen sar gran de. A
opor tu ni da de é úni ca. Mui to pro va- 
vel men te, o Zo o ló gi co de Bra sí lia tor- 
nar-se-ia um dos ra ros no Bra sil a ter
con di ções de ex por e es tu dar tais ani- 
mais, fa vo re cen do a re to ma da do tu- 
ris mo pa ra a ca pi tal fe de ral. O Ins ti tu- 
to Bu tan tã, em São Pau lo, pos sui um
úni co exem plar de na ja. En tre tan to,
em sen do de to tal im pos si bi li da de a

ma nu ten ção des ses ani mais no DF,
cer ta men te ou tras ins ti tui ções no
Bra sil ou no mun do te ri am in te res se
em re ce bê-las.

Até, quem sa be, o pró prio Bu tan tã,
no ta bi li za do pe la pro du ção de so ros
an ti o fí di cos. O Iba ma pa re ce não con- 
cor dar com o sa cri fí cio dos ani mais.
Afi nal, fa zer, co mo dis se o bió lo go, a
eu ta ná sia ne las — ter mo que con si de-
ra mos ina pro pri a do, pois eu ta ná sia
se apli ca a se res sem pers pec ti va de
vi da — de mons tra to tal fal ta de vi são.

Da mes ma for ma, po de se agir com
os ani mais ma ri nhos en con tra dos no
Ri a cho Fun do. Des de 2011, o GDF es- 
tu da a cri a ção no zo o ló gi co de um
aquá rio. Os dois tu ba rões e a en guia
apre en di dos po de ri am ser o em brião
des se pro je to. Em Or lan do, a Disney
re cons ti tuiu a flo res ta amazô ni ca. O
mes mo fez a ci da de de Van cou ver, no
gé li do Ca na dá. Lis boa tam bém cons- 
truiu um gran de aquá rio, on de os vi si-
tan tes pas sei am por bai xo dos ani- 
mais, in clu si ve sul-ame ri ca nos. Por
que não tra zer umas go ti nhas do mar
pa ra o Pla nal to Cen tral?

Darcy Ri bei ro de fen dia a cri a ção
em Bra sí lia de um mu seu na tu ral. In-
fe liz men te, a ideia nun ca saiu do pa- 
pel. Além das con tri bui ções ci en tí fi- 
cas e edu ca ti vas, uma ini ci a ti va des se
por te po de ria in cre men tar o tu ris mo
no Dis tri to Fe de ral. Bra sí lia ca re ce de
um es pa ço co mo es se. Me lhor ain da
se es se es pa ço for vi vo, não ape nas
com pos to por fós seis e es que le tos.
Além dis so, o zo o ló gi co com es sas ini- 
ci a ti vas po de pen sar mais al to. Por
que não uma fa cul da de de zo o lo gia?
Idei as e pro pos tas não fal tam. O que
não se po de é se ren der a so lu ções
cruéis e sim plis tas, co mo ma tar os
ani mais re cu pe ra dos

AU RE LI A NO NE TO*
· Mem bro da AML e AIL. au ri ne to@hot mail.com

Ou o Bra sil aca ba
com a Clo ro qui na,
ou a Clo ro qui na
aca ba com o Bra sil

O tí tu lo é lon go, mas de ve ser man ti do, por que o tex to
se rá bem mais cur to.

Além da li ve do de sem bar ga dor de São Pau lo, que, di- 
zem, co mo in fra tor rein ci den te, re sol veu agre dir um
guar da mu ni ci pal (“O se nhor não é po lí cia (…) não sa be
ler?” – “Vo cê quer que eu jo gue na sua ca ra? Faz aí, que
eu amas so e jo go na sua ca ra.” E etc., etc. etc. e tan tos
ou tros et cé te ras.), os Es ta dos Uni dos, o do Nor te, co mo
sem pre, trans fe ri ram pa ra a nos sa pá tria ama da os pro- 
ble mas da cu ra ou não cu ra da clo ro qui na, que, ain da
mais, tem o com pli ca do no me de hi dro xi clo ro qui na. 

De fa to, os nos sos “ami gos” do Nor te, que es tão sem- 
pre pre sen tes nos mo men tos mais con tur ba dos da nos- 
sa vi da, ha ja vis ta o gol pe de 64, man da ram pra cá três
mi lhões de com pri mi dos da tal clo ro qui na. Dois mi- 
lhões fo ram do a dos pe lo clo ro na qui nis ta Trump, que,
co mo o da qui, pou co es tá li gan do pa ra quem se con ta- 
mi na ou mor re da in fec ção do co ro na ví rus. E mais um
mi lhão fo ram do a dos pe la em pre sa far ma cêu ti ca No- 
var tis. A par des sas li be ra li da des ca pi ta lis tas, que dão
pa ra des con fi ar, pois a es mo la quan do é de mais o ce go
des con fia, ain da não se sa be qual foi o des ti no de mais
de um mi lhão e du zen tos mil de com pri mi dos de clo ro- 
qui na fa bri ca dos pe lo La bo ra tó rio do Exér ci to bra si lei- 
ro.

O Mi nis té rio da Saú de, atra vés de ge ne rais, co ro néis e
etc., têm re co men da do o uso des se mi la gro so me di ca- 
men to, a ser usa do de for ma pre ven ti va ou pro fi lá ti ca.
Es sa re co men da ção foi fei ta por es cri to e “de vi da men te”
di vul ga da. Po rém, sem a par ti ci pa ção de mé di co. Aliás,
o nos so Mi nis té rio, que tem a fi na li da de de tra tar da
saú de do po vo bra si lei ro, é di ri gi do por um ge ne ral, que
re cen te men te de cla rou que es tá cum prin do uma mis- 
são. Mas que mis são?, per gun ta-se em fa ce da atroz dú- 
vi da de se es tar nu ma guer ra, em que há ne ces si da de de
uma es tra té gia mi li tar, ou na imi nên cia de al gum con fli- 
to bé li co. Bem. São só elu cu bra ções. Me ras e va zi as elu- 
cu bra ções. O ge ne ral de ve es tar mui to pre o cu pa do com
o cum pri men to de sua ár dua mis são mé di co-lo gís ti ca,
nes sa guer ra tra va da com al gum ini mi go in vi sí vel.

Mas, o pi or de tu do is so é que es sa en xur ra da de com- 
pri mi dos, do a dos e fa bri ca dos, pre ci sam ser des car ta- 
dos, daí a cam pa nha in sis ten te con tra tu do e con tra to- 
dos. A So ci e da de Bra si lei ra de In fec to lo gia, jun ta men te
com ou tras or ga ni za ções na ci o nais e in ter na ci o nais,
tem di to que a tal clo ro qui na é ine fi caz pa ra pre ven ção
ou cu ra da Co vid-19, não de ven do ser usa da em qual- 
quer fa se do tra ta men to. Al guns in sis ti ram e mor re ram,
não sem an tes se ufa na rem de es tar to man do o tal me di- 
ca men to.

 Ou tros, que to ma ram e não sen ti ram os efei tos da
do en ça, es tão por aí fa zen do lo as ao tra ta men to. Uns
tan tos ou tros não to ma ram o dis cu ti do re mé dio. Me di- 
ca ram-se com al guns com pri mi dos pa ra fe bre ou dor de
ca be ça e na da so fre ram. Es ses que es ca pa ram ile sos, se- 
gun do di zem os en ten di dos, po de ri am ter to ma do qual- 
quer coi sa, até Sal de Fru ta Eno e na da sen ti ri am. A ex- 
pli ca ção pa ra is so: só os ci en tis tas. Is so sem o ufa nis mo
de se li vra rem des se ca va lo de Tróia, que nos foi pre sen- 
te a do pe la in sen sa tez.

No ven da val des sas con fu sões – co ro na ví rus, clo ro- 
qui na e o des tem pe ro do de sem bar ga dor pau lis ta -, só
nos res ta pen sar nu ma so ci e da de que é cons ti tuí da por
pes so as, que de vem ser tra ta das co mo se res hu ma nos.
Ban di dos ou não, ri cos ou po bres, do en tes ou sa di os, la- 
drões ou ho nes tos, ho mens ou mu lhe res, bran cos ou
pre tos, ho mos se xu ais ou não, to dos são pes so as hu ma- 
nas, a re ce be rem tra ta men to dig no. Há uma ve e men te
ne ces si da de de se re cons truir as pi las tras hu ma nis tas
da so li da ri e da de so ci al. E ser to le ran te.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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Deputados Federais votaram a favor do novo Fundeb que, a partir de agora, será
permanente e vai garantir mais vagas em creches para crianças de 0 a 5 anos.  

SAMARTONY MAR TINS

EDUCAÇÃO

Bancada maranhense
é unânime  pelo Fundeb

T
o dos os 18 de pu ta dos fe de rais
que in te gram a ban ca da ma- 
ra nhen se na Câ ma ra Fe de ral
vo ta ram a fa vor da PEC 15/15,

que tor na per ma nen te o Fun do de
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb). O tex to-
ba se foi apro va do em se gun do tur no
por 492 vo tos a 6, na noi te de ter ça-
fei ra (21) e se gue ago ra pa ra apre ci a- 
ção do Se na do Fe de ral. A apro va ção
foi con si de ra da his tó ri ca por par la- 
men ta res e es pe ci a lis tas da área.

O Fun deb res pon de por 63% do fi- 
nan ci a men to da edu ca ção bá si ca. Os
re cur sos são apli ca dos, por es ta dos e
mu ni cí pi os, na re mu ne ra ção dos pro- 
fis si o nais de edu ca ção, no trans por te
es co lar, na aqui si ção de equi pa men- 
tos e ma te ri al di dá ti co, na cons tru ção
e ma nu ten ção das es co las, con for me
o ar ti go 70 da Lei de Di re tri zes e Ba ses
da Edu ca ção Na ci o nal. Se gun do o
tex to apro va do, a con tri bui ção da
União pa ra o Fun deb cres ce rá de for- 
ma gra da ti va nos pró xi mos seis anos:
co me ça rá com 12% em 2021; pas san- 
do pa ra 15% em 2022; 17% em 2023;
19% em 2024; 21% em 2025; e 23% em
2026. Do to tal, cin co pon tos per cen- 
tu ais se rão des ti na dos es pe ci fi ca- 
men te pa ra edu ca ção in fan til, so bre- 
tu do pa ra ga ran tir a mai or ofer ta de
va gas em cre ches pa ra cri an ças de 0 a
5 anos.

Em sua re de so ci al, o de pu ta do Bi ra
do Pin da ré (PSB) clas si fi cou a apro va- 
ção co mo uma vi tó ria da edu ca ção
pú bli ca bra si lei ra. “Com a apro va ção

do Fun deb per ma nen te, mais in ves ti- 
men tos se rão fei tos na edu ca ção bá si- 
ca. Is so vai pos si bi li tar a re du ção das
de si gual da des so ci ais, a va lo ri za ção
dos pro fes so res e pro fes so ras e a ge ra- 
ção de mais opor tu ni da des. Vo tei SIM
em fa vor do Fun deb tam bém no 2°
tur no. Pre ci sa mos ga ran tir edu ca ção
pú bli ca, gra tui ta e de qua li da de pa ra
to dos e to das”, ain da de acor do com o
par la men tar com a apro va ção mais
in ves ti men tos pa ra a edu ca ção bá si- 
ca, pro mo ve rá a re du ção das de si- 
gual da des so ci ais, pos si bi li ta a va lo ri- 
za ção dos pro fes so res e pro fes so ras e
a ge ra ção de mais opor tu ni da des.
Quem tam bém vo tou SIM foi o de pu- 
ta do fe de ral Pe dro Lu cas (PTB), o par- 
la men tar pos tou uma fo to ao la do da
de pu ta da pro fes so ra Do ri nha, re la to- 
ra da PEC 15/15, que tra ta do no vo
Fun deb. “Com cer te za um dia his tó ri- 
co pa ra a edu ca ção. O no vo Fun deb é
um gran de pas so pa ra me lho rar a
edu ca ção bá si ca”, dis se o par la men- 
tar. Quem tam bém co me mo rou a
apro va ção foi o de pu ta do fe de ral Jus- 
ce li no Fi lho (DEM) que tam bém afir- 
mou que foi uma gran de vi tó ria da
edu ca ção bra si lei ra, em uma da ta que
se rá sem pre lem bra da. “Per ma nen te e
cons ti tu ci o na li za do, o Fun deb te rá
mai or par ti ci pa ção da União, com au- 
men to gra da ti vo já a par tir do pró xi- 
mo ano, e ver bas ex clu si vas pa ra o en- 
si no in fan til. Os per cen tu ais pa ra pa- 
ga men to de sa lá ri os dos pro fes so res e
ou tros pro fis si o nais e pa ra in ves ti- 
men tos nas es co las tam bém são pon- 
tos sig ni fi ca ti vos. O Ma ra nhão se rá
um dos es ta dos mais be ne fi ci a dos, o
que se rá fun da men tal pa ra as ne ces- 

sá ri as me lho ri as no es ta do”, dis se Jus- 
ce li no Fi lho. O de pu ta do fe de ral Zé
Car los do PT tam bém clas si fi cou co- 
mo uma vi tó ria pa ra a edu ca ção pú-
bli ca. “O país es tá em fes ta por es sa
con quis ta his tó ri ca. A apro va ção do
Fun deb nos traz cer te za de di as me- 
lho res pa ra a edu ca ção, já que é um
dos pi la res de uma na ção for te e de- 
sen vol vi da. Edu ca do res va lo ri za dos,
re pre sen ta uma edu ca ção for ta le ci- 
da”, afir mou o par la men tar.

Se na do res ma ra nhen ses tam bém
re per cu ti ram em su as re des so ci ais a
apro va ção do no vo Fun deb. Eli zi a ne
Ga ma (So li da ri e da de) afir mou que
de fen der, pri o ri zar e po ten ci a li zar o
Fun deb é obri ga ção de uma na ção
que quer me lho rar a vi da de seus ci- 
da dãos. “Ur ge de fen der mos o Fun- 
deb! Se ele não for vo ta do e apro va do,
se rá sus pen so em 2021 cau san do da- 
nos ir re pa rá veis a edu ca ção na ci o nal.
A mo bi li za ção na ci o nal pe lo Fun deb
mos tra que a edu ca ção es tá na or dem
do dia pa ra nos sa gen te, não po de mos
mais fin gir que nos im por ta mos sem
que is so se ja pri o ri za do no or ça men- 
to, por is so apoi a mos o Fun deb já”,
dis se Eli zi a ne Ga ma. Já o se na dor We- 
ver ton Ro cha (PDT) já se co lo cou a fa- 
vor da pro pos ta tor na o fun do que se-
rá per ma nen te e au men ta a con tri-
bui ção da União de 10% pa ra 23%.
“No Se na do, tra ba lha re mos pe la sua
apro va ção co mo es tá. Não acei ta re- 
mos en fra que ci men to da nos sa edu- 
ca ção. Va mos jun tos, pe lo fu tu ro do
Bra sil”, es cre veu o se na dor.

Va le lem brar que, em 2019, o Fun-
deb dis tri buiu R$ 156,3 bi lhões pa ra a
re de pú bli ca.

NOVA LEIS

CCJ dá pareceres favoráveis a diversos projetos

MEMBROS DA CCJ ANALISAM MATÉRIAS DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NESTA TERÇA-FEIRA

Na reu nião des ta ter ça-fei ra (21), a
Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça
(CCJ) da As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão (Ale mã) ofe re ceu pa re ce- 
res fa vo rá veis a vá ri os pro je tos de lei
de ini ci a ti va par la men tar e a du as
Pro pos tas de Emen da Cons ti tu ci o nal
(PEC) en vi a das pe lo Go ver no do Es ta- 
do.

Par ti ci pa ram da reu nião

o pre si den te da

Co mis são, de pu ta do

Ri car do Ri os PDT), e os

mem bros ti tu la res,

de pu ta dos Antô nio

Pe rei ra (DEM) e Zé

Iná cio Lu la (PT).

 Ri os fez uma ava li a ção po si ti va do
en con tro e dis se que fo ram ana li sa- 
das men sa gens do go ver no e pro je tos
da Ca sa.

Um dos pon tos des ta ca dos por Ri- 
car do Ri os, re la tor das ma té ri as, é a
Me di da Pro vi só ria (MP) que per mi te
ao go ver no con tra tar pes so as por
tem po de ter mi na do, de vi do à pan de- 

mia de Co vid-19. Além dis so, o pre si- 
den te da CCJ foi o re la tor da PEC 03,
que al te ra o tex to da Cons ti tui ção es- 
ta du al con cer nen te ao Fun do da Pes- 
soa com De fi ci ên cia; e a PEC 04, que
cria o Fun do Es ta du al dos Po vos In dí- 
ge nas.

“São ma té ri as im por tan tes, co mo
du as PECs: uma al te ra a Cons ti tui ção
pa ra dis por so bre o Fun do Es ta du al
das Pes so as com De fi ci ên cia e a PEC
04, que al te ra a Cons ti tui ção do Es ta- 
do pa ra tra tar do Fun do Es ta du al de
En fren ta men to à Vi o lên cia con tra a
Mu lher. E, ain da, o Pro je to de Lei 214,
do Po der Exe cu ti vo, que cria o Fun do
Es ta du al de Apoio aos Po vos In dí ge-
nas”, ex pli cou.

1

2

To dos ga nha ram (1)

To dos ga nha ram (2)

To dos ga nha ram (3)

To dos ga nha ram (4)

“A Ode bre cht é o quin tal de mal da des de
Emí lio.”

Re for ma fa ti a da (1)

A re for ma fa ti a da (2)

Pen den ga da
pan de mia

No mes mo dia em que o pre si den te Jair Bol so na ro in for mou
por re des so ci ais ter tes ta do po si ti vo na 3ª ava li a ção do con tá gio
da co vid-19, pa ra o qual anun ci ou ter to ma do hi dro xi clo ro qui na
na pri mei ra tes ta gem, o pro du to mais de ba ti do em meio à pan de- 
mia en tra de no vo na ber lin da. A do a ção de dois mi lhões de do ses
de hi dro xi clo ro qui na dos Es ta dos Uni dos pa ra o Bra sil se trans- 
for mou em mais um pon to de dis cór dia en tre o go ver no fe de ral e
os Es ta dos. En quan to is so, a pan de mia avan ça na Amé ri ca e no
Bra sil.

A no va po lê mi ca nas ceu na pro pos ta o Mi nis té rio da Saú de pa- 
ra que os go ver na do res que as su mam a des pe sa com o fra ci o na- 
men to e a re em ba la gem do me di ca men to. Na pró xi ma se ma na,
es se te ma “clo ro qui na” vol ta rá a ser tra ta do em reu nião de go ver- 
na do res com o Mi nis té rio. A hi dro xi clo ro qui na nor te-ame ri ca na
es tá guar da da des de me a dos de ju nho, quan do che gou ao Bra sil,
em de pó si to do cen tro de lo gís ti ca do mi nis té rio no ae ro por to de
Gua ru lhos, em São Pau lo.

Se gun do a agên cia ame ri ca na de no tí ci as Reu ters, o me di ca- 
men to foi en vi a do em em ba la gens de 100 com pri mi dos, e pre ci sa
ser di vi di do nas do ses em que de vem ser dis tri buí das aos pa ci en- 
tes —fras cos de 6 ou 12 com pri mi dos— e re em ba la das em am bi- 
en te es pe cí fi co, sob acom pa nha men to de far ma cêu ti cos. A ideia
de re pas sar os cus tos do fra ci o na men to aos Es ta dos foi apre sen- 
ta da aos se cre tá ri os es ta du ais de Saú de na se ma na pas sa da.

Nem pre ci sa de ana lis tas po lí ti cos pa ra per ce ber o ta ma nho da
en cren ca que se pre nun cia. A má re cep ção por par te dos go ver na- 
do res à pro pos ta adi ou a de ci são pa ra de pois que a Agên cia Na ci- 
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) fi na li ze as nor mas pa ra o fra- 
ci o na men to. Po rém, o te ma não foi tra ta do em reu nião da di re to- 
ria co le gi a da da agên cia na ter ça-fei ra pas sa da. Va le ain da lem- 
brar que a mes ma me di ca ção tão pro pa gan da pe lo pre si den te
Bol so na ro e seu ami go Do nald Trump co mo ti ro e que da con tra a
covid19, pa re ce não ter sur ti do o efei to no che fe do Pla nal to, que a
usou. E ain da por ci ma, foi proi bi da nos SUA.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, co me mo rou, on tem,
a apro va ção do no vo Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to
da Edu ca ção Bá si ca (Fun deb) na noi te de ter ça-fei ra na Câ ma ra.
Foi pre ci so com pli ca das ne go ci a ções e pres são de to dos os la dos.

Di no pos tou no twit ter que a or ga ni za ção em tor no da pro pos- 
ta iso lou e der ro tou os obs cu ran tis tas, dis far ça dos de “mo der nos”
e “li be rais”. Ape nas se te de pu ta dos vo ta ram con tra a pro pos ta.
To dos apoi a do res de Bol so na ro.

O im por tan te é que o Fun do que ga ran te o fun ci o na men to do
en si no bá si co no Bra sil ga nhou o ca rá ter per ma nen te. A qua se
una ni mi da de a fa vor (499) sig ni fi ca que os de pu ta dos vi ram an tes
de qual quer coi sa, as elei ções mu ni ci pais des te ano e as de 2022.

Mas Jair Bol so na ro tam bém fes te jou a apro va ção, co mo uma
vi tó ria do go ver no. “Trans for ma mos o Fun deb em per ma nen te,
au men ta mos os re cur sos e o co lo ca mos na Cons ti tui ção”, tui tou
ele, jun to de uma fo to em que apa re ce na chu va, ao la do de um
alu no de co lé gio mi li tar.

 
 

Do em pre sá rio Mar ce lo Ode bre cht, em de poi men to à Jus ti ça,
fa lan do da em prei tei ra que le va o no me da sua fa mí lia, che fi a da
pe lo pai de le, Emí lio Ode bre cht, com quem es tá em guer ra.

 
Ape nas com a ir ri só ria quan tia de R$ 122 em con ta ban- 

cá ria, o de pu ta do fe de ral Ale xan dre Fro ta (PSDB-SP)
te rá que apre sen tar bens pa ra se rem pe nho ra dos em

uma ação ju di ci al mo vi da por Gil ber to Gil. Os po lí ti cos
são ex perts em qua se tu do.

 
Diz o por tal Uol que Fro ta foi con de na do após ofen sas

con tra o ar tis ta bai a no em uma re de so ci al. O va lor da
ação, com va lo res cor ri gi dos, já su pe ra os R$ 90 mil.

Mas o juiz da 50ª Va ra Cí vel do Rio só en con trou R$ 122
na con ta do de pu ta do.

O se na dor Ro ber to Ro cha, pre si den te da co mis são mis ta da re- 
for ma tri bu tá ria, es cre veu no twit ter ter re ce bi do a pri mei ra eta pa
da pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria do Exe cu ti vo. “Es sa é uma das
mais im por tan tes pa ra o Bra sil”.

O ex-se cre tá rio de Fa zen da e Pla ne ja men to do Ma ra nhão, Fá- 
bio Gon dim, iro ni zou com du as in ter ro ga ções: “Sé rio?! De pois de
um ano e meio de go ver no e a re for ma tri bu tá ria é ape nas a união
de PIS e Co fins?! One ra ção do se tor de ser vi ços e ze ro de re du ção
da car ga tri bu tá ria?! Fran ca men te”…

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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6 GERAL

Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos do Componente 

Especializados da Assistência Farmacêutica – CEAF para atender as necessidades da Unidade 

Gestora de Insumos Estratégicos (UGIE), de acordo com a Portaria n° 1.554 de 30 de julho de 

2013 (alterada pela Portaria GM/MS n° 1.996 de 11 de setembro de 2013) referente ao Grupo 1B, 

que foram fracassados/desertos no Pregão Eletrônico n° 010/2020 –CSL/SES, para atender as 

necessidades da Unidade Gestora de Insumos Estratégicos (UGIE).”; Abertura: 05/08/2020 às 

09h (horário de Brasília); Local: Site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, 

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

31985558 e 31985559.

 

São Luís - MA, 21 de julho de 2020.

GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES
Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020
PROCESSO Nº 85213/2020/SES

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 30 de julho de 2020, às 14h30, 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 Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos 

Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2019.

2. O que mais ocorrer

São Luís, 22 de julho de 2020.

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os 

Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de julho de 

2020, às 15h30, 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 ordem do dia:

1. Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Parecer da 

Auditoria Geral do Estado nº 127/2020 AGE/STC, Pareceres dos Auditores Independentes e emissão de 

Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;

2. Deliberar sobre o mandato dos membros representantes dos empregados nos Conselhos de 

Administração e Fiscal da CAEMA; e

3. O que mais ocorrer.

São Luís, 22 de julho de 2020.

GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Roberto Santos Matos

Presidente do Conselho

André dos Santos Paula

Presidente da CAEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrati-
vo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna 
público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação 
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de menor 
preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de 
combustíveis, lubrificantes e derivados do petróleo para atender demanda da Administração 
Pública do Município de Bom, Lugar – MA.  A sessão do certame licitatório será realizada no dia 
05 de agosto de 2020, às 09:00 (nove) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo ainda que 
diariamente, das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados  gratuitamente ou 
obtido através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para 
confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitu-
ra Municipal de Bom Lugar – MA, em 20 de Julho de 2020. Otávio Renan Meneses Delmondes 
Santana-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

          PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrati-
vo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna 
público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação 
na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de menor 
preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de 
material de limpeza e higienização para atender demanda da Administração Pública do 
Município de Bom, Lugar – MA.  A sessão do certame licitatório será realizada no dia 05 de agosto 
de 2020, às 11:00(onze)horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo ainda que diariamente, 
das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados  gratuitamente ou obtido através de 
mídia eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para confecção do edital. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom 
Lugar – MA, em 20 de Julho de 2020. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro 
Municipal.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 014/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 047, de 17 de maio de 2020, torna público que o 
Pregão Presencial nº 014/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços de 
Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de calças, uniformes, camisas, 
camisetas e malharia em geral, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em 07.08.2020, às 14h30min, 
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 subsidiariamente, no 
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 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, 22 de julho de 2020. PEDRO DA SILVA SANTOS – 
Pregoeiro.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM torna público que fará licitação na 
modalidade LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020.OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM COM EMISSÃO DE LAUDOS BEM COMO FORNECIMENTO DE TÉCNICOS, EQUIPAMEN-
TOS, HARDWARES, SOFTWARES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS 
DEMANDAS DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Edital disponível, CIM. A sessão 
ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020, às 14h30 horas. O Edital encontra-se disponível no site: 
www.cim.ma.gov.br ou na sede do CIM, para retirada ou consulta e os interessados em 
participar devem dirigir-se até a sede, sito na Avenida da Universidade, nº 10, Qd. 10, Cohafuma 
– CEP 65070-650 – São Luís – MA, de segunda a sexta-feira, de 08h00 as 16h00. A fim de obter 
maiores informações. Laerth do Nascimento Pereira– Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

São Luís (MA), 21 de Julho de 2020.  
LAERTH DO NASCIMENTO PEREIRA

Presidente da CPL/CIM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM 
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE  PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL-CIM torna público que fará licitação na modalida-
de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020.OBJETO: objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MINISTRAR CURSO DE INGLÊS E LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS ) BEM COMO 
IMPLEMENTAR A CAPACITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TRÊ LÊ LÊ / TRA LÁ LÁ - LEITURA E 
ESCRITA COM ARTE 2019, INCENTIVANDO A LEITURA DA LÍNGUA PORTUGUESA CONTRIBUINDO 
PARA   (IDEB) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTINADAS AOS 
PROFESSORES, ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DOS MUNICÍPAL. Edital disponível, CIM. A 
sessão ocorrerá no dia 05 de agosto de 2020, às 10h30 horas. O Edital encontra-se disponível no 
site: www.cim.ma.gov.br ou na sede do CIM, para retirada ou consulta e os interessados em 
participar devem dirigir-se até a sede, sito na Avenida da Universidade, nº 10, Qd. 10, Cohafuma – 
CEP 65070-650 – São Luís – MA, de segunda a sexta-feira, de 08h00 as 16h00. A fim de obter 
maiores informações. Laerth do Nascimento Pereira– Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

São Luís (MA), 21 de julho de 2020.
LAERTH DO NASCIMENTO PEREIRA

Presidente da CPL/CIM

Prefeitura Municipal de Monção
CNPJ: 06.190.243/0001-16
Praça Presidente Kennedy, s/nº, Centro – Monção/MA
CEP: 65.360-000

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 09/2020/CCL/PMM. O município de Monção/MA, 
através da Prefeitura Municipal de Monção, por meio da Comissão Central de Licitação, torna 
público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 123/06 e demais legislações 
aplicáveis, realizará no dia 10 de agosto de 2020 às 11h00min, licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 09/2020, do tipo menor preço, objetivando contratação de empresa especializada para 
pavimentação em piso intertravado na sede do município de Monção–MA. Local: Praça Pres. 
Kennedy, s/n, Centro, Monção/MA. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
sede da CCL, no horário de 08 às 12hs, de 2ª a 6ª feira, para consulta gratuitamente, disponibiliza-
do no site oficial da Prefeitura Municipal de Monção (http://www.moncao.ma.gov.br), esclareci-
mentos no email oficial da Comissão Central de Licitação/CCL (prefeituramoncaoccl@hotmail.-
com). Conforme medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, e seguindo orientações 
expressas, conforme Ofício Circular nº 083/2020/Maranhão/CGU, referente ao Proc. Adm. nº 
00209.100074/2020-61 e Decisão Normativa TCE/MA nº 35, de 13/05/2020, fica vedado a 
presença, na sessão, de representantes das empresas, agentes de compras e membros da 
Comissão pertencentes ao grupo de risco. Presidente da CCL/PMM: Raimundo Newton Dutra. 
Monção/MA, 21 de julho de 2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão 
Presencial. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Aquisição de Material de 
Construção para atender as necessidades da Secretaria de Obras do Município de Pio XII - MA. 
ABERTURA: 06 de agosto de 2020, as 15h:00min (quinze horas), na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro - PIO XII /MA, onde serão recebidas e 
abertas os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as firmas 
especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, 
no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 21 de julho de 
2020. José Augusto Brandão Lopes – Secretário Municipal de Obras.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de 
Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: Prestação de Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Pio XII-MA. 
ABERTURA: 07 de agosto de 2020, as 08h:00min (oito horas), na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão recebidas e 
abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 
8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 21 de julho de 2020. José 
Augusto Brandão Lopes – Secretário Municipal de Obras.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII
Rua Senador Vitorino Freire, s/nº, Centro, Pio XII – MA
CNPJ:06.447.833/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Obras, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Tomada de 
Preço. Tipo de licitação: Menor Preço Global, que será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. 
Objeto: Prestação de Serviço de Pavimentação Asfáltica no Município de Pio XII - MA. ABERTURA: 
07 de agosto de 2020, as 10h:30min (dez horas e trinta minutos), na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situado na Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro – Pio XII-MA, onde serão recebidas e 
abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no 
ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 
8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 21 de julho de 2020. José 
Augusto Brandão Lopes – Secretário Municipal de Obras.

TFRANERE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 12.218.498/0001-42 – NIRE: 21300009710

Redução de Capital Social - Extrato da Ata de Reunião de 
acionistas data e Local: em 15 de julho de 2020, em sua sede 
na   Avenida dos Holandeses, nº 2020, Sala 1300, Calhau, São 
Luís/MA, CEP: 65071-380. Presença: Totalidade do capital social. 
Deliberação: Tendo em vista o excesso de capital social em 
relação ao objeto e às operações atualmente cursadas pela 
Sociedade, os acionistas decidem, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II da Lei nº 10.406/02, reduzir o capital social, inteiramente 
integralizado, que passará de R$ 347.810.432,00 (Trezentos e 
quarenta e sete milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e 
trinta e dois reais) para R$ 187.810.432,00 (Cento e oitenta e sete 
milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais), 
reduzindo-o, portanto, em R$ 160.000.000,00 (Cento e sessenta 
milhões de reais). Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 
10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante 
se dará no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação 
deste extrato. O montante da presente redução será devolvido 
aos acionistas por meio de moeda corrente nacional. São 
Luís/MA, 15 de julho de 2020. Presidente: Marcos Túlio Pinhei-
ro Regadas.

Prefeito Edivaldo inicia frente 
de asfaltamento na Vila Apaco 
Gestor tem acompanhado de perto as ações do programa São Luís em Obras que 
somente na Vila Apaco vai implantar cerca 7 km de asfaltamento; na zona rural, além 
da pavimentação, há obras de drenagem e construção de galerias e pontes

O 
prefeito Edivaldo Holanda 
Junior iniciou nova frente 
de trabalho do São Luís 
em Obras beneficiando 

desta vez os moradores da Vila Apa-
co. Vias do bairro vão receber cerca 
de 7 km de asfalto. Os trabalhos, ini-
ciados nesta quarta-feira (21), fo-
ram acompanhados pelo gestor que 
também conferiu, ainda na manhã 
de segunda-feira, o andamento de 
diversas obras na zona rural, como 
asfaltamento e drenagem profunda 
nas vilas Sarney, Industrial e Prima-
vera, bem como a frente de pavi-
mentação e construção de galerias 
subterrâneas na Vila Maracujá e ad-
jacências, na região do Maracanã. 
As ações são frentes do programa 
São Luís em Obras, maior investi-
mento em infraestrutura da história 
da capital e que tem levado servi-
ços importantes tanto para a zona 
urbana quanto para a zona rural de 
São Luís.

“Esta é mais uma ação do pro-
grama São Luís em Obras, por meio 
do qual estamos realizando inter-
venções urbanísticas por toda a ci-
dade. São varias frentes de trabalho 
em andamento, simultaneamente, e 
agora estamos ampliando as ações 
na Vila Apaco, comunidade que já foi 
beneficiada, ainda na primeira ges-
tão, com obras de drenagem profun-
da e asfaltamento de algumas ruas, 
agora vai receber pavimentação no 
restante das vias. Estamos iniciando 
os serviços pela Rua da Secretaria, 
uma das vias mais movimentadas 
desta região. Vamos implantar cer-
ca de 7 km de asfaltamento nesta 
etapa, promovendo mais qualida-
de de vida para a população, assim 
como estamos realizando em ou-
tros pontos da cidade, a exemplo do 
que está acontecendo na zona rural, 
com obras de drenagem profunda e 
pavimentação em locais que nunca 
tinham recebido este tipo de me-
lhorias”, disse o prefeito Edivaldo 
que estava acompanhado da pri-
meira-dama, Camila Holanda, do 
vice-prefeito Julio Pinheiro e do se-
cretário municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, Antonio Araújo. Os 
trabalhos na Rua da Secretaria vão 
beneficiar, inicialmente, cerca de 
1,5 km de via, nesta primeira fase. 
No local, o asfalto antigo, desgasta-
do, quebradiço e cheio de buracos, 
está sendo substituído totalmente. 
As equipes da Prefeitura estão re-
volvendo todo o leito da pista com 
tratores de arado, que trituram o 
asfalto velho e o misturam ao ter-
reno de base.

Em seguida é aplicada uma ca-
mada de brita, que será revolvida 
pelos arados, reforçando o substra-
to que vai compor a nova base para 
pavimentação. O trabalho seguinte 
requer a ação de máquinas motoni-

veladoras, para terraplanagem. Após 
esta etapa, a base da via é compactada 
e recebe uma camada de piche líqui-
do, ou betume de asfalto, que é cha-
mada de imprimação, para dar liga ao 
substrato de base e a camada de Con-
creto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ). Por fim, será feita a drenagem 
superficial, que consiste em meio-fio e 
sarjetas. “Moro aqui há muitos anos e 
nunca vi um trabalho de asfaltamen-
to sendo feito desta forma, tirando o 
asfalto velho e reforçando o novo com 
brita. Esta rua é bastante movimentada, 
serve de acesso a bairros como Santa 
Bárara, Santa Clara, Cidade Operária 
e Cidade Olímpica”, disse Josias Bor-
ges de Sousa, de 67 anos, morador da 
Rua da Secretaria.

“A Vila Apaco é um bairro que in-
terliga áreas de grande concentração 
populacional da cidade, como Santa 
Bárbara e Cidade Operária. As obras 
de pavimentação têm como objetivo 
melhorar o trânsito 
nestes locais, a exem-
plo da Rua da Secreta-
ria, além de propiciar 
mais dignidade para a 
população destes lo-
cais, com mobilida-
de e acessibilidade. 
Além disso, a urba-
nização se converte 
em um investimento 
importante para estas 

localidades, incentivando o comércio 
e novos negócios se instalarem, favo-
recendo a geração de empregos e ren-
da”, explicou o secretário Antonio Araú-
jo, titular da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos (Semosp), 
que está coordenando boa parte das 
ações do São Luís em Obras.

Vale lembrar que as obras pavimen-
tação e de drenagem realizadas pela 
Prefeitura nos últimos quatro anos 
têm sido importantes vetores de de-
senvolvimento e modificação urbanís-
tica da região. No canal da Vila Apaco, 
por exemplo, a Prefeitura cobriu uma 
área de 3 km de extensão impactando 
de maneira positiva a vida de mais de 
10 mil famílias. Os canais da Santa Cla-
ra, Vila Sapinho, São Cristóvão e Vila 
Janaína receberam mais de 10 km de 
tubulação subterrânea, beneficiando 
a qualidade de vida de milhares de fa-
mílias que antes conviviam com lama 
e insalubridade.



oimparcial.com.br ESPECIAL George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

A no va lei al te ra se tes dis po si ti vos le gais:

– Lei nº 9.984, de 17 de ju lho de 2000, de cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA)

– Lei nº 10.768, de 19 de no vem bro de 2003, que dis põe
so bre o qua dro de pes so al da ANA.

– Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que tra ta so bre nor -
mas ge rais de con tra ta ção de con sór ci os pú bli cos.

– Lei nº 11.445, de 5 de ja nei ro de 2007, que es ta be le ce
as di re tri zes na ci o nais pa ra o sa ne a men to bá si co no
país.

– Lei nº 12.305, de 2 de agos to de 2010, que ins ti tuiu a
Po lí ti ca Na ci o nal de Re sí du os Só li dos.

– Lei nº 13.089, de 12 de ja nei ro de 2015, que ins ti tui o
Es ta tu to da Me tró po le.

– Lei nº 13.529, de 4 de de zem bro de 2017, que tra ta da
par ti ci pa ção da União em fun dos de pro je tos de con ces -
sões e par ce ri as pú bli co-pri va das.

Ou tros ve tos

Saneamento

Veja as mudanças no
novo Marco Legal 

O
no vo Mar co Le gal do Sa ne a men to Bá si co foi
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União (DOU)
com ve tos a dis po si ti vos de 11 ar ti gos. San ci o- 
na da pe lo pre si den te Jair Bol so na ro, a lei pre- 

vê a uni ver sa li za ção dos ser vi ços de água e es go to até
2033 e vi a bi li za a in je ção de mais in ves ti men tos pri va- 
dos nos ser vi ços de sa ne a men to.

As ra zões dos ve tos tam bém fo ram pu bli ca das na edi- 
ção des ta quin ta-fei ra do DOU. Os ve tos ain da se rão
ana li sa dos pe lo Con gres so Na ci o nal, que po de rá man- 
tê-los ou der ru bá-los.

A au tar quia, res pon sá vel pe la im ple men ta ção da Po- 
lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, pas sa ago ra a se
cha mar Agên cia Na ci o nal de Águas e Sa ne a men to Bá si- 
co (ANA), com com pe tên cia pa ra edi tar nor mas de re fe- 
rên cia pa ra a re gu la ção dos ser vi ços pú bli cos de sa ne a- 
men to bá si co.

Es sas nor mas se rão ins ti tuí das de for ma pro gres si va e
de ve rão pro mo ver a pres ta ção ade qua da dos ser vi ços,
com aten di men to ple no aos usuá ri os, e as se gu rar a
pres ta ção con co mi tan te dos ser vi ços de abas te ci men to
de água e de es go ta men to sa ni tá rio. Se rão es ta be le ci dos
pa râ me tros pa ra fis ca li za ção do cum pri men to das me- 
tas de co ber tu ra e dos in di ca do res de qua li da de e aos
pa drões de po ta bi li da de da água, além de cri té ri os li mi- 
ta do res de cus tos a se rem pa gos pe lo usuá rio fi nal.

De acor do com a lei, as re gras de ve rão tam bém es ti- 
mu lar a co o pe ra ção en tre os en tes fe de ra ti vos, pos si bi li- 
tar a ado ção de pro ces sos ade qua dos às pe cu li a ri da des
lo cais e re gi o nais e in cen ti var a re gi o na li za ção da pres- 
ta ção dos ser vi ços, pa ra con tri buir pa ra a vi a bi li da de
téc ni ca e econô mi co-fi nan cei ra, a cri a ção de ga nhos de
es ca la e de efi ci ên cia e a uni ver sa li za ção dos ser vi ços.

As nor mas a se rem edi ta das de ve rão ain da es ti mu lar
a li vre con cor rên cia, a com pe ti ti vi da de, a efi ci ên cia e a
sus ten ta bi li da de econô mi ca das em pre sas pres ta do ras
dos ser vi ços de sa ne a men to. E de ve rão tra tar, en tre ou- 
tros as sun tos, so bre pa drões de qua li da de e efi ci ên cia,
re gu la ção ta ri fá ria, re du ção pro gres si va e con tro le da
per da de água e reú so dos eflu en tes sa ni tá ri os tra ta dos,
em con for mi da de com as nor mas am bi en tais e de saú de
pú bli ca.

No âm bi to de re gu la ção ta ri fá ria, se rão es ta be le ci dos
me ca nis mos de sub sí di os pa ra as po pu la ções de bai xa
ren da, pa ra pos si bi li tar a uni ver sa li za ção dos ser vi ços, e,
quan do cou ber, o com par ti lha men to dos ga nhos de
pro du ti vi da de das em pre sas com os usuá ri os.

Pa ra a ela bo ra ção das nor mas, a ANA de ve rá ava li ar
as me lho res prá ti cas re gu la tó ri as do se tor, re a li zar con- 
sul tas e au di ên ci as pú bli cas e cons ti tuir gru pos de tra- 
ba lho com a par ti ci pa ção das en ti da des re gu la do ras e
fis ca li za do ras e das en ti da des re pre sen ta ti vas mu ni ci- 
pais.

Ca be rá à ANA, ain da, de cla rar a si tu a ção crí ti ca de es- 
cas sez quan ti ta ti va ou qua li ta ti va de re cur sos hí dri cos
em ri os de do mí nio da União. Ela tam bém de ve rá es ta- 
be le cer e fis ca li zar o cum pri men to de re gras de uso da
água, a fim de as se gu rar os usos múl ti plos du ran te a vi- 
gên cia da si tu a ção crí ti ca de es cas sez.

O Mi nis té rio da Eco no mia po de rá des ta car ser vi do res
de ór gãos e de en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de- 
ral pa ra a ANA.

A no va lei al te ra o no me e as atri bui ções do car go de
es pe ci a lis ta em re cur sos hí dri cos e sa ne a men to bá si co
da ANA.

En tre as ati vi da des exer ci das por quem ocu pa o car go
es tão a ela bo ra ção das nor mas de re fe rên cia, re gu la ção,
ou tor ga, ins pe ção, fis ca li za ção e con tro le do uso de re- 
cur sos hí dri cos e da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos na
área de sa ne a men to bá si co; im ple men ta ção e ava li a ção
dos ins tru men tos da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí- 

dri cos; de sen vol vi men to de pro je tos so bre des po lui ção
de ba ci as hi dro grá fi cas, even tos crí ti cos em re cur sos hí- 
dri cos e pro mo ção do uso in te gra do de so lo e água; e
pro mo ção de ações edu ca ci o nais e de pes qui sas ci en tí- 
fi cas e tec no ló gi cas.

Os ocu pan tes do car go têm po der de po lí cia, no exer- 
cí cio das fis ca li za ções, pa ra in ter di tar es ta be le ci men tos,
ins ta la ções ou equi pa men tos, bem co mo apre en der
bens ou pro du tos, e pa ra re qui si tar o au xí lio de for ça po- 
li ci al, quan do ne ces sá rio.

De acor do com a no va lei, es sas nor mas tam bém po- 
de rão ser apli ca das aos con vê ni os de co o pe ra ção, que
po de rão ser fir ma dos por blo cos de mu ni cí pi os pa ra a
con tra ta ção dos ser vi ços de sa ne a men to de for ma co le- 
ti va.

A no va lei proí be os cha ma dos con tra to de pro gra ma
pa ra pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos, co mo de água e
es go to. Nes se mo de lo, até en tão em vi gor, pre fei tos e go- 
ver na do res po de ri am fir mar ter mos de par ce ria di re ta- 
men te com as em pre sas es ta tais, sem li ci ta ção. A par tir
de ago ra, se rá obri ga tó ria a aber tu ra de li ci ta ção, na qual
po de rão con cor rer pres ta do res de ser vi ço pú bli cos ou
pri va dos.

Foi o dis po si ti vo com mais al te ra ções a par tir des se
no vo mar co e tra ta di re ta men te so bre as con di ções es- 
tru tu rais do sa ne a men to bá si co, co mo a uni ver sa li za ção
e a pres ta ção dos ser vi ços de abas te ci men to de água, es- 
go ta men to sa ni tá rio, lim pe za ur ba na e ma ne jo dos re sí- 
du os só li dos.

As di re tri zes pre vis tas nes sa lei ser vi rão de re fe rên cia
pa ra a ANA na ela bo ra ção das nor mas de re gu la ção dos
ser vi ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co. As mu dan ças
pre ve em tam bém, en tre ou tros, a ar ti cu la ção com as po- 
lí ti cas pú bli cas, co mo de de sen vol vi men to ur ba no e re- 
gi o nal, com ba te à po bre za, pro te ção am bi en tal e pro- 
mo ção da saú de; o es tí mu lo à pes qui sa, ao de sen vol vi- 
men to e à uti li za ção de tec no lo gi as apro pri a das; e a se- 
le ção com pe ti ti va do pres ta dor dos ser vi ços.

Es se dis po si ti vo tam bém pre vê o sis te ma de sa ne a- 
men to com pres ta ção de ser vi ço re gi o na li za da, pa ra
abran ger mais de um mu ni cí pio. Es se ser vi ço po de ser
es tru tu ra do por re giões me tro po li ta nas, por uni da des
re gi o nais, ins ti tuí das pe los es ta dos e cons ti tuí das por
mu ni cí pi os não ne ces sa ri a men te li mí tro fes, e por blo- 
cos de re fe rên cia cri a dos pe los mu ni cí pi os de for ma vo- 
lun tá ria pa ra ges tão as so ci a da dos ser vi ços.

Com es sas mu dan ças, as em pre sas não po de rão for- 
ne cer ser vi ço ape nas pa ra os mu ni cí pi os de in te res se
de las, que ge rem lu cro, e vai per mi tir que os mu ni cí pi os
que têm me nos ca pa ci da de téc ni ca e fi nan cei ra se jam
aten di dos.

O pre si den te Bol so na ro ve tou o dis po si ti vo que da va
po der aos mu ni cí pi os pa ra par ti ci par ou não das pres ta- 
ções re gi o na li za das. De acor do com a Pre si dên cia, o dis- 
po si ti vo vi o la a Cons ti tui ção, que de ter mi na a par ti ci pa- 
ção obri ga tó ria de mu ni cí pi os em re giões me tro po li ta- 
nas, mi cror re giões e aglo me ra ções ur ba nas.

Tam bém foi ve ta do o dis po si ti vo que des ti na va re cur- 
sos fe de rais e as sis tên cia téc ni ca pa ra a or ga ni za ção e a
for ma ção dos blo cos de pres ta ção re gi o na li za da, sob o
ar gu men to de que a pro pos ta não apre sen ta va a es ti ma- 
ti va de im pac to or ça men tá rio, vi o lan do re gras le gais. A
União po de rá, en tre tan to, cri ar cur sos de ca pa ci ta ção
téc ni ca dos ges to res pú bli cos mu ni ci pais, em con sór cio
ou não com os es ta dos, pa ra a ela bo ra ção e im ple men- 
ta ção dos pla nos de sa ne a men to bá si co.

A no va lei diz ain da que os con tra tos re la ti vos à pres- 
ta ção dos ser vi ços pú bli cos de sa ne a men to bá si co de ve- 
rão con ter, en tre ou tros, as me tas de ex pan são e de qua- 
li da de na pres ta ção dos ser vi ços, as pos sí veis fon tes de
re cei tas al ter na ti vas e a re par ti ção de ris cos en tre as par- 
tes, pres ta do res e mu ni cí pi os.

Os con tra tos em vi gor po de rão ser man ti dos até o seu
pra zo fi nal, des de que as em pre sas com pro vem a ca pa- 
ci da de econô mi co-fi nan cei ra e se ade quem às me tas e
aos ob je ti vos de uni ver sa li za ção do mar co. A me to do lo- 
gia pa ra es sa com pro va ção se rá pu bli ca da em até 90 di- 
as, e as em pre sas te rão até 30 de mar ço de 2022 pa ra
con so li dar os con tra tos em vi gor.

As em pre sas de vem am pli ar o for ne ci men to de água
pa ra 99% da po pu la ção e da co le ta e tra ta men to de es- 
go to pa ra 90% da po pu la ção, até o fi nal de 2033. Mas há
a pos si bi li da de de ex ten são des se pra zo até 2040, ca so se
com pro ve a in vi a bi li da de téc ni ca ou fi nan cei ra.

A no va lei tam bém cri ou o Co mi tê In ter mi nis te ri al de
Sa ne a men to Bá si co, que se rá pre si di do pe lo Mi nis té rio
do De sen vol vi men to Re gi o nal, pa ra as se gu rar a im ple- 
men ta ção da po lí ti ca. A pas ta tam bém de ve rá ela bo rar o
no vo Pla no Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co, com as
ações ne ces sá ri as pa ra atin gir os ob je ti vos e as me tas do
no vo mar co.

A no va lei de ter mi na que os pla no mu ni ci pal de ges- 
tão in te gra da de re sí du os só li dos de ve rão ser re vi sa dos,
no má xi mo, a ca da dez anos.

A lei tam bém es ta be le ce um pra zo pa ra o fim dos li- 
xões no país. Pa ra mu ni cí pi os que não ela bo ra ram pla- 
nos de re sí du os só li dos, es se pra zo é 31 de de zem bro
des te ano. Pa ra os mu ni cí pi os com pla nos ela bo ra dos, o
pra zo é 2 de agos to de 2021 pa ra ca pi tais e re giões me- 
tro po li ta nas; 2 de agos to de 2022, pa ra ci da des com
mais de 100 mil ha bi tan tes. Já em ci da des en tre 50 e 100
mil ha bi tan tes, os li xões de vem ser eli mi na dos até 2 de
agos to 2023; e em ci da des com me nos de 50 mil ha bi- 
tan tes, o pra zo é 2 de agos to de 2024.

Nos ca sos em que a dis po si ção de re jei tos em ater ros
sa ni tá ri os for eco no mi ca men te in viá vel, po de rão ser
ado ta das ou tras so lu ções, ob ser va das nor mas téc ni cas e
ope ra ci o nais pa ra evi tar da nos ou ris cos à saú de pú bli ca
e à se gu ran ça e mi ni mi zar os im pac tos am bi en tais.

A no va lei es ten de as re gras do es ta tu to às uni da des
re gi o nais de sa ne a men to bá si co.

Com a no va lei a União po de rá par ti ci par e des ti nar
re cur sos pa ra fun do com a fi na li da de ex clu si va de fi nan- 
ci ar ser vi ços téc ni cos es pe ci a li za dos, co mo é o ca so do
sa ne a men to bá si co. As mu dan ças tam bém tra tam do
pa trimô nio e do es ta tu to do fun do.

O pre si den te Jair Bol so na ro ve tou a pos si bi li da de de
re no va ção, por mais 30 anos, dos atu ais con tra tos de
pro gra ma pois “pro lon ga de for ma de ma si a da a si tu a- 
ção atu al, de for ma a pos ter gar so lu ções pa ra os im pac- 
tos am bi en tais e de saú de pú bli ca de cor ren tes da fal ta
de sa ne a men to bá si co e da ges tão ina de qua da da lim- 
pe za ur ba na e ma ne jo de re sí du os só li dos.”

“Ade mais, a pro pos ta, além de li mi tar a li vre ini ci a ti va
e a li vre con cor rên cia, es tá em des com pas so com os ob- 
je ti vos do no vo mar co le gal do sa ne a men to bá si co que
ori en ta a ce le bra ção de con tra tos de con ces são, me di- 
an te pré via li ci ta ção, es ti mu lan do a com pe ti ti vi da de da
pres ta ção des ses ser vi ços com efi ci ên cia e efi cá cia, o
que por sua vez con tri bui pa ra me lho res re sul ta dos”, diz
a men sa gem en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal.

Tam bém foi ve ta da a pos si bi li da de de os con tra tos
pa ra ser vi ços de dis tri bui ção de água se rem vin cu la dos
a de ter mi na dos for ne ce do res e cri té ri os. A pro pos ta ser- 
vi ria pa ra so lu ci o nar even tu ais ques tões de aten di men- 
to ina de qua do. Mas, de acor do com a Pre si dên cia, a me- 
di da é an ti cons ti tu ci o nal por vi o lar o prin cí pio da com- 
pe ti ti vi da de e im pes so a li da de.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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O Tremendão em live

Eras mo Car los es ta rá nes te sá ba do, 25, às
21h30, em li ve do Fes ti val #Cul tu ra Em Ca sa.
A apre sen ta ção se rá pe la pla ta for ma #Cul tu- 
ra Em Ca sa, cri a da pe la Se cre ta ria de Cul tu ra
e Eco no mia Cri a ti va de São Pau lo e ge ri da
pe la Or ga ni za ção So ci al Ami gos da Ar te. O
aces so é por meio do si te http://www.cul tu-
ra em ca sa.com.br. Os con teú dos da pla ta for- 
ma po dem ser as sis ti dos gra tui ta men te por
te le vi são, com pu ta dor, ta blets e ce lu la res.

Ecossistema empreendedor

A es tu dan te de Rá dio e TV da UF MA Ga-
bri e la Trin da de, vai ba ter um pa po nes ta
quin ta-fei ra, a par tir das 19h, com Su e len
Cam pos, re pre sen tan te do pro gra ma “Ino va
Ma ra nhão”, do Go ver no Es ta du al. A con ver- 
sa se rá via li ve no Ins ta gram do Gru po de
Pes qui sa em Co mu ni ca ção, Tec no lo gia e
Eco no mia – ETC, com o te ma “O ecos sis te- 
ma em pre en de dor de São Luís e os de sa fi os
fren te à pan de mia do no vo co ro na ví rus”.

O pre si den te da Cai xa de As sis tên -
cia dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão (CA -
A MA), Di e go Sá, foi mui to sau da do
nes ta quar ta-fei ra, 22, pe la ho me na -
gem que re ce beu do pre si den te da
OAB Na ci o nal, Fe li pe San ta Cruz. O
re co nhe ci men to foi pe lo va li o so tra -
ba lho de sen vol vi do por Di e go nas
Cai xas do Sis te ma OAB, in clu si ve pe -
las cam pa nhas que pro mo veu na
pan de mia do no vo co ro na ví rus, com
apli ca ção de tes te rá pi do e va ci na ção
con tra H1N1, em São Luís e sec ci o -
nais do in te ri or do Es ta do. O tra ba -
lho de Di e go, en tre tan to, não aca ba
aí. No vas ações ain da es tão por vir
pa ra be ne fí cio dos ad vo ga dos e ad -
vo ga das do Ma ra nhão.

????????????????????????????????????

O SE NAI, en ti da de do
Sis te ma FI E MA, en tre -
gou nes ta quar ta , 22,
mais dois res pi ra do res
me câ ni cos to tal men te
re con di ci o na dos,  pro -
ve ni en tes  da Se cre ta -
ria de Saú de de Ca xi as,
que es ta vam sem fun -
ci o nar, e que ago ra vão
aju dar a po pu la ção no
com ba te à Co vid-19. A
en tre ga foi fei ta pe lo
ge ren te do SE NAI CEPT
Rai mun do Fran co Tei -
xei ra, Se bas tião Jú ni or
ao pre fei to de Ca xi as,
Fá bio Gen til (fo to).

Em Be lo Ho ri zon te
(MG), o fo tó gra fo Val -
dez Ma ra nhão tam bém
foi ho me na ge a do pe -
los seus ser vi ços pres -
ta dos nes tes tem pos
de pan de mia. A ho me -
na gem par tiu do ve re -
a dor Ju ni nho Los Her -
ma nos, com o Tí tu lo de
Hon ra ao Mé ri to da Câ -
ma ra Mu ni ci pal de BH.
Val dez tam bém é o
gran de an fi trião da ci -
da de com a sua “Fei jo -
a da do Ma ra nhão”, que
in fe liz men te não se rá
re a li za da es te ano. 

Repercussões da Covid-19

Mais de 50 mil pes so as já se ins cre ve ram pa ra
par ti ci par e acom pa nhar as pa les tras do “I Con- 
gres so Di gi tal Co vid-19: Re per cus sões Ju rí di cas
e So ci ais da Pan de mia”, que se rá re a li za do en tre
os di as 27 e 31 de ju lho de 2020. 

O even to te rá a par ti ci pa ção de mi nis tros, ju- 
ris tas, aca dê mi cos, ad vo ga dos, jor na lis tas e es- 
pe ci a lis tas pa ra dis cu tir os mais múl ti plos as-
pec tos da pan de mia do co ro na ví rus e as pers- 
pec ti vas de um “no vo nor mal”. Tra ta-se do mai- 
or con gres so ju rí di co em am bi en te di gi tal do
mun do.

Praça João Lisboa

A Pre fei tu ra de São Luís ini ci ou a eta pa de res- 
tau ro dos mo nu men tos que in te gram as obras
de re for ma da Pra ça João Lis boa, Lar go do Car- 
mo, no Cen tro His tó ri co de São Luís. 

Nes ta eta pa da obra, o tra di ci o nal re ló gio e a
es tá tua do Frei Ca pu chi nho Car los Ole a ro fo ram
re co lhi das pa ra res tau ra ção e, no ca so da es tá- 
tua de João Lis boa, pe lo ta ma nho e pe so, se rá
res tau ra da no pró prio lo cal on de es tá fi xa da.

 Si mul ta ne a men te, as equi pes dão con ti nui- 
da de às eta pas es tru tu ran tes pen sa das pa ra o
es pa ço.

Gestão Pública

Ser vi do res pú bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e
in di re ta do Po der Exe cu ti vo Es ta du al já po dem
se ins cre ver pa ra a se le ção do cur so de Es pe ci a- 
li za ção em Ges tão Pú bli ca, atra vés do for mu lá- 
rio de ins cri ção dis po ní vel no en de re ço ele trô- 
ni co: eg ma.ma.gov.br. 

Pa ra aces sar o for mu lá rio, o ser vi dor pre ci sa
ter uma con ta Gmail lo ga da em seu com pu ta- 
dor. 

Ao to do são 50 va gas des ti na das à ca pa ci ta- 
ção de ges to res ou téc ni cos em to das as áre as,
no âm bi to do po der Exe cu ti vo Es ta du al. 

Pra curtir

O can tor Erick son
An dra de re a li za nes te
do min go, 26, às 18h, a
sua ter cei ra gran de
li ve des sa qua ren te -
na in ti tu la da  de “Re -
se nha da Tro pa”.

Ele pro me te fa zer a
Li ve com uma big es -
tru tu ra e se rá trans -
mi ti da por meio do
seu ca nal no
YouTube, di re ta men te
do De ni se Fer rei -
ra Buff et, um no vo
es pa ço de fes tas,  no
Tu ru.

O Sesc Ma ra nhão es -
tá re to man do su as
ati vi da des com se gu -
ran ça e de for ma gra -
du al.

As Uni da des Sesc De -
o do ro e Sesc Tu ris mo
vol ta ram em ju lho a
ofe re cer aos seus cli -
en tes os ser vi ços de
ali men ta ção, hos pe -
da gem, aca de mia,
além de aten di men to
pa ra re no va ção e ca -
das tro de Car tão Sesc
nas mo da li da des vir -
tu al e pre sen ci al me -
di an te agen da men to.

Clau dia Raia, Antô nio
Fa gun des, Gi o van na
An to nel li, Sophia
Abrahão, Emi ci da e
mui tos ou tros ar tis tas
e per so na li da des de
di ver sas áre as abra -
ça ram a cau sa da As -
so ci a ção Vi va e Dei xe
Vi ver ( vi va e dei xe vi -
ver.org.br) 

A en ti da de usa a con -
ta ção de his tó ri as no
am bi en te on-li ne pa -
ra mi ni mi zar o iso la -
men to so ci al das cri -
an ças e jo vens hos pi -
ta li za dos, além da -
que les que es tão em
ca sa nes te mo men to
tão di fí cil.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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Con fi ra a no ta na ín te gra

Qua tro ôni bus in cen di a dos
em me nos de uma se ma na
no Ma ra nhão

MARANHÃO

93,5% dos  municípios
não tem esgotamento
SAULO DUAILIBE
Com informações do IGBE

6,5% tem es go ta men to

O
Ma ra nhão re gis trou um da- 
do ne ga ti vo re la ti vo a es go- 
ta men to sa ni tá rio pa ra a 
po pu la ção do es ta do. De 

acor do com a pes qui sa do Ins ti tu to 
Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca 
(IB GE), di vul ga da on tem, quar ta-fei- 
ra (22), 68% da po pu la ção que re si de 
no ter ri tó rio ma ra nhen se não tem 
aces so a es go ta men to sa ni tá rio por 
re de co le to ra. A pes qui sa reú ne da dos 
do ano de 2017.

Os da dos são re sul ta dos do Su ple- 
men to de Sa ne a men to da Pes qui sa de 
In for ma ções Bá si cas Mu ni ci pais – 
MU NIC 2017. Nes se su ple men to, du- 
as va riá veis bá si cas fo ram in ves ti ga- 
das: exis tên cia de ser vi ço de es go ta- 
men to sa ni tá rio por re de co le to ra e de 
ser vi ço de abas te ci men to de água por 
re de ge ral de dis tri bui ção.

Tam bém no es tu do re a li za do pe lo 
IB GE, dos 217 mu ni cí pi os do es ta do, 
ape nas 14 ha via ser vi ço de es go ta- 
men to sa ni tá rio por re de co le to ra, o 
que re pre sen ta ape nas 6,5% dos mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses. 32% da po pu- 
la ção do Ma ra nhão se en con tram 
nes sas ci da des.

No Nor des te e no Bra sil, 51,3% e 
59,2% dos mu ni cí pi os pos suíam es se 
ser vi ço, res pec ti va men te.

Em ne nhu ma das 14 ci da des do 
Ma ra nhão com ser vi ço de es go ta- 
men to sa ni tá rio por re de co le to ra ha- 
via uma se cre ta ria mu ni ci pal es pe cí fi- 
ca pa ra tra tar do as sun to.

Em qua tro des sas ci da des, um ór- 
gão da ad mi nis tra ção in di re ta tra ta va 
do as sun to, a exem plo de uma au tar-

APENAS 14 CIDADES DO ESTADO TEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR REDE COLETORA

quia; em oi to de las, o se tor de es go ta- 
men to sa ni tá rio era as so ci a do ou su- 
bor di na do a al gum se tor ou se cre ta ria 
mu ni ci pal; em du as de las, não ha via 
uma es tru tu ra ad mi nis tra ti va pa ra 
tra tar do as sun to; e em uma, o se tor 
era su bor di na do di re ta men te à che fia 
do Exe cu ti vo mu ni ci pal.

Dos 14 mu ni cí pi os ma ra nhen ses 
do ta dos de ser vi ço de es go ta men to 
sa ni tá rio por re de co le to ra em 2017, 
ape nas o mu ni cí pio de Co dó pos suía 
re gis tro do nú me ro de do mi cí li os que 
uti li za vam fos sa sép ti ca.

Es se con tro le é im por tan te pa ra 
me lhor ge ren ci ar o es pa ço am bi en tal 
no que diz res pei to aos len çóis freá ti- 
cos. E, so men te as pre fei tu ras dos mu- 
ni cí pi os de Ba ca bal e de São Luís re la-
ta ram pre sen ça de ser vi ço de es go ta- 
men to sa ni tá rio por re de co le to ra em 
su as áre as ru rais, con tu do, não em to-
da a área ru ral, ape nas nu ma par te de-
la.

Em seis mu ni cí pi os, a pre fei tu ra 
man ti nha um cor po téc ni co es pe cí fi- 
co que ope ra va o ser vi ço de es go ta- 
men to sa ni tá rio por re de co le to ra.

IMPERATRIZ

Criminosos ateiam fogo em outro ônibus
Cin co cri mi no sos, en ca pu za dos e

ar ma dos, in va di ram e ex pul sa ram os
pas sa gei ros de um ôni bus que faz li- 
nha nos bair ros Cen tro/Bom Je sus, no
mu ni cí pio de Im pe ra triz, e ate a ram
fo go no veí cu lo. O ca so foi re gis tra do
na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (21). Os
sus pei tos tam bém in va di ram uma es- 
co la e in cen di a ram al guns ob je tos.

De acor do com as in for ma ções,
três ho mens em uma mo to ci cle ta en- 
tra ram no Cen tro de En si no Ama ral
Ra po so, que fi ca lo ca li za do na re gião
do Par que Im pe ri al, pe la par te de trás.
Os sus pei tos quei ma ram car tei ras, li- 
vros, do cu men tos e ten ta ram in cen- 
di ar a mo bí lia da es co la que es tá pas- 
san do por re for mas. O in cên dio foi
con tro la do por mo ra do res, que im pe- 
di ram que as cha mas se pro pa gas sem
pe lo lo cal.

Lo go em se gui da, um ôni bus de
trans por te co le ti vo da em pre sa Ra- 
trans, foi ata ca do e in cen di a do por
cin co ho mens en ca pu za dos na re gião
do Bom Je sus. Car re gan do ga lões de
ga so li na, os sus pei tos de ram or dem
pa ra que to dos os pas sa gei ros e o mo- 
to ris ta des ces sem do veí cu lo.

As in for ma ções dão con ta que os
cri mi no sos ain da le va ram os do cu- 
men tos e o ce lu lar do con du tor do
ôni bus. De acor do com tes te mu nhas
os cri mi no sos ain da ten ta ram ati rar
no mo to ris ta, mas ele con se guiu fu gir
a tem po e não foi atin gi do. O veí cu lo é
uti li za do por alu nos da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), no
cam pus Bom Je sus.

Di ver sos po pu la res aci o na ram o
Cor po de Bom bei ros que en ca mi- 
nhou uma equi pe até o lo cal com um
ca mi nhão-tan que, mas o fo go já ha via
con su mi do to do o ôni bus. A po lí cia
tam bém es te ve no lo cal re a li zan do as
pri mei ras di li gên ci as.

De acor do com o ti tu lar da 10ª De- 

le ga cia Re gi o nal de Po lí cia Ci vil em
Im pe ra triz, Eder son Mar tins Pe rei ra,
des de on tem a po lí cia es tá fa zen do
um le van ta men to e dan do an da men- 
to as in ves ti ga ções pa ra ten tar lo ca li- 
zar os sus pei tos.

Ain da na noi te da ter ça-fei ra (21),
dez pes so as fo ram con du zi das pa ra o
Plan tão Cen tral da Po lí cia Mi li tar,
após al gu mas ron das fei tas no bair ro
Vi la Lo bão, mas ain da de acor do com
o de le ga do, não ti nham ne nhu ma re- 
la ção com os cri mes.

Por meio de no ta, a Se cre ta ria de
Es ta do da Edu ca ção (Se duc) ex pli cou
que a es co la es tá pas san do por re for- 
mas e por is so par te da mo bí lia e al- 
guns do cu men tos es ta vam no pá tio
in ter no, lo cal em que as cha mas se
ini ci a ram.

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção
(Se duc) in for ma que no iní cio da noi te
des ta ter ça-fei ra (21) hou ve um prin cí- 
pio de in cên dio no Cen tro de En si no
Ama ral Ra po so, lo ca li za do no mu ni cí- 
pio de Im pe ra triz, oca si o na do por
vân da los que te ri am pu la do o mu ro
da es co la e pro vo ca do as cha mas no

pá tio in ter no. A co mu ni da de do en tor- 
no ime di a ta men te aci o nou o Cor po de
Bom bei ros, que con tro lou o fo go.

A Se duc es cla re ce que a es co la es tá
em re for ma e que o ocor ri do cau sou
da nos ma te ri ais em par te da mo bí lia e
de al guns do cu men tos es co la res que
fo ram quei ma dos. A Se duc in for ma,
ain da, que aci o nou as au to ri da des po- 
li ci ais e que a equi pe da Uni da de Re gi-
o nal de Edu ca ção de Im pe ra triz es tá
no lo cal, acom pa nhan do a apu ra ção
da po lí cia.

Por fim, di an te des se ato cri mi no so,
a Se cre ta ria ex ter na tris te za e la men ta
que ações co mo es sas ocor ram em pré- 
di os es co la res, que são am bi en tes de
for ma ção ci da dã do po vo do Ma ra- 
nhão. 

Ao mes mo tem po, aguar da que os
res pon sá veis se jam iden ti fi ca dos e pu-
ni dos pe lo cri me co me ti do con tra o pa-
trimô nio pú bli co.

No úl ti mo do min go (19), 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.

De acor do com as in for ma ções da
po lí cia, a sus pei ta é de que o ca so
acon te ceu de vi do a re vol ta de mo ra- 
do res por con ta de um fes ti val, que é
re a li za do to dos os anos no mu ni cí pio,
atra vés de li ve. Eles que ri am que o
even to ti ves se ocor ri do pre sen ci al- 
men te. 

Um dos sus pei tos de ate ar fo go nos
veí cu los foi pre so e de ve res pon der
pe lo cri me de 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 e foi re gis tra do
por mo ra do res em uma pra ça no cen- 
tro da ci da de.

THA LIA LE MOS

En ten da o ca so

DA RE DA ÇÃO

PAÇO DO LUMIAR

Pescadores podem
ter dormido no barco

PESCADORES ESTÃO DESAPARECIDOS DESDE 25 DE JUNHO

Após qua se 30 di as do de sa pa re ci men to dos pes ca do- 
res, iden ti fi ca dos co mo Fran cis co Jo sé Pe rei ra de Araú jo,
de 25 anos, Lu cas dos San tos, de 18 anos e An dré Ve ras
Sil va, de 37 anos, de pois de te rem saí do do Por to de Bra- 
ga, no mu ni cí pio de Ra po sa, o Cor po de Bom bei ros do
Ma ra nhão (CBM MA) tra ba lha com a pos si bi li da de dos
pes ca do res te rem dor mi do no bar co, que vi rou e eles
não con se gui ram sair.

De acor do com a cor po ra ção, as bus cas aé re as, que
es ta vam sen do re a li za das pe lo Cen tro Tá ti co Aé reo
(CTA), fo ram can ce la das. Ago ra, elas de vem ser fei tas no
fun do do mar. O CBM MA tam bém in for mou que to das
as pis tas fo ram che ca das e as bus cas fo ram di mi nuin do
gra da ti va men te. Por is so, ago ra, só se rão re a li za das se
hou ver in for ma ções no vas.

Des de do dia 25 de ju nho, três pes ca do res de sa pa re- 
ce ram após te rem saí do do Por to de Bra ga, no mu ni cí- 
pio de Ra po sa, re gião me tro po li ta na de São Luís, com
des ti no ao Fa rol de San ta na, no mu ni cí pio de Hum ber to
de Cam pos, on de eram acos tu ma dos a pes car.

Se gun do as in for ma ções, a vi a gem te ria du ra ção 5 di- 
as, mas ca so a pes ca fos se boa, o trio po de ria es ten der os
di as. Por is so, al guns fa mi li a res de mo ra ram a re gis trar o
de sa pa re ci men to dos pes ca do res, que foi fei to so men te
no dia 5 de ju nho.

Des de en tão, o Cor po de Bom bei ros e o Cen tro Tá ti co
Aé reo (CTA) fo ram aci o na dos pa ra ten tar lo ca li zar os
três ho mens, mas, até ago ra, so men te par te do ma te ri al
das ví ti mas foi en con tra do.

As equi pes con ver sa ram com ou tros pes ca do res da
re gião pa ra en ten der co mo fun ci o nam as cor ren tes ma- 
rí ti mas. Se gun do in for ma ções do te nen te-co ro nel Al cir,
ne nhum ves tí gio de nau frá gio com a em bar ca ção foi en- 
con tra do ain da.

CONDOMÍNIO NA FORQUILHA

Explosão de gás deixa
uma pessoa ferida

EXPLOSÃO ACONTECEU NA COZINHA DO APARTAMENTO

Após uma ex plo são de gás ocor ri da, on tem, quar ta-
fei ra (22), em uma das uni da des ha bi ta ci o nais de um
con do mí nio lo ca li za do na For qui lha, um mo ra dor so- 
freu quei ma du ras de se gun do grau e foi en ca mi nha do
pa ra um hos pi tal da ca pi tal ma ra nhen se.

A cau sa do aci den te ain da não foi in for ma da. No en- 
tan to, de acor do com mo ra do res do lo cal, po de ter si do
cau sa do pe la in di vi du a li za ção do gás en ca na do.

Uma equi pe da pe rí cia téc ni ca do Ins ti tu to de Cri mi- 
na lís ti ca do Ma ra nhão (Icrim) se des lo cou pa ra o lo cal.
O Cor po de Bom bei ros do Ma ra nhão (CBM MA) foi aci o- 
na do pe los vi zi nhos mo men tos após a ex plo são, que
che gou a que brar o vi dro de uma ja ne la. Se gun do a cor- 
po ra ção, a cen tral de gás da tor re foi fe cha da.

A Pro mo to ria de Jus ti ça de De fe sa do Con su mi dor,
atra vés da ti tu lar Lí tia Ca val can ti, aguar da o re la tó rio da
pe rí cia e diz que se gue acom pa nha do o ca so. Em no ta, a
Se cre ta ria de Es ta do de Co mu ni ca ção So ci al e As sun tos
Po lí ti cos (Se cap) in for mou que uma equi pe do 2º Ba ta- 
lhão de Bom bei ros des lo cou-se pa ra aten der a ocor rên- 
cia, po rém, ao che gar no lo cal, a guar ni ção de pa rou-se
com a si tu a ção já con tor na da, pois já ha vi am uti li za do
ex tin tor pa ra apa gar o fo co de in cên dio.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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Inscrições para vagas de estágio vão até o dia 28 de julho, no Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão. A seleção de engenheiro civil começará no dia 3 de agosto

OPORTUNIDADES

TRE-MA e Sesc
abrem seletivos 

TRE-MA

O
Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral 
do Ma ra nhão (TRE-MA) es- 
tá com ins cri ções aber tas 
até o dia 28 de ju lho pa ra se- 

le ti vo que vi sa a con tra ta ção de no vos 
es ta giá ri os. Ou tra opor tu ni da de fi ca 
por con ta do Sesc Ma ra nhão, que 
abriu va gas pa ra con tra ta ção tem po- 
rá ria de en ge nhei ro ci vil, com sa lá rio 
de até R$ 4.606.

Con fi ra as opor tu ni da des de em- 
pre go e es tá gio:

O se le ti vo de es tá gio vi sa a con tra- 
ta ção de es tu dan tes dos ní veis su pe ri- 
or e téc ni co pa ra for ma ção de ca das- 
tro de re ser va pa ra es tá gio não obri ga- 
tó rio, na se de do Tri bu nal Re gi o nal 
Elei to ral do Ma ra nhão, em São Luís.

Pa ra os cur sos de ní vel téc ni co se rá 
for ma do ca das tro de re ser va nas áre as 
de Téc ni co em Ele trô ni ca, Téc ni co em 
In for má ti ca, Téc ni co em Ele tro téc ni- 
ca, Téc ni co em Ad mi nis tra ção e Téc- 
ni co em Pro du ção de áu dio e ví deo. 
Os in te res sa dos de vem es tar cur san- 
do no mí ni mo o 2º pe río do le ti vo e ter 
ida de mí ni ma de 16 anos.

Já pa ra os cur sos de gra du a ção su- 
pe ri or, o ca das tro de re ser va é pa ra as 
áre as de Ad mi nis tra ção, Ar qui te tu ra e 
Ur ba nis mo, Bi bli o te co no mia, In for- 
má ti ca (Cur so de ní vel su pe ri or na 
área de Tec no lo gia da In for ma ção), 
Ci ên ci as Con tá beis, De sign, Di rei to, 
En ge nha ria Ci vil, En ge nha ria Am bi- 
en tal, En ge nha ria de Pro du ção, Ges- 
tão Hos pi ta lar, Jor na lis mo, Pe da go gia, 
Pu bli ci da de e Pro pa gan da, Rá dio e TV. 
Os re qui si tos exi gi dos são: ter cur sa do 
no mí ni mo 50% dos cré di tos obri ga-

Sesc Ma ra nhão

AS OPORTUNIDADES OFERECEM EXCELENTES SALÁRIOS QUE CHEGAM A R$ 4.600

tó ri os, além de ren di men to igual ou 
su pe ri or a 7.

As ins cri ções vão até o dia 28 de ju- 
lho, às 18h, atra vés do si te: www.su pe- 
res ta gi os.com.br.

Após as ins cri ções, os can di da tos 
re ce be rão o com pro van te por e-mail. 
A pro va ob je ti va on li ne es ta rá dis po- 
ní vel no si te da Su per Es tá gi os e se rá 
re a li za da no dia 3 de agos to, das 9h às 
18 ho ras, com du ra ção má xi ma de 
uma ho ra, ten do o can di da to o tem po 
de 2 mi nu tos pa ra res pon der e sal var 
ca da ques tão.

O Sesc Ma ra nhão lan çou um se le ti- 
vo pa ra con tra ta ção tem po rá ria no 
car go de en ge nhei ro ci vil. Os can di da- 
tos de vem ter Gra du a ção em En ge- 
nha ria Ci vil, com re gis tro no Con se- 
lho Re gi o nal de En ge nha ria e Agro no- 
mia (CREA), ter ex pe ri ên cia mí ni ma 
de 6 me ses na área e ter co nhe ci men- 

to dos pro gra mas Au to CAD e Ex cel.
As ins cri ções co me çam no dia 3 de 

agos to e vão até o dia 5, atra vés do e-
mail se le cao@ma.sesc.com.br. Pa ra 
con cluir o ca das tro, os can di da tos de- 
vem ir ao Sesc Ad mi nis tra ção (Av. dos 
Ho lan de ses) e re a li zar a do a ção de 1 
kg de ali men to não pe re cí vel, pre fe- 
ren ci al men te ar roz, des ti na do ao Pro-
gra ma Me sa Bra sil, nes se mes mo pe- 
río do, no ho rá rio das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h.

A car ga ho rá ria é de 40 ho ras se ma-
nais e re mu ne ra ção de R$ 4.606. Além 
dis so, o fun ci o ná rio con ta com be ne- 
fí ci os de va le trans por te, re fei ção sub- 
si di a da, au xí lio ali men ta ção e se gu ro 
de vi da co le ti vo.

A pro va de co nhe ci men tos se rá re- 
a li za da no dia 16 de agos to e te rá du- 
ra ção de 3 ho ras, com iní cio às 9h e 
tér mi no às 12h, em lo cal a ser di vul ga- 
do atra vés do si te www.sesc-
ma.com.br.

Quem po de par ti ci par?

FIES

MEC divulga novas
datas de inscrição

FIES OFERECE VAGAS COM FINANCIAMENTO EM FACULDADES 

O Mi nis té rio da Edu ca ção (Mec) adi ou pa ra 28 a 31 de
ju lho as ins cri ções pa ra Fun do de Fi nan ci a men to Es tu- 
dan til (Fi es) 2020/2, que co me ça ri am on tem. Se gun do o
MEC, a al te ra ção se deu após a pas ta iden ti fi car in con- 
sis tên ci as no pro ces sa men to de dis tri bui ção das va gas
ofer ta das pe las ins ti tui ções de en si no su pe ri or. Os es tu- 
dan tes te rão di rei to de es co lha en tre as va gas ofer ta das
por to das as ins ti tui ções de en si no su pe ri or que ade ri- 
ram ao pro ces so se le ti vo do 2º se mes tre do Fi es.

O Fi es 2020/2 vai ofe re cer va gas com fi nan ci a men to
em fa cul da des par ti cu la res. Pa ra 2020 es tão pre vis tas
100 mil va gas dis tri buí das en tre os dois se mes tres, mas o
MEC não in for mou quan do va gas se rão ofe re ci das na
edi ção do se gun do se mes tre.

Pa ra se ins cre ver no Fi es, o can di da to de ve ter fei to al- 
gu mas das edi ções do Enem en tre 2010 e 2019 e ter mé- 
dia de 450 pon tos nas pro vas sem ze rar a re da ção, além
de ren da fa mi li ar men sal de até três sa lá ri os-mí ni mos
por pes soa (per ca pi ta). No mo men to da ins cri ção, os
can di da tos de vem es co lher até três op ções de cur- 
so/tur no/lo cal de ofer ta do fi nan ci a men to. As op ções
po dem ser al te ra das du ran te o pra zo de ins cri ções.

PA LO MA PI NHEI RO

As va gas es tão dis tri buí das da
se guin te for ma:
• UBS se de II (2 va gas)
• UBS San gue (1 va ga)
• UBS Sa tu ba (1 va ga)
• UBS Boa Vis ta (2 va gas)
• UBS Co cal (1 va ga)
• UBS Bu ri ti zal (2 va gas)

Ins cri ções e Pro vas

SANTO AMARO

Prefeitura abre vagas de trabalho

AS PROVAS DO CONCURSO DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 26 DE JULHO DESTE ANO

DIVULGAÇÃO

A Pre fei tu ra de San to Ama ro es tá ofe re- 
cen do 9 va gas pa ra con tra ta ção de pro fis si- 
o nais de ní vel mé dio, no car go de Agen te
Co mu ni tá rio de Saú de.

As ins cri ções vão até ho je, quin ta-fei ra
(23).

A jor na da de tra ba lho é de 40 ho ras se- 
ma nais, com re mu ne ra ção de R$1.400.

Os in te res sa dos de vem se ins cre ver até
ho je, quin ta-fei ra (23), no ho rá rio de 8h às

12h e de 14h às 17, no Cen tro de Ar te sa na to
(Ca sa Bran ca), lo ca li za do na Pra ça Nos sa
Se nho ra da Con cei ção s/n°, cen tro de San- 
to Ama ro do Ma ra nhão. As ins cri ções são
gra tui tas.

A se le ção te rá pro vas ob je ti vas, a se rem
re a li za das no dia 26 de ju lho e um Cur so In- 
tro du tó rio de For ma ção Ini ci al.

 Sus pei to de as sas si na to pre so

MIRANDA DO NORTE

Dois presos pelo crime de agiotagem

UM HOMEM, QUE É O TERCEIRO INVESTIGADO, FUGIU NA HORA DA ABORDAGEM POLICIAL 

A Po lí cia Ci vil de Mi ran da do Nor te
pren deu, on tem, quar ta-fei ra (22), du as
pes so as da mes ma fa mí lia em fla gran te
no Bair ro No vo, sus pei tas de pra ti ca rem
os cri mes de agi o ta gem, ame a ças, pos se
ile gal de ar ma de fo go, dis pa ro de ar ma de
fo go em via pú bli ca e as so ci a ção cri mi no- 
sa. Um ter cei ro in ves ti ga do fu giu na ho ra
da abor da gem po li ci al.

De acor do com a po lí cia, a equi pe che- 
gou até os mes mos após de nún ci as de po- 
pu la res de que es tes fa mi li a res per ten ci- 
am a uma as so ci a ção cri mi no sa vol ta da a
prá ti ca de agi o ta gem e que, além de ju ros
exor bi tan tes, ain da ame a ça ri am as ví ti- 
mas e in clu si ve apre en di am bens de las
por meio de em pre go de ame a ças em tro- 
ca de dí vi das.

Apre en são da Po lí cia Ci vil
Na ope ra ção, se gun do a po lí cia, fo ram

apre en di dos 3 veí cu los sus pei tos, qua se
R$ 11 mil em es pé cie, uma ar ma de fo go,
mu ni ções, ce lu la res, cor dões, car tões
ban cá ri os e de be ne fí ci os so ci ais em no- 
me de ter cei ros e com se nhas, do cu men- 
tos pes so ais e che ques de ter cei ros e ano- 
ta ções de va lo res de pos sí veis em prés ti- 

mos.
Ação da  Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão em

con jun to com a Po lí cia Ci vil de Per nam- 
bu co, ter mi nou com a pri são de um ho- 
mem, na ci da de de Pe tro li na (PE). O sus- 
pei to es ta va fo ra gi do da jus ti ça por um
ho mi cí dio ocor ri do em 1998, no Ma ra- 
nhão.

O ho mem, de 57 anos, foi de ti do pe la
Po lí cia Ci vil de Per nam bu co de pois de um
le van ta men to de da dos re a li za do pe lo
Cen tro de In te li gên cia da Po lí cia Ci vil do
Ma ra nhão (CIPC). Ele ti nha uma pe na de
19 anos, 4 me ses e 22 di as, por um ho mi cí- 
dio ocor ri do em Im pe ra triz, lo ca li za da na
re gião To can ti na.

Se gun do apu ra ção da po lí cia, o sus pei- 
to te ria de fe ri do qua tro ti ros de re vól ver,
ca li bre 38, con tra a ví ti ma, um ido so de 70
anos. Re la tos apon tam que o cri me acon- 
te ceu por que a ví ti ma de via R$10 pa ra ou- 
tro ho mem.

O sus pei to foi de ti do e con du zi do ao
sis te ma pri si o nal, on de per ma ne ce rá à
dis po si ção da jus ti ça.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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CBF divulga tabela detalhada com datas e horários das 10 primeiras rodadas do
Brasileirão. Competição começa no dia 8 de agosto, um sábado, com três partidas

BRASILEIRÃO 2020

Fla e Galo fazem
primeiro clássico

A
Con fe de ra ção Bra si lei ra de 
Fu te be ol (CBF) di vul gou, na 
ma nhã de on tem, quar ta-fei- 
ra (22), a ta be la de ta lha da do 

Cam pe o na to Bra si lei ro 2020, com da- 
tas e ho rá ri os das 10 pri mei ras ro da- 
das. A com pe ti ção co me ça no pró xi- 
mo dia 8 de agos to, um sá ba do, com 
três par ti das: For ta le za x Ath le ti co, 
Co ri ti ba x In ter na ci o nal e Sport x Ce a- 
rá.

Atu al cam peão, o Fla men go, por 
exem plo, es treia no do min go, às 16h 
(de Bra sí lia), con tra o Atlé ti co-MG no 
Ma ra ca nã. O úni co con fron to da pri- 
mei ra ro da da ain da com lo cal in de fi- 
ni do é Goiás x São Pau lo.

Em seu co mu ni ca do, a CBF ex pli- 
cou que “os clu bes con cor da ram em 
jo gar fo ra de su as ci da des ou es ta dos, 
ca so is so se ja ne ces sá rio na épo ca de 
su as par ti das, em ra zão de res tri ções 
sa ni tá ri as ain da vi gen tes por con ta da 
pan de mia”. Es sas mu dan ças, ca so ne- 
ces sá ri as, no en tan to, de ve rão ser di- 
vul ga das 10 di as an tes do jo go.

No pri mei ro de ta lha men to de ta- 
be la des te Bra si lei rão, a Di re to ria de 
Com pe ti ções da CBF des mem brou os 
con fron tos das dez pri mei ras ro da- 
das. Após a re vi são pa ra ajus tar a 
com pe ti ção às me di das de se gu ran ça 
im pos tas pe la pan de mia, o Cam pe o- 
na to Bra si lei ro tem pre vi são de en cer- 
ra men to em fe ve rei ro de 2021.

As ci da des e es tá di os pré-de fi ni dos 
são aque les ha bi tu al men te uti li za dos 
pe los clu bes man dan tes. Em reu nião 
con jun ta com a CBF, os clu bes con- 
cor da ram em jo gar fo ra de su as ci da- 
des ou es ta dos, ca so is so se ja ne ces sá- 
rio na épo ca de su as par ti das, em ra- 
zão de res tri ções sa ni tá ri as ain da vi- 
gen tes por con ta da pan de mia. Con- 
for me pre vê o Re gu la men to Ge ral das

Sá ba do, 8 de agos to
• 19h – For ta le za x Ath le ti co – Are na 
Cas te lão

• 19h30 – Co ri ti ba x In ter na ci o nal – 
Es tá dio Cou to Pe rei ra
• 21h – Sport x Ce a rá – Ilha do Re ti ro

Do min go, 9 de agos to
• 11h – Bo ta fo go x Bahia – Es tá dio Nil- 
ton San tos
• 16h – Fla men go x Atlé ti co-MG – Ma- 
ra ca nã
• 16h – San tos x Bra gan ti no – Es tá dio 
Vi la Bel mi ro
• 16h – Co rinthi ans x Atlé ti co-GO – 
Are na Co rinthi ans
• 16h – Goiás x São Pau lo – A de fi nir
• 19h – Grê mio x Flu mi nen se – Are na 
do Grê mio
• 19h45 – Pal mei ras x Vas co da Ga ma 
– Are na Pal mei ras

BRASILEIRÃO COMEÇA NO DIA 8 DE AGOSTO COM TRÊS JOGOS NA PRIMEIRA RODADA

Com pe ti ções, es sas mu dan ças, ca so 
ne ces sá ri as, de ve rão acon te cer até 
dez di as an tes da da ta do jo go.

A de fi ni ção da trans mis são dos jo- 
gos se gue o or de na men to le gal vi gen- 
te no país, em de cor rên cia da Me di da 
Pro vi só ria 984/2020, que con ce de ao 
clu be man dan te os di rei tos de trans- 
mis são das par ti das. A CBF não é sig- 
na tá ria dos con tra tos in di vi du ais en- 
tre clu bes e emis so ras, ca ben do à en- 
ti da de o es tri to cum pri men to das de- 
ter mi na ções le gais em vi gor.

Ro da da inau gu ral:

VÔLEI

Fabiana entre o sonho de ser mãe e Olimpíadas

A CENTRAL DE QUADRA FABIANA É BICAMPEÃ OLÍMPICA PELA SELEÇÃO BRASILEIRA E SONHA EM SER MÃE COM 35 ANOS

Quan do o anún cio do adi a men to
das Olim pía das de Tó quio foi for ma li- 
za do, Fa bi a na vi veu uma con fu são de
sen ti men tos. Bi cam peã olím pi ca, a
cen tral ti nha seus pla nos bem es tru- 
tu ra dos em sua ca be ça. En quan to tri- 
lha va seu ca mi nho pa ra uma des pe di- 
da da se le ção bra si lei ra na ca pi tal ja- 
po ne sa, tam bém se pre pa ra va pa ra
um ou tro so nho: ser mãe. Ago ra, aos
35 anos, di an te do adi a men to, vi ve a
dú vi da so bre o que fa zer. Em en tre vis- 
ta à edi ção des ta se ma na do pod cast
“Ubun tu Es por te Clu be”, que abor da
a gra vi dez no es por te, a jo ga do ra ad- 
mi tiu ain da não ter cer te za so bre qual
de ci são to mar. “Por mais que vo cê te- 
nha o so nho de ser mãe, vo cê quer es- 
tar ali na qua dra, vo cê quer es tar jo- 
gan do. E aí che ga uma ho ra que tam- 
bém che ga a ida de. Ho je, eu te nho 35
anos. Tal vez adi ar is so, pa ra mim, pa ra
o meu cor po, pa ra a mi nha saú de, não
sei se se ria o ide al. A ca be ça vi ra um
mix de vá ri as coi sas. Ló gi co, es ta mos
fa lan do de uma Olim pía da, e eu amo
es tar ali den tro da qua dra. Ao mes mo

tem po, já fui a qua tro Olim pía das e eu
te nho o so nho enor me de ser mãe”,
afir mou.

No pró xi mo sá ba do, dia 25 de ju lho,
é ce le bra do o Dia In ter na ci o nal da
Mu lher Ne gra, La ti no-ame ri ca na e
ca ri be nha. Na edi ção des ta se ma na,
en tão, o Ubun tu dis cu te as di fi cul da- 
des que uma atle ta en fren ta ao de ci dir
ser mãe. Uma das con vi da das, a gi ne- 
co lo gis ta e obs te tra Maysa Te o to nio
Jo sa fá Si mão, do Hos pi tal de Clí ni cas
da UFMG, res sal tou a im por tân cia de
acom pa nha men to em ca sos de mu- 
lhe res co mo Fa bi a na, que pen sa em
ser mãe após os 35 anos. “Quan do a
gen te fa la de ges ta ção tar dia, é uma
ques tão não só da mu lher atle ta, mas
da mu lher atu al, é mui to im por tan te
des trin char um pou co es sa ques tão.
Quan do ho je a gen te fa la so bre ges ta- 
ção tar dia, es ta mos fa lan do tam bém
da ges ta ção das mu lhe res ne gras. Por- 
que, se pen sar que saí mos de sé cu los
de ges ta ção pa ra su bem pre gos e ago- 
ra es ta mos con se guin do en trar no
mer ca do de tra ba lho, que é com pos to

ma jo ri ta ri a men te por ho mens bran- 
cos, mu lhe res bran cas e al guns ho- 
mens ne gros, en tão co me ça mos a di- 
vi dir com es sas mu lhe res bran cas al- 
gu mas ques tões tra ba lhis tas tam bém.
In clu si ve a ques tão da ges ta ção tar- 
dia”, dis se. Fa bi a na tam bém ques ti o- 
na a for mu la ção de con tra tos es por ti-
vos pa ra atle tas mu lhe res. No vô lei,
por exem plo, os acor dos com os clu- 
bes cos tu mam abran ger ape nas o pe- 
río do de com pe ti ções, dei xan do as jo-
ga do ras des co ber tas quan do as dis- 
pu tas che gam ao fim. A si tu a ção fi ca
ain da mais com ple xa quan do a atle ta
en gra vi da. “Nos so con tra to pe ca mui- 
to por que é por tem po. É um as sun to
que pre ci sa ser re pen sa do, dis cu ti do,
na vi da do es por te, não só no vô lei,
mas pa ra to das as atle tas no la do fe- 
mi ni no. Por que is so po de acon te cer
com to do mun do. Quan do vo cê tem
um tra ba lho fo ra do la do es por ti vo,
vo cê tem es se res guar do por trás, mas,
in fe liz men te, o es por te pe ca nis so.
Tem de ser dis cu ti do. E to ma ra, Deus
que mu de”.

SAU LO DU AI LI BE

Jo gos do Sam paio na Sé rie B:
• 08/08, 19h: Vi tó ria (F)
• 11/08, 19h15: Ju ven tu de (C)
• 16/08, 11h: Cha pe co en se (F)
• 19/08, 19h: Fi guei ren se (C)
• 22/08, 21h: Bra sil (F)
• 29/08, 19h: Pon te Pre ta (C)
• 01/09, 19h15: CRB (F)
• 05/09, 19h: Amé ri ca (C)
• 12/09, 16h30: Ope rá rio (C)

PAC ini ci ou os tra ba lhos

SÉRIE B

CBF divulga horários e
dias dos jogos do Sampaio

SAMPAIO ESTREIA DIA 8 DE AGOSTO CONTRA O VITÓRIA-BA

LUCAS ALMEIDA

A CBF tam bém di vul gou a ta be la com ho rá ri os e da- 
tas dos jo gos da Sé rie B do Cam pe o na to Bra si lei ro de
2020. O Sam paio Cor rêa já po de fa zer seu pla ne ja men to
pa ra as pri mei ras 10 ro da das da com pe ti ção na ci o nal,
pois além de co nhe cer os ad ver sá ri os, a Bo lí via Que ri da
já sa be os di as e os ho rá ri os dos jo gos.

O que cha ma a aten ção é a ter cei ra ro da da, on de o tri- 
co lor en ca ra a Cha pe co en se às 11h na Are na Con dá. Nas
10 pri mei ras ro da das, o ti me ma ra nhen se faz cin co par- 
ti das em ca sa, sen do que nas úl ti mas du as ro da das, o
tor ce dor tri co lor vai acom pa nhar a equi pe no Cas te lão
con tra Amé ri ca-MG e Ope rá rio-PR, nos di as 5 e 12 de se- 
tem bro – res pec ti va men te.

No Cam pe o na to Ma ra nhen se, o ti me es treia con tra o
Im pe ra triz, às 20h, do dia 1º de agos to, no Es tá dio Frei
Epi fâ nio d’Aba dia. A Bo lí via ocu pa a se gun da co lo ca ção
na ta be la com 10 pon tos e já es tá clas si fi ca da pa ra a se- 
gun da fa se da com pe ti ção.

PEIXE PEDRA

São José volta atividades
e apresenta Laerte

EXPERIENTE GOLEIRO LAERTE VOLTA AO TIME DO PEIXE PEDRA

O São Jo sé foi um dos úl ti mos clu bes a re tor nar à ati- 
vi da des após a vol ta do fu te bol no Ma ra nhão. O gru po
do Pei xe Pe dra se re a pre sen tou on tem, quar ta-fei ra (22),
ao téc ni co Car los Fer ro, pa ra a re a li za ção de exa mes e
tes te de Co vid-19.

Além da re a pre sen ta ção do elen co, a di re to ria fe chou
a con tra ta ção do ex pe ri en te go lei ro La er te, de 37 anos,
que dis pu tou a úl ti ma tem po ra da pe lo Ju ven tu de Sa- 
mas, quan do a equi pe foi cam peã da Se gun da Di vi são
do Es ta du al e da Co pa FMF.

O clu be in for mou que 16 atle tas já se apre sen ta ram,
mas per deu dois jo ga do res: o ata can te Jô e o meia
Matheus Al les. Jô foi pa ra o Pi nhei ro e Matheus foi con- 
tra ta do pe lo Mo to Club.

O za guei ro An der son Ce a ren se ain da de ve se re a pre- 
sen tar. A di re to ria do ti me da ci da de Bal neá ria vai anun- 
ci ar mais re for ços.

Além do São Jo sé, que en fren ta o Cor di no na re to ma- 
da do Es ta du al 2020, o Pi nhei ro Atlé ti co Clu be tam bém
vol tou aos tra ba lhos on tem.

O ti me da Bai xa da Ma ra nhen se con tra tou o téc ni co
por tu guês Luis Mi guel e o ata can te Jô, que es ta va no Pei- 
xe Pe dra. O PAC ocu pa a ter cei ra co lo ca ção na ta be la do
cam pe o na to. (S.D)

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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"Não toque em meu companheiro", de Maria Augusta Ramos, mostra como os
"marajás" de Collor e os "parasitas" de Paulo Guedes traduzem uma mesma visão

Pro fun di da de

STREAMING

Documentário mostra
Collor e Bolsonaro 

E
n tre mui tos fa tos no re cém-
re de mo cra ti za do Bra sil do 
iní cio dos anos 1990, a  mo bi- 
li za ção dos tra ba lha do res 

ban cá ri os em de fe sa de 110 fun ci o ná- 
ri os de mi ti dos da Cai xa Econô mi ca 
Fe de ral (CEF) po de não ser o mais 
lem bra do, his to ri ca men te. Po rém, 
guar da uma sim bo lo gia es pe ci al, ca- 
paz de cha mar a aten ção da do cu- 
men ta ris ta Ma ria Au gus ta Ra mos, que 
aca ba de lan çar Não to que em meu 
com pa nhei ro, so bre o epi só dio.

Já dis po ní vel em pla ta for mas de 
stre a ming, o lon ga in ti tu la do com o 
no me do mo vi men to re me mo ra a 
ação dos ban cá ri os e tra ça um pa ra le- 
lo en tre a po lí ti ca no ven tis ta do go ver- 
no Col lor de Mel lo e as atu ais di re tri- 
zes da ad mi nis tra ção bra si lei ra, pro- 
pon do uma re fle xão a res pei to do ne- 
o li be ra lis mo e seus re fle xos nas re la- 
ções de tra ba lho.

O fo co prin ci pal do fil me são os lí- 
de res da mo bi li za ção ocor ri da há 
qua se 30 anos. O do cu men tá rio reú ne 
par te das 110 pes so as que per de ram o 
em pre go no ban co es ta tal, de pois de 
uma gre ve na ci o nal dos ban cá ri os, 
em re a ção à po lí ti ca de re du ção sa la- 
ri al de Col lor, im ple men ta da em 1991.

Em to do o país, ape nas es ses 110 
tra ba lha do res per de ram o em pre go, 
mas ti ve ram seus sa lá ri os pa gos du- 
ran te um ano pe lo res tan te da ca te go- 
ria, que se or ga ni zou e pres si o nou pe- 
la re ad mis são do gru po. A par tir do re- 
en con tro de les e dos de poi men tos so- 
bre a gran di o sa de mons tra ção de so li- 
da ri e da de, o fil me con tex tu a li za as

CON SEQUÊN CI AS

DOCUMENTÁRIO MOSTRA SEMELHANÇAS ENTRE BOLSONARO E COLLOR

nar ra ti vas po lí ti cas da que la épo ca e 
am plia a ques tão pa ra os di as de ho je, 
en tre vis tan do tam bém atu ais fun ci o- 
ná ri os da Cai xa.

“Pou cas pes so as co nhe cem es sa 
his tó ria. Quis re tra tá-la, mas tra zen do 
tam bém pa ra o pre sen te. En tão o fil- 
me di a lo ga com pas sa do, pre sen te e 
fu tu ro, no sen ti do das con sequên ci as 
que as ações e ado ções de al gu mas 
me di das econô mi cas atu ais po dem 
ter na so ci e da de bra si lei ra, na eco no- 
mia, no tra ba lha dor e na con di ção de- 
le co mo ci da dão. Es se diá lo go me in- 
te res sa mui to”, afir ma a di re to ra.

Ma ria Au gus ta en trou em con ta to 
com es sa his tó ria por meio de um 
ami go que tra ba lha na Fe nae (Fe de ra- 
ção Na ci o nal das As so ci a ções do Pes- 
so al da Cai xa Econô mi ca Fe de ral, fun- 
da da em 1971). Ele com par ti lhou de- 
poi men tos com a ci ne as ta e lhe abriu 

as por tas pa ra o tra ba lho de pes qui sa.
Di re to ra do pre mi a do O pro ces so 

(2018), de di ca do aos bas ti do res do 
im pe a ch ment de Dil ma Rous seff, Ma-
ria Au gus ta Ra mos traz no va men te as 
con tra di ções da po lí ti ca na ci o nal pa- 
ra as ce nas. As fil ma gens in clu em re-
la tos dos tra ba lha do res, tra ba lha do- 
ras e mem bros da or ga ni za ção sin di- 
cal, mui tos emo ci o na dos e or gu lho- 
sos dos re sul ta dos da que la mo bi li za- 
ção, e ima gens de ar qui vo res ga ta das 
da épo ca.

Es tão pre sen tes tam bém pro pa- 
gan das po lí ti cas de Col lor, além de 
pro nun ci a men tos do ex-pre si den te, 
que, com a pro mes sa de tor nar a ad-
mi nis tra ção pú bli ca fe de ral mais efi- 
ci en te, mi rou nos fun ci o ná ri os pú bli- 
cos de al tos sa lá ri os, aos quais deu o 
no me de “ma ra jás”.  Pro nun ci a men- 
tos no mes mo tom do atu al pre si den- 
te Jair Bol so na ro e do mi nis tro da Eco- 
no mia, Pau lo Gue des, tam bém es tão 
no fil me.

LITERATURA

Ingra Lyberato conta como perdeu o medo de ser escritora

EM SEU PRIMEIRO VOLUME DE FICÇÃO, A ATRIZ EMPRESTA AOS PERSONAGENS O TRAJETO DE AUTOCONHECIMENTO

A bai a na In gra Lyberato ti nha 20
anos quan do che gou ao Rio de Ja nei- 
ro, no fi nal da dé ca da de 1980. Na épo- 
ca, sua in ten ção era con ti nu ar dan- 
çan do, já que ha via es tu da do dan ça
na uni ver si da de. Mas ela se apai xo- 
nou pe lo te a tro. De pois, se en can tou
pe lo can to. “Sem pre achei equi vo ca da
a ideia de que vo cê tem que es co lher
al gu ma coi sa. Vou fa zen do o que te- 
nho von ta de e o meu ca mi nho foi mu- 
dan do”, afir ma ela, ho je com 53.

Ain da que se ja a ati vi da de co mo
atriz que do mi ne sua vi da pro fis si o- 
nal, In gra, em anos mais re cen tes,
abra çou a li te ra tu ra. De pois de um li- 
vro em que abor dou sua tra je tó ria – O
me do do su ces so: A vi da nos pal cos,
no ci ne ma e na te le vi são (L&PM,
2016) – ela ago ra es treia na fic ção.
Lan ça men to da edi to ra mi nei ra Qui- 
xo te+DO, A na tu re za ocul ta ilu mi na- 
da é uma obra fic ci o nal em que a au- 
to ra ex pres sa, por meio  de três per so- 
na gens, as trans for ma ções pes so ais
pe las quais vem pas san do na úl ti ma
dé ca da.

Em pri mei ra pes soa, o li vro acom- 
pa nha Ayara, Al va Mãe e Ân ge lo. A pri- 
mei ra é uma jo vem atriz que es tá em
um mo men to caó ti co da vi da e re sol- 
ve bus car um no vo sen ti do pa ra sua
tra je tó ria. É ela quem dá a par ti da na
nar ra ti va. Ia ra vai até Cha pa da Cris ta- 
li na en con trar uma mu lher mais ve- 
lha, Al va Mãe, que é uma es pé cie de
ma ga da re gião. Ela tem um ir mão,
Ân ge lo, um ho mem da no va era.

“As ex pe ri ên ci as dos três per so na- 
gens são as ex pe ri ên ci as in ter nas que
te nho vi vi do nos úl ti mos 10 anos. As
cir cuns tân ci as ex ter nas são fic tí ci as,
pois vi que ia me sen tir mais li vre pa ra
tra tar com pro fun di da de as ques tões
e até des cre ver os even tos sem me
pre o cu par com os ou tros”, diz In gra.

Há oi to anos a atriz des co briu o xa- 
ma nis mo e foi a par tir daí que te ve iní- 
cio uma mu dan ça mais in ten sa em
sua vi da. “Sem pre fui to ca da pe la na- 
tu re za. Sou fi lha de pais ar tis tas e ex-

hip pi es. Mi nha mãe me al fa be ti zou
em ca sa, cres ci num sí tio. En tão a na-
tu re za já tra zia um ape lo afe ti vo pa ra
mim. Quan do fiz Pan ta nal (1990) e
Ana Raio e Zé Tro vão (1991, am bas
no ve las da ex tin ta Re de Man che te),
eu vol tei a ter um con ta to for te com a
na tu re za. E num mo men to mais re-
cen te, já pe la ma tu ri da de, ela vol tou
de ma nei ra de fi ni ti va. Eu tam bém
não es ta va bem, es ta va mui to in fe liz.
De uma ma nei ra in tui ti va, um ca mi-
nho de ex pan são da cons ci ên cia se
apre sen tou pa ra mim.”

E com ele veio a es cri ta. “Fi co um
pou co tí mi da de me cha mar de es cri- 
to ra, mas de fa to es cre vo sem pa rar.
Con fes so que du ran te um tem po me
apri si o nei com a ideia de que pa ra me
jo gar em uma ati vi da de no va ti nha
que fi car 10 anos es tu dan do. Não
pen so mais as sim e foi a es cri ta que
me trou xe is to. Ti nha me do de ex pan-
dir, do au men to da res pon sa bi li da de,
de bo tar a ca ra a ta pa, me ex por. Es tou
apren den do a li dar com is to”, acres- 
cen ta.

FIM

Mostra virtual traz
reflexões sobre Alzheimer

EXPOSIÇÃO TRAZ 20 ARTISTAS SOBRE CRISE DE SAÚDE 

A fim de ex pli car e ilus trar a vi são a res pei to do Alzhei- 
mer, a ex po si ção Alzhei mer – 20 ar tis tas e uma das mai- 
o res cri ses de saú de do nos so tem po pro põe um diá lo go
com o pú bli co e uma re fle xão so bre o sig ni fi ca do da me- 
mó ria. A mos tra pre sen ci al foi in ter rom pi da de vi do à
pan de mia e a no va ver são, vir tu al foi inau gu ra da nes ta
ter ça-fei ra (21) e po de ser aces sa da pe lo si te Art Bio.

A ex po si ção con sis te em um diá lo go pa ra ex plo rar
ques tões co mo me mó ria e o en ve lhe ci men to, ba se a do
em áre as es pe cí fi cas do cé re bro, e foi de sen vol vi da por
20 au to res.  “Acre di ta mos que a ar te tem po tên cia pa ra
sin te ti zar ques tões fun da men tais pa ra a hu ma ni da de.
Por is so, bus ca mos es ti mu lar de ba tes re le van tes atra vés
da pers pec ti va ar tís ti ca”, ex pli ca Igor Fon se ca, fun da dor
da Art Bio.

Um dos ob je ti vos é, tam bém, por meio da ar te, hu ma- 
ni zar a ci ên cia e tra zer re fle xões sen sí veis so bre a do en- 
ça. “É ou sa da a pro pos ta da ex po si ção, mas é ne ces sá- 
ria”, afir ma Igor. Os fun da men tos ex pos tos na mos tra
fo ram ad qui ri dos por vi vên cia com pes so as que têm
Alzhei mer e por pes qui sas e per cep ções pró pri as dos ar- 
tis tas.

As obras ex pos tas in clu em inú me ras ex pres sões, que
va ri am da pin tu ra a óleo à pin tu ra a car vão; da co la gem
ao gra fi te. To das as fi gu ras são acom pa nha das por tex tos
in ter pre ta ti vos es cri tos pe los au to res.

Os ar tis tas par ti ci pan tes da ex po si ção são Al ber to Pe- 
rei ra, Gus ta vot Di az, In grid Bit tar, Mar cia Al bu quer que,
Ca mi le Spro es ser, Di e go Max, Mau ri cio Pla nel, Ma zo la
Marc nou, Pas Scha e fer, An dre Mo gle, Do mi ti la de Pau lo,
Mar cel Lis boa, Ma ri a na San Mar tin, Jes so Al ves, Fla vio
Grão, Bár ba ra Ma la go li, Han na Lu ca tel li, Pi na, Lui za de
Ale xan dre e Apo lo Tor res.

FIM DO MUNDO

Conflitos pessoais
de um sobrevivente

No ano de 2391 os se res hu ma nos es tão à bei ra da ex- 
tin ção. Uma ar ma bi o ló gi ca ma tou a mai or par te da po- 
pu la ção da Ter ra. Ou tra par te fe ne ceu em de cor rên cia
de uma sé rie de guer ras. Raul Tor res, o úni co a re sis tir,
tam bém co me ça a apre sen tar os mes mos sin to mas: fe- 
bre al ta e alu ci na ções.

É nes se ce ná rio que tem iní cio o ro man ce O úl ti mo
ho mem, de Emer son Cé sar, au tor de Di a man ti na. Mais
co nhe ci do pe la tri lo gia de fic ção po lí ti ca Re vo lu ci o ná ri- 
os, ele che ga ao ter re no da dis to pia com uma nar ra ti va
que di a lo ga di re ta men te com o mo men to atu al.

Raul es tá mor ren do, mas a des pei to dis so, quer de to- 
da ma nei ra che gar ao mar. Só que o ca mi nho não se rá
fá cil. O pro fes sor e mé di co é mo ra dor de Tu o pia, a ci da- 
de per fei ta. “É um lu gar que con se guiu su pe rar to dos os
pro ble mas so ci ais, de de si gual da de, pre con cei to, in to- 
le rân cia. Seus mo ra do res têm co mo prin cí pio mai or a
edu ca ção e a ci ên cia, usam a tec no lo gia co mo for ça de
tra ba lho pa ra a pro du ção de ali men tos”, ex pli ca Emer- 
son.

Não à toa, o no me da ci da de do ro man ce é um ana- 
gra ma de uto pia. Mas a per fei ção vai até cer to pon to. As
pes so as de Tu o pia vi vem en tre mu ros – não po dem sair
da li. A po pu la ção tem tu do, mas não tem li ber da de.
“Con to es sa his tó ria de co mo a ci vi li za ção che gou até ali
pa ra con cen trar tu do em um só ho mem. Na ver da de, a
ques tão prin ci pal do li vro são os con fli tos emo ci o nais
do per so na gem, um ho mem que se sen te du pla men te
co mo um pri si o nei ro: da ci da de on de vi ve e do ca sa- 
men to em cri se”, acres cen ta o au tor.

Ain da que no tem po pre sen te da nar ra ti va Raul es te ja
so zi nho, em boa par te o per so na gem es tá sem pre com
al guém a seu la do. Po de ser a mu lher, o fi lho, o pai, a ir- 
mã. Es sa pre sen ça se dá por meio das alu ci na ções que
Raul tem por cau sa da do en ça. “A ca da no va ‘vi si ta’, ele
re lem bra co mo era a vi da an tes do ho lo caus to”, diz
Emer son. De cer ta ma nei ra, es se re tor no do per so na- 
gem a uma re a li da de que não exis te mais é tam bém um
pas seio pe la his tó ria da hu ma ni da de.

O ro man ce re cém-lan ça do é de ri va do de um con to
que o au tor pu bli cou há três anos. “Sou en tu si as ta da ci- 
ên cia, en tão con su mo mui to des se ti po de con teú do. Já
ima gi na va uma pos sí vel pan de mia, mas quan do es cre vi
o con to não ti nha ideia. De ci di trans for mar a nar ra ti va
em ro man ce em ja nei ro de 2019 e só fui ter mi ná-lo no
co me ço de abril”, fi na li za Emer son Cé sar.

São Luís, quinta-feira, 23 de julho de 2020
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