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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEX 24/07/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Cinco meses. Esse é o tempo que o prefeito de São Luís, Edival-
do Holanda Júnior (PDT), tem para terminar a mais ampla progra-
mação de obras que a cidade já viu em décadas. É impossível andar 
pela capital maranhense, entre bairros, centro e zona rural.

Salto de qualidade

Conheça o empresário 
que doou R$ 5 milhões 

ao Governo do Maranhão
Ele ganhou sua fortuna por meio de especulação financeira, mas investiu bilhões de seu próprio dinheiro para bancar projetos de defesa dos direitos huma-

nos e iniciativas de promoção de valores democráticos liberais ao redor do mundo. Em anos recentes, essas iniciativas tornaram Soros, de 90 anos, um alvo de 
nacionalistas, populistas e militantes da direita. Muitos desses grupos o pintam como um hábil manipulador da democracia. PÁGINA 7

Secretário confirma 
retorno das aulas em 
setembro na capital

CINEMA
Sete filmes de Quentin 
Tarantino para assistir 
durante a pandemia
Quentin Tarantino, querido pelo 

público e crítica, costuma elevar 
seus filmes ao status de obras-pri-

ma. O cineasta é conhecido por seus 
roteiros sangrentos com toques de 
humor, além das inúmeras referên-

cias a história. PÁGINA 12

POLÊMICA

 PÁGINA 10

Em reunião com o Ministério Público, o 
secretário de educação de São Luís, Moacir 

Feitosa, afirmou que o município deve 
apresentar o plano para retorno das aulas 

consolidado com as sugestões e indicações 
do MP e também de outras entidades da área 

educacional até o dia 15 de agosto. 
PÁGINA 5
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Fiocruz aponta 
aumento de casos 

no Maranhão

CORONAVÍRUS

  PÁGINA 3

PM abre processo 
contra policiais após 
vídeo em rede social 

usando a farda 

PÁGINA  6

Prefeitura de 
São Luís entrega 
conjunto de oito 

praças no Rio Anil

COMBATE À COVID-19
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Valor equivale a cerca de R$ 200 média de uma vacina contra gripe; referência de preço
foi criada pelo país em acordo com Pfizer e a alemã BioNTech SE

VALOR

Estados Unidos sugere
vacina a R$ 200

O
go ver no dos Es ta dos Uni dos 
cri ou um re fe rên cia pa ra o 
pre ço de uma va ci na con tra 
a co vid-19 em um acor do de 

US$ 2 bi lhões (cer da de R$ 10 bi lhões) 
com a Pfi zer Inc e a em pre sa de bi o- 
tec no lo gia ale mã Bi oN Te ch SE, anun- 
ci a do na quar ta-fei ra (22), que pro va- 
vel men te pres si o na rá ou tras far ma- 
cêu ti cas a es ta be le ce rem pre ço se me- 
lhan tes, dis se ram ana lis tas da in dús- 
tria à Reu ters.

O acor do, que de pen de de um pro- 
du to apro vá vel, ga ran te va ci nas su fi- 
ci en tes pa ra se ino cu lar 50 mi lhões de 
nor te-ame ri ca nos por cer ca de US$ 
40 (cer ca de R$ 200) por pes soa, apro- 
xi ma da men te o cus to de uma va ci na 
an ti gri pal, e é o pri mei ro a ofe re cer 
um vis lum bre do pre ço pro vá vel de 
va ci nas con tra Co vid-19 bem-su ce di- 
das.

Per mi te tam bém que al gu mas far- 
ma cêu ti cas lu crem com seus es for ços 
pa ra pro te ger as pes so as do ví rus que 
já ma tou cer ca de 620 mil pes so as em 
to do o mun do – qua se um quar to de- 
las nos EUA.

Di fe ren te men te do que acon te ce 
em ou tros acor dos de va ci na as si na- 
dos pe lo go ver no, a Pfi zer e a Bi oN Te- 
ch não se rão pa gas até sua va ci na se 
mos trar se gu ra e efi caz em um gran de 
tes te clí ni co es sen ci al que de ve co me- 
çar nes te mês.

O go ver no dos EUA, co mo ou tros, 
já ha via fir ma do acor dos pa ra apoi ar 
o de sen vol vi men to de va ci nas con tra 
Co vid-19, al guns dos quais in clu em 
en tre gas ga ran ti das de do ses, mas es- 
te é o pri mei ro a de li ne ar um pre ço es-

PREÇO GLOBAL DA VACINA CONTRA A COVID-19 DEVE SER DE R$ 200

pe cí fi co pa ra pro du tos fi na li za dos.
“O pre ço mé dio de uma va ci na an- 

ti gri pal é cer ca de 40 dó la res”, dis se 
Pe ter Pitts, pre si den te e co fun da dor 
do Cen tro pa ra Me di ci na de In te res se 
Pú bli co. “Pa re ce bom com es ta com- 
pa ra ção. Es tá den tro da mé dia da sen- 
sa tez.”

Até ago ra, as ou tras va ci nas ex pe ri- 
men tais mais pro mis so ras mos tra ram 
da dos re la ti va men te se me lhan tes de 
se gu ran ça e efi ci ên cia, o que le va a 
crer que ne nhu ma far ma cêu ti ca em 
par ti cu lar con se gui ria co brar mui to 
mais do que su as con cor ren tes, es pe- 
cu lou Va mil Di van, ana lis ta da em pre- 
sa de bi o tec no lo gia Mi zuho.

O go ver no nor te-ame ri ca no con-
cor dou em com prar 100 mi lhões de 
do ses da va ci na Pfi zer/Bi oN Te ch a 
um pre ço que equi va le a 39 dó la res 
pe lo que pro va vel men te se rá um tra-
ta men to de du as do ses, ou 19,50 dó la- 
res por do se.

Es pe ci a lis tas de saú de acre di tam 
que va ci nas efi ca zes são ne ces sá ri as 
pa ra ven cer a pan de mia, que es tá 
aba lan do eco no mi as de to do o mun- 
do, mas pre ci sa ri am es tar dis po ní veis 
pa ra bi lhões de pes so as, e as far ma- 
cêu ti cas es tão sen do con si de ra vel- 
men te pres si o na das pa ra evi tar bus- 
car gran des lu cros du ran te uma cri se 
de saú de glo bal.

POPULAÇÃO

15,5 milhões tiveram
síndromes gripais

RESULTADO FOI OBTIDO EM DADOS DA PNAD COVID-19

Cer ca de 15,5 mi lhões de pes so as, 7,3% da po pu la ção
bra si lei ra, ti ve ram al gum dos sin to mas de sín dro mes
gri pais no mês de ju nho. Os da dos são da Pes qui sa Na ci- 
o nal por Amos tra de Do mi cí li os Co vid (Pnad Co vid-19)
men sal, di vul ga dos pe lo Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra- 
fia e Es ta tís ti ca (IB GE). O re sul ta do re pre sen tou me lho- 
ra em re la ção a maio, quan do 11,4% da po pu la ção re la- 
ta ram al gum sin to ma, to ta li zan do 24 mi lhões de pes so- 
as. A per da de ol fa to ou pa la dar foi in for ma da por 2,2
mi lhões de pes so as, se gui da por tos se, fe bre e di fi cul da- 
de pa ra res pi rar (703 mil pes so as) e tos se, fe bre e dor no
pei to (508 mil pes so as).

A pes qui sa mos trou que 2,4 mi lhões de pes so as, 1,1%
da po pu la ção, ti ve ram sin to mas con ju ga dos de sín dro- 
me gri pal que po di am es tar as so ci a dos à CO VID-19 –
per da de ol fa to ou pa la dar, fe bre, tos se, di fi cul da de de
res pi rar e dor no pei to -, con tra 4,2 mi lhões em maio,
2,0% da po pu la ção.

A mai o ria das pes so as com sín dro mes gri pais se de- 
cla rou de cor pre ta ou par da (58%). De to dos os pes qui- 
sa dos com sin to mas, 56,9% eram mu lhe res, 50,2% ti- 
nham en tre 30 e 59 anos, 34,7% não com ple ta ram o en- 
si no fun da men tal. En tre as pes so as que apre sen ta ram
al gum dos sin to mas con ju ga dos, 57,8% eram mu lhe res
e 68,3% eram pre tos ou par dos. Quan to à ida de, 54,8%
ti nham de 30 a 59 anos, 34,4% es ta vam no gru po en tre 0
e 29 anos e 10,8% eram ido sos, com 60 anos ou mais.
Cer ca de 19,2% das pes so as com al gum dos sin to mas
pes qui sa dos pro cu rou aten di men to em es ta be le ci men- 
to de saú de, três mi lhões de pa ci en tes. En tre os que
apre sen ta ram sin to mas con ju ga dos, 43% bus ca ram so- 
cor ro mé di co, um mi lhão de pes so as. Os es ta be le ci men- 
tos pú bli cos de saú de (pos tos de saú de, equi pe de saú de
da fa mí lia, UPA, Pron to So cor ro ou Hos pi tal do SUS) fo- 
ram aci o na dos por 77,6% dos que ti ve ram al gum sin to- 
ma (2,3 mi lhões de pes so as) e 82,3% dos que apre sen ta- 
ram sin to mas con ju ga dos (846 mil pes so as).

OMS

“Não voltaremos ao antigo normal”

DIRETOR DA OMS MANTÉM A PREOCUPAÇÃO COM VÍRUS E AFIRMA QUE NÃO SERÁ IGUAL

O di re tor-ge ral da Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS), Te dros Adha nom, des car- 
tou a pos si bi li da de do mun do vol tar ao
“an ti go nor mal” – ou se ja, à re a li da de an te- 
ri or à co vid-19. “A pan de mia já mu dou a
ma nei ra co mo vi ve mos. Ajus tar-se ao ‘no- 
vo nor mal’ é en con trar ma nei ras de vi ver
de mo do se gu ro”, dis se, em co le ti va de im- 
pren sa na tar de des ta quin ta-fei ra (23).

Te dros afir mou que a mai or par te da po- 
pu la ção mun di al ain da es tá sus ce tí vel ao
no vo co ro na ví rus e que, por is so, me di das
de pre ven ção, co mo la var as mãos e man- 
ter o dis tan ci a men to so ci al, se guem ne ces- 
sá ri as. “Nós con ti nu a mos a ver trans mis- 
são in ten sa do ví rus em al guns paí ses”,
afir mou, sem es pe ci fi car a quais se re fe ria.

Em se gui da, no en tan to, o di re tor-ge ral
dis se que qua se me ta de dos ca sos no glo- 
bo, que já ba te ram os 15 mi lhões, vem de
ape nas três paí ses. Se gun do da dos da Uni- 
ver si da de John Hop kins, são Es ta dos Uni- 
dos, Bra sil e Ín dia. O lí der da OMS ain da
aler tou pa ra a po li ti za ção da pan de mia – a
“mai or ame a ça”, em su as pa la vras. “A po lí- 
ti ca de ve ria fi car em qua ren te na”, iro ni- 
zou.

O di re tor exe cu ti vo da OMS, Mi cha el
Ryan, por sua vez, dis se que a en ti da de
mul ti la te ral têm tra ba lha do jun to a au to ri- 
da des da Chi na pa ra en ten der ple na men te
a ori gem do no vo co ro na ví rus. Já a res pon- 

sá vel pe la res pos ta da OMS à pan de mia,
Ma ria Van Kerkho ve, re for çou que a do en-
ça é no va e, por is so, ori en ta ções so bre ela
po dem ser al te ra das a qual quer mo men to.

De sa fi os
In te gran tes da OMS afir ma ram em co le- 

ti va de im pren sa que Bra sil, Es ta dos Uni-
dos e Ín dia têm ca pa ci da de pa ra ven cer a
pan de mia, mas que al gu mas ca rac te rís ti- 
cas in dis so ciá veis, co mo den si da de po pu- 
la ci o nal, re pre sen tam de sa fi os. “Os três são
paí ses de mo crá ti cos, mas gran des, po pu-
lo sos e com ple xos”, de cla rou Mi cha el
Ryan. “Os go ver nos lo cais pre ci sam to mar
de ci sões so bre qua ren te na ba se a das em
da dos, e em da dos lo cais”, com ple tou.

Ryan ain da afir mou que a OMS es tá tra- 
ba lhan do jun to a au to ri da des fe de rais e es- 
ta du ais no Bra sil pa ra com ba ter o no vo co- 
ro na ví rus, e res sal tou a im por tân cia do
País co mo um es pe lho pa ra o mun do. “As
pes so as olham pa ra paí ses co mo EUA e
Bra sil em bus ca de res pos tas cer tas”, dis se
a jor na lis tas.

Ma ria Van Kerkho ve en ten de que EUA,
Bra sil e Ín dia têm “li de ran ças tre men das”,
“bons mé di cos” e “fer ra men tas pa ra vi rar o
jo go”. Ela ain da dis se que a en ti da de mul ti- 
la te ral tam bém não de se ja a re to ma da de
gran des blo quei os econô mi cos, mas que a
me di da po de ser ine vi tá vel em al guns ca- 
sos.

CONTÁGIO

Vírus entrou no Brasil de várias formas

NOVO CORONAVÍRUS DEVE TER ENTRADO DE  MAIS DE CEM FORMAS DISTINTAS

O no vo co ro na ví rus en trou no Bra sil de
for ma dis tin ta pe lo me nos cem ve zes – na
gran de mai o ria das ve zes vin do da Eu ro- 
pa. A mai or par te des sas in tro du ções foi
iden ti fi ca da nas ca pi tais com mai or in ci- 
dên cia de vo os in ter na ci o nais co mo São
Pau lo, Mi nas Ge rais, Ce a rá e Rio de Ja nei- 
ro.

Ape nas uma pe que na par ce la des sas
in tro du ções, no en tan to, re sul tou nas li- 
nha gens que se dis per sa ram por trans- 
mis são co mu ni tá ria no País. Um no vo es- 
tu do re ve la que 76% dos ví rus de tec ta dos
até o fi nal de abril se agru pam em três
gran des gru pos que fo ram in tro du zi dos
en tre o fi nal de fe ve rei ro e o iní cio de mar- 
ço e se es pa lha ram ra pi da men te pe lo país
an tes que as me di das de con tro le de mo- 
bi li da de fos sem ini ci a das.

Os re sul ta dos fo ram ob ti dos por uma
for ça-ta re fa com pos ta por pes qui sa do res
de quin ze ins ti tui ções bra si lei ras (em
con jun to com ins ti tui ções bri tâ ni cas),
que re a li za ram o se quen ci a men to de 427

ge no mas do no vo co ro na ví rus SARS-CoV-
2 de 21 no País. O es tu do foi pu bli ca do na
“Sci en ce”, nes ta quin ta-fei ra, 23, com
amos tras co lhi das de pa ci en tes que tes ta- 
ram po si ti vo pa ra o no vo co ro na ví rus en- 
tre os me ses de mar ço e abril em 85 mu ni- 
cí pi os. Tra ta-se do mai or es tu do de vi gi- 
lân cia genô mi ca do CO VID-19 na Amé ri- 
ca La ti na. Nes se es tu do, os pes qui sa do res
com bi na ram da dos genô mi cos de SARS-
CoV-2, com da dos epi de mi o ló gi cos e de
mo bi li da de hu ma na pa ra in ves ti gar a
trans mis são do CO VID-19 em di fe ren tes
es ca las e o im pac to das me di das de in ter- 
ven ção não far ma cêu ti cas (INFs) no con- 
tro le da epi de mia no país.

Os re sul ta dos de mons tram que as
INFs, co mo fe cha men to das es co las e co- 
mér cio no fi nal de mar ço, em bo ra in su fi- 
ci en tes, aju da ram a re du zir a ta xa de
trans mis são do ví rus que foi es ti ma da no
iní cio do pe río do em su pe ri or à 3 pa ra va- 
lo res en tre 1 e 1,6 tan to em São Pau lo
quan to no Rio de Ja nei ro.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na próxima semana, devem ser divulgados editais para a compra de equipamentos e
contratação de serviços

Pro du ção de más ca ras

Re a ber tu ra do co mér cio no Ma ra nhão

PRODUÇÃO

Dino explica uso de
doação dos R$ 5 mi

N
a ma nhã des ta quin ta-fei ra
(23), o go ver na dor do Ma ra- 
nhão Flá vio Di no, du ran te
uma co le ti va de im pren sa,

anun ci ou o re ce bi men to de uma do a- 
ção de 1 mi lhão de dó la res, ou R$ 5,3
mi lhões de re ais fei ta pe la re de in ter- 
na ci o nal de fi lan tro pia Open Society
Foun da ti ons, pa ra au xi li ar no com ba- 
te à pan de mia do no vo co ro na ví rus
no es ta do.

Du ran te a en tre vis ta, o go ver na dor
in for mou que uma par te da do a ção
se rá di re ci o na da pa ra a com pra de
me di ca men tos des ti na dos ao tra ta- 
men to do no vo co ro na ví rus e aqui si- 
ção de equi pa men tos – se rão apro xi- 
ma da men te 4 mil itens pa ra equi par
Uni da des de Te ra pia In ten si vas
(UTI’s). 

O go ver na dor anun ci ou, ain da, que
uma par te des se va lor se rá di re ci o na- 
do pa ra o tra ta men to de cri an ças.

A ini ci a ti va per mi ti rá a aqui si ção
de me di ca men tos de cin co di fe ren tes
ti pos; mais de 3 mil equi pa men tos
mé di cos, co mo oxí me tros, ele tro car- 
dió gra fos, ne bu li za do res, más ca ras
de oxi gê nio e des fi bri la do res; e de 550
itens de mo bi liá rio hos pi ta lar.

A do a ção tam bém se rá uti li za da
pa ra in cen ti var a agri cul tu ra fa mi li ar,
que be ne fi cia apro xi ma da men te 75
mil fa mí li as no es ta do. Pa ra is so, cer ca
de 30 mil ces tas bá si cas se rão mon ta- 
das com itens de pro du to res re gi o- 

nais, com o in tui to de au xi li ar fi nan- 
cei ra men te es tas fa mí li as.

Além dis so, a do a ção vai per mi tir a
con fec ção e dis tri bui ção de más ca ras
de pro te ção. As ações de fa bri ca ção e
do a ção de más ca ras ca sei ras tam bém
de vem con ti nu ar, vis to que o pro je to
tem ga ran ti do ren da pa ra cos tu rei ros
e cos tu rei ras no Ma ra nhão, e no vos
edi tais pa ra a aqui si ção de pro du tos e
ser vi ços se rão lan ça dos em bre ve pe lo
Go ver no do Ma ra nhão.

A con fec ção ar te sa nal por cos tu rei- 
ras e cos tu rei ros do Ma ra nhão de 500
mil más ca ras e a dis tri bui ção do item
de pro te ção nos pon tos de ôni bus in- 
te gram o con jun to de ações ofe re ci do
pe la or ga ni za ção.

“Além das ações sa ni tá ri as, a do a- 
ção é des ti na da a ações so ci ais e
econô mi cas, são be ne fí ci os que se
mul ti pli cam. Do a re mos ces tas bá si- 
cas com pro du tos oriun dos da Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar do Ma ra nhão. Se rão
cer ca de 30 mil ces tas bá si cas en tre- 
gues a mu ni cí pi os de bai xa ren da. A
nos sa pri o ri da de se rá ad qui rir es ses
pro du tos  das co mu ni da des qui lom- 
bo las pa ra in cen ti var ain da mais a
pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar ma- 
ra nhen se”, dis se o go ver na dor.

O di re tor da Open Society Foun da- 
ti on pa ra a Amé ri ca La ti na e Ca ri be,
Pe dro Abramovay, ex pli cou quais cri- 

té ri os fo ram uti li za dos pa ra a es co lha
do Ma ra nhão pa ra re ce ber o be ne fí- 
cio. Se gun do ele, o es ta do foi es co lhi- 
do por con ta da gra vi da de na re gião
em re la ção ao no vo co ro na ví rus e por
con ta dos fei tos po lí ti cos em com ba te
à pan de mia, que aju dam a po pu la ção
a olhar pa ra o fu tu ro.

“Nos sa atu a ção tem a mis são de
apoi ar aque les que es tão às mar gens
da so ci e da de. As sim, es ta mos au xi li- 
an do di re ta men te o po der pú bli co pa- 
ra que pos sa en fren tar a cri se olhan do
pa ra os mais vul ne rá veis, nos man- 
ten do fiéis a nos sos va lo res e ob je ti- 
vos. Com es se in ves ti men to, po de mos
fa zer gran de di fe ren ça no cui da do a
es sa po pu la ção vul ne rá vel, es pe ci al- 
men te da Re gião Amazô ni ca”, afir ma.

Flá vio Di no apro vei tou a opor tu ni- 
da de pa ra re lem brar ou tras do a ções
que o Ma ra nhão já re ce beu, pon tu an- 
do as re ce bi das por em pre sas ma ra- 
nhen ses, que aju da ram na aqui si ção
de res pi ra do res e EPI’s.

O es ta do tam bém re ce beu do a ções
de pro du tos de lim pe za e hi gi e ne do
Ins ti tu to Na tu ra e tam bém da Em bai- 
xa da dos Es ta dos Uni dos, sen do que
es tes de vem che gar ao Ma ra nhão no
mês de agos to.

O go ver na dor ain da in for mou que
na pró xi ma se ma na de vem ser di vul- 
ga dos os edi tais pa ra a com pra dos
equi pa men tos e con tra ta ção de ser vi- 
ços.

PESQUISA

Flexibilização não aumentou casos em São Luís

RUA GRANDE É O MAIOR CENTRO COMERCIAL DE SÃO LUÍS E FOI O LOCAL MAIS AFETADO COM O RETORNO DOS NEGÓCIOS

Em São Luís do Ma ra nhão não hou- 
ve au men to de ca sos de co vid-19, do- 
en ça cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus,
com a fle xi bi li za ção da qua ren te na, é
o que apon ta uma pes qui sa da VE JA
na qual fo ram ana li sa das as cur vas de
con tá gio e mor tes pe la do en ça em
cin co ca pi tais bra si lei ras em di fe ren- 
tes re giões do país: São Luís (MA), Be- 
lém (PA), For ta le za (CE), São Pau lo
(SP) e Rio de Ja nei ro (RJ).

To dos os mu ni cí pi os ana li sa dos
ini ci a ram o pla no de re a ber tu ra da
eco no mia no co me ço de ju nho. No
Ma ra nhão, a re a ber tu ra ocor reu de
for ma gra du al, de acor do com o de- 
cre to nº 35.831 do Go ver no do Es ta do.

De acor do com a pes qui sa da VE JA,
ape sar de al gu mas os ci la ções em al- 
guns di as, um mês e meio após a fle xi- 
bi li za ção, o nú me ro de ca sos con ti nu- 
ou a cair nas ca pi tais ana li sa das. No
en tan to, São Luís não apre sen tou
que da gra du al no nú me ro de no vos
óbi tos em re la ção às ou tras ca pi tais,

pos suin do uma mé dia mó vel de mor- 
tes su pe ri or à re gis tra da no dia 1º de
ju nho, quan do co me çou a fle xi bi li za- 
ção. Po rém, o nú me ro é me nor que o
re gis tra do em 18 de maio, quan do
aca bou o lock down.

Ain da con for me a VE JA, os da dos
re ve lam que, até o mo men to, uma se- 
gun da on da de con ta mi na ção da co- 
vid-19 nas ca pi tais ana li sa das não se
con fir ma ram. No en tan to, o ris co não
é des car ta do, pois o ví rus ain da es tá
bas tan te pre sen te no país e mui tas
pes so as não o pe ga ram. Por con ta dis- 
so, as re gras sa ni tá ri as con tra o no vo
co ro na ví rus são es sen ci ais.

Já um le van ta men to re a li za do pe lo
jor nal Fo lha de S. Pau lo, di vul ga do pe- 
lo jor nal no dia 16, mos tra que São
Luís es tá en tre as três ca pi tais bra si lei- 
ras que es tão con se guin do man ter o
con tro le da ta xa de con tá gio da Co- 
vid-19, com nú me ro re du zi do de no- 
vas pes so as con ta mi na das a ca da dia.

No dia 25 de maio as em pre sas fa-
mi li a res fo ram au to ri za das a vol tar a
fun ci o nar no Ma ra nhão. Pa ra is so, o
de cre to nº 35.831 do Go ver no do Es ta- 
do es ta be le ceu uma sé rie de re gras sa- 
ni tá ri as em com ba te à pan de mia do
no vo co ro na ví rus, co mo a li mi ta ção
da quan ti da de de cli en tes, além do
uso obri ga tó rio de más ca ra nos es ta- 
be le ci men tos.

No dia 1º de ju nho, o de cre to li be- 
rou, de for ma gra du al, a aber tu ra pa ra
uma sé rie de se to res co mer ci ais, que
co me ça ram a fun ci o nar tam bém em
ho rá ri os al ter na dos.

No en tan to, mes mo após a re a ber- 
tu ra do co mér cio, al guns es ta be le ci- 
men tos de São Luís con ti nu am fe cha-
dos. São ca sos on de o pro pri e tá rio de- 
ci diu es pe rar um pou co mais, ain da
es tá adap tan do o ne gó cio às no vas re-
gras sa ni tá ri as ou re pen sou com ple- 
ta men te a for ma de ofe re cer um pro- 
du to ou ser vi ço.

Platô

Efei tos co la te rais

SEGUNDA ONDA

Fiocruz aponta aumento
de casos no Maranhão

RIO TEVE AUMENTO DE CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

A se gun da on da de ca sos de co vid-19 já co me çam a
apa re cer no Bra sil, mes mo quan do gran de par te dos es- 
ta dos ain da nem se quer che gou ao pi co da in fec ção. De
acor do com os no vos da dos do Bo le tim In fo Gri pe da
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), a aná li se re fe ren te
ao fe cha men to da se ma na epi de mi o ló gi ca 29 mos trou
au men to de no vos ca sos no acu mu la do dos se te di as no
Ama pá, Ma ra nhão, Ce a rá e Rio de Ja nei ro, uni da des on- 
de já se ob ser va va um de clí nio da cur va.

De pois de te rem atin gi do um pi co de in fec ta dos e
mor tos pe la co vid-19 e co me ça rem a di mi nuir a quan ti- 
da de de no vos re gis tros, os qua tro es ta dos ci ta dos ti ve- 
ram au men to de ca sos de Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da
Gra ve (SRAG). “Os da dos de SRAG con ti nu am sen do for- 
te men te as so ci a dos à Co vid-19, uma vez que, en tre os
ca sos com re sul ta do po si ti vo pa ra os ví rus res pi ra tó rio
tes ta dos, 96,7% dos ca sos e 99,1% dos óbi tos re tor na ram
po si ti vo pa ra o no vo co ro na ví rus”, ex pli ca o co or de na- 
dor do In fo Gri pe, Mar ce lo Go mes. Ou tra cons ta ta ção é a
de in cre men to de no vos ca sos, mes mo an tes de uma es- 
ta bi li za ção. É o ca so de Ala go as, co mo mos tra a ava li a- 
ção. O si nal de pos sí vel es ta bi li za ção no Rio Gran de do
Sul não se con fir mou, já que se ob ser vou uma ten dên cia
de cres ci men to. Per nam bu co e Es pí ri to San to mos tra- 
vam uma que da, mas pa ra ram de de cres cer e mos tra- 
ram uma no va es ta bi li za ção.

Já To can tins, Pa raí ba, Dis tri to Fe de ral e Mi nas Ge rais
in di cam que atin gi ram um platô, en quan to São Pau lo se
man te ve nes ta es ta bi li za ção por mais uma se ma na.
Nes sa quar ta-fei ra (22), no en tan to, o es ta do vol tou a ter
gran des nú me ros de no vos re gis tros de ca sos, com mais
de 16 mil no vas con fir ma ções, o que po de aca bar mu- 
dan do o cur so de pro vá vel di mi nui ção pa ra um no in- 
cre men to se ma nal no fe cha men to des ta se ma na 30.

ESPECIALISTA

“Usar cloroquina é um
risco desnecessário”

SIDNEY KLAJNER É DIRETOR DO ALBERT EINSTEIN

O pre si den te do Hos pi tal Is ra e li ta Al bert Eins tein,
Sidney Klaj ner, foi o con vi da do do pro gra ma CB.Saú de
des ta quin ta-fei ra (23). Na con ver sa com o jor na lis ta
Hum ber to Re zen de, Klaj ner es cla re ceu ques tões so bre a
pan de mia de co vid-19, co mo o uso da clo ro qui na e de
ou tros me di ca men tos no tra ta men to dos pa ci en tes in- 
fec ta dos.

De acor do com o mé di co, os es tu dos ci en tí fi cos co- 
nhe ci dos até aqui são su fi ci en tes pa ra en ten der que não
há be ne fí ci os no uso des se ti po de me di ca men to. Eles
dis cor dou de uma afir ma ção de Jair Bol so na ro, fei ta na
se ma na pas sa da, quan do o pre si den te da Re pú bli ca dis- 
se: “Não tem com pro va ção ci en tí ti ca de que (a clo ro qui- 
na) se ja efi caz (con tra a co vid), mas tam bém não tem
com pro va ção de que não se ja”.

“Foi com pro va do que não fun ci o na”, res sal tou Klaj- 
ner. “Tra ba lhos que te nham ri gor ci en tí fi co exis tem e
vá ri os de les de mons tra ram a não efi cá cia no tra ta men- 
to”, ga ran tiu.

Ele se guiu pon de ran do que, a par tir des sas des co ber- 
tas, mi nis trar es ses re mé di os aos pa ci en tes se ria cor rer
um ris co de de sen vol ver efei tos co la te rais sem con tra- 
par ti da al gu ma.

“O que de fi ne que a gen te de va usar de for ma pro to- 
co lar (um de ter mi na do me di ca men to)? Que exis tam
be ne fí ci os. Co mo os tra ba lhos mos tram que o be ne fí cio
não exis te, por que eu vou cor rer o ris co de efei tos co la- 
te rais?”, ar gu men tou.

En tre os efei tos apon ta dos em di ver sos es tu dos, Klaj- 
ner apon tou mor ta li da de por ar rit mia car día ca, afec- 
ções of tal mo ló gi cas e he pa ti te. “Is so já se co nhe ce por- 
que a clo ro qui na é usa da por mui to tem po em do en ças
reu ma to ló gi cas”, lem brou.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

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

Sem certeza, não compartilhe
In for ma ção fal sa cir cu la des de que

o mun do é mun do. Di zem que a mai- 
or par te dos ani mais do pla ne ta per- 
deu a ar ca de Noé por ter re ce bi do
men sa gem dis tor ci da. Mas, de lá pa ra
cá, a hu ma ni da de per cor reu lon go ca- 
mi nho. À me di da que a ci vi li za ção
avan çou, ver da des e men ti ras ga nha- 
ram ve lo ci da de. As pes so as fo ram
subs ti tuí das por ani mais mais rá pi- 
dos, que fo ram subs ti tuí dos por ro- 
das, que fo ram subs ti tuí das por má- 
qui nas. Com a in ter net, re gis trou-se
in cre men to: além da ins tan ta nei da- 
de, so bres sai a mul ti pli ca ção.

O avan ço, po rém, nem sem pre po- 
de ser co me mo ra do. Por de sin for ma- 
ção ou má-fé, pes so as e ins ti tui ções
apro vei tam-se das mí di as so ci ais pa ra
es pa lhar no tí ci as frau du len tas, ca pa- 
zes de mu dar o ru mo de acon te ci- 
men tos e cau sar pre juí zos à saú de pú- 
bli ca.

É o ca so da elei ção de Do nald

Trump, do ple bis ci to do Bre xit e da di- 
vul ga ção de de sin for ma ções so bre a
co vid-19. No con tex to da cri se sa ni tá- 
ria que atin ge os cin co con ti nen tes, a
Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) fa la em in fo de mia — com pos- 
to de in for ma ção e pan de mia.

O co ro na ví rus, que sur pre en deu os
mais de 7,5 bi lhões de ha bi tan tes da
Ter ra, ge rou ava lan che de in for ma- 
ções, al gu mas pre ci sas, a mai or par te
in cor re ta. O vo lu me é tal que, se gun- 
do a OMS,  “tor nam di fí cil en con trar
fon tes idô ne as e ori en ta ções con fiá- 
veis quan do se ne ces si ta”.

A res pos ta à de sin for ma ção é o au- 
men to da an si e da de, das do en ças
men tais e da ne gli gên cia nas me di das
in dis pen sá veis à con ten ção do ví rus.
Men sa gens so bre re mé di os mi la gro- 
sos, co mo to mar água mor na com li- 
mão pa ra com ba ter a co vid-19, fo ram
ge ne ro sa men te com par ti lha das pe las

re des so ci ais ape sar dos aler tas mé di- 
cos.

Te o ri as da cons pi ra ção tam bém
ga nham for ça nes tes tem pos de res- 
tri ções. Mo ti va das pe la no tí cia de que
a tec no lo gia 5G con tri bui pa ra es pa- 
lhar o co ro na ví rus, mo ra do res do Rei- 
no Uni do in cen di a ram 20 tor res de te- 
le fo nia usa das pa ra co mu ni ca ção. O
fa to que mo ti vou o van da lis mo, va le
lem brar, não tem ne nhu ma ba se ci en- 
tí fi ca.

É im por tan te — não só em re la ção
à pan de mia, mas, tam bém, aos te mas
em ge ral — des con fi ar sem pre. Em
vez de “orai e vi gi ai” co mo man da o
Evan ge lho, vi gi ai e orai. A mu dan ça na
or dem das ora ções su ge re uma es pé- 
cie de au to cen su ra. Pa ra fra se an do o
avi so que apa re ce ao la do dos tri lhos
do trem, pa re, olhe e ava lie. Sem cer- 
te za, não com par ti lhe.

O CASO DREYFUS

Há pou co mais de 120 anos, o cé le bre es- 
cri tor fran cês Émi le Zo la pu bli cou, no pe rió- 
di co L´Au ro re, uma car ta aber ta ao pre si- 
den te da Fran ça. O ar ti go in ti tu la va-se “J´ac- 
cu se!” (Eu acu so!).

O ar ti go ocu pou to da a pri mei ra pá gi na
do jor nal de ori en ta ção re pu bli ca na e que
tam bém pos suía fir me po si ção con tra o an- 
tis se mi tis mo. A ca mi nho de um sé cu lo e
meio da in jus ta con de na ção de Al fred
Dreyfus, há ain da quem re cu se o re co nhe ci- 
men to de sua ino cên cia e a fa li bi li da de dos
jul ga men tos.

A Fran ça se guiu o de sen ro lar do pro ces so
ju di ci al com gran de ex pec ta ti va e co mo ção.
For ma ram-se tor ci das a fa vor e con tra o Ca- 
pi tão Dreyfus.

A im pren sa de di cou in con tá veis pá gi nas
ao ca so; es pe ci a lis tas ex pli ca vam os me an- 
dros do pro ces so, os de ta lhes do jul ga men to
e co mo se ria a exe cu ção da pe na. E to dos se
con si de ra vam es pe ci a lis tas.

O réu te ve sua vi da es cru ti na da nos mí ni- 
mos de ta lhes, du ran te vá ri os anos. Tam pou- 
co sua fa mí lia es ca pou da de vas sa.

O pro ces so foi acom pa nha do por bo a tos
e de sin for ma ções, in clu si ve pe la im pren sa.
“Fa ke news”, co mo di ría mos ho je. Tu do is so
em um país in fla ma do pe lo te mor de cri ses
po lí ti cas e econô mi cas.

Can sa da, ame dron ta da e ma ni pu la da pe- 
la im pren sa, a opi nião pú bli ca se do brou ao
ódio e iden ti fi cou nos jul ga do res “he róis”
que iri am ex tir par o mal e con du zir o país ao
tem po in cor rup to e aus te ro dos as sim cha- 
ma dos “ho mens de bem”.

O pro ces so, é bom que se di ga, ini ci a ra
com o réu já con de na do. Não hou ve re al
pos si bi li da de de de fe sa. A acu sa ção vi e ra
acom pa nha da da sen ten ça. A de fe sa, um
obs tá cu lo in de se ja do de for ma li da des.

Era pre ci so en con trar um cri me pa ra o
cul pa do. Na que la oca sião, uma de la ção sus- 
pei ta aju dou a con de nar Dreyfus. Mas, pos- 
te ri or men te, um sui cí dio re fre ou o ím pe to
dos acu sa do res e per mi tiu a re vi são do pro- 
ces so.

Mas os re vi so res re cu sa ram-se a re co nhe- 
cer a ino cên cia de Dreyfus. Não po de ri am

ad mi tir, se gun do a óti ca cor po ra ti va, uma
des mo ra li za ção da ins ti tui ção e dos es for ços
de in ves ti ga ção. Não com pre en de ram que,
ao con fir ma rem a con de na ção, des mo ra li- 
za ram to da a Fran ça.

Tor na ram-se, diz o es cri tor fran cês, cúm- 
pli ces do er ro, que qui se ram im por co mo
uma ver da de san ta, in dis cu tí vel; ce de ram às
pai xões re li gi o sas da co mu ni da de e ao pre- 
con cei to cor po ra ti vis ta. Per mi ti ram que a
es tu pi dez pre va le ces se.

Após a con de na ção, o país per ma ne ceu
di vi di do. En tre os de tra to res de Dreyfus, os
mai o res ór gãos de im pren sa, uni dos a con- 
ser va do res, re a ci o ná ri os, sau do sis tas do an- 
ti go re gi me, ul tra na ci o na lis tas, xe nó fo bos e
ino cen tes úteis.

Do ou tro la do, ar tis tas, in te lec tu ais, ju ris- 
tas, es cri to res, per so na li da des de to do o
Mun do de nun ci a vam a frau de, a per se gui- 
ção, a in jus ti ça, as ini qui da des e a far sa que
de ses ta bi li zou e en ver go nhou a Fran ça.

Os acu sa do res sem pre fu gi ram da ques- 
tão prin ci pal do pro ces so: a pro va – ou a fal ta
de la. Do cu men tos sus pei tos, al guns apó cri- 
fos e um de la tor que ne go ci ou be ne fí ci os fo- 
ram su fi ci en tes – aos olhos dos in qui si do res
– pa ra con fir mar a es tra té gia da acu sa ção.

Fa zer jus ti ça, na que le mo men to, exi gia
des truir a nar ra ti va cons truí da e ex por to do
o apa ra to po lí ti co, po li ci al e mi diá ti co, além
das téc ni cas e dos mé to dos obs cu ros uti li za- 
dos.

En tre a ver go nha de sus ten tar a in jus ti ça
con tra um in de se ja do, pois ju deu, e ex po- 
rem-se ao ri dí cu lo, op ta ram pe lo sa cri fí cio
de quem de tes ta vam. Um equí vo co, en tre- 
tan to, pois o ri dí cu lo e a in fâ mia os acom pa- 
nha ri am pa ra sem pre.

Émi le Zo la expôs o go ver no e o Exér ci to
fran ce ses, que for ja ram um pro ces so ju di ci- 
al, com pro vas fal sas e que re sul tou na con- 
de na ção do Ca pi tão Dreyfus à pri são per pé- 
tua na Ilha do Di a bo, lo ca li za da aqui na
Amé ri ca do Sul.

Ao fim, pas sa dos mais de 10 anos,
Dreyfus se li vrou da de son ra e a His tó ria re- 
gis trou os cri mes de seus ver du gos, Se gun do
Émi le Zo la:

Cri me de “te rem se apoi a do na im pren sa
imun da, te rem se dei xa do de fen der por to da

a ca na lha [do país], de mo do que é es sa ca- 
na lha que triun fa in so len te men te, di an te da
der ro ta do di rei to.”

Cri me de “na van guar da das na ções li vres
e jus tas, tra ma ram eles pró pri os a im pru-
den te cons pi ra ção pa ra im por o er ro no
mun do in tei ro”.

Cri me de “con fun dir a opi nião pú bli ca,
uti li zar pa ra uma sen ten ça fi nal es sa opi nião
pú bli ca que foi cor rom pi da até o de lí rio”.

Cri me de “en ve ne nar os pe que nos e hu- 
mil des, de exas pe rar pai xões de re a ção e de
in to le rân cia”.

Cri me de “ex plo rar o pa tri o tis mo pa ra as
obras do ódio”.

Han nah Arendt ana li sa o jul ga men to de
Dreyfus co mo o pre nún cio dos tem pos ter rí-
veis que se aba te ria so bre a Eu ro pa na pri- 
mei ra me ta de do sé cu lo XX. O an tis se mi tis- 
mo da so ci e da de fran ce sa, ou tro ra es ca mo-
te a do, veio à to na no Ca so Dreyfus, em ata-
ques a ju deus e a seus es ta be le ci men tos.

Im pres si o nam as se me lhan ças en tre a
en tão de ca den te de mo cra cia fran ce sa e a
atu a li da de em de mo cra ci as oci den tais, des- 
ta ca dos por Han nah Arendt: “os mem bros
do Par la men to, que ha vi am apren di do a ver
a po lí ti ca co mo a re pre sen ta ção pro fis si o nal
dos ca pi tais in ves ti dos, es ta vam na tu ral-
men te an si o sos por con ser var aque le es ta do
de coi sas do qual de pen di am tan to sua ‘vo- 
ca ção’ quan to os seus lu cros; […] o pre si den-
te da Re pú bli ca, no tó rio pa tro no dos bor déis
de Pa ris, e os juí zes en car re ga dos do pro ces- 
so, que vi vi am uni ca men te em fun ção da as- 
cen são so ci al”.

Pas sa do qua se um sé cu lo e meio da in jus- 
ti ça con de na ção de Dreyfus, há ain da na
Fran ça quem re cu se o re co nhe ci men to de
sua ino cên cia e a fa li bi li da de dos jul ga men- 
tos.

Após vá ri os anos es con di da em um can to
do Jar dim das Tu lhe ri as, ho je a es tá tua em
re cor da ção de Al fred Dreyfus, obra do es cul-
tor po lo nês Louis Mi tel berg, en con tra-se na
pe que na Pla ce Pi er re-La fue, en tre o Bou le-
vard Ras pail e as ru as No tre-Da me-des-
Champs e Sta nis las.

“Es sa ver da de, es sa jus ti ça que tão apai-
xo na da men te de se ja mos, que afli ção vê-las
as sim es bo fe te a das, mais des pre za das e
mais obs cu re ci das!” (Émi le Zo la)

ELTHON ARA GÃO
His to ri a dor e so ció lo go

No va ló gi ca das elei ções

Em no vem bro, os bra si lei ros irão às ur nas e mui ta gen te já sa be
que o plei to foi adi a do em seis se ma nas por con ta da pan de mia.
As no vas da tas se rão 15 e 29 da que le mês. Nes te ar ti go, eu po de ria
tra ba lhar di ver sas nu an ces que en vol vem uma elei ção mu ni ci pal,
mas vou me ater a ape nas du as: 1) a ló gi ca ine ren te a ela, ou se ja, o
que a di fe ren cia das ou tras, e 2) as mu dan ças que fa tal men te te re- 
mos por con ta da co vid-19.   Em 2020, ire mos (re)ele ger pre fei tos e
ve re a do res. Pa ra quem acha que elei ção é tu do igual, tra go no vi- 
da des. Elas são di fe ren tes. Ex ce tu an do gran des ci da des (ca pi tais e
ci da des com gran des po pu la ções), quan do o vo to é pa ra es ses
dois car gos, es ta mos vo tan do em pes so as co-nhe ci das, pró xi mas.
Os can di da tos a pre fei to, mas mais prin ci pal men te aque les que
con cor rem pa ra ve re a dor, são pes so as do nos so co ti di a no. É
aque le ca ra que jo ga bo la com gen te no fim de se ma na e é uma li- 
de ran ça na es co la on de ele dá au la; é aque la mu lher en ga ja da em
mo vi-men to so ci ais li ga dos a uma igre ja que ve mos na mis sa to do
do min go; é um es tu dan te uni ver-si tá rio que con cor reu ao cen tro
aca dê mi co de seu cur so e foi con vi da do a fa zer par te do di re tó-rio
cen tral dos es tu dan tes. São pes so as que es tão mui to mais pró xi- 
mas a nós do que um de pu-ta do fe de ral, por exem plo, que só apa- 
re ce no nos so bair ro du ran te um ato de cam pa nha abra-çan do to- 
do mun do, ti ran do fo to com cri an ça, bei jan do se nho ras na por ta
de su as ca sas.  A elei ção pa ra ve re a dor é a mais vis ce ral que exis te.
Não exis te uma dis pu ta mais du ra que es sa. Es ta mos em ju lho,
mo men to de de fi ni ção dos can di da tos. Sim, há uma dis pu ta den- 
tro dos par ti dos pa ra sa ber quem se rão can di da tos. Por uma sé rie
de mo ti vos, nem to do mun do tem es sa opor tu ni da de. Após es se
mo men to, se rão de fi ni dos aque les com mai or po ten ci al de vi tó ria
e os par ti dos (e ago ra co li ga ções) irão tra ba lhar for te men te pa ra
que al guns se jam elei tos e que ou tros tra ba lhem em prol da que les
que tem mais chan ces.  Após es sa eta pa, te mos a cam pa nha em si,
com aque le mar de san ti nhos es pa lha dos pe las ru as, car ros de
som an dan do pe la ci da de com jin gles mi ra bo lan tes, ca mi nha das
em co mu-ni da des, co mí ci os (sim, eles ain da exis tem) nos bair ros,
car re a tas, etc. Tu do is so tem em cam-pa nha pa ra ou tros car gos?
Tem, mas aqui as pes so as se en vol vem de for ma mui to mais for te.
Elas tra ba lham (nos sen ti dos fi gu ra do e li te ral) pa ra que seus ami- 
gos se jam elei tos. Al guns fa zem is so bus can do uma po si ção após
a vi tó ria; ou tros o fa zem pe lo or gu lho de aju dar a ele ger um co- 
nhe ci do. Aque le car taz de um can di da to na por ta da ca sa de uma
pes soa tem uma sim bo lo gia mui to mai or do que se pos sa ima gi- 
nar. É a de mar ca ção de um ter ri tó rio.  To do es se con jun to de ca- 
rac te rís ti cas po de (e vai) ser for te men te al te ra da por con ta da co- 
vid-19. Há tem pos se pe de cam pa nhas mais lim pas, no sen ti do de
não dei xar a ci da de su ja, ou se ja, pa ra que ha ja a di mi nui ção da
po lui ção so no ra dos car ros de som, da imen sa quan ti da de de pa- 
pel es pa lha dos pe la ci da de, dos mu ros pin ta dos, en tre ou tros. Há
al guns anos is so vem acon te cen do, po rém, 2020 se rá um pon to de
rup tu ra nes se sen ti do. Exis te a enor me pos si bi li-da de do Tri bu nal
Su pe ri or Elei to ral sus pen der to do e qual quer ti po de even to de
cam pa nha pre sen ci al. Por mo ti vos ób vi os. Mui tas pes so as es tão
tran ca das em su as ca sas des de mar ço por con ta da pan de mia e
não faz o me nor sen ti do que elas fa çam aglo me ra ções nes se mo- 
men to de des con tro le da do en ça no país. Ao que pa re ce, te re mos
as elei ções mais di gi tais da his tó ria do Bra sil.

Há mais ou me nos uma dé ca da a in ter net pas sou a ser usa da
co mo for ma de fa zer cam-pa nha po lí ti ca. Em um pri mei ro mo- 
men to, si tes eram pla ta for mas de cam pa nha que le va vam a pa la- 
vra dos can di da tos, seus pla nos de go ver no, pe ças pu bli ci tá ri as,
en tre ou tras in for ma ções. Com seu rá pi do cres ci men to, as re des
so ci ais ga nham im por tân cia co mo meio de di vul ga ção dos plei te- 
an tes. Em 2018, vi mos o ápi ce des se pro ces so com o uso do What- 
sApp na cam pa nha pre-si den ci al. Não en tra rei aqui no mé ri to éti- 
co/le gal de seu uso por não ser o ob je ti vo do ar ti go e pe la fal ta de
es pa ço pa ra tal. O que im por ta cha mar a aten ção aqui é: o apli ca- 
ti vo ver de se rá usa do de for ma in ten sa pe los can di da tos. Aque la
ca mi nha da  pe los  bair ros se rão subs ti tuí das pe los en vi os de con- 
teú dos em gru pos, lis tas de trans-mis são, etc. Ima gé ti co que é, o
Ins ta gram tam bém se rá de gran de va lia por par te dos par ti dos e
co li ga ções. Tal vez nós nun ca mais ve ja mos um car ro de som fa- 
zen do cam pa nha po lí ti ca, mas com cer te za che ga rá no seu “zap”
um áu dio com o jin gle de um can di da to em uma ver são de um
gran de su ces so do mo men to.   Du ran te a cam pa nha elei to ral de
2020, ima gi no que po de re mos di zer al go co mo “an ti-ga men te a
elei ção era na rua, era doi de ra. Gour me ti za ram a po lí ti ca”. Os de- 
fen so res do fa mi-ge ra do ter mo “no vo nor mal” di rão que vi ve mos
ou tros tem pos. Ten de rei a con cor dar. Es tá va-mos num pro ces so
de mu dan ça no que diz res pei to às cam pa nhas elei to rais. A co vid-
19 ape nas ace le rou is so. Em um país com bai xa es co la ri da de, com
al tos ín di ces de anal fa be tis mo di gi tal, ali a do à bai xa ci da da nia,
uma trans for ma ção tão rá pi da po de oca si o nar gra ves pro ble mas
ao país. Que as ins ti tui ções po lí ti cas fun ci o nem es se ano e re gu- 
lem os usos das re des so ci ais na cam pa nha que se apro xi ma.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Plano final de retorno às aulas do município deve ser apresentado até o dia 15 de
agosto. Secretário Moacir Feitosa já se reuniu com vereadores e Ministério Público 

SAMARTONY MAR TINS

EDUCAÇÃO

Aulas do municipal
voltam em setembro

O
Mu ni cí pio de São Luís de ve
apre sen tar o pla no pa ra re- 
tor no das au las con so li da do
com as su ges tões e in di ca- 

ções do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão e tam bém de ou tras en ti da des
da área edu ca ci o nal até o dia 15 de
agos to. O pra zo foi de ter mi na do, após
reu nião de Mo a cir Fei to sa, se cre tá rio
Mu ni ci pal De Edu ca ção de São Luís
(Se med) com os pro mo to res de jus ti- 
ça de De fe sa da Edu ca ção, Pau lo Ave- 
lar e Lu ci a ne Be lo, on tem (23), na se de
da Es co la Su pe ri or do MP MA, no Cen- 
tro da ca pi tal. A pro pos ta é que a re a- 
ber tu ra se ja ini ci a da pe las au las do 8º
e 9º anos do en si no fun da men tal a
par tir de se tem bro, ca so a si tu a ção da
pan de mia es te ja sob con tro le. E o ob- 
je ti vo foi re la tar as di re tri zes sa ni tá ri- 
as e de se gu ran ça pa ra a re a ber tu ra
gra du al e co lher su ges tões do MP MA.

Mo a cir Fei to sa já ha via apre sen ta- 
do à Câ ma ra de Ve re a do res na se ma na
pas sa da, por meio de au di ên cia pú- 
bli ca re mo ta, quar ta-fei ra (15) pre- 
sen tou, em au di ên cia pú bli ca re mo ta,
as me di das que es tão sen do ado ta das
pa ra a re to ma da das au las na re de
mu ni ci pal de en si no da ca pi tal. De
acor do com de cre to es ta du al, as ati vi- 
da des pre sen ci ais es tão li be ra das a
par tir do dia 3 de agos to, nas re des pú- 
bli ca e pri va da, mas as au las na re de
mu ni ci pal só se rão rei ni ci a das em se- 
tem bro. As ati vi da des es co la res fo ram
sus pen sas em mar ço em de cor rên cia
do no vo co ro na ví rus (Co vid-19). Du- 
ran te a au di ên cia pú bli ca re mo ta, Fei- 

to sa, afir mou que o re tor no à sa la de
au la se rá gra du al, evi tan do, as sim,
aglo me ra ções nas de pen dên ci as das
es co las. “Não po de mos abrir as por tas
pa ra 87 mil alu nos de uma vez. Is so
não po de acon te cer. A ideia é ini ci ar
com alu nos mai o res, do 8º e 9º ano, e
de pois do 5º ano fun da men tal. Ain da
ire mos de fi nir a por cen ta gem dos es- 
tu dan tes que re tor na rão nes se pri- 
mei ro mo men to”, dis se.

Na opor tu ni da de, o se cre tá rio ad- 
mi tiu que os di as le ti vos não se rão su- 
fi ci en tes, mas es tá sen do fei to um le- 
van ta men to das ha bi li da des es sen ci- 
ais pa ra dar con ti nui da de aos es tu dos
e os alu nos não dei xem de apren der o
con teú do, em acom pa nha men to
cons tan te da pe da go gia. “O im por- 
tan te é que os tra ba lhos es tão bem
avan ça dos, e ca da pro fes sor fa rá o di- 
ag nós ti co da si tu a ção in di vi du al do
alu no, a par tir do mo men to que pa rou
e es ta be le cer uma ro ti na de acom pa- 
nha men to. Ire mos tra ba lhar com a
pro pos ta hi bri da, que é o es tu do pre- 
sen ci al com ple men ta do com ati vi da- 
des re mo tas. Já te mos al guns pro gra- 
mas ofi ci ais, e no mês de agos to ire- 
mos pas sar is so aos pro fes so res”.

Mo a cir Fei to sa elen cou ain da os
prin ci pais pon tos ela bo ra dos pa ra ga- 
ran tir to tal se gu ran ça a alu nos e de- 
mais pro fis si o nais en vol vi dos. “Es ta- 
mos em fa se fi nal de ela bo ra ção das
di re tri zes do pro to co lo de re tor no.
Que re mos pro por ci o nar uma vol ta às
au las com se gu ran ça má xi ma e ten tar
mi ti gar da me lhor for ma pos sí vel os
pre juí zos cau sa dos pe la pan de mia.
Va mos ten tar re cu pe rar o ca len dá rio
se guin do as di re tri zes na ci o nais, li- 

gan do o ano de 2020 a 2021, co mo se- 
rá fei to em to do o Bra sil”, pon tu ou.

Di re tri zes – Já na reu nião com os
pro mo to res de jus ti ça, Mo a cir Fei to sa
apre sen tou o do cu men to pre li mi nar
no qual de ta lha as di re tri zes de re tor-
no e re or ga ni za ção do ano le ti vo. Mo-
a cir Fei to sa es cla re ceu, ain da, que,
ape sar de a equi pe téc ni ca da Se med
tra çar as di re tri zes de re a ber tu ra pa ra
to da a re de mu ni ci pal, a si tu a ção de
ca da es co la se rá ava li a da de for ma
par ti cu lar. “Es ta mos acom pa nhan do
os in di ca do res sa ni tá ri os e o re tor no,
mes mo gra du al, se rá fei to ape nas
quan do o ce ná rio for con si de ra do se- 
gu ro”, afir mou.

Fi cou acer ta do que a equi pe téc ni- 
ca do Mi nis té rio Pú bli co vai ava li ar o
do cu men to e fa zer as con tri bui ções
pa ra aper fei ço ar as di re tri zes e ga ran-
tir um re tor no se gu ro pa ra alu nos e
pro fes so res. “É pre ci so cau te la e pla- 
ne ja men to pa ra que se ja uma re a ber-
tu ra se gu ra, sem co lo car em ris co a
co mu ni da de es co lar. To das as vi das
são im por tan tes”, pon tu ou Pau lo Ave- 
lar. Já a pro mo to ra de jus ti ça Lu ci a ne
Be lo ques ti o nou o cum pri men to da
car ga-ho rá ria, os equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al pa ra os pro fes so- 
res e de mais pro fis si o nais da re de e as
es tra té gi as pa ra evi tar a eva são es co- 
lar. “Nos so ob je ti vo mai or é con tri buir
pa ra que não ha ja re tro ces so da ati vi- 
da de es co lar”, res sal tou. Os pro mo to-
res de jus ti ça de De fe sa da Edu ca ção
co bra ram a in clu são de cri té ri os pa ra
o trans por te es co lar e equi pa men tos
de pro te ção in di vi du al adi ci o nais pa- 
ra os pro fes so res e cui da do res da edu-
ca ção es pe ci al. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Othelino recebe a visita ao presidente do TJMA

NO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJMA, LOURIVAL SEREJO, OTHELINO NETO, ACOMPANHADO DE TARCÍSIO ARAÚJO 

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), des ta cou a im por- 
tân cia do diá lo go per ma nen te en tre
os po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, em
vi si ta de cor te sia ao pre si den te do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ- 
MA), de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo,
nes ta quin ta-fei ra (23).

O che fe do Par la men to Es ta du al
pon tu ou, ain da, que a re la ção de har- 
mo nia e in de pen dên cia en tre os po- 
de res é um exem plo pa ra o Bra sil.
Othe li no fri sou que o Ma ra nhão dá
uma de mons tra ção pa ra o país de re- 
ve rên cia ao Es ta do De mo crá ti co de
Di rei to, quan do os po de res di a lo gam
e es ta be le cem es sa re la ção har mo ni o- 

sa, tal qual de ter mi na a Cons ti tui ção
Fe de ral, re pli ca da pe la Car ta Mag- 
na es ta du al.

“Por tan do, vim re a fir mar ao de- 
sem bar ga dor Lou ri val que a As sem- 
bleia es tá de por tas aber tas pa ra dis- 
cu tir mos os te mas em co mum aos po- 
de res e de in te res se da so ci e da de ma- 
ra nhen se, as sim co mo pa ra re ce ber e
apre ci ar pro je tos de lei que vi sem à
me lho ria, ca da vez mais, do fun ci o na- 
men to do Ju di ciá rio”, afir mou Othe li- 
no, du ran te o en con tro do qual tam- 
bém par ti ci pou o pro cu ra dor-ge ral da
Ale ma, ad vo ga do Tar cí sio Araú jo.

O de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo
des ta cou que o en con tro com o che fe
da Ca sa do Po vo re for ça um ele men to

co mum de atu a ção en tre o Le gis la ti vo
e o Ju di ciá rio, que é tra ba lhar pa ra a
sa tis fa ção da po pu la ção, um do pon to
de vis ta po lí ti co e, o ou tro, no as pec-
to ju rí di co.

“Es sa dis po si ção do pre si den te
Othe li no em fa zer es sa vi si ta é uma
de mons tra ção pú bli ca da har mo nia
em que os nos sos po de res es tão atu-
an do. É mui to im por tan te mos trar à
po pu la ção que es ta mos uni dos. No
mo men to de ins ta bi li da de po lí ti ca
em que vi ve mos, é se gu ro pa ra a po- 
pu la ção sa ber que os seus di rei tos se-
rão ga ran ti dos pe la Jus ti ça, bem co mo
os seus in te res ses po lí ti cos es tão sen- 
do per ma nen te men te aten di dos pe lo
Le gis la ti vo do Ma ra nhão”, res sal tou.
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Tes ta do po si ti vo

Re cei ta pla ce bo

Deu a lou ca

“É tem po de ca mi nhar com Man de la”.

Jo go de sem pre

Aler ta má xi mo

Sal to de qua li da de
Cin co me ses. Es se é o tem po que o pre fei to de São Luís, Edi val- 

do Ho lan da Jú ni or (PDT), tem pa ra ter mi nar a mais am pla pro- 
gra ma ção de obras que a ci da de já viu em dé ca das. É im pos sí vel
an dar pe la ca pi tal ma ra nhen se, en tre bair ros, cen tro e zo na ru ral
sem se de pa rar com can tei ros de al gum ti po de cons tru ção, res- 
tau ra ção e ur ba ni za ção. O pro gra ma “São Luís em Obra” é tal vez
um dos mais ar ro ja dos no país, mes mo di an te da cri se econô mi ca
que der ru bou as re cei tas fe de rais, es ta du ais e mu ni ci pais, e ain da
mais sen do exe cu ta do em ple na pan de mia do co ro na ví rus.

Edi val do es tá en cer ran do seus dois man da tos, cer to de que re- 
a li zou um tra ba lho que co lo cou São Luís num grau ele va do co mo
ci da de. For ta le ce o cen tro his tó ri co, faz dre na gem pro fun da em
bair ros, me lho ra es co las, com ar con di ci o na do, as fal ta cen te nas
de ru as e ave ni das, re cu pe ra o am bi en te pai sa gís ti co de de ze nas
de pra ças e do Par que do Bom Me ni no, além de cui dar da re de
mu ni ci pal de São Luís. Com uma vi são di fe ren ci a da na ges tão pú- 
bli ca, Edi val do Jr man te ve uma pro du ti va ali an ça ad mi nis tra ti va
e po lí ti ca com o go ver na dor Flá vio Di no. A ci da de ga nhou mui to
com inú me ras par ce ri as.

Jun to ao go ver no fe de ral, o pre fei to con se guiu con cre ti zar com
o Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (IPHAN),
pre si di do pe la ar qui te ta ma ra nhen se Ká tia Bo géa, re a li zar o gran- 
de so nho do co mér cio da ca pi tal. Trans for mou o com ple xo da
Pra ça De o do ro num agra dá vel am bi en te ur ba no, e a Rua Os val do
Cruz (Rua Gran de) no mai or shop ping a céu aber to do país. Trans- 
for mou-o to tal men te. Ago ra é um es pa ço de com pras e de pas seio
da po pu la ção das pe ri fe ri as da ca pi tal. O trân si to so freu in ter ven- 
ções que o dei xa ram re al men te fluin do me lhor, além da qua li da- 
de do trans por te pú bli co.

Edi val do foi o ve re a dor de São Luís mais bem vo ta do e, igual- 
men te, o foi, co mo de pu ta do fe de ral. Na pre fei tu ra tem se man ti- 
do equi dis tan te de po lê mi cas. So bre as elei ções de no vem bro,
man tém-se ain da in de fi ni do por ne nhum can di da to, em bo ra as
pes qui sas o apon tem com bom ín di ce de apro va ção. A pri o ri da de
de Edi val do é con cluir a pro gra ma ção tra ça da den tro do ma cro- 
pro je to “Avan ça São Luís”, 2016, com 42 sub pro je tos. Sem fa lar, no
pro gra ma es tra té gi co de lon go pra zo, pro du zi do pe la Se cre ta ria
de Pla ne ja men to, no co man do do eco no mis ta Jo sé Cur si no, “São
Luís 2033”. São di re tri zes ro bus tas e con sis ten tes. Elas vão ser vir
de su por te pa ra vá ri os pre fei tos que vi rão.

O de pu ta do es ta du al, Ci ro Ne to (PP), é o 14º par la men tar ma- 
ra nhen se a con trair o co ro na ví rus, dos quais, o ca xi en se Jo sé Gen- 
til, com 84 anos, foi o úni co a fa le cer. Sig ni fi ca que 1/3 dos de pu ta- 
dos já con traí ram co vid-19.

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va co men tou on tem, a
cru za da de Jair Bol so na ro pe la clo ro qui na, a pon to de “pres cre vê-
la” pa ra o convid19: “Os bra si lei ros são ví ti mas de um pre si den te
que se acha mé di co e ago ra deu pra re cei tar re mé dio”.

EUA su ge rem pre ço glo bal pa ra do se de va ci na con tra Co vid-
19: US$ 40. Acor do de US$ 2 bi lhões do go ver no dos EUA com a
Pfi zer Inc. e a em pre sa ale mã Bi oN Te ch SE cri ou uma re fe rên cia
pa ra o pre ço de uma va ci na con tra a Co vid-19.

 

De Flá vio Di no, in sis tin do na te se da união de to dos os seg men- 
tos de mo crá ti cos em prol de um am plo pro je to de po der pa ra 2022,
con tra Jair Bol so na ro.

 
Em ar ti go pu bli ca do on tem em O Glo bo, o go ver na dor

Flá vio Di no es cre veu que “ne nhu ma di fe ren ça en tre
nós é mais im por tan te do que de fen der o Bra sil do

apartheid re pre sen ta do pe lo pro je to bol so na ris ta”.
 

E acres cen tou Di no: “Lu lis tas, tra ba lhis tas, so ci a lis tas,
co mu nis tas, ver des, so ci al de mo cra tas, to dos têm um
gran de pa pel. Não po dem, nem de vem dei xar de exis- 

tir. A ques tão é mais sim ples: abrir por tas e ja ne las pa ra
dei xar os ven tos da Pá tria var re rem má go as”.

 
“Tem pos sem pre ce den tes exi gem me di das so ci ais e

econô mi cas sem pre ce den tes. A in tro du ção de uma
ren da bá si ca tem po rá ria pa ra as pes so as mais po bres

do mun do sur giu co mo uma op ção”, dis se o ad mi nis- 
tra dor do Pro gra ma das Na ções Uni das pa ra o De sen vol vi- 

men to, Achim Stei ner.

O as ses sor de Pau lo Gue des, ve lho co nhe ci do da po lí ti ca e da
eco no mia, Afif Do min gos, dis se que a ‘no va CPMF’ é me lhor do
que ta xar as gran des for tu nas. “Eu pre fi ro um im pos to so bre to das
as tran sa ções, do que que rer pe gar um im pos to so bre gran de for- 
tu na que o ca ra pos sa fu gir”.

O pre si den te do So li da ri e da de no Ma ra nhão, Sim plí cio Araú jo,
cha ma a aten ção pa ra o se guin te fa to: “São Luís pre ci sa ur gen te- 
men te des per tar pa ra o jo go su jo que en vol ve al guns gru pos po lí- 
ti cos. Se a ci da de não en trar na elei ção, a ve lha po lí ti ca ven ce rá”.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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6 GERAL
Edivaldo entrega conjunto 
de praças no bairro Rio Anil

O Secretário Adjunto de Registro de Preços, com base na portaria nº 102 de 29 de maio de 

2019, comunica às licitantes participantes do Pregão em epígrafe, que em resposta ao recurso 

interposto pela empresa PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI e com base no relatório às folhas 

334/338 julgou:

1. Pelo conhecimento e NÃO Provimento ao Recurso formulado pela licitante PAVIRROL 

ENGENHARIA EIRELI;

2. E, consequentemente, pela manutenção da decisão classificatória exarada no Pregão 

Eletrônico nº 015/2020 – SARP/MA, com a homologação do certame a empresa ENCIZA 

ENGENHARIA CIVIL LTDA.

 

São Luís - MA, 22 de julho de 2020.

DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055628/2020 - SARP
O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 06 
de agosto do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 
65065-545, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de Televisores, para 
atender as futuras instalações do Shopping no âmbito do Programa Nosso Centro, 
conforme as especificações, detalhamentos e quantitativos fixados no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital, na forma Lei Federal nº. 10.520/2002, da Lei Complementar nº 
123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Instrução 
Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/1993 e 
demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição para consulta 
nos dias de expediente das 09h às 18h, de segunda à sexta-feira, na Comissão Setorial de 
Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, 
Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da 
apresentação de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br. São Luís/MA.

São Luís/MA, 21 de julho de 2020.
Anderson Araujo Perdigão

Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2020-CSL/SEGOV-MA

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que fará realizar, na 

forma Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da 

Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de 

dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais normas regulamentares pertinentes à espécie, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo Menor Preço por ITEM, objetivando a Registro de Preços para aquisição 
de materiais para serviços de manutenção predial da SEAP e das Unidades Prisionais, de 
interesse da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, no dia 
06/08/2020, às 14h (horário de Brasília), através do uso de recursos de tecnologia da 

informação, no site www.comprasnet.gov.br, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta 

de Registro de Preços – SARP/MA, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício 
Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220. O Secretário Adjunto 

informa que, o edital encontra-se disponível na página web www.comprasnet.gov.br e 

www.segep.ma.gov.br

São Luís - MA, 22 de julho de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0270488/2019 – SARP/SEGEP

    AVISO DE  LICITAÇÃO

EDITAL Nº 006/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. 
Objeto: contratação de empresa especializada em Serviços 
Gráficos para atender as necessidades do SESI/SENAI/DR-
-MA, conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licita-
ção: PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP, do tipo Menor 
Preço Por Lote. Período de Retirada do Edital: De 20.07.2020 
a 30.07.2020, no horário das 12h30min às 17h30min. Local, 
Data e Hora: Edifício Casa da Indústria Albano Franco, localizado 
à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão; CEP: 
65060-645, São Luís/MA; no dia 31 de julho de 2020, às 14h00-
min. Observações: O Edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no Portal da FIEMA – www.fiema.org.br/sesi ou www.fie-
ma.org.br/senai. Contato através do e-mail: cilic@fiema.org.br e 
telefone: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitação, 20 de 
julho de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho - Pregoeira.

    AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 014/2020 - CONCORRÊNCIA RP. Objeto:  Aquisição 
de Materiais e Instrumentais Médico Hospitalares Novos, 
para atender as necessidades da Unidade SESI de Segurança e 
Saúde no Trabalho - SESI Clínica, localizada à Av. Guaxenduba, 
s/nº - Coréia de Baixo - São Luís/MA, conforme Edital e seus 
anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA RP, do 
tipo Menor Preço Por Item. Período de Retirada do Edital: De 
20.07.2020 a 05.08.2020, no horário de 12h30min às 17h30-
min. Local, Data e Hora: Edifício Casa da Indústria Albano 
Franco, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/Nº, 
Bequimão; CEP: 65.060-645, São Luís/MA; no dia 06 de agosto de 
2020, às 14h00min. Observações: O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Portal da FIEMA – www.fiema.or-
g.br/sesi. Contato através do e-mail: cilic@fiema.org.br e telefone: 
(98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitações, 20 de julho de 
2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho - Presidente CILIC.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

Prefeitura Municipal de Bacuri, Estado do Maranhão. AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. AVISO 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020/CPL/PMB. Ref: Processo Administrati-
vo nº 0043/2020. A Prefeitura Municipal de Bacuri, Estado do Maranhão, torna público aos interessados que 
realizará ás 08:30 horas, do dia 11 de Agosto de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
Situada Av. 07 de Setembro nº 210 – Centro – Bacuri – Maranhão, licitação na modalidade Tomada de Preços, 
tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global. Objeto: Recuperação de estradas vicinais no 
Município de Bacuri/Ma, pelo sistema de empreitada por preço global, conforme convênio nº CV Nº 
8.098.00/2020 – SICONV Nº 900592, na forma Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993. O Edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados supra, de 2º a 6ª, no horario das 08 às 12 horas, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importancia de R$ 50,00(Cinquenta 
reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadaçao e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, parag. 4º da Lei nº 8.666/93, e comunica-
da aos interesados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço acima. Bacuri–MA, 23 de Julho  de 2020.  Linelson Ribeiro Rodrigues- Presidente da CPL

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

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 013/2020-
-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina, mediante seu Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 047-A, de 17 de maio de 2020, torna público que 
está REVOGADO o Pregão Presencial nº 013/2020-CPL/PMC, do tipo Menor 
Preço, tem como objeto a Aquisição de Ambulância para a Secretaria de Saúde, 
conforme Anexo I do Edital, considerando a existência de abertura anterior de 
procedimento para o mesmo fim, em conformidade com o art. 49 da Lei nº 
8.666/93. Carolina/MA, 23 de julho de 2020. PEDRO DA SILVA SANTOS – 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO/MA. DECLARAÇÃO DE ÁREA. 
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA OLRA DO AÇUDE NO MUNICÍ-
PIO DE LAGO DO JUNCO – MA. O MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, CNPJ Nº 06.460.026/0001-07 COM SEDE 
NA RUA HOSANO GOMES FERREIRA S/N, CENTRO, LAGO DO JUNCO – MA, POR 
MEIO DO SEU PREFEITO MUNICIPAL, O SENHOR OSMAR FONSECA DOS SANTOS, 
DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE A REFORMA DE INFRAESTRUTURA E URBANI-
ZAÇÃO DA PRAÇA DA ORLA DO AÇUDE NO MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO – MA, 
SERÁ EXECUTADA EM ÁREA DE USO COMUM DO POVO, ESTANDO EM NOME DO 
PROPONENTE. LAGO DO JUNCO/MA, 20 DE JULHO DE 2020. OSMAR FONSECA 
DOS SANTOS. PREFEITO MUNICIPAL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

AVISO DE LICITAÇÃO. CARTA CONVITE nº 005/2020. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA, torna público que 
realizará licitação na seguinte forma. Objeto: Construção de Calçadão de Área 
Urbana na sede do Município de Junco do Maranhão, conforme definido no 
Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. Modalidade: 
Convite. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 31 de Julho de 2020, às 
09:30 horas. Local: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira s/n, Centro, Lago do Junco – MA.  
CEP: 65.710-000. Os interessados poderão consulta-lo gratuitamente ou adquiri-
-lo em horário comercial das 08:00 às 12:00. Para maiores informações e esclareci-
mentos pelo e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 21 de julho de 
2020. Romário da Costa Conceição. Secretário Municipal de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO

AVISO DE LICITAÇÃO. CARTA CONVITE nº 006/2020. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA, torna público que realizará 
licitação na seguinte forma. Objeto: Pavimentação Asfáltica no Município de Lago 
do Junco/MA, nos termos do Contrato de Repasse nº 885538/2019/MDR/CAIXA, 
conforme definido no Edital e seus Anexos, na forma da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações. Modalidade: Convite. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 31 de 
Julho de 2020, às 14:30 horas. Local: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura 
Municipal, localizada na Rua Cel. Hosano Gomes Ferreira s/n, Centro, Lago do Junco 
– MA.  CEP: 65.710-000. Os interessados poderão consulta-lo gratuitamente ou 
adquiri-lo em horário comercial das 08:00 às 12:00. Para maiores informações e 
esclarecimentos pelo e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com. Lago do Junco/MA, 21 de 
julho de 2020. Romário da Costa Conceição. Secretário Municipal de Administração.

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 009/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, 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 Construção de Academia Básica de Saúde no Povoado 
Piçarreira no Município de Pio XII - MA. ABERTURA: 10 de agosto de 2020, as 15h:00min (quinze 
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, 
23 de julho de 2020. Adriano do Nascimento Alves – Secretário Municipal de Saúde.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
de execução indireta de vigilância armada, nas dependências e instalações 
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, em todos os seus campi, 
localizados em São Luís, Pinheiro, Bacabal, Chapadinha, São Bernardo, Grajaú, 
Imperatriz, Balsas e Codó, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, 
uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, para suprir as 
necessidades deste Órgão.

Dia: 30/07/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Anual Global: R$ 15.468.486,36

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 20 de julho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

SPE RESIDENCIAL VILLAGE CAJUEIRO LTDA 

SPE RESIDENCIAL VILLAGE CAJUEIRO LTDA, CNPJ n° 
27.490.054/0001 - 39, estabelecida no endereço Rodovia BR 
226 – Km 3 – Quadra Ap Lote 6 e 7, n 4555, Bairro Joia, municí-
pio de Timon/MA, torna público que REQUEREU junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 
SEMA, a expedição da Outorga do Direito do Uso da Água 
para finalidade consumo humano, conforme e-processo n° 
92959/2020.

O 
prefeito Edival-
do Holanda Ju-
nior entregou, 
nesta quarta-

feira (22), um conjunto de 
oito praças no bairro do Rio 
Anil, localizadas na Avenida 
Contorno. Construídas por 
meio do programa São Luís 
em Obras, as praças con-
tam com mobiliário urbano, 
equipamentos para prática 
esportiva e de lazer, pista 
de caminhada, academia ao 
ar livre, playgrounds, além 
de garantir acessibilidade 
para pessoas com defici-
ência. Os equipamentos 
foram construídos em um 
espaço sem infraestrutura 
e são mais um investimen-
to da gestão municipal para 
transformar para melhor a 
realidade do bairro. Os mo-
radores ficaram muito feli-
zes por terem ganhado, pela 
primeira vez, um comple-
xo de lazer adequado para 
o convívio social e prática 
de atividades físicas. A en-
trega marca a retomada de 
inaugurações do programa 
São Luís em Obras após a 
fase mais crítica da pande-
mia da Covid-19.

“Estamos retomando a 
nossa rotina de entregas de 
obras pela cidade e, até o fim 
do ano, teremos muitas ou-
tras, a exemplo da Praça da 
Bíblia, do Mercado do Coro-
adinho e de outro conjun-
to de praças que está sen-
do construído no Vinhais, 
na Rua do Arame, que se-
rão entregues nos próximos 
dias. A construção de oito 
praças no Rio Anil é a conti-
nuação de importantes in-
tervenções que temos fei-
to no bairro desde a minha 
primeira gestão”, destacou o 
prefeito Edivaldo. Por meio 
do São Luís em Obras, já fo-
ram executados 3 km pa-
vimentação de vias. A es-
cola do bairro também foi 
reformada recentemente 
pela Prefeitura.

São Luís em Obras: prefeito As praças foram construídas em um espaço sem 
infraestrutura e são mais um investimento da gestão do prefeito Edivaldo para 
transformar para melhor a realidade do bairro que já recebeu 3 km de vias asfaltadas
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Pri mei ros anos

Car rei ra de in ves ti dor

Fi lan tro pia

Po lí ti ca e crí ti cas

Ata ques e cons pi ra ções

Vi da pes so al

Doação ao Maranhão

Quem é George Soros
e a Open Society?

E
le ga nhou sua for tu na por meio de es pe cu la ção
fi nan cei ra, mas in ves tiu bi lhões de seu pró prio
di nhei ro pa ra ban car pro je tos de de fe sa dos di- 
rei tos hu ma nos e ini ci a ti vas de pro mo ção de va- 

lo res de mo crá ti cos li be rais ao re dor do mun do.
Em anos re cen tes, es sas ini ci a ti vas tor na ram So ros,

de 90 anos, um al vo de na ci o na lis tas, po pu lis tas e mi li- 
tan tes da di rei ta. Mui tos des ses gru pos o pin tam co mo
um há bil ma ni pu la dor da de mo cra cia.

No Bra sil, So ros, que no pas sa do era vis to com des- 
con fi an ça pe la es quer da por sua atu a ção co mo es pe cu- 
la dor em mo e das in ter na ci o nais, tam bém é cri ti ca do
por ati vis tas de di rei ta, que o acu sam de ser “es quer dis- 
ta” por fi nan ci ar ONGs de de fe sa de di rei tos hu ma nos,
co mo os ins ti tu tos Sou da Paz e Iga ra pé, e veí cu los de in- 
ves ti ga ção jor na lís ti ca, co mo a Agên cia Pú bli ca.

O Mo vi men to Bra sil Li vre (MBL) re cen te men te fez vá- 
ri as crí ti cas à Open Society, or ga ni za ção de fi lan tro pia
de So ros. Em ví deo pu bli ca do no ano pas sa do, um dos
co or de na do res do gru po, o pré-can di da to a de pu ta do
fe de ral Kim Ka ta gui ri, afir mou que a en ti da de fi nan cia
ONGs de es quer da.

Mais re cen te men te, o Pro je to Com pro va, uma co a li- 
zão de veí cu los jor na lís ti cos que com ba te a de sin for ma- 
ção, che cou a ve ra ci da de de in for ma ções que trou xe ram
o no me de So ros ao de ba te elei to ral no Bra sil. O pro je to
mos trou que, di fe ren te do que afir ma um ví deo que cir- 
cu la nas re des so ci ais, o can di da to à pre si dên cia pe lo
No vo, João Amoê do, não tra ba lha pa ra o mag na ta.

Fi lho de um ad vo ga do, Ge or ge So ros nas ceu em 1930
em Bu da pes te. Ele e sua fa mí lia so bre vi ve ram à ocu pa- 
ção na zis ta na Hun gria se se pa ran do e com pran do do- 
cu men tos fal sos que es con di am sua re li gião.

Aos 17 anos, So ros se mu dou pa ra a In gla ter ra, on de
fez fa cul da de e, de pois, pós-gra du a ção, na Lon don
Scho ol of Eco no mics. Ao mes mo tem po, ele fa zia bi cos
co mo car re ga dor de ma las de uma fer ro via e gar çom de
bo a tes.

Ele tam bém es tu dou com o fi ló so fo Karl Pop per, mais
co nhe ci do co mo gran de de fen sor da de mo cra cia li be ral
no pós-guer ra. A con cep ção de “so ci e da de aber ta” de
Pop per se tor nou uma pro fun da in fluên cia na ide o lo gia
de So ros.

De pois de tra ba lhar com in ves ti men tos em um ban co
de Lon dres, So ros emi grou pa ra os Es ta dos Uni dos, em
1956.

Pas sou al guns anos tra ba lhan do em em pre sas de No- 
va York an tes de fun dar seu pró prio fun do de in ves ti- 
men tos, em 1970.

O fun do So ros Ma na ge ment, que de pois tro ca ria de
no me pa ra Fun do Quan tum, era co nhe ci do por in ves ti- 
men tos agres si vos e por seu al to re tor no fi nan cei ro.

A em pre sa ga nhou no to ri e da de por su as es pe cu la- 
ções fle xí veis e de cur to pra zo no mer ca do fi nan cei ro
glo bal. Es se su ces so fez de So ros um dos ho mens mais
ri cos do mun do e ci men tou sua fa ma no mer ca do de in- 
ves ti men tos.

Ele fi cou co nhe ci do co mo “o ho mem que que brou o

Ban co da In gla ter ra” em 1992, quan do ga nhou cer ca 1
bi lhão de li bras apos tan do “con tra” a li bra es ter li na, a
mo e da cor ren te no Rei no Uni do.

Em 16 de se tem bro, no dia co nhe ci do co mo “Quar ta-
fei ra Ne gra”, o Te sou ro bri tâ ni co per deu bi lhões em re- 
ser vas, for çan do a re ti ra da da li bra do Me ca nis mo Eu ro- 
peu de Ta xas de Câm bio.

Foi gra ças a es se e ou tros ti pos de in ves ti men to se me- 
lhan tes que So ros con so li dou sua ima gem de prin ci pal
in ves ti dor em mo e da no mun do.

E foi com es se ti po de in ves ti men to que re ce beu acu- 
sa ções de ter, por exem plo, aju da do a cri ar a cri se fi nan- 
cei ra da Ásia em 1997, quan do a mo e da tai lan de sa en- 
trou em co lap so, con ta gi an do a eco no mia da re gião.

O en tão pri mei ro-mi nis tro da Ma lá sia, Mahathir
Moha mad, cri ti cou du ra men te “es pe cu la do res ines cru- 
pu lo sos” e ape lou por me di das que coi bis sem a ne go ci- 
a ção “imo ral” de mo e das.

So ros es te ve no cen tro des sas crí ti cas, mas ou tros in- 
ves ti do res ti nham fei to apos tas bem mais pol pu das
con tra a mo e da tai lan de sa do que a em pre sa do in ves ti- 
dor hún ga ro-ame ri ca no.

O ges tor do fun do mi li o ná rio co me çou a se afas tar do
con tro le diá rio de sua em pre sa du ran te os anos 1990 e
pas sou a se de di car a pro je tos de fi lan tro pia.

Ini ci al men te, co me çou a ofe re cer bol sas de es tu do
pa ra alu nos ne gros du ran te o apartheid, re gi me de se- 
gre ga ção ra ci al en tre bran cos e ne gros na Áfri ca do Sul.
Ao mes mo tem po, gas tou bi lhões de dó la res ban can do
pro je tos de li vre mer ca do em to do o mun do.

Du ran te o co lap so do co mu nis mo no iní cio dos anos
90, So ros in cen ti vou o in ter câm bio cul tu ral en tre os paí- 
ses do Les te eu ro peu e da Eu ro pa oci den tal.

A Fun da ção Open Society, de So ros, ago ra ban ca pro- 
je tos em mais de 100 paí ses e 37 es cri tó ri os re gi o nais.

A or ga ni za ção diz que seu fo co é cons truir “de mo cra- 
ci as vi bran tes e to le ran tes cu jos go ver nos são res pon sá- 
veis   e aber tos à par ti ci pa ção de to das as pes so as”.

Em 2017, en quan to era elei to a 29º pes soa mais ri ca
do mun do pe la re vis ta For bes, des co briu-se que ele ha- 
via trans fe ri do US$ 18 bi lhões (cer ca de R$ 59 bi lhões),
ou 80% de sua for tu na pes so al, pa ra a or ga ni za ção Open
Society.

Se gun do seu si te, seu ob je ti vo é usar sua in de pen dên- 
cia fi nan cei ra pa ra lu tar con tra os “pro ble mas mais in- 
tra tá veis do mun do”.

A Open Society con ti nua fi nan ci an do vá ri as ini ci a ti- 
vas de de fe sa dos di rei tos hu ma nos ao re dor do mun do,
in cluin do cam pa nhas de mo vi men tos LGBT e por di rei- 
tos de gru pos ci ga nos.

Nos úl ti mos anos, So ros man te ve-se pre sen te em dis- 
cus sões so bre eco no mia glo bal e po lí ti ca. Is so tem fei to
com que ele se ja cri ti ca do por na ci o na lis tas, que o clas- 
si fi cam co mo “bi cho-pa pão da es quer da”.

Na Eu ro pa, ele cri ti cou a cri se da dí vi da pú bli ca da zo- 
na do eu ro e, no au ge da cri se dos re fu gi a dos, pro me teu
au xí lio ge ne ro so a gru pos que se dis pu ses sem a aju dar
imi gran tes.

Es sas ações fi ze ram com que So ros en tras se em ro ta
de co li são com o pri mei ro-mi nis tro de seu país de ori- 
gem, o hún ga ro Vik tor Or ban.

Em 1988, um jo vem Or ban che gou a pe dir aju da à or- 
ga ni za ção de So ros pa ra es tu dar co mo os paí ses fa zem a
tran si ção de di ta du ras pa ra de mo cra ci as, se gun do o jor- 
nal ame ri ca no New York Ti mes.

No ano pas sa do, o go ver no da Hun gria che gou a fi- 
nan ci ar out do ors que de mo ni za vam Ge or ge So ros. No
úl ti mo mês de maio, a or ga ni za ção de ci diu re ti rar seus
es cri tó ri os do país, ale gan do que ha via um am bi en te
“ca da vez mais re pres si vo”.

A Open Society tam bém do ou cen te nas de mi lha res
de li bras pa ra o gru po Best for Bri tain, or ga ni za ção que
ten ta va im pe dir que o Rei no Uni do saís se da União Eu- 
ro peia – mas, em ple bis ci to, o Bre xit aca bou ten do mai- 
o ria dos vo tos.

Re cen te men te, So ros afir mou que es tá dis pos to a
con ti nu ar fi nan ci an do o gru po pa ra que um no vo re fe- 
ren do so bre o te ma pos sa acon te cer.

Em 2015, a fun da ção de So ros foi ba ni da da Rús sia,
que a clas si fi cou co mo “in de se já vel” por cau sa de seu
“ris co pa ra a se gu ran ça e a or dem cons ti tu ci o nal”.

So ros tam bém é um dos prin ci pais do a do res do Par ti- 
do De mo cra ta ame ri ca no. Ele apoi ou as can di da tu ras
de Ba rack Oba ma e de Hillary Clin ton, e clas si fi cou o
pre si den te Do nald Trump co mo um “im pos tor”.

Teó ri cos da cons pi ra ção e si tes de di rei ta acu sam So- 
ros de se cre ta men te es tar por trás de vá ri os even tos po- 
lí ti cos nos Es ta dos Uni dos e no mun do.

Eles ale gam que So ros te ria re cru ta do ati vis tas de
uma mar cha de mu lhe res an ti-Trump e até de ter or ga- 
ni za do atos de vi o lên cia em Char lot tes vil le (nos no tó ri- 
os epi só di os de vi o lên cia na ma ni fes ta ção de gru pos ra- 
cis tas re a li za da na ci da de ame ri ca na) pa ra mi nar a di- 
rei ta do país.

O epi só dio da ci da de ame ri ca na de Char lot tes vil le,
em agos to do ano pas sa do, foi mar ca do pe la vi o lên cia
de su pre ma cis tas bran cos que re a li za ram uma mar cha e
en tra ram em con fron to com a po lí cia e mi li tan tes an tir- 
ra cis tas – re sul tan do na mor te de uma pes soa.

Há quem di ga que as te o ri as da cons pi ra ção em tor no
da or ga ni za ção de So ros lem bram bor dões usa dos na
Ale ma nha na zis ta, in cri mi nan do ban quei ros ju deus
que su pos ta men te que ri am cri ar uma “no va or dem
mun di al”.

Ge or ge So ros se ca sou três ve zes, e te ve três fi lhos
com sua pri mei ra mu lher, a ale mã An na li e se Wits- 
chak. O ca sal se se pa rou em 1983, ano em que ele se ca- 
sou pe la se gun da vez, com Su san We ber. Fi ca ram jun tos
até 2005, e ti ve ram dois fi lhos. O in ves ti dor hún ga ro se
ca sou pe la ter cei ra vez em 2013. Sua mu lher, Ta mi ko
Bol ton, é 42 anos mais jo vem que ele. Além dos fun dos
de in ves ti men to e da fi lan tro pia, So ros tam bém gas tou
di nhei ro com equi pes de es por te. Em 2012, ele ad qui riu
uma pe que na par ce la do ti me de fu te bol in glês Man- 
ches ter Uni ted.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Saiu na Veja

Re por ta gem pu bli ca da no si te da re vis ta
Ve ja mos tra que re to ma da gra du al das ati vi- 
da des em cin co ca pi tais não au men tou os
ca sos de co ro na ví rus nes sas ci da des. 

En tre elas, es tá São Luís.  As de mais ca pi- 
tais são Be lém (PA), For ta le za (CE), São Pau- 
lo (SP) e Rio de Ja nei ro (RJ). 

De acor do com a Ve ja, to das es sas ci da des
ini ci a ram a re to ma da no co me ço do mês de
ju nho.

Saque aniversário

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral es pe ra li be rar
R$ 5 bi lhões em cré di to de an te ci pa ção do
sa que-ani ver sá rio do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço (FGTS). 

Des de o úl ti mo dia 26, to dos os ban cos es- 
tão au to ri za dos a ope rar es sa no va li nha de
cré di to, que tem co mo ga ran tia es sa mo da li-
da de de sa que do FGTS. 

A Cai xa foi o pri mei ro ban co a anun ci ar o
lan ça men to da li nha.

Aca ba de ser lan ça do o car tão as -
sis ten ci al Cruz Ver me lha SINCS.
Uma for ma de pro mo ver saú de em
do se du pla, pa ra quem com pra o car -
tão e pa ra quem é be ne fi ci a do com a
ren da des sa ação, re ver ti da em ações
so ci ais de saú de pre ven ti va ofer ta -
das em co mu ni da des ca ren tes da ci -
da de. As ações so ci ais já es tão acon -
te cen do na pe ri fe ria e zo na ru ral de
for ma gra tui ta, com tes ta gem de
HIV-Sí fi lis-HCV-HBV; afe ri ção de
pres são ar te ri al; etc.  Na fo to, O di re -
tor do SINCS Plí nio Tuz zo lo, o pre si -
den te da Cruz Ver me lha Ma ra nhão
Car los Ran gel e Pau lo Braid, pre si -
den te do Gru po Mer cú rio que fir ma -
ram par ce ria pa ra ações so ci ais com
o no vo Car tão Cruz Ver me lha SINCS.

A pre si den te da ABAV
Na ci o nal, Mag da Nas -
sar, co me ça os tra ba -
lhos pa ra o even to vir -
tu al que a en ti da de re -
a li za de 27 de se tem -
bro a 2 de ou tu bro, e
que subs ti tui em 2020
a fei ra de tu ris mo da
en ti da de, a mai or da
Amé ri ca La ti na. O lan -
ça men to foi nes ta ter -
ça-fei ra com um si te
com de ta lhes so bre o
con cei to de cri a ção e
di nâ mi ca das ati vi da -
des pro pos tas no ABAV
Col lab.

Os ta len to sos pro fis si -
o nais Luis Fer nan do e
Dei li a ne Pe rei ra do L
´uni que WDW, o pri -
mei ro sa lão de be le za
da ci da de, a tra ba lhar
com a tec no lo gia da
Aquat to Mist. Luis é te -
ra peu ta ca pi lar, beauty
ar tist e vi sa gis ta. Já
Dei li a ne, tam bém tra -
ba lha com te ra pia ca -
pi lar, ma ke-up e
hairstylist. Aquat to
Mist é o mais no vo mé -
to do de hi dra ta ção de
ca be los do sa lão.

Inovação em turismo

O Ma ra nhão é um dos es ta dos com o mai or
nú me ro de ins cri ções de star tups até o mo men- 
to no 1º De sa fio Bra si lei ro de Ino va ção em Tu ris- 
mo. Tra ta-se de uma com pe ti ção pro mo vi da pe- 
lo Mi nis té rio do Tu ris mo em par ce ria com o Wa- 
ka lua In no va ti on Hub e co la bo ra ção da Or ga ni- 
za ção Mun di al do Tu ris mo (OMT). A se le ção,
aber ta até 2 de se tem bro a em pre sas de to do o
país, bus ca so lu ções tec no ló gi cas que per mi tam
a re to ma da do mer ca do de vi a gens no pós-pan- 
de mia, bem co mo a su pe ra ção de de sa fi os ge- 
rais do se tor a par tir da trans for ma ção di gi tal.

Villa do Vinho reabre

O res tau ran te Vil la do Vi nho Bis trô, tra di ci o- 
nal point de char me, vi nhos e boa gas tro no mia
no bair ro da Coha ma re a bre su as por tas ao pú- 
bli co nes se sex ta-fei ra, à par tir das 18h.

Vol ta já com a op ção de happy hour e cum- 
prin do to das as me di das sa ni tá ri as ne ces sá ri as
e de ter mi na das em de cre to do Go ver no do Ma-
ra nhão. 

Pa ra o pro pri e tá rio Werther Ban dei ra o prin- 
ci pal fo co ago ra é ga ran tir a se gu ran ça e o bem
es tar de to dos na Vil la do Vi nho Bis trô, e pa ra tal
to mou to das as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.

Saúde emocional

O Cur so Ge ren ci a men to de Emo ções: Saú de
Emo ci o nal no Am bi en te Es co lar, é mais uma
das no vi da des ofer ta das pe lo Go ver no do Es ta- 
do nes tes tem pos de pan de mia. 

No for ma to vir tu al, o cur to for ma rá agen tes
me di a do res pa ra con tri buir na exe cu ção do Pro- 
je to Ema ra nhan do Vi das. 

O ob je ti vo é pre pa rar os par ti ci pan tes, por
meio de um am plo pro ces so for ma ti vo, que ao
fi nal do cur so es ta rão ap tos pa ra aju dar na exe- 
cu ção do pro je to, na pro mo ção e pre ven ção da
saú de emo ci o nal nas es co las da re de pú bli ca. 

Pra curtir

Aten ção ga le ra. As
ins cri ções pa ra o BBB
21 es tão en cer ra das,
se gun do in for mou o
si te da Glo bo nes ta
quin ta-fei ra, 23. 

De acor do com Bo ni -
nho, di re tor do reality
show, “fo ram 90 mil
va gas dis tri buí das
por to do Bra sil”.

A úl ti ma re gião que
ain da ti nha ins cri ções
aber tas, o Su des te,
com ple tou o nú me ro
de va gas. 

As sim, as cin co re -
giões do país ti ve ram
su as ins cri ções en -
cer ra das.

A par tir des ta sex ta-
fei ra, 24, o tra ba lha -
dor po de rá re ce ber o
se gu ro-de sem pre go
em uma con ta ban -
cá ria de sua pre fe -
rên cia.

A ini ci a ti va abran ge o
se gu ro-de sem pre go
nas mo da li da des for -
mal, bol sa de qua li fi -
ca ção pro fis si o nal,
em pre ga do do més ti -
co e tra ba lha dor res -
ga ta do.

O Bra sil ti nha 83,4
mi lhões de tra ba lha -
do res ocu pa dos em
ju nho, mas cer ca de
14,8 mi lhões es ta vam
afas ta dos do tra ba -
lho.

Os da dos são da Pes -
qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li -
os Co vid (Pnad Co vid-
19) men sal, di vul ga -
dos pe lo Ins ti tu to
Bra si lei ro de Ge o gra -
fia e Es ta tís ti ca (IB GE)

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020
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Vídeo viralizou nas redes sociais e levantou polêmicas sobre machismo, feminismo e
uso do uniforme militar. PM também abriu sindicância para investigar soldado 

Leis da PM

De pu ta do Yglésio Moysés
(Pros) emi te no ta de re pú dio.
Con fi ra na ín te gra!

NO TIK TOK

PM apura “desvio” de
conduta de militares
DALVA RÊGO

E
m me nos de 1 mi nu to, oi to 
mu lhe res exi bem, em 
sequên cia, du as ver sões de las 
mes mas: na pri mei ra, tra jam 

uni for me da Po lí cia Mi li tar do Ma ra- 
nhão; na se gun da, gra ças aos re cur sos 
de edi ção do apli ca ti vo de ví de os Tik 
Tok, co mo em um pas se de má gi ca, as 
po li ci ais apa re cem pro du zi das, em 
lo oks bas tan te di fe ren tes do que são 
ha bi tu a das a usar no dia a dia de tra- 
ba lho.

A “trans for ma ção” cha mou a aten- 
ção de mui ta gen te nas re des so ci ais. 
Já são mi lha res de vi su a li za ções em 
di ver sos per fis que re pro du zi ram o ví- 
deo das PM’s ma ra nhen ses, no pró- 
prio Tik Tok, no Ins ta gram e no Fa ce- 
bo ok – is so sem con tar a in fi ni da de de 
com par ti lha men tos no What sApp.

O pro ble ma é que, além da fa ma, as 
mi li ta res tam bém cau sa ram des con- 
for to e incô mo do no pró prio Co man- 
do da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, 
que, tão lo go sou be do con teú do, de- 
ter mi nou a aber tu ra de uma sin di cân- 
cia pa ra apu rar “even tu al trans gres são 
dis ci pli nar” co me ti da pe las ser vi do- 
ras, den tre as quais há, pe lo me nos, 
uma ofi ci al Ca pi tã QOPM. Na cor po- 
ra ção, o en car re ga do da apu ra ção é o 
Te nen te Co ro nel Rai mun do Bor ba Li- 
ma. “A apu ra ção tem a ver com o res- 
pei to ao nos so re gu la men to, que é 
cla ro ao de ter mi nar que o uso do uni- 
for me mi li tar de ve se dar ape nas 
quan do o po li ci al es ti ver de ser vi ço. 
De mons trar o res pei to a es sa nor ma é, 
tam bém, res pei tar a pró pria po pu la-

Po lê mi ca

A “TRANSFORMAÇÃO” CHAMOU A ATENÇÃO DE MUITA GENTE NAS REDES SOCIAIS

ção ma ra nhen se, que pre ci sa ver a Po- 
lí cia Mi li tar co mo uma ins ti tui ção sé- 
ria e con fiá vel, e não co mo co mo uma 
ins ti tui ção cu jos ser vi do res brin cam e 
dan çam de far da, es pe ci al men te em 
um mo men to de tan ta dor pa ra cen te- 
nas de pes so as co mo o que es ta mos 
vi ven do”, jus ti fi ca o Co ro nel Pe dro Ri- 
bei ro, Co man dan te Ge ral da PM MA.

As sim que a por ta ria de ter mi nan do 
a in ves ti ga ção foi pu bli ca da, te ve iní- 
cio nas re des so ci ais uma ava lan che 
de dis cus sões e po lê mi cas re la ci o na- 
das ao com por ta men to das mi li ta res e 
à ati tu de da PM. A mai o ria dos co- 
men tá ri os e po si ci o na men tos é de 
apoio às mu lhe res. “Não vi na da de- 
mais. Po li ci ais que se ves tem de uni- 
for me e mos tram que tam bém são 
lin das e fe mi ni nas. Pa ra béns, me ni- 
nas! So ci e da de es tá pa ra aco lher vo- 
cês. Lin das e pro fis si o nais.”, co men- 
tou uma usuá ria do Ins ta gram.

Um ho mem co men tou. “Pri mei ro 
que não man cha ram a far da e nem a 
ima gem da PM; se gun do que, an tes 
de po li ci ais, elas são pes so as e têm o 
di rei to de se pro du zi rem e de se ma ni- 
fes ta rem nas su as pró pri as re des so ci- 
ais”.

Tam bém há co men tá ri os que ten- 
tam ex pli car a ati tu de do Co man do 
Ge ral. “Se rá que quan do pres ta ram 
con cur so não sa bi am que exis ti am re- 
gras que pre ci sa vam ser res pei ta-
das?”, ques ti o na uma mu lher, que 
acres cen ta em ou tro co men tá rio: “Só 
acho que vi da par ti cu lar é uma coi sa, 
pro fis si o nal é ou tra. Não pa go o sa lá- 
rio de las com meus im pos tos pa ra fi-
ca rem se exi bin do com far da em re des 
so ci ais”, opi na. Ou tra pes soa com par- 
ti lha o pen sa men to de que, ao es ta-
rem far da das, elas re pre sen tam o es- 
ta do do Ma ra nhão. “Uni for me é uma 
mar ca da cor po ra ção e exis te to do um 
re gi men to do que po de e não po de fa- 
zer far da do”, ex põe o ho mem.

Comentários julgam iniciativa do Comando da PM

Tam bém há co men tá ri os que jul- 
gam a ini ci a ti va do Co man do da Po lí- 
cia Mi li tar co mo ma chis ta. “Ser mu- 
lher nes se país é di fí cil. Aca ba ram de
di zer com es sa pos tu ra que ser po li ci- 
al é ado tar uma pos tu ra mais mas cu li- 
na”, opi na ou tra usuá ria da re de so ci- 
al.

Ou tra mu lher com ple men ta. “Já
olhei ví de os de ho mens que fi ze ram e
não te ve es sa re per cus são ne ga ti va”.

Já olhei ví de os de

ho mens que fi ze ram e

não te ve es sa

re per cus são ne ga ti va

O Co man do Ge ral da PM MA de fen- 
de que não há ne nhum juí zo se xis ta
no ca so das mi li ta res. De acor do com
o Co man dan te Pe dro Ri bei ro, ser vi- 
do res ho mens e mu lhe res que des res- 
pei tam o uso do uni for me, bem co mo
in cor rem em ou tros even tu ais des vi os
de con du ta, pas sam pe lo mes mo pro- 
ce di men to.

Em abril des te ano, um sol da do de
Ti mon, na re gião les te do Ma ra nhão,
tam bém gra vou um ví deo em que
apa re ce, ini ci al men te, de tra jes ín ti- 
mos e se mi-nu; de pois, sur ge usan do
far da men to mi li tar, exi bin do uma ar- 
ma da cor po ra ção. O Co man do Ge ral

da PM tam bém abriu sin di cân cia pa ra
apu rar a si tu a ção en vol ven do o mi li- 
tar.

Ape sar de não ha ver ne nhum ti po
de ex ces so, e de es se ti po de ví deo-
mon ta gem ser ab so lu ta men te co- 
mum nas pla ta for mas di gi tais, po li ci- 
ais mi li ta res de fa to são su bor di na dos
a di ver sas nor mas pró pri as da ins ti- 
tui ção. Uma de las é a Lei Es ta du al
6.513, de 1995, tam bém cha ma da de
Es ta tu to dos Mi li ta res.

Na Se ção Úni ca, que ver sa es pe ci fi- 
ca men te so bre o uso dos uni for mes, o
Es ta tu to traz um pa rá gra fo úni co.
“Cons ti tui cri me o des res pei to aos
uni for mes, dis tin ti vos, in síg ni as e em- 
ble mas mi li ta res, bem co mo o uso por
quem a eles não tem di rei to”.

O Ar ti go 103 es ta be le ce que o uso
dos uni for mes bem co mo dos dis tin ti- 
vos, in síg ni as e em ble mas, e ain da
mo de los, des cri ção, com po si ção, pe- 
ças, aces só ri os e ou tras dis po si ções,
são es ta be le ci das em re gu la men to
pe cu li ar.

O De pu ta do Es ta du al Dr. Yglésio,
pre si den te da Co mis são de De fe sa dos
Di rei tos Hu ma nos e Mi no ri as da As- 

sem bleia Le gis la ti va do Es ta do do Ma-
ra nhão – CDHM/ALE MA, vem a pú bli- 
co ma ni fes tar re pú dio à aber tu ra da
sin di cân cia pe la Po lí cia Mi li tar do Es-
ta do do Ma ra nhão – PM MA con tra po- 
li ci ais mu lhe res que pro du zi ram um
ví deo no apli ca ti vo “Tik Tok” e o pu bli- 
ca ram em su as re des so ci ais.

No ví deo, as po li ci ais se apre sen tam
uni for mi za das e, ao ti ra rem uni ca- 
men te seus bo nés, apre sen tam-se em
ves tes ci vis. Não o fi ze ram de for ma
des res pei to sa, não se des pi ram fren te
às câ me ras, não há nu dez na pro du- 
ção, ou quais quer com por ta men tos
que se jam ofen si vos à cor po ra ção. Pe lo
con trá rio! O ví deo hu ma ni za a ati vi- 
da de po li ci al, de mons tran do que por
trás de uma far da que sus ci ta tan tos
sen ti men tos dis tin tos nas pes so as há
um ser hu ma no de car ne e os so, igual a
qual quer ci da dão. Não hou ve ofen sa
ao art. 103, que dis põe so bre o uso de
uni for mes, do Es ta tu to dos Po li ci ais
Mi li ta res do Es ta do do Ma ra nhão.
Hou ve, in clu si ve, ma ni fes ta ção es sen- 
ci al do va lor po li ci al mi li tar, sen do de-
mons tra do pe las po li ci ais no ví deo
que o es pí ri to de cor po e o or gu lho das
mi li ta res pe la or ga ni za ção on de ser- 
vem, bem co mo o amor à pro fis são mi-
li tar e o en tu si as mo com que é exer ci- 
da, es tão pre sen tes con for me de ter mi-
na o art. 39, IV e V, do mes mo di plo ma
nor ma ti vo.

É evi den te que se tra ta de uma re ta- 
li a ção ali cer ça da em sen ti men tos e
tra di ções de me nos pre zo às mu lhe res,
o que é ab so lu ta men te in com pa tí vel
com uma so ci e da de de li vres e iguais e
com a Cons ti tui ção da Re pú bli ca de
1988 que ga ran te iso no mia en tre ho- 
mens e mu lhe res. Is to sim in frin ge o
art. 40, III, V e VII do Es ta tu to dos Po li- 
ci as Mi li ta res do Es ta do do Ma ra nhão.
Por is so, es pe ra-se que o bom sen so, a
ra zo a bi li da de e a pro por ci o na li da de
ilu mi nem os res pon sá veis pe lo des ca-
bi do pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli- 
nar e que as po li ci ais en vol vi das não
so fram qual quer pu ni ção da Cor po ra- 
ção.

DA RE DA ÇÃO

Cri me no Ins ta gram

PE DO FI LIA

Sus pei to de as se di ar
60 cri an ças é pre so
no Ma ra nhão

A Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral (PCDF) pren deu um
ho mem, sus pei to de pe do fi lia, na ci da de de Gon çal ves
Di as, no in te ri or do Ma ra nhão. O sus pei to, de 31 anos,
uti li za va dois per fis fal sos no Ins ta gram pa ra atrair as ví- 
ti mas, do gê ne ro mas cu li no, e ga nhar a con fi an ça de las.

Pos te ri or men te, pas sa va a ame a çar as cri an ças e os
ado les cen tes, de 11 a 14 anos, pa ra ob ter con teú dos por- 
no grá fi cos. Ape nas na ca pi tal fe de ral fo ram mais de 60
ga ro tos ali ci a dos.

A Se ção de Aten di men to à Mu lher da 12ª De le ga cia de
Po lí cia (Ta gua tin ga Cen tro) pas sou a in ves ti gar o ca so
após um ado les cen te, de 13 anos, pro cu rar a uni da de
pa ra de nun ci ar o cri me. O mo ra dor de Ta gua tin ga in for- 
mou aos agen tes, em com pa nhia de um fa mi li ar, que
uma pes soa es ta va man ten do con ver sas de cu nho se xu- 
al com ele.

Com o en de re ço do per fil, os po li ci ais pas sa ram a
apu rar a si tu a ção. Co mo o sus pei to uti li za va pá gi nas fal- 
sas, hou ve um in ten so tra ba lho pa ra iden ti fi car a pes soa
por trás dos per fis do Ins ta gram. Ele era ex tre ma men te
cui da do so com as re des so ci ais.

Os agen tes con se gui ram iden ti fi car dois per fis usa- 
dos pe lo cri mi no so. Um era de uma mu lher jo vem, e era
uti li za do pa ra es ti mu lar as ví ti mas a se re la ci o na rem vir- 
tu al men te. Ao ga nhar a con fi an ça dos ga ro tos, o sus pei- 
to pas sa va a pe dir fo tos dos jo vens nus, em que mos tras- 
sem os ros tos. Após es sa pri mei ra fa se, o sus pei to, en tão,
pas sa va a exi gir que os me ni nos se co mu ni cas sem com
ele em um se gun do per fil, mas cu li no.

Nes se se gun do mo men to, o sus pei to pas sa va a fa lar
inin ter rup ta men te com as ví ti mas. Ele pas sa va a ma ni- 
pu lar as cri an ças, fa zen do exi gên ci as ca da vez mais sé ri- 
as, pe din do ví de os de cu nho se xu al. Pa ra ob ter os ma te- 
ri ais por no grá fi cos, o sus pei to ame a ça va ex por as ima- 
gens dos me ni nos nus vir tu al men te.

Quan do os ga ro tos se ne ga vam a re a li zar os atos obs- 
ce nos, o sus pei to se tor na va ain da mais agres si vo. Já
emo ci o nal men te fra gi li za das e cons tran gi dos em in for- 
mar à fa mí lia o que pas sa vam, as ví ti mas ce di am às in- 
ves ti das. Com o psi co ló gi co aba la do, es ses me ni nos co- 
gi ta vam ti rar a pró pria vi da pa ra ces sar as ações do cri- 
mi no so e o so fri men to.

De pois de apu ra rem o mo dus ope ran di do sus pei to,
os po li ci ais tam bém con se gui ram iden ti fi car di ver sas
ví ti mas. Além das 60 ví ti mas do Dis tri to Fe de ral, os
agen tes da 12ª DP apu ram a ação do sus pei to em ou tras
uni da des da Fe de ra ção. A ação te ve o no me de Ope ra- 
ção Cat fish, por cau sa do sig ni fi ca do da pa la vra em in- 
glês, que de li mi ta quan do a uti li za ção de per fis fal sos
com o ob je ti vo de atrair pes so as.

Por fim, a Po lí cia Ci vil aler ta a po pu la ção quan to à
atu a ção do pe dó fi lo e di vul ga os per fis usa dos pe lo cri- 
mi no so pa ra atrair as cri an ças.

Ve ja os per fis fe mi ni no e mas cu li no uti li za do pe lo
sus pei to: https://www.ins ta gram.com/hen ri que zan- 
doo/https://www.ins ta gram.com/ta sam pai o__/
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Dispensado pela Ferrari por telefone, tetracampeão mundial vem negociando com a
Racing Point, mas promete empenho total nas suas últimas corridas 

NA FERRARI

Vettel diz que falhou em
tentar repetir Schumi

O
so nho de re pe tir o ído lo Mi- 
cha el Schu ma cher e con se- 
guir vi tó ri as e tí tu los pe la 
Fer ra ri aca bou nu ma dis- 

pen sa por te le fo ne. Se bas ti an Vet tel 
dei xa rá a equi pe ao fim da tem po ra da 
2020 e ain da não sa be o que vai fa zer, 
se vai pa ra ou tra equi pe ou pa rar de 
cor rer. Con tra ta do em 2015, Vet tel ob- 
te ve dois vi ce-cam pe o na tos (2017 e 
2018), mas nos úl ti mos anos caiu de 
de sem pe nho e co me teu mui tos er ros. 
Ape sar de ad mi tir o fra cas so na pas sa- 
gem pe la Fer ra ri, o ale mão dis se ao si- 
te da Fór mu la 1 que não se ar re pen- 
deu de ter dei xa do a RBR, pe la qual le- 
vou os tí tu los de 2010 a 2013. “Não, 
não – e es sa é a ver da de. A Fer ra ri sem- 
pre foi um so nho meu, ins pi ra do ma- 
ci ça men te na mi nha in fân cia, por Mi- 
cha el no car ro ver me lho. Fui e ain da 
sou ins pi ra do por ele, por que pen so 
que ele é o me lhor que já exis tiu. Eu 
es pe ra va ti rar al guns cam pe o na tos do 
Lewis (Ha mil ton) pa ra que o re cor de 
de Mi cha el per ma ne ces se um pou co 
mais; ago ra es ta mos um pou co lon ge 
pa ra ten tar blo queá-lo. Pen so que, 
olhan do pa ra trás, mi nha mis são, 
meu ob je ti vo era ven cer um cam pe o- 
na to e não o fi ze mos. En tão, nes se 
sen ti do, fa lha mos. Mas ain da as sim, 
ti ve mos al guns anos mui to bons, al- 
guns des ta ques e al gu mas bo as cor ri- 
das. En tão não me ar re pen do”, dis se.

To man do cui da do com as pa la vras, 
Vet tel ad mi tiu que a dis pen sa por te- 
le fo ne bem no meio da pan de mia de 
co ro na ví rus não foi na da agra dá vel. 
Ain da as sim, o te tra cam peão ga ran tiu 
que vai se em pe nhar ao má xi mo nas 
de mais cor ri das pe lo ti me de Ma ra-

VETTEL DEIXARÁ A EQUIPE AO FIM DA TEMPORADA 2020 E AINDA NÃO SABE O QUE FAZER

MARK SUTTON/AP

nel lo. Mes mo ten do nas mãos um me- 
di a no car ro, o mo de lo SF1000. “Eu 
pen so que a de ci são é a de ci são. Sou 
um pro fis si o nal nes se sen ti do e te nho 
de acei tar qual quer de ci são. Vo cê sa- 
be, do jei to que foi, po de ria ter si do, 
tal vez, um pou co di fe ren te, mas é o 
que é e, se ja qual for o meu sen ti men- 
to, de vo res pei to a eles e dou a eles tu- 
do o que pos so e ten tan do ter a me- 
lhor tem po ra da que pu der, ape sar da 
si tu a ção di fí cil”.

Vet tel vem ten do seu no me li ga do à 
Ra cing Point, o que, pe la com pe ti ti vi- 
da de da equi pe em 2020, não se ria um 
mau ne gó cio, até por que o de sem pe- 
nho tem si do su pe ri or ao da Fer ra ri. 
Mas o ale mão ado tou um tom cau te- 
lo so ao co men tar a pos si bi li da de de se 
trans fe rir pe lo ti me, até por que não 
tem no ção se es sa com pe ti ti vi da de 

per ma ne ce rá por mui to tem po. “No 
mo men to, vo cê olha e pro va vel men te 
pa re ce óti mo. Mas vo cê sa be, es tou no 
mer ca do há tan to tem po que vo cê ob- 
vi a men te ten ta olhar além dis so em 
ter mos de ver o que po de se fir mar e o 
que po de não se fir mar ao lon go do 
grid. Es tou re al men te aqui pa ra con- 
se guir al go e ve rei no pró xi mo (pe río- 
do) se is so es tá nas car tas ou não. 
Acho que is so con du zi rá mi nha de ci- 
são. Da das as cir cuns tân ci as cer tas, 
sin to que – es sa é a con fi an ça que te- 
nho – pos so ser tão bom quan to qual- 
quer ou tro pi lo to. Mas as coi sas pre ci- 
sam es tar cer tas”, fi na li zou.

Pas sa das três cor ri das da tem po ra- 
da 2020, Se bas ti an Vet tel é o dé ci mo 
co lo ca do na clas si fi ca ção ge ral, com 
um sex to e um dé ci mo lu ga res co mo 
re sul ta dos na zo na de pon tu a ção.

SAU LO DU AI LI BE

Jo gos na Sé rie C

• 09/08, 16h – Tre ze (F)
• 15/08, 19h – Ja cui pen se (C)
• 24/08, 20h – Re mo (C)
• 31/08, 20h – San ta Cruz (F)
• 07/09, 20h – Bo ta fo go (C)
• 12/09, 17h – Paysandu (F)
• 19/09, 17h – Vi la No va (F)
• 28/09, 20h – Fer ro viá rio (C)
• 03/10, 17h – Ma naus (F)

SÉRIE C

CBF libera tabela e
Imperatriz se reforça

JADSON CHICLETE CHEGA PRA REFORÇAR O CAVALO DE AÇO

O Im pe ra triz se gue se re for çan do pa ra a es treia no
Cam pe o na to Ma ra nhen se, quan do en fren ta o Sam paio
Cor rêa, às 20h, do dia 1º de agos to, no Es tá dio Frei Epi fâ- 
nio d’Aba dia, e pa ra en ca rar o Tre ze-PB pe la Sé rie C do
Bra si lei ro. A par ti da na com pe ti ção na ci o nal acon te ce
no dia 9 de agos to.

O ti me co lo ra do anun ci ou a con tra ta ção de dois re- 
for ços: o vo lan te Da ni el Pei xo to e o meia-ata can te Jad- 
son Chi que le.

Da ni el Pei xo to che ga pa ra re for çar o se tor de meio-
cam po pa ra o res tan te da tem po ra da 2020. O vo lan te
tem 23 anos, com pas sa gens no Vi tó ria-BA e Sport-PE. Já
Jand son Chi cle te tem 25 anos e te ve pas sa gens no Glo bo
FC, ABC e Bra gan ti no-PA.

A Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) di vul gou
as da tas e ho rá ri os das pri mei ras no ve ro da das da Sé rie
C do Cam pe o na to Bra si lei ro. O ti me da re gião To can ti na
abre a com pe ti ção con tra o Tre ze-PB.

Jo gos Im pe ra triz Sé rie C

SUBSTITUTO DE JESUS

Flamengo tenta dar o próximo passo

MARCOS BRAZ, VICE DE FUTEBOL DO FLAMENGO JÁ ESTÁ NA EUROPA À PROCURA DE TREINADORES

ANDRÉ DURÃO

O vi ce de fu te bol Mar cos Braz de sem- 
bar cou, on tem, quin ta-fei ra (23), em Por- 
tu gal, on de vai dar sequên cia na bus ca pe lo
no vo téc ni co do Fla men go. Após ma pe ar o
mer ca do, a ideia ago ra é con ver sar com
pos sí veis can di da tos e fil trar mais as op- 
ções.

Uma das al ter na ti vas pen sa das já não
se rá pos sí vel. Con sul ta do, o es pa nhol Unai
Emery, ex-PSG e Ar se nal, acer tou sua ida
pa ra o Vil la re al. Seu au xi li ar no Ar se nal e
em ou tros clu bes, Ju an Car los Car ce do, foi
um dos no mes ofe re ci dos ao Fla men go,
pois pre ten de ini ci ar a car rei ra de trei na- 
dor.

Em Por tu gal, Braz te rá a chan ce de se
apro xi mar de ou tros po ten ci ais al vos, co- 
mo os por tu gue ses Le o nar do Jar dim, que

es tá sem clu be, e Car los Car va lhal, do Rio
Ave. Ape sar de es tar li vre, Jar dim, ex-Mo na- 
co, tem co mo pri o ri da de per ma ne cer na
Eu ro pa. Do me nec Tor rent, es pa nhol ex-
au xi li ar de Guar di o la e que re cen te men te
trei nou o New York City FC, tam bém é ava- 
li a do.

A lis ta de no mes ofe re ci dos é gran de, e
tem téc ni cos co mo Ja vi er Aguir re, ex-Le ga- 
nés. 

Mar cel lo Gal lar do, do Ri ver Pla te, e Ri- 
car do Ga re ca, da se le ção pe ru a na, tam bém
fo ram pen sa dos, mas es tão com con tra to
vi gen te e te ri am a saí da di fi cul ta da.

Ou tro no me que agra da uma par te da di-
re to ria é Mi guel Án gel Ra mí rez, do In de-
pen di en te del Val le, ri val na Li ber ta do res e
Re co pa Sul-Ame ri ca na.

Con fron tos das quar tas
• For ta le za x Sport
• Bahia x Bo ta fo go-PB
• Con fi an ça x San ta Cruz
• Ce a rá x Vi tó ria

 DO NORDESTÃO

Definidas as quartas de finais

SÁBADO, DIA 25, OS CLUBES VÃO A CAMPO PARA DEFINIR QUEM DEVERÁ FAZER AS SEMIFINAIS  

Após qua tro me ses de pa ra li sa ção, a
Co pa do Nor des te vol tou nes ta se ma na
pa ra de fi nir seus oi to clas si fi ca dos pa ra as
quar tas de fi nais. Com os re sul ta dos da úl- 
ti ma quar ta-fei ra, Bo ta fo go-PB, Sport, Ce- 
a rá, Vi tó ria, Con fi an ça e San ta Cruz se
jun ta ram a Bahia e For ta le za, que já es ta- 
vam ga ran ti dos no ma ta-ma ta.

Os ti mes vol tam a cam po já no sá ba do
(25) por uma va ga nas se mi fi nais. Lí der do
Gru po A (por ter re ce bi do me nos car tões
ver me lhos que o Bahia: 2 x 1), o For ta le za
pe ga o Sport. O Ce a rá te rá pe la fren te o Vi- 
tó ria. Do ou tro la do, o Con fi an ça, pri mei- 
ro de sua cha ve, en ca ra o San ta Cruz.
Bahia x Bo ta fo go-PB de ci dem a ou tra va- 
ga. For ta le za e Bahia, aliás, em pa ta ram
em (qua se) to dos os cri té ri os do Gru po A.
O de sem pa te foi na di fe ren ça de car tões

ver me lhos, por con ta da ex pul são de um
au xi li ar de Ro ger no Ba-Vi da ter cei ra ro- 
da da. Com um ver me lho (con tra dois do
Bahia), o For ta le za ter mi nou na li de ran ça
da cha ve e, por is so, vai en fren tar o Sport.

Quem le var a me lhor de For ta le za x
Sport, pe ga rá o ven ce dor de Ce a rá x Vi tó- 
ria nas se mi fi nais. Do ou tro la do da cha ve
– e no mes mo dia -, Con fi an ça x San ta
Cruz e Bahia x Bo ta fo go-PB du e lam pe las
va gas res tan tes nas se mi fi nais. A de ci são
se rá dis pu ta da em dois jo gos: 1º (sá ba do)
e 4 (ter ça) de agos to.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Longas do cineasta figuram na lista de indicações dos principais prêmios. Só Bastardos
inglórios teve 8 indicações ao Oscar

PULP FIC TI ON – TEM PO DE VI O LÊN -
CIA (1994)

CÃES DE ALU GUEL (1992)

KILL BILL – VO LU ME 1 (2003)

KILL BILL – VO LU ME 2 (2004)

SIN CITY – A CI DA DE DO PE CA DO

(2005)

BAS TAR DOS IN GLÓ RI OS (2009)

QUEN TIN TA RAN TI NO: OS OI TOS PRI -
MEI ROS (2019)

Pan de mia

CINEMA

Quentin Tarantino para
ver na quarentena

Q
uen tin Ta ran ti no, que ri do
pe lo pú bli co e crí ti ca, cos tu- 
ma ele var seus fil mes ao sta- 
tus de obras-pri mas. O ci ne- 

as ta é co nhe ci do por seus ro tei ros
san gren tos com to ques de hu mor,
além das inú me ras re fe rên ci as a mo- 
men tos his tó ri cos, ao pró prio ci ne ma
e à cul tu ra pop. Seus lon gas fi gu ram
na lis ta de in di ca ções dos prin ci pais
prê mi os – fo ram 32 ao Os car até o mo- 
men to, sen do oi to de las por Bas tar dos
in gló ri os, que le vou a es ta tu e ta por
me lhor ator co ad ju van te (Ch ris toph
Waltz). Em 1995, ven ceu na ca te go ria
de me lhor ro tei ro ori gi nal por Pulp
fic ti on, que tam bém le vou o Glo bo de
Ou ro de me lhor ro tei ro e a Pal ma de
Ou ro no Fes ti val de Can nes. O stre a- 
ming do Te le ci ne se le ci o nou seis tí tu- 
los com di re ção as si na da pe lo ci ne as- 
ta, além de um do cu men tá rio so bre
os seus pri mei ros 21 anos de car rei ra.
Ve ja a se guir os elei tos:

Os as sas si nos Vin cent e Ju les pas- 
sam por im pre vis tos ao re cu pe rar
uma ma la pa ra um ma fi o so. O bo xe a- 
dor But ch é pa go pe lo mes mo ma fi o- 
so pa ra per der uma lu ta, e a es po sa do
cri mi no so fi ca sob res pon sa bi li da de
de Vin cent por uma noi te. Es sas his tó- 
ri as se re la ci o nam nu ma teia re ple ta
de vi o lên cia. O elen co con ta com John
Tra vol ta, Sa mu el L. Jack son, Uma
Thur man, Bru ce Wil lis, Ving Rha mes,
Tim Roth e Aman da Plum mer.

Seis cri mi no sos são con tra ta dos
pa ra um gran de rou bo sem sa be rem
na da um do ou tro e uti li zan do co res
co mo seus co di no mes. Quan do o as- 
sal to dá er ra do, eles aca bam em um
gal pão. Des con fi a dos de que um de les
é um po li ci al in fil tra do, a ten são au- 
men ta con for me as acu sa ções são
lan ça das. No elen co, Harvey Kei tel,
Tim Roth, Mi cha el Mad sen e o pró- 
prio Ta ran ti no.

A es pa da chim co nhe ci da co mo A
Noi va é uma das as sas si nas li de ra das
pe lo mis te ri o so Bill. Grá vi da, ela de ci- 
de dei xar o gru po, mas seus an ti gos
com pa nhei ros se vi ram con tra ela e a
ata cam du ran te o seu ca sa men to.
Após cin co anos em co ma, ela par te
em bus ca de vin gan ça. Uma Thur- 
man, Lucy Liu, Daryl Han nah e Da vid
Car ra di ne es tão no elen co.

Após ser traí da por Bill e seu gru po,
Be a trix con ti nua a sa ga em bus ca dos
an ti gos com pa nhei ros, in do atrás de
Bud e El le, os pou cos de sua lis ta que
ain da per ma ne cem vi vos. Com a sua
es pa da, ela bus ca li vrar o ca mi nho pa- 
ra fi nal men te se vin gar do seu an ti go
mes tre. Uma Thur man, Vi vi ca Fox e
Am bro sia Kelly es tre lam o lon ga

A vi o len ta ci da de de Sin City é pal co
pa ra di fe ren tes his tó ri as. Marv pro cu- 
ra vin gan ça pe la mor te de Gol die;
Har ti gan é um po li ci al que ten ta pro-
te ger uma strip per de um es tu pra dor;
Dwight é um fo tó gra fo que aju da pe ri- 
go sas pros ti tu tas a en fren tar um po li- 
ci al cor rup to. Bru ce Wil lis, Jes si ca Al-
ba, Mickey Rour ke e Cli ve Owen es tão
no elen co.

Du ran te a Se gun da Guer ra Mun di- 
al, ju deus, li de ra dos pe lo te nen te
ame ri ca no Al do Rai ne, se unem pa ra
com ba ter o na zis mo e for mam o gru- 
po co nhe ci do co mo Bas tar dos In gló- 
ri os. Eles es pa lham ter ror du ran te o
Ter cei ro Rei ch, mas seu mai or de sa fio
é dar fim ao po der de Hi tler. Ven ce dor
do Os car de me lhor ator co ad ju van te,
com Ch ris toph Waltz. Brad Pitt, Mé la- 
nie Lau rent, Mi cha el Fas s ben der e Di- 
a ne Kru e ger são ou tros no mes do
elen co.

O do cu men tá rio se con cen tra nos
pri mei ros 21 anos da car rei ra de
Quen tin Ta ran ti no e in clui en tre vis tas
com seus co la bo ra do res fre quen tes.
Di a ne Kru ger, Sa mu el L. Jack son, Ch- 
ris toph Waltz, Kurt Rus sell e Ja mie
Foxx são al guns de les. A di re ção é de
Ta ra Wo od.

MÚSICA

Seu Jorge grava com método em que é proibido errar

AMIGOS HÁ DÉCADAS, ROGÊ E SEU JORGE GRAVARAM O DISCO NA HOLANDA E PRETENDIAM FAZER TURNÊ PARA LANÇÁ-LO

A po pu lar má xi ma “quem sa be faz
ao vi vo” cai co mo uma lu va pa ra o ál- 
bum Night dre a mer Di rect-to-disc, de
Seu Jor ge e Ro gê. O di re to pa ra o dis co
a que o tí tu lo se re fe re é li te ral. Os can- 
to res e com po si to res ca ri o cas, ami gos
há qua se três dé ca das, se reu ni ram
em agos to do ano pas sa do na ci da de
ho lan de sa de Ha ar lem, mais co nhe ci- 
da por ser um po lo de pro du ção de tu- 
li pas.

Os dois ti nham pou cos di as pa ra
gra var um ál bum jun tos. Era tu do iné- 
di to pa ra eles, não ape nas as can ções,
co mo tam bém o mo de lo de fei tu ra do
dis co. Night dre a mer, lan ça men to da
gra va do ra homô ni ma, re cu pe ra o
clás si co mo do de gra va ção de ál buns.

Na par te de ci ma de um mes mo
pré dio en con tra-se o Ar to ne Stu dio;
na par te de bai xo, a fá bri ca de vi nis.
No es tú dio, os mú si cos fa zem as gra- 
va ções di re ta men te em dis co. Ca da
um dos la dos tem que ser gra va do
sem ne nhu ma in ter rup ção. No pro- 
ces so, a mú si ca é cor ta da em ace ta to
de uma só vez, sem in ter fe rên cia. Ter- 
mi na da es ta fa se, a gra va ção vai di re to

pa ra a fá bri ca, pa ra que o vi nil se ja
pren sa do.

“Não é coi sa pa ra me ni no, é um ne- 
gó cio de ver da de, pois não dá pa ra
ma qui ar na da. O dis co é co mo uma
fo to gra fia da que le mo men to”, afir ma
Ro gê. O dis co, na ver da de, es tá pron to
des de en tão. Por aqui, es tá dis po ní vel
so men te nas pla ta for mas di gi tais.

Os mú si cos fi ze ram três shows nos
Es ta dos Uni dos, em ja nei ro pas sa do –
em No va York, Washing ton e Berkeley,
na Ca li fór nia. A ideia ini ci al era es tar
ago ra nu ma tur nê que per cor re ria 
EUA e  Eu ro pa, an tes de che gar ao
Bra sil.

Im pe di dos de vi a jar em de cor rên- 
cia da pan de mia do no vo co ro na ví rus
– Ro gê es tá em ca sa, em Los An ge les,
pa ra on de se mu dou com a fa mí lia, há
um ano e meio; e Seu Jor ge es tá em
São Pau lo – os can to res dei xa ram os
pla nos de show pa ra quan do for pos- 
sí vel.

Em bre ve, lan çam o cli pe do pri- 
mei ro sin gle, Pra vo cê, ami go (Ro gê),

gra va do à dis tân cia du ran te o pe río do
de iso la men to so ci al.

Night dre a mer reú ne se te fai xas.
Ro gê, que che gou al guns di as an tes
do iní cio das gra va ções, le vou um
mon te de mú si cas. “O Jor ge che gou
um dia an tes. Vi ra mos uma noi te me- 
xen do nas mú si cas, ele bo tan do na di-
re ção, nas le tras”, con ta. Fi ca ram uma
se ma na em es tú dio, pri mei ra men te
en sai an do e de pois gra van do. No pro-
ces so, Ro gê acre di ta que cin co ou seis
ta kes ti ve ram que ser jo ga dos fo ra.

Seu Jor ge di vi de com Ro gê qua tro
das can ções: Vem me sal var, Meu Bra-
sil, A for ça e Ca mi nhão. Jun to a eles no
es tú dio es ta vam Peu Meurray (vi o- 
lões) e Pre ti nho da Ser ri nha. O con tra- 
pon to en tre os re gis tros vo cais – en tre
o gra ve de Seu Jor ge e o mais agu do de
Ro gê, sem pre com ple men ta res – jun- 
to a rit mos que se di vi dem en tre o
sam ba e o soul, mui to crus, cons ti tui a
gra ça do ál bum. É um dis co que can ta
um Bra sil sau do so do Bra sil, prin ci- 
pal men te pa ra quem es tá lon ge – Seu
Jor ge pas sa boa par te de ca da ano no
ex te ri or.

LITERATURA

Clássicos ganham
reedições

ESCRITORES GANHAM EDIÇÕES DE CLASSICOS

Al gu mas his tó ri as no mun do da li te ra tu ra ul tra pas- 
sam as bar rei ras do tem po e con se guem di a lo gar com
di fe ren tes épo cas, se tor nan do em clás si cos. Ao lon go
dos anos, es sas obras vol tam a ser lan ça das pe las edi to- 
ras com no vas tra du ções, ten tan do se apro xi mar ain da
mais da ver são ori gi nal, ou ain da em edi ções es pe ci ais,
com con teú dos iné di tos e vol ta dos pa ra co le ci o na do res.

Em co me mo ra ção aos 10 anos do Pen guin Clás si cos,
da Com pa nhia das Le tras, es tá pre vis to pa ra 25 de ju lho
o lan ça men to de al gu mas gran des obras no for ma to de
e-bo ok, e pos te ri or men te em ver são fí si ca. Rei Le ar, de
Sha kes pe a re, es tá à fren te dos lan ça men tos. A obra, pa ra
a edi ção es pe ci al, foi tra du zi da por La wren ce Pe rei ra,
tra du tor de Sha kes pe a re e pro fes sor de li te ra tu ras an- 
gló fo nas da Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria ao lon- 
go dos úl ti mos qua tro anos.

Pa ra La wren ce, que tam bém já tra du ziu Ham let, o
mai or de sa fio de uma obra “tão gran de e riquís si ma em
ter mos te a trais” foi re fa zer a ideia da tra du ção, que já se- 
guia uma li nha pre do mi nan te, até en tão. “É uma ino va- 
ção. Em lín gua por tu gue sa, é a pri mei ra edi ção de Sha- 
kes pe a re com co men tá ri os lon gos, com in tro du ção…
En tão, tem um cor po mai or. Per mi te uma lei tu ra mais
abran gen te, des de o ho mem cul to, até o pú bli co que
não pos sui ne nhu ma li ga ção com Sha kes pe a re”, con ta o
tra du tor.

Rei Le ar con ta a his tó ria de um rei que de ci de se afas- 
tar do tro no, e ofe re ce às três fi lhas a opor tu ni da de de
di vi di rem o rei no. Pa ra ter cer te za de que es ta va to man- 
do a de ci são cer ta, o rei pos sui uma exi gên cia: a le al da de
de las. Le ar quer sa ber o quan to as fi lhas o amam. A fi lha
mais no va de cla ra não po der di zer em pa la vras o amor
que sen te pe lo pai. Fu ri o so, re ne ga a ca çu la Cor dé lia. E
ape sar de a de ci são ter si do to ma da com a cer te za do rei,
o pai é traí do pe las du as fi lhas mais ve lhas. Des sa for ma,
a obra se de sen vol ve pe los gran des de sen ten di men tos
des sa fa mí lia.

HBO

Última turnê musical de
Xuxa vira documentário

PRODUÇAO SERÁ LANÇADA NO CANAL DA HBO EM 2021

A tra je tó ria da Rai nha dos Bai xi nhos, Xu xa, ga nha rá
um do cu men tá rio. O fo co da pro du ção se rá os bas ti do- 
res  da úl ti ma tur nê mu si cal da ar tis ta, que pas sou em
vá ri os es ta dos do Bra sil e tam bém na Ar gen ti na. A in for- 
ma ção foi con fir ma da pe lo co lu nis ta Ri car do Fel trin,
que ain da adi an tou o no me do do cu men tá rio que se rá
O úl ti mo voo da na ve. A pro du ção se rá lan ça da no ca nal
da HBO em 2021.

Além dos bas ti do res dos shows,

Xu xa con ta rá mo men tos da car rei ra

e o do cu men tá rio tra rá

de poi men tos de ami gos e pes so as

que fi ze ram par te da vi da da

can to ra. 

Em en tre vis ta ao apre sen ta dor Ota vi a no Cos ta, Xu xa
re ve lou que, en tre os pla nos pa ra 2020 e 2021, es tão a
pu bli ca ção de cin co li vros e tra ba lhos pa ra Net flix,
Disney e HBO.

Aos 57 anos, Xu xa é uma das mai o res ven de do ras de
dis cos no Bra sil. O ál bum Xou da Xu xa, lan ça do em
1987, é um dos mais ven di dos na his tó ria do país, to ta li- 
zan do 3 mi lhões de có pi as. Em 2020, a ar tis ta es ta va em
tur nê com o Xu xa xou, mas com a pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus pre ci sou in ter rom per as apre sen ta ções e adi- 
ar o pla no que ti nha de se apo sen tar pa ra 2021.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020
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