
Flávio Dino propõe pacto com 
Jair Bolsonaro por empregos 
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04H26 ................ 0.5M

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

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

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

Entra governo e sai governo e o Brasil não consegue deixar para trás seus paradoxos 
econômicos, suas desigualdades sociais extremas e sua inaptidão científica para se 
tornar uma nação emparelhada às situadas no primeiro mundo. O patrimônio dos 
42 mais bilionários saltou de U$ 123,1 bi para US$ 157,1 bi.

Mais ricos na pandemia

João Paulo e Liberdade recebem obras de drenagem
Ações como construção de galerias e tubulações de drenagem profunda, 

limpeza, desobstrução e cobertura de canais estão mudando a realidade dos 
moradores; serviços integram o São Luís em Obras, maior da história da capital. 

PÁGINA 6

Governador enviou documento ao presidente Bolsonaro com medidas emergenciais de geração de emprego e renda. A proposta foi 
encaminhada por Dino depois da entrevista do secretário de Política Econômica do Governo Federal, Adolfo Sachsida, para a Folha de S. 

Paulo antecipando que “os índices de desemprego vão dar um repique grande” no segundo semestre. PÁGINA 5

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

Saiba os contéudos e preços de streaming do Brasil
Tendência desde antes da pandemia, os serviços de streaming se 

diversificam no Brasil e disputam a fidelidade de assinantes, sobretudo numa 
época em que se tornam alternativa importante no mercado.

PÁGINA 12

Equipes da Vigilância e da Polícia Militar vistoriaram e interditaram barracas e estruturas montadas na praia da Península, no chamado “Posto A”, na 
manhã de ontem após aglomerações serem registradas no último fim de semana na capital. De acordo com declarações de Carlos Lula, a ação buscou in-

terromper as aglomerações que vêm ocorrendo no local, para a segurança da população em tempos de pandemia.  PÁGINA 9

DEM e MDB 
deixam o bloco do 

Centrão na Câmara 
dos Deputados

O líder do DEM, Efraim Filho, disse 
que as duas legendas entenderam 
que era o momento de “preservar 
essa autonomia regimental”. Outras 
legendas ficaram de fora falando em 
autonomia ao governo.  PÁGINA 7

Clubes e Federação 
chegam a um acordo 

sobre os testes 
do coronavírus 

A entidade vai bancar boa parte dos 
exames, que também não mais serão exigidos 
antes de cada partida em face do tempo de 
intervalo (até três dias), conforme observado 
na tabela detalhada até o fim da primeira 

fase. PÁGINA 2

BANDEIRA BRANCA

INSCRIÇÕES PARA O FIES COMEÇAM HOJE

Vigilância Sanitária interdita estruturas do Posto A

Suspeito de roubar 
veículo utilizado na 

morte de empresário 
Diogo Sarney é preso

Uma operação da Polícia Civil 
do Maranhão prendeu uma pessoa 
suspeita de ter participado no crime 
de roubo do veículo Fiat Argo, que foi 
utilizado no homicídio que vitimou 

Diogo Sarney. PÁGINA  9
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A Moderna disse que continua a caminho de fornecer cerca de 500 milhões de doses
por ano, chegando até 1 bilhão de doses por ano, a partir de 2021

MODERNA

Vacina inicia estágio
avançado de testes

O
la bo ra tó rio Mo der na Inc. 
afir mou nes ta se gun da-fei- 
ra, 27, que ini ci ou o es tá gio 
fi nal de tes tes em uma can- 

di da ta a va ci na pa ra a co vid-19, com 
apoio do go ver no dos Es ta dos Uni dos. 
Es te é a pri mei ra pes qui sa a ser im ple- 
men ta da no pro gra ma an ti co ro na ví- 
rus “Ope ra ti on Warp Spe ed”, do go- 
ver no de Do nald Trump.

As no tí ci as do es tu do, que tes ta rá a 
res pos ta à va ci na em 30 mil adul tos 
sem re gis tro da do en ça res pi ra tó ria, 
au men ta ram as ações da Mo der na em 
11%. O go ver no fe de ral dos EUA es tá 
apoi an do o pro je to com qua se U$ 1 
bi lhão (apro xi ma da men te R$ 5,21 bi- 
lhões) e o es co lheu co mo um dos pri- 
mei ros a en trar na fa se de en sai os em 
lar ga es ca la em hu ma nos.

Mais de 150 can di da tos a va ci na es- 
tão em vá ri os es tá gi os de de sen vol vi- 
men to pe lo mun do, com 23 pers pec- 
ti vas em tes tes em hu ma nos. A Mo- 
der na e a em pre sa bri tâ ni ca As tra Ze- 
ne ca Plc es tão li de ran do a cor ri da 
com seus can di da tos já em es tá gio 
avan ça do.

En quan to a ri val As tra Ze ne ca dis se 
na se ma na pas sa da que ain da es ta va 
em vi as de pro du zir su as do ses até se- 
tem bro, o la bo ra tó rio e ou tras em pre- 
sas far ma cêu ti cas es tão ago ra vi san do 
a en tre ga de va ci nas to tal men te tes ta- 
das até o fi nal des te ano. “Ter uma va- 
ci na se gu ra e efi caz dis tri buí da até o 
fi nal de 2020 é uma me ta ex ten sa, mas 
é a me ta cer ta pa ra o po vo ame ri ca- 
no”, dis se Fran cis Col lins, di re tor do 
Ins ti tu to Na ci o nal de Saú de dos EUA.

A Mo der na dis se que con ti nua a ca- 
mi nho de for ne cer cer ca de 500 mi-

ESTE É A PRIMEIRA PESQUISA A SER IMPLEMENTADA NO PROGRAMA DE DONALD TRUMP

lhões de do ses por ano, che gan do até 
1 bi lhão de do ses por ano, a par tir de 
2021.

O es tu do foi de sen vol vi do pa ra 
ava li ar a se gu ran ça do mR NA-1273 da 
Mo der na e de ter mi nar se a va ci na po- 
de pre ve nir a co vid-19 sin to má ti ca 
após du as do ses. Os ci en tis tas tam- 
bém pro cu ram res pon der se ela po de- 
rá pre ve nir a mor te cau sa da pe lo co- 
ro na ví rus, en tre ou tros ob je ti vos.

Ou tras va ci nas que tam bém che ga- 
ram a es tá gi os avan ça dos na úl ti ma 
se ma na são as de sen vol vi das pe la 
Chi na com apoio do Can si no Bi o lo- 
gics, em es tu do que cau sou uma for te 
re a ção de an ti cor pos na mai o ria dos 

cer ca de 500 vo lun tá ri os tes ta dos; e 
pe la Uni ver si da de de Ox ford em par- 
ce ria com a As tra Ze ne ca, que se mos- 
trou se gu ra e pro du ziu res pos ta imu- 
ne em en sai os clí ni cos ini ci ais em 
mais de mil vo lun tá ri os sau dá veis.

No Bra sil, a va ci na chi ne sa Co ro na-
Vac co me çou a ser tes ta da em vo lun-
tá ri os na ter ça-fei ra pas sa da, dia 21, e 
o Ins ti tu to Bu tan tã de São Pau lo re ce- 
beu 20 mil do ses do imu ni zan te con- 
tra o no vo co ro na ví rus e de pla ce bo 
que se rão dis tri buí das pa ra 12 cen tros 
de re fe rên cia do País. A ex pec ta ti va do 
Go ver no de São Pau lo é que, ca so ha ja 
res pos ta po si ti va, ela es te ja dis po ní vel 
pa ra a po pu la ção no iní cio de 2021.

CRISE?

Bilionários brasileiros
ficaram ainda mais ricos

MILHÕES BUSCAM AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Pes qui sa da ONG Ox fam apon ta que, no Bra sil, en- 
quan to mi lhões de ci da dãos lu tam em bus ca do au xí lio
emer gen ci al, 42 bi li o ná ri os vi vem ca da vez me lhor e se
tor na ram ain da mais abas ta dos, ao au men ta ram as for- 
tu nas em US$ 34 bi lhões, mes mo du ran te a cri se sa ni tá- 
ria pe lo no vo co ro na ví rus.

En tre mar ço e ju nho, no país, a al ta nas ri que zas foi de
70% mai or que em to da a Amé ri ca La ti na e Ca ri be, no
pe río do, on de 73 pes so as ele va ram-na em US$ 48,2 bi- 
lhões (R$ 252 bi lhões) — o va lor, des ta ca a Ox fam, é
equi va len te a um ter ço do to tal de re cur sos pre vis tos em
pa co tes de es tí mu los econô mi cos por to dos os paí ses da
re gião. Ao to do, ape nas es ses pri vi le gi a dos bra si lei ros
acu mu la ram, em mo e da na ci o nal, R$ 177 bi lhões.

E as de si gual da des po dem cres cer ain da mais, pe los
im pac tos econô mi cos da cri se sa ni tá ria. Os da dos es tão
no re la tó rio “Quem Pa ga a Con ta? – Ta xar a Ri que za pa ra
En fren tar a Cri se da Co vid na Amé ri ca La ti na e Ca ri be”,
com ba se na lis ta das pes so as mais ri cas da For bes pu- 
bli ca da es te ano e no ran king de bi li o ná ri os em tem po
re al, tam bém da For bes.

Se gun do da dos do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE), en tre mar ço e maio, 7,8 mi lhões de
pes so as per de ram o em pre go no Bra sil, e 522,7 mil mi- 
cro e pe que nas em pre sas fe cha ram as por tas na pri mei- 
ra quin ze na de ju nho.

Com a cri se da co vid-19, a ONG es ti ma que a Amé ri ca
La ti na e o Ca ri be de vem re gis trar per das sig ni fi ca ti vas
de re cei ta tri bu tá ria pa ra 2020. A que da no Pro du to In- 
ter no Bru to (PIB, so ma das ri que zas do país) po de che- 
gar a 2%, ou US$ 113 mi lhões a me nos na ar re ca da ção, o
que equi va le a 59% do in ves ti men to pú bli co em saú de
em to da a re gião.

MEDIDA

Alemanha impõe testes a viajantes 

MEDIDA OCORRE APÓS O RECENTE AUMENTO NOS CASOS DA COVID-19 NO PAÍS

Ale ma nha vai im por tes tes obri ga tó ri os
de de tec ção do no vo co ro na ví rus aos vi a- 
jan tes que che ga rem das re giões de ris co.
Es sa me di da ocor re após o au men to nos
ca sos da CO VID-19 no país, anun ci ou on- 
tem (27) o mi nis tro da Saú de, Jens Spa nh.

“De ve mos evi tar que os vi a jan tes re tor- 
nem e con ta mi nem ou tras pes so as sem sa- 
ber mos, e as sim de sen ca deie no vos fo cos
de in fec ção”, es cre veu o mi nis tro no Twit- 
ter.

Por en quan to, irá “es ta be le cer um exa- 
me obri ga tó rio pa ra os vi a jan tes que che- 
ga rem das re giões de ris co” e es sa me di da
en tra rá em vi gor na pró xi ma se ma na.

O au men to re cen te do nú me ro diá rio de
ca sos do no vo co ro na ví rus re gis tra do no
país é de apro xi ma da men te 800 ca sos,

abrin do um de ba te na Ale ma nha so bre a
ne ces si da de de im por exa mes obri ga tó ri os
aos vi a jan tes, co mo ocor re em al guns paí- 
ses, em es pe ci al a Fran ça.

“Há ra zões pa ra nos pre o cu par”, ha via
di to o che fe da chan ce la ria, Hel ge Braun,
em re fe rên cia ao au men to de ca sos.

Até ago ra, os vi a jan tes que re tor nam de
um dos 130 paí ses con si de ra dos de ris co,
en tre eles os Es ta dos Uni dos, Bra sil, Is ra el e
Lu xem bur go, de vem fi car sen do ob ser va- 
dos em uma qua ren te na de 14 di as, a me- 
nos que se jam sub me ti dos a tes tes que te-
nham re sul ta do ne ga ti vo pa ra CO VID-19.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, as au to ri da des de- 
ci di ram ofe re cer tes tes gra tui tos pa ra o re- 
tor no, de for ma vo lun tá ria. Pa ra eles fo ram
ins ta la dos cen tros de tes ta gem nos ae ro- 
por tos.

PANDEMIA

América é a região com mais casos

AMÉRICA LATINA E CARIBE LIDERAM O NÚMERO DE NOVOS CASOS NO MUNDO DA COVID-19

O mun do pas sou de 16 mi lhões de in- 
fec ções con fir ma das por co vid-19, me ta- 
de de las no con ti nen te ame ri ca no e a
mai or quan ti da de de ca sos es tá na Amé ri- 
ca La ti na e no Ca ri be, se gun do ba lan ço da
AFP. Des de que foi de tec ta da pe la pri mei- 
ra vez na Chi na, no fi nal do ano pas sa do, a
do en ça afe tou mais de 16,2 mi lhões de
pes so as e cau sou mais de 646.000 mor tes
em to do o mun do, se gun do um ba lan ço
da AFP com ba se em da dos ofi ci ais.

A Amé ri ca La ti na e o Ca ri be tor na ram-
se a re gião com o mai or nú me ro de in fec- 
ções por co ro na ví rus no mun do nes te do- 
min go, adi ci o nan do 4.340.214 ca sos e ul- 
tra pas san do aque les na Amé ri ca do Nor- 
te, de acor do com uma con ta gem da AFP
até as 18H00, com ba se em fon tes ofi ci ais.
É a pri mei ra vez que o nú me ro de in fec- 
ções na re gião ex ce de os re gis tros nor te-
ame ri ca nos, que acu mu lam um to tal de
4.330.989 ca sos. Na Amé ri ca do Nor te, os
ca sos cor res pon dem prin ci pal men te aos
Es ta dos Uni dos, o país mais afe ta do do
mun do, com 4,2 mi lhões de in fec ções e
qua se 150.000 mor tes. Na Amé ri ca La ti na,
o Bra sil é o prin ci pal im pac ta do, com
2.394.513 ca sos e 86.449 óbi tos até o úl ti- 
mo sá ba do. Tam bém hou ve au men tos de
in fec ções em paí ses co mo Mé xi co, Pe ru,
Colôm bia e Ar gen ti na, que es tão ten tan- 

do re to mar su as ati vi da des de vi do ao im- 
pac to econô mi co da pan de mia. No Pe ru,
o se gun do país la ti no-ame ri ca no mais in- 
fec ta do, o go ver no in for mou que 25% dos
10 mi lhões de ha bi tan tes de Li ma e sua
área me tro po li ta na es ta ri am in fec ta dos.

Com 33 mi lhões de ha bi tan tes, o Pe ru
re gis tra mais de 379.000 ca sos e 18.030
mor tes por pan de mia. É o se gun do país
com mais in fec ções na Amé ri ca La ti na de- 
pois do Bra sil e o ter cei ro em mor tes de- 
pois de Bra sil e Mé xi co. Os Es ta dos Uni- 
dos do bra ram seu in ves ti men to fi nan cei- 
ro, pa ra qua se US$ 1 bi lhão, pa ra apoi ar
uma pos sí vel va ci na co vid-19 de sen vol vi- 
da pe la em pre sa ame ri ca na Mo der na, que
en tra nes ta se gun da-fei ra na úl ti ma fa se
de seu en saio clí ni co. En quan to is so, os
Es ta dos Uni dos pro me te ram des pe jar
US$ 472 mi lhões adi ci o nais, além dos US$
483 mi lhões anun ci a dos an te ri or men te,
pa ra de sen vol ver ra pi da men te uma va ci- 
na, anun ci ou a em pre sa de bi o tec no lo gia
Mo der na em co mu ni ca do nes te do min go.
Sua va ci na ex pe ri men tal, que de sen ca de- 
ou an ti cor pos pa ra o co ro na ví rus nos 45
par ti ci pan tes da pri mei ra fa se do tes te, se- 
rá tes ta da a par tir de se gun da-fei ra, com
30.000 pes so as. Me ta de de las re ce be rá
uma do se de 100 mi cro gra mas, os ou tros
um pla ce bo.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CI ÊN CIA E MIS TI CIS MO

O que es tá por vir?

Pós-pandemia

O que as estrelas dizem 
sobre a “nova” vida?

A
cre di te ou não, se gui dor ou ape nas cu ri o so, o
ma pa as tral, o ho rós co po, os sig nos, as tros, es- 
tre las, en fim, a as tro lo gia é con sul ta da há anos
pe los ho mens co mo fer ra men ta de ori en ta ção,

au to co nhe ci men to e pa ra vis lum brar o fu tu ro. Mui tos a
pro cu ram pa ra des co brir, ou con fir mar, ques tões es sen- 
ci ais da pró pria vi da, ta len tos, de sa fi os, per so na li da de,
no que é pre ci so evo luir, quais são as qua li da des pa ra
po ten ci a li zar. Há quem a con sul te pa ra ter res pos tas pa- 
ra as pi ra ções e ins pi ra ções. E até mes mo pa ra se guir o
ca mi nho mais as ser ti vo pa ra cum prir sua mis são por
aqui.

Ain da que a as tro lo gia não se ja ci ên cia, ela dá res pos- 
tas que fun ci o nam pa ra mui tos. Tem mi lhões de se gui- 
do res. Pro va mai or é a ame ri ca na Su san Mil ler. Ela não é
qual quer uma: su as pre vi sões ar ras tam men sal men te 18
mi lhões de lei to res pa ra seu si te – mui tos bra si lei ros. A
as tro lo gia é tão po pu lar, que no Oci den te es ti ma-se que
uma em ca da qua tro pes so as acre di tem no po der dos
as tros. Cer tos de que o mo vi men to dos cor pos ce les tes
não ape nas in flu en cia a vi da de ca da um, co mo po de
pre ver o fu tu ro. Tal cren ça es tá pre sen te na ori gem do
co nhe ci men to hu ma no. Do gre go, “as tro” sig ni fi ca es- 
tre las e “lo gos”, pa la vra. As sim, é a men sa gem que as es- 
tre las pas sam. Não con fun dir com as tro no mia, ci ên cia
que es tu da o uni ver so. Con cei tos se pa ra dos des de o fi- 
nal do sé cu lo 17.

Pa ra a jor na lis ta Éri ka Gi o van ni ni, de 23 anos, o in te- 
res se por to do es se uni ver so nas ceu do an seio de en ten- 
der as ques tões exis ten ci ais, não só pa ra o au to co nhe ci- 
men to: “É um meio pa ra eu com pre en der por que es tou
aqui, qual o sen ti do. Não leio sig no to dos os di as. Mes- 
mo por que, pa ra mim, as tro lo gia não é pre vi são. Vez ou
ou tra, acom pa nho pa ra sa ber os mo vi men tos dos as- 
tros, o que es tá mais pro pí cio pa ra fa zer na se ma na, qual
sen ti men to te mos de pres tar mais aten ção”.

Éri ka, que é do sig no so lar de es cor pião, as se gu ra que
mui tas das ca rac te rís ti cas es tão pre sen tes em sua per so- 
na li da de. “Te nho as mais co nhe ci das, co mo a in ten si da- 
de, a in tui ção aflo ra da, o in te res se por as sun tos pro fun- 
dos, obs cu ros, mís ti cos. Sou um pou co 8 ou 80, o que
tem re du zi do com o pas sar do tem po. Sou le al às ami za- 
des, im por to com as pes so as que gos to, co mo es tão se
sen tin do em re la ção a mim e em ou vir so bre su as ques- 
tões e pro ble mas, que tam bém é uma ca rac te rís ti ca do
es cor pião, de ser um ami go que es tá ali, sem pre dis pos- 
to pa ra o ou tro.” Ela diz não ser vin ga ti va, o que é pre do- 
mi nan te no sig no, mas con fes sa ser um pou co ran co ro- 
sa. Já o ma pa as tral foi uma trans for ma ção pa ra Éri ka,
fer ra men ta que re ve lou mui to so bre ela. “O ma pa con- 
fir mou coi sas que eu já sa bia e me fez per ce ber tra ços
com cla re za, ba teu mui to ao me fa zer en ten der o la do
bom e o ruim de ca da po si ci o na men to. Sa ber que a ca- 
rac te rís ti ca ruim de um sig no, por exem plo, não ne ces- 
sa ri a men te vai es tar pre sen te em to dos por que po de- 
mos es tar em uma vi bra ção mais ele va da, ela não ser
pre do mi nan te ou con se guir mos su pe rá-la. Com a aná li- 
se do ma pa, apren di mais so bre mim e o que pos so me- 
lho rar.”

Com seu in te res se pe las per gun tas exis ten ci ais, Éri ka
en fa ti za que bus cou o ma pa as tral pa ra ten tar en ten der
qual o pro pó si to, qual o tra ba lho per fei to, no sen ti do de
se re a li zar, fa zer o que veio pa ra fa zer, tan to em ter ta len- 
to pa ra aqui lo quan to em ser útil pa ra o mun do e a so ci- 
e da de. “Con fir mei al guns in te res ses di an te da mi nha ca- 
mi nha da e te nho me gui a do as sim. Es sa lei tu ra foi con- 
for tan te”, afir ma. Pa ra além da ques tão de ser um guia,
ela diz que tem uma ques tão for te den tro de la de que rer
ser útil no tra ba lho, com as pes so as, de sen tir que sua
exis tên cia na ter ra foi be né fi ca não só pa ra ela, mas aos
ou tros. “Meu ma pa mos tra is so em dois po si ci o na men- 
tos. Meu céu é vir gem, que pe sa mui to no uti li ta ris mo, e
vê nus, o amor, gos to de aju dar, e aju dar quem es tá ao
meu la do.”

É

E quan do se tra ta de per so na li da de, Éri ka diz que
con se gue sa ber qual o pro ble ma do seu sig no que ela
pre ci sa tra ba lhar. “Te nho lua em ári es, que é um sig no
bem im pul si vo. Eu re al men te sou, mas te nho as cen den- 
te em ca pri cór nio, en tão, te nho um con fli to in ter no so- 
bre ques tões que en vol vem os dois sig nos. Sou im pul si- 
va e ra ci o nal pa ra mui tas si tu a ções da vi da. O que não é
uma con tra di ção, já que so mos um uni ver so e nos ca be
tra ba lhar o que fun ci o na me lhor pa ra a gen te.”

Éri ka des ta ca que sem pre bus cou sa ber so bre coi sas
que já es tão den tro de la, que es ta vam es con di das pe la
in se gu ran ça, ti mi dez, e o ma pa con fir mou. Se gun do ela,
o mais le gal dis so tu do, de bus car a in ter pre ta ção da re a- 
li da de, do fu tu ro, é con se guir en ten der sen ti men tos, in- 
te res ses, pres tar aten ção no que es ca pa va a ela e me lho- 
rar em al guns as pec tos.

E a bus ca do fu tu ro pe la as tro lo gia é al go le ve, não é
pre des ti na ção, co mo ama nhã vo cê vai ga nhar R$ 100.
Ela mos tra as pec tos fa vo rá veis ou des fa vo rá veis, coi sas
pa ra in ves tir em vo cê mes mo. “Gos to de vi ver nes ta bus- 
ca. Te mos o li vre ar bí trio, o ma pa é um guia, um au xí lio,
co mo se fos se um ami go mes mo. Faz sen ti do e é al go
que me in te res se ge nui na men te. Eu me sin to bem, sem
pres são e tu do que faz sen ti do pa ra eu en ten der o mun- 
do, ci en tí fi co ou mís ti co.”

Co nhe ça as pre vi sões pa ra ca da sig no até de zem bro
de 2020. Qual di re ção o zo día co, di an te  da pan de mia do
no vo co ro na ví rus, tra ça pa ra ca da um. Pa ra quem acre- 
di ta, é pos sí vel  en xer gar o que o fu tu ro re ser va

Di fí cil afir mar que são to dos. Mas, se gu ra men te, há
mui tas pes so as que de se jam des co brir so bre fu tu ro,
bus ca pre vi sões, acre di tam nos as tros, es tre las e sig nos.
Que rem sa ber co mo es ta vam os cor pos ce les tes no mo- 
men to do nas ci men to e quais in for ma ções de ter mi na- 
ram so bre a per so na li da de, re la ções hu ma nas, os ca mi- 
nhos de trans for ma ção, co mo li dar com os obs tá cu los e
os bons mo men tos. E tu do is so en vol ven do a vi da pes- 
so al, pro fis si o nal, sen ti men tal e amo ro sa.

Yub Mi ran da é as tró lo go, nu me ró lo go e ta ró lo go e, a
pe di do do Bem Vi ver, es tu dou e re ve la ago ra o que di- 
zem os sig nos pa ra o se gun do se mes tre des te ano his tó- 
ri co, quan do se ima gi na (e de se ja!) que a pan de mia do
no vo co ro na ví rus te nha, ao me nos, um mai or con tro le,
com re du ção do nú me ro de mor tos e con ta mi na dos.

» ÁRI ES: vo cê po de rá per ce ber-se com mais co ra gem
e ini ci a ti va pa ra en fren tar os de sa fi os des te pe río do. Se- 
rá ho ra de re es tru tu rar sua vi da, es pe ci al men te a pro fis- 
si o nal. Re to mar um em pre go, um car go ou uma res pon- 
sa bi li da de. Po de sen tir uma im pa ci ên cia mai or e até o
pa vio mais cur to, prin ci pal men te de 9/9/20 a 13/11/20.
Apro vei te pa ra re a va li ar al gum pro je to ou a sua ma nei ra
de al can çar mais in de pen dên cia e li de ran ça.

» TOU RO: é ho ra de en fren tar al guns de sa fi os re la ci o- 
na dos à saú de, ao en cer ra men to de um ci clo e à re so lu- 
ção de uma pen dên cia. Tam bém se rá uma épo ca pro pí- 
cia (es pe ci al men te de 9/9/20 a 13/11/20) pa ra se li ber tar
de al gum ví cio ou pa drão de com por ta men to que vem
lhe apri si o nan do e lhe dei xan do com bas tan te rai va
(mes mo que es sa se ma ni fes te de for ma es con di da, co- 
mo dor de ca be ça ou pe que nos aci den tes). Re es tru tu re
su as cren ças, com pro me ta-se com um cur so de es pe ci a- 
li za ção e en si ne ou acon se lhe com mais com pe tên cia.

» GÊ ME OS: até o fi nal do ano, va le rá a pe na vo cê atu ar
de ma nei ra mais lí der ou as ser ti va em al gum gru po (on-
li ne ou pre sen ci al), tal co mo com co le gas, na equi pe de
tra ba lho ou no seu cír cu lo so ci al. Ala van car al gum pro- 
je to com um ami go ou na sua clas se ou ni cho, in clu si ve
re to man do uma ideia en tre 9/9/20 e 13/11/20. É o pe- 
río do de ama du re cer emo ci o nal men te no en fren ta- 
men to de uma cri se emo ci o nal, se xu al ou fi nan cei ra. E,
com re si li ên cia e pés no chão, re nas cer.

» CÂN CER: su as re la ções, par ce ri as e con tra tos vêm
pas san do por cri ses, in sa tis fa ções e ne ces si da de de re- 
es tru tu ra ções. Dar e re ce ber apoio, in clu si ve ma te ri al,

se rão fun da men tais até o fi nal do ano. Seu ím pe to de re- 
a li zar su as me tas pes so ais e pro fis si o nais es ta rá acen tu- 
a do, com pos si bi li da des de re to mar um car go, ser vi ço,
tra ba lho ou res pon sa bi li da de en tre 9/9/20 a 13/11/20.
O es pí ri to com pe ti ti vo e os con fli tos com fi gu ras de au- 
to ri da de po de rão ser cons tan tes.

» LEÃO: vo cê vem sen tin do mais for te men te os im- 
pac tos da pan de mia ao per ce ber a ne ces si da de de re es- 
tru tu rar seu cor po, seu tra ba lho, sua ro ti na. Ad mi nis trar
o tem po, trans for mar os há bi tos pa ra im pac tar sua saú- 
de e sua qua li da de de vi da, bem co mo se com pro me ter
no va men te com o tra ba lho pa ra po der re nas cer e se ex- 
pan dir pro fis si o nal men te es tão na or dem do dia até o
fim do ano. De 9/9/20 a 13/11/20, vo cê po de rá re to mar
um cur so, uma cren ça, uma re li gi o si da de.

» VIR GEM: até o fim do ano, vo cê pre ci sa rá res ga tar a
co ra gem e a ini ci a ti va pa ra en fren tar as ser ti va men te as
cri ses e re nas cer de al gu ma per da ou do me do da per da.
Es pe ci al men te de 9/9/20 a 13/11/20, vo cê te rá a opor tu- 
ni da de de re to mar um pro je to, um in ves ti men to ou uma
ati tu de mais as ser ti va. Sua iden ti da de, sua au to es ti ma,
sua re la ção com cri an ças ou al gum pro je to cri a ti vo-ar- 
tís ti co de man da rão mais com pro me ti men to pa ra se rem
re es tru tu ra dos.

» LI BRA: vo cê vem pas san do por al gu ma cri se fa mi li- 
ar, emo ci o nal, re si den ci al, di an te da qual pre ci sa se
com pro me ter de for ma mais ma du ra, a fim de re nas cer
e re cons truir as ba ses de sua vi da. Mai o res res pon sa bi li- 
da des com a fa mí lia e com seu lar. De 9/9/20 a 13/11/20,
tal vez re to me al gum pro je to, par ce ria, ali an ça ou con- 
tra to. Ou re en con tre al guém com quem se li gou.

» ES COR PIÃO: po de ser que en tre 9/9/20 a 13/11/20,
vo cê re to me al gum tra ta men to, ati vi da de fí si ca, di e ta ou
tra ba lho, a fim de agir de uma for ma mais as ser ti va, co- 
ra jo sa e com ini ci a ti va ao li dar com seu cor po, sua ro ti na
e aqui lo que pro duz. Pro va vel men te vem se de di can do a
es tu dar mais e me lho rar a sua co mu ni ca ção. Es sa ne- 
ces si da de con ti nu a rá até o fim do ano.

» SA GI TÁ RIO: sua vi da pro fis si o nal e fi nan cei ra vem
pas san do, mes mo an tes da pan de mia, por uma sig ni fi- 
ca ti va re es tru tu ra ção, a fim de sair de uma even tu al cri- 
se e bus car no vas opor tu ni da des de tra ba lho e de ren da.
As sim con ti nu a rá até o fim do ano. As su ma mai o res res- 
pon sa bi li da des e ad mi nis tre me lhor su as fi nan ças. O
mo do co mo li da com seu cor po tam bém pre ci sa mu dar,
su pe ran do um pro ble ma crô ni co, se ja com no va di e ta,
tra ta men to ou ati vi da de fí si ca. De 9/9/20 até 13/11/20,
po de rá re to mar al gum pro je to cri a ti vo, ar tís ti co ou mes- 
mo um ro man ce.

» CA PRI CÓR NIO: até o fi nal do ano, vo cê po de rá se
de pa rar com al gum con fli to fa mi li ar ou no lo cal on de
vo cê mo ra. E ocor rer a re to ma da de al gu ma ideia ou
pro je to pa ra al can çar mais se gu ran ça emo ci o nal, fa mi- 
li ar e re si den ci al en tre 9/9/20 e 13/11/20. Vo cê vem per- 
ce ben do a im por tân cia da dis ci pli na e da re si li ên cia,
prin ci pal men te pa ra con cre ti zar um pro je to bas tan te
am bi ci o so, nem que se ja a trans for ma ção do seu cor po e
da sua ca pa ci da de de li de rar.

» AQUÁ RIO: con ti nua a fa se de gran des res pon sa bi li- 
da des no que diz res pei to a fa zer sa cri fí ci os mai o res em
prol da re es tru tu ra ção da car rei ra, da saú de ou ao aju dar
o ou tro (tal co mo uma pes soa mais ve lha ou a em pre sa
na qual tra ba lha). Po de rá per ce ber a opor tu ni da de de
re to mar um es tu do ou uma pes qui sa en tre 9/9/20 e
13/11/20. Al guns con fli tos com ir mãos, vi zi nhos e pa- 
ren tes pró xi mos po de rão ocor rer até o fi nal do ano. Es- 
ta rá com uma fa la mais agres si va, a qual me re ce rá ajus- 
tes pa ra não ha ver tan to mal-en ten di do.

» PEI XES: en tre 9/9/20 e 13/11/20, vo cê po de rá re to- 
mar uma fon te de ren da, um tra ta men to, uma ati vi da de
fí si ca ou di e ta. E du ran te to do es te fi nal de ano, vo cê es tá
com ím pe to de ba ta lhar mais por aqui lo que ge ra rá mais
se gu ran ça ma te ri al e cre di bi li da de pro fis si o nal na sua
vi da. Tam bém es tá nu ma fa se de re es tru tu rar su as ami- 
za des e de as su mir mai o res res pon sa bi li da des den tro de
um gru po, equi pe ou ins ti tui ção.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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ANTÔ NIO NEL SON FA RIA
Jor na lis ta

Flexibilização do ano escolar

Fa tos ex cep ci o nais

exi gem res pos tas

ex cep ci o nais. É o ca so

de guer ras e pan de mi as.

 So bre tu do, quan do apa nham os
po vos de sur pre sa, não lhes dão tem- 
po de pla ne jar e ama du re cer mu dan- 
ças, mui tas ve zes, ne ces sá ri as, mas
ain da ino por tu nas.

A cri se sa ni tá ria glo bal pro vo ca da
pe lo no vo co ro na ví rus pro mo veu re- 
vo lu ção em dis tin tos se to res. As trans- 
for ma ções vão do pa pel do Es ta do,
pas sam pe lo mun do dos ne gó ci os,
atin gem o uni ver so do tra ba lho e che- 
gam à edu ca ção. Pres sa é a pa la vra-
cha ve. O tem po trans for ma-se no ati- 
vo mais pre ci o so no de sa fi an te mun- 

do no vo.
Exem plo re cen te fo ca a edu ca ção.

Re gras an tes se gui das com ri gor pre- 
ci sa ram ser re vis tas.

 Na úl ti ma quin ta-fei ra, o Se na do
apro vou me di da pro vi só ria que fle xi- 
bi li za o ano es co lar. O afrou xa men to,
que se re fe re aos di as le ti vos e à car ga
ho rá ria obri ga tó ri os, atin ge to dos os
ní veis de en si no — do in fan til ao su- 
pe ri or.

Na edu ca ção in fan til, dis pen sam-
se as es co las de cum prir tan to o mí ni- 
mo de di as quan to o mí ni mo de ho ras
anu ais. No fun da men tal e mé dio, a li- 
be ra ção al can ça o nú me ro de di as —
com a con di ção de obe de cer à car ga
ho rá ria es ta be le ci da. No su pe ri or, as
ins ti tui ções fi cam de so bri ga das de
aten der o mí ni mo de di as de tra ba lho
aca dê mi co.

Mais: as fa cul da des e uni ver si da des
po de rão an te ci par a con clu são dos
cur sos re la ci o na dos à saú de — me di- 

ci na, odon to lo gia, far má cia, en fer ma- 
gem e fi si o te ra pia. Não sig ni fi ca, po-
rém, aber tu ra de por tei ras. A me di da
pro vi só ria im põe con di ções a se rem
ob ser va das pa ra ace le rar o ca len dá-
rio.

Em pe río do de in cer te zas, no qual
vá ri os en tes fe de ra dos des co nhe cem
quan do se rá pos sí vel o re tor no nor- 
mal às au las, a fle xi bi li za ção não
cons ti tui es co lha. É ne ces si da de pre- 
men te. Os res pon sá veis fa zem ma la-
ba ris mos pa ra abrir mão dos anéis e
con ser var os de dos.

Os de dos, no ca so, são o com pro-
mis so com o en si no. As cri an ças e os
jo vens são ví ti mas da pan de mia, que,
além de pri vá-los do con ví vio so ci al,
rou ba-lhes pre ci o sas ho ras de es tu do
e apren di za gem. As me di das ora to- 
ma das de vem ser exe cu ta das com tal
res pon sa bi li da de, que im pos si bi li tem
di vi sões fu tu ras de es tu dan tes e pro- 
fis si o nais. É ina cei tá vel cri ar fi lho tes
da pan de mia.

Bar, doce lar

Mi ri am Lei tão, a pro fe ta da tra gé- 
dia e do apo ca lip se econô mi co ja mais
te ria su ces so co mo do na de bar. Ela
tem in ten sa car ga ne ga ti va ca paz de
in du zir a to dos a cru zar os de dos. Bo- 
te quim é pon to de en con tro pa ra jo- 
gar con ver sa fo ra, atu a li zar acon te ci- 
men tos cul tu rais, me di tar so bre a vi- 
da e cur tir a be bi da pre di le ta. É lu gar
pa ra so ci a li zar com al guns tra gos os
ami gos mais che ga dos. Nun ca é, e se- 
quer se rá, pon to pa ra cha to de ga lo- 
cha se en cos tar. Por que bar va zio é ce- 
na for te de mais pa ra boê mio co ti di a- 
no.

 
São Luís elen ca gran de di ver si da de

de ba res, qui tan das, ba ses, e até fo od
trucks que ser vem cer ve ja ar te sa nal
ma de in Ma ra nhão. Pon tos ba da la dos
co mo o Bo te co, na La goa, e a no va re- 
gião etí li ca da Pe nín su la, com so fis ti- 
ca do con cei to de bo e mia. E o Pi o nei- 
ro, na Li to râ nea, se de prai a na de
quem gos ta de bom aten di men to e de
cur tir a bri sa do mar.

 
O bar é o tem plo do bom pa po que

traz de lam bu ja a be bi da pre fe ri da pa- 
ra aca len tar o seu dia, acom pa nha da
de ti ra-gos to que des li za da bai xa a al- 
ta gas tro no mia, pas san do da tri pa de
por co, ao ca ma rão em pa na do ou cas- 
qui nho de ca ran gue jo, to dos ma gis- 
tral men te pro du zi dos na mais fi na
gor du ra, tão gos to sa men te tó xi ca, pe- 
ri go sa, reu ti li za da e in fes ta da, mas
que dá sa bor su pim pa aos qui tu tes de
bo te co.

 
Nos ba res tam bém há cons pi ra ção.

Em en con tro, re a li za do em bar pé-su- 
jo, em Bra sí lia, o ex-pro cu ra dor-ge ral
da Re pú bli ca Ro dri go Ja not, tra mou
se cre ta men te a der ru ba da de Te mer a
pe di do do Gru po JBS, de pro pri e da de
dos ir mãos pe ral tas Joesley e Wesley
Ba tis ta. Co mo bo te co não tem pa re- 
des a no tí cia ga nhou as ru as e se es pa- 
lhou pe lo país in tei ro. No Bra sil Im pé- 

rio Dom Pe dro I ti nha gran de com pa- 
nhei ro de far ras, o boa vi da Cha la ça,
ba ti za do Fran cis co Go mes da Sil va.
Fre quen ta dor diá rio das ta ver nas e
“gro guei ro” in se pa rá vel do mo nar ca,
pos suía lá bia tão in si nu an te que o le- 
vou ao pos to de em bai xa dor do Bra sil
na In gla ter ra, con quis ta ali nha va da
em bo te quim.

 
Em crô ni ca pu bli ca da so bre os ba- 

res bra si lei ros, Sér gio Ca bral, pai, não
o fi lho la drão e ex-go ver na dor do Rio
de Ja nei ro, faz re fe rên cia ao Bar do
Cas tro, na rua do Sol. Des ta ca o bar
ma ra nhen se pe las ex ce len tes cer ve jas
Ori gi nal e Bohe mia, am bas da An tarc- 
ti ca, ge la das na sal mou ra de ge lo tri- 
tu ra do mis tu ra do com jor nal ve lho. Já
o sau do so es cri tor e pes qui sa dor Jo- 
mar Mo ra es apon ta o em pre sá rio Jai- 
me Sou sa, ho mem de pos ses e do no
do be lís si mo so lar da rua da Paz que
abri ga ho je o Ban co Itaú, co mo pos- 
sui dor de bar na mes ma rua on de era
exi bi da enor me pla ca na pa re de:
“Aqui o fre guês nun ca tem ra zão”. Um
apon ta men to de que que ria ape nas
um es pa ço re ser va do pa ra con ver sar
com os ami gos.

 
Quem é do ra mo tem lem bran ça da

Ba se do Ra be lo(no Li ra), ser vin do ga- 
li nha as sa da no car vão e a fa mo sa
Cer mi nha. Gru po ha bi tué e com me sa
ca ti va: Ig ná cio Bra ga, Bi chat Cal das,
Al de mir Sil va, Raul Gu ter res, Jo sé Li- 
bé rio, Cle on

Fur ta do e Evan dro Car va lho. A Ba se
da Di qui nha, no Di a man te, apre sen ta
no car dá pio de li ci o sa cos te le ta de
por co e cer ve ja no pon to ze ro. A Ba se
do Ger ma no, in tro du tor da cal dei ra da
de ca ma rão, ado tou a edu ca ção pa- 
drão Ger ma no, ad qui ri da em ri nha de
ga lo.

O Bar do Ca ju ei ro, na rua Afon so
Pe na, cu jo do no foi, por mui to tem po,
pre si den te do Sin di ca to de Ba res, Ho- 
téis e Si mi la res, tor nan do-se um dos
mai o res ven de do res de cer ve ja da ci- 
da de. O Bar do Bi né, na Bei ra Mar, lo- 
cal on de es te que vos es cre ve, o po e ta

e mo ra dor do céu Val de li no Cé cio e
Joi la Mo ra es fun da ram a Ban da do
Bai xo Le blon, con du zi da pe lo ma es- 
tro Tio Ze ca e seus mú si cos de ou ro.

 
E o Amen do ei ra, no Olho D’Água,

sob a ges tão do ca sal Wanderley e Do- 
na Jo vi na, rei nou por qua se 20 anos
sa ben do ca ti var seu sé qui to de fre-
quen ta do res. Lá foi cri a da a ban da
mais ir re ve ren te da ci da de, a Pas to ral
do Gro gue, por es te es cri ba, Ro nald
Al mei da, o sem pre lem bra do Fran cis- 
co Ra mos(Chi cão), Eli as Haic kel e
Fer nan do Go di nho. O ro tei ro boê mio
bus ca va com iti ne rá rio pre fi xa do en-
con trar o “bar des co nhe ci do”. O bo te-
co dei xou gran des lem bran ças e for te
le ga do à bo e mia lu do vi cen se. O no vo
res tau ran te Amen do ei ra fun ci o na em
con for tá vel es pa ço no Par que Atlân ti- 
co.

 
Tem tam bém o an to ló gi co Bar do

Léo, no Vi nha es, ber ço da boa mú si ca
e de gen te boa e de mui to bom pa po,
co mo o seu pro pri e tá rio Le o nil do
Mar tins. É um bar- mu seu on de vo cê
ou ve mú si ca em long play(dis co mu-
si cal gra va do dos dois la dos) e ex ter- 
na, no seu am bi en te, as mu dan ças
acon te ci das na mú si ca e na cul tu ra.
As sim co mo o an ti go Pe li ca no.

 
A mai o ria dos ba res ca pi tu la ram

com a cri se sa ni tá ria chi ne sa. Fi cou
no ar o sen ti men to de lu to pe lo fe cha- 
men to des tes lo cais, pró pri os pa ra la- 
var a al ma, o co ra ção e a men te. Mes- 
mo aba la dos, pou cos cli en tes en vi a- 
ram flo res, ve las e con do lên ci as aos
do nos, ou ces tas bá si cas aos ab ne gá- 
veis gar çons. No fun do, a gran de mai-
o ria das pes so as não ati nou pa ra es se
mo men to di fí cil pa ra a bo e mia lo cal.
Quer ape nas, de vol ta, cer ve ja ge la da
na me sa e con ti nu ar o ba te-pa po des- 
pre ten si o so que só o bar, do ce lar, ofe- 
re ce.

Há mui tos ba res que vêm pa ra o
bem. Lon ga vi da aos ba res, ba ses e
qui tan das da ci da de.Jor na lis ta

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

Tu do é Mag ní fi co!

No fi nal dos anos ses sen ta mi grei pa ra o Rio de Ja nei- 
ro. Trans fe ri-me da nos sa Fa cul da de do Ma ra nhão pa ra
a Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca. Na pro vín cia, após a
de cre ta ção do Ato I 5, o cli ma era de si lên cio e opres são.
Do nos so di re tor Fer nan do Per di gão re ce bi o con se lho:
cui da do com a as si na tu ra de ma ni fes tos e com reu niões
no Rio. Aqui, to dos se co nhe cem, lá, é di fe ren te.

 A ver da de é que saí do Ma ra nhão e da Fa cul da de, mas
eles nun ca saí ram de mim. A trans fe rên cia foi a opor tu- 
ni da de pa ra res pi rar po li ti ca men te e am pli ar os ho ri- 
zon tes cul tu rais. Já gra du a do, de re gres so ao tor rão, ins- 
cre vi-me no con cur so pa ra pro fes sor, na ca te go ria de
au xi li ar de en si no, o pri mei ro pas so da car rei ra do cen te.
As sim, re tor nei ao acon che go da ve lha Fa cul da de, a al- 
ma ma ter de su ces si vas ge ra ções de ma ra nhen ses.

En tre 25 e 28 de abril de 2018, de sen ca de a mos ex- 
pres si vo mo vi men to cul tu ral em tor no das co me mo ra- 
ções do cen te ná rio da Fa cul da de de Di rei to, re gis tra do
no li vro dos “Anais”, pu bli ca do pe la OAB Na ci o nal, com
a con tri bui ção de ju ris tas de to do o Bra sil que se jun ta- 
ram a nós em múl ti plas ati vi da des, in cluin do ex po si- 
ções, se mi ná ri os, con ces são de me da lhas, ses sões le gis- 
la ti vas, en tre vis tas nos mei os de co mu ni ca ção, de mons- 
tran do a mo bi li za ção da so ci e da de do Ma ra nhão pa ra a
im por tân cia do mar co his tó ri co.

Aque le mo vi men to guar dou se me lhan ça com o dos
“No vos Ate ni en ses” que na úl ti ma dé ca da do sé cu lo 19
até os anos vin te da cen tú ria se guin te man te ve-se vi go- 
ro so, fun dan do ins ti tui ções co mo a Aca de mia Ma ra- 
nhen se de Le tras, o Ins ti tu to His tó ri co e a Fa cul da de de
Di rei to, na ten ta ti va de res ga tar o pa pel que a Pro vín cia
ti ve ra no ce ná rio das le tras e ar tes na ci o nais.

Ain da se cun da ris ta, par ti ci pei da cam pa nha de Re na- 
to Ar cher ao go ver no do Es ta do, e aju dei Cid Car va lho a
es tru tu rar o MDB no in te ri or. Ta re fa di fí cil, nin guém
que ria ser opo si ção, a mai o ria pre fe ria se abri gar em
uma das su ble gen das da Are na, go ver nis ta, em bo ra fos- 
se pro pó si to do re gi me re cém ins tau ra do, ao cri ar o bi- 
par ti da ris mo, efe tu ar a re for ma po lí ti ca que ter mi nou
não acon te cen do. Guar dei bo as lem bran ças e ami za des
do pe río do, en tre elas, as de Re na to e Cid.

O tem po do Rio foi fér til pa ra a frequên cia a li vra ri as,
te a tros, ci ne mas, so bre tu do o Ci ne Payssandu, na Se na- 
dor Ver guei ro, lu gar de exi bi ção dos fil mes de ar te, e on- 
de pon ti fi ca va a “nou vel le va gue” e as po lê mi cas pe lí cu- 
las de Je an-Luc Go dard. Após as ses sões nos reu nía mos
no bar ao la do do ci ne ma pa ra dis cu tir a exi bi ção e sus- 
ci tar te ses pa ra ti rar o Bra sil do ato lei ro au to ri tá rio. Lá se
to ma va o me lhor shop da ci da de. De pois era brin dar o
im pre vi sí vel.

O Rio era uma ci da de de ba res en can ta do res, on de se
de sen vol via uma cul tu ra pe cu li ar, e das ca sas no tur nas,
de bo a tes e lu ga res pa ra cur tir as in su pe rá veis noi tes ca- 
ri o cas. Por es sa épo ca um pi a nis ta nas ci do em São Luís,
Luiz Reis, li de ra va a bo e mia. Com po si tor de gran des do- 
tes, par cei ro de Ha rol do Bar bo sa e Luís Antô nio, é au tor
de “Tu do é Mag ni fi co”, ma gis tral men te in ter pre ta da por
Eli zeth Car do so, cu jo cen te ná rio de nas ci men to se co- 
me mo rou em 16 de ju lho. Ape sar de tu do ha via um cli- 
ma de es pe ran ça tra du zi do na can ção: “mag ni fi ca é
aque la tra ga da pu xa da de pois do ca fé/ Mag ni fi ca é a es- 
co la de bo la de um cha ma do Pe lé/ For mi dá vel sou eu
es pe ran do, que ren do, so fren do, sa ben do que vo cê não
vem…”

O que is so tu do tem a ver com o Di rei to e as au las da
PUC? Sim ples. Pe lo con ta to com a so ci o lo gia, com a po- 
lí ti ca, com a li te ra tu ra, o ci ne ma, con so li dei a con sis tên- 
cia do pro je to ate ni en se.

 O Di rei to, co mo pro du to de ela bo ra ção cul tu ral, só
en con tra ex pli ca ção nas áre as de sua gê ne se, no lei to da
so ci e da de. Ele não é so men te co er ção, me do, mas tam- 
bém sen ti men to, amor, pro sa e po e sia. Tu do is so é mag- 
ni fi co!

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador envia documento ao presidente Bolsonaro com medidas emergenciais de
geração de emprego e renda. Governador quer um "Pacto Nacional pelo Emprego"

SAMARTONY MAR TINS

MERCADO DE TRABALHO

Flávio Dino propõe 
pacto a Bolsonaro

O
go ver na dor do Ma ra nhão,
Flá vio Di no (PC doB), en ca- 
mi nhou nes ta se gun da-fei- 
ra (27) um ofí cio ao pre si- 

den te Jair Bol so na ro (sem par ti do), no
qual su ge re que ele reú na go ver na do- 
res, pre si den tes de con fe de ra ções
em pre sa ri ais e cen trais sin di cais pa ra
a cri a ção de um “Pac to Na ci o nal pe lo
Em pre go”, com me di das emer gen ci- 
ais de ge ra ção de em pre go e ren da.

A pro pos ta foi en ca mi nha da por
Di no de pois da en tre vis ta do se cre tá- 
rio de Po lí ti ca Econô mi ca do Go ver no
Fe de ral, Adol fo Sa ch si da, pa ra a Fo lha
de S. Pau lo an te ci pan do que “os ín di- 
ces de de sem pre go vão dar um re pi- 
que gran de” no se gun do se mes tre.
“En ca mi nho ago ra um ofí cio ao pre si- 
den te da Re pú bli ca pro pon do que ele
reú na os go ver na do res, en ti da des
em pre sa ri ais e de tra ba lha do res, vi- 
san do a um Pac to Na ci o nal pe lo Em- 
pre go. Ho je o se cre tá rio de Po lí ti ca
Econô mi ca do Go ver no Fe de ral
anun ci ou que o de sem pre go vai au- 
men tar”, es cre veu o go ver na dor do
Ma ra nhão em sua re de so ci al.

No do cu men to, Flá vio Di no afir ma
que “a pan de mia do no vo co ro na ví rus
impôs aos go ver na do res de sa fi os de
or dem hu ma ni tá ri as e econô mi cas
sem pre ce den tes. No Bra sil, o úl ti mo
bo le tim Fo cus di vul ga do pe lo Ban co
Cen tral apon ta uma re tra ção do PIB
de 5,95% em 2020, a mai or que da de
nos sa his tó ria. O de sem pre go no país
su biu pa ra 12,9%, in di can do o fe cha- 

men to de mi lhões de pos tos de tra ba- 
lho com re la ção ao tri mes tre an te ri or,
se gun do da dos di vul ga dos pe lo IB GE
no úl ti mo dia 30 de ju nho. O mes mo
ins ti tu to apon ta que mais de 700 mil
em pre sas fe cha ram as por tas até a
pri mei ra quin ze na de ju nho”, jus ti fi- 
cou o go ver na dor. Di no acres cen tou
ain da que, nes te en con tro do pre si- 
den te com os go ver na do res, “tam bém
se ria de ex tre ma im por tân cia a apre- 
sen ta ção de pro pos tas pa ra a pro te- 
ção dos pe que nos e mé di os em pre sá- 
ri os, as sim co mo um pla no de as sim
co mo um pla no de obras pú bli cas, in- 
dis pen sá vel pa ra re co lo car o país no
ru mo do cres ci men to”.

No úl ti mo do min go, O Im par ci al,
des ta cou em sua edi ção que 84 mil
ma ra nhen ses per de ram em pre go no
mês de ju nho com pa ra do a maio no
Ma ra nhão com ba se nos da dos 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), atra vés da
Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí li os (PNAD) men sal, que re a li- 
zou pes qui sa so bre ta xa de de so cu pa- 
ção no Ma ra nhão. Ain da de acor do
com a pes qui sa a ta xa de de so cu pa- 
ção no mês pas sa do su biu de 10,7%
pa ra 14,1%, atin gin do 332 mil ma ra- 
nhen ses no to tal.

Co me mo ra da por mem bros do go- 
ver no nos úl ti mos me ses, a al ta mo de- 
ra da nos ín di ces de de sem pre go du- 
ran te a pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus não re fle te a re a li da de, afir mou à
Fo lha o se cre tá rio de Po lí ti ca Econô- 
mi ca do Mi nis té rio da Eco no mia,
Adol fo Sa ch si da.

A ava li a ção é que a me to do lo gia do

IB GE (Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra-
fia e Es ta tís ti ca) não con se gue cap tar
a si tu a ção do mer ca do de tra ba lho no
mo men to, por que as pes so as per dem
o em pre go, mas não bus cam uma no- 
va va ga por cau sa das res tri ções do
iso la men to. Da dos da Pnad Con tí nua
mos tram que a ta xa de de sem pre go
no país fi cou em 12,9% no tri mes tre
en cer ra do em maio, con tra 12,3% no
mes mo pe río do de 2019. “O de sem- 
pre go já au men tou, os da dos é que
não mos tram is so, sen do bem fran co”,
dis se. “Te mos de es tar pron tos pa ra
en de re çar es se pro ble ma que vai afli- 
gir du ra men te a so ci e da de bra si lei ra.
Em se tem bro, os ín di ces de de sem- 
pre go vão dar um re pi que gran de.”

Di an te do ce ná rio, Adol fo Sa ch si da
afir mou que a re for mu la ção de pro-
gra mas so ci ais se tor nou uma pri o ri- 
da de. Aler tou, no en tan to, que uma
am pli a ção no Bol sa Fa mí lia só se rá
pos sí vel após o re ma ne ja men to de
ver ba de ou tros pro gra mas exis ten tes.
Do con trá rio, per ma ne ce o mo de lo
atu al, sem mu dan ças. O es que le to bá- 
si co do no vo pro gra ma, ba ti za do de
Ren da Bra sil, pre vê um acrés ci mo de
R$ 20 bi lhões no or ça men to anu al do
Bol sa Fa mí lia. Res pon sá vel pe la ava li-
a ção de in di ca do res de ati vi da de
econô mi ca no go ver no, Sa ch si da afir- 
ma que ini ci al men te não acre di tou na
re to ma da em “V”, ou se ja, com uma
que da pro fun da se gui da de uma re cu- 
pe ra ção ve loz que já co me çou, mes-
mo que não se ja com ple na in ten si da- 
de. Sa ch si da afir mou que is to po de ser
pos sí vel, des de que o Con gres so apro-
ve re for mas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovado Projeto que beneficia agricultura familiar

DEPUTADO ADRIANO SARNEY (PV) É AUTOR DO PROJETO DE LEI 178/2017 QUE BENEFICIA A AGRICULTURA FAMILIAR NO MARANHÃO

Na ses são ple ná ria des ta quar ta-
fei ra (1), a As sem bleia Le gis la ti va
apro vou, em re da ção fi nal, o Pro je to
de Lei 178/2017, de au to ria do de pu- 
ta do es ta du al Adri a no Sarney (PV),
que ins ti tui a po lí ti ca es ta du al de de- 
sen vol vi men to ru ral sus ten tá vel da
agri cul tu ra fa mi li ar no âm bi to do Es- 
ta do do Ma ra nhão.

O pro je to vi sa cri ar mei os pa ra atu- 
ar na for mu la ção de po lí ti cas pú bli- 
cas, ar ti cu lan do en tre os di fe ren tes
ní veis de go ver no e or ga ni za ções da
so ci e da de ci vil, ten do co mo prin ci- 
pais atri bui ções co or de nar, ana li sar,
exe cu tar e acom pa nhar, na es fe ra es- 
ta du al, as ações re la ti vas ao de sen vol- 
vi men to ru ral sus ten tá vel e so li dá rio,
bem co mo a exe cu ção de pro gra mas
de agri cul tu ra fa mi li ar.

A po lí ti ca pre ten de cri ar as fer ra- 

men tas de for ta le ci men to da agri cul- 
tu ra fa mi li ar, uma vez que per mi te a
me lho ria da pro du ção, além de ser
con di ção ne ces sá ria pa ra que ou tras
ações go ver na men tais che guem às fa- 
mí li as, a exem plo do cré di to, co mer ci- 
a li za ção, ga ran tia sa fra, den tre ou- 
tras. 

“É ne ces sá ria uma po lí ti ca que ve- 
nha for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar e
con tri buir pa ra di mi nuir as de si gual- 
da des so ci ais e re gi o nais em ter ri tó rio
ma ra nhen se, ge ran do ocu pa ção e
ren da nos pe que nos mu ni cí pi os de
ba se agrí co la e ru ral, na sus ten ta ção
de um mo de lo de de sen vol vi men to
que ve nha va lo ri zar a cul tu ra dos pro- 
du to res fa mi li a res, ga ran tin do a di- 
ver si da de de pro du ção e se gu ran ça
ali men tar.”, ex pli ca o par la men tar.

A ini ci a ti va ino va ao

ins ti tuir ins tru men tos

de as sis tên cia ofer ta da

às fa mí li as de

agri cul to res,

con tri buin do pa ra

al can çar me tas que

as se gu rem a me lho ria 

na qua li da de de vi da no

cam po.

1

2

Que da de re des

Lei não pro te ge cri mes

A pon te e o bol so na ris ta (1)

A pon te e o bol so na ris ta (2)

“Aca ba ram com o em pre go no Bra sil”.

Só uma me xi da

Pa go dão dos ba ca nas

Mais ri cos na pan de mia
En tra go ver no e sai go ver no e o Bra sil não con se gue dei xar pa ra

trás seus pa ra do xos econô mi cos, su as de si gual da des so ci ais ex- 
tre mas e su as inap ti dão ci en tí fi ca pa ra se tor nar uma na ção em- 
pa re lha da às si tu a das no pri mei ro mun do. O pa trimô nio dos 42
mais bi li o ná ri os bra si lei ros sal tou de U$ 123,1 bi lhões pa ra US$
157,1 bi lhões en tre os di as 18 de mar ço e 12 de ju lho. Is to é, em
ple no pe río do de ex plo são da pan de mia do co ro na ví rus no país. É
o au tên ti co no vo nor mal pe lo aves so. O no vo não são os im pac tos
tec no ló gi cos, tra ba lhis tas, so ci ais e fa mí li as em des tro ça das pe la
cri se da pan de mia. Mas o no vo jei to de os ri cos fi ca rem mais ri cos,
uma ina cre di tá vel re vi ra vol ta nos fun da men tos econô mi cos.

Os da dos são ex traí dos da lis ta dos mais ri cos da re vis ta For bes,
apu ra dos pe la or ga ni za ção Ox fam. A for tu na dos 73 bi li o ná ri os da
Amé ri ca La ti na re gis trou o mes mo im pac to, com um au men to do
mon tan te em U$ 48,2 bi lhões no mes mo pe río do. En quan to is so,
na ou tra pon ta do es ca lo na men to so ci al, a po bre za ex tre ma no
Bra sil de ve rá do brar em 2020 co mo re sul ta do da pan de mia. O im- 
pac to é tão ex plo si vo que tem po ten ci al pa ra ame a çar a de mo cra- 
cia. O aler ta faz par te de um no vo in for me pro du zi do pe la ONU.
Re ve la que o tom bo no PIB (Pro du to In ter no Bru to) la ti no-ame ri- 
ca no se rá de 9,1%, o mai or em um sé cu lo. Por es sa ava li a ção, o
Bra sil de ve ter mi nar 2020 com 9,5% na con di ção de po bre za ex- 
tre ma. Es sa ta xa era de 5% em 2019.

A ex tre ma po bre za é con si de ra da quan do um in di ví duo ga nha
me nos de US$ 67 (R$ 353) por mês, em mui tos ca sos no Bra sil,
nem is so. Já a ex tre ma ri que za é con ta bi li za da em bi lhões de dó la- 
res es pa lha dos em ações, con tas ro bus tas em ban cos, fun dos de
in ves ti men tos e ou tros ati vos. Ao mes mo tem po, mi lhões de tra- 
ba lha do res ti ve ram seus sa lá ri os re du zi dos, ou pi or, per de ram
com ple ta men te seus em pre gos e sa lá ri os. A pan de mia trou xe
uma si tu a ção es tra nha que, se gun do eco no mis tas, não tem pa ra- 
le lo em re ces sões an te ri o res. Ela cri ou uma di vi são nas fi nan ças
do més ti cas.

Diz Neil She a ring, eco no mis ta-che fe da Ca pi tal Eco no mics,
que uma par te da po pu la ção so freu com a per da de em pre go, de
ren da, do po der de com pra ou vi ve ame a ça do de per der o que
con se guiu eco no mi zar. Is so, sem fa lar na que les que per de ram
pes so as da fa mí lia e do ci clo de ami za de, pa ra a co vid-19. Es tá
pro va do que a do en ça que as som bra o pla ne ta não é igual pa ra to- 
dos. On tem, 26, da dos do Mi nis té rio da Saú de apon ta vam a exis- 
tên cia de 2.419.091 ca sos do no vo co ro na ví rus e 87.004 mor tes no
país. Além dis so, 1.634.274 pes so as já se cu ra ram da do en ça. Mes- 
mo as sim, no país to do, co mo no Ma ra nhão, inú me ras pes so as es- 
tão de sa fi an do a covid19, achan do que já aca bou e fa zen do aglo- 
me ra ções fes ti vas no li mi te má xi mo da ir res pon sa bi li da de.

Pe lo twit ter, o go ver na dor Flá vio Di no (PC doB), co men tou a
de ci são de Jair Bol so na ro de re cor rer ao STF pa ra ten tar des blo- 
que ar con tas de seus apoi a do res nas re des Twit ter, Fa ce bo ok e
Ins ta gram, con for me de ci são do mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es.

Di no, que foi juiz fe de ral por 12 anos, le van tou três pon tos: “1 –
Li ber da de de ex pres são não pro te ge co me ti men to de cri mes; 2 –
Exe cu tar cam pa nhas de ca lú ni as e ame a ças é coi sa de cri mi no so;
e 3 – Não é pa pel do pre si den te da Re pú bli ca pro te ger cri mi no sos.
A não ser que os con si de re só ci os”.

Ao pos tar em su as re des so ci ais uma fo to da pon te em cons tru- 
ção no Rio Par naí ba, en tre Al to Par naí ba (MA) e San ta Fi lo me na
(PI), o se na dor tu ca no Ro ber to Ro cha dis se que se tra ta de gran de
obra do go ver no fe de ral pa ra o Es ta do do Ma ra nhão.

Ro cha es cre veu ain da que a pon te é um so nho de dé ca das, que
es tá sen do re a li za do. Mui to im por tan te pa ra o Ma to pi ba. E fi na li- 
za sua men sa gem, dan do um “obri ga do pre si den te Bol so na ro”!!

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ao re tor nar ao tra ba lho on tem,
após o re co lhi men to em ra zão da co vid-19, exi min do-se de res pon- 
sa bi li da de pe lo agra va men to da cri se.

 
 

O pre si den te re gi o nal do PSL, ve re a dor Fran cis co Car va- 
lho, en con tra-se em Bra sí lia pa ra dis cu tir com o pre si- 
den te Na ci o nal, Lu ci a no Bi var, a pos si bi li da de de ali- 

an ças na elei ção de pre fei to de São Luís e nos prin ci pais
mu ni cí pi os do Ma ra nhão.

 
Bi var ha via in di ca do o no me pre fe ren ci al do de pu ta do

Du ar te Jú ni or (Re pu bli ca nos), mas de pois hou ve uma
re cu a da es tra té gi ca. Po der ser a ali an ça com o

PDT/DEM ou, ain da, com Car los Ma dei ra (So li da ri e- 
da de). Em qual quer al ter na ti va, o PSL quer in di car o vi ce.

“Não hou ve de ban da da”, diz o mi nis tro da Eco no mia, Pau lo
Gue des so bre bai xas na equi pe econô mi ca. Saiu o di re tor de pro- 
gra mas da Se cre ta ria Es pe ci al da Fa zen da, Caio Me ga le, mas Gue- 
des ga ran te que na mé dia, “a equi pe es tá su bin do”.

Após a re a li za ção de um pa go dão nas arei as da cha ma da Pe- 
nín su la da Pon ta d’Areia, ha bi tat mo der no dos ri ca ços de São
Luís, na tar de/noi te de do min go (26), fis cais da Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria e Po lí cia Mi li tar, in ter di ta ram o tal “Pos to A”.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 008/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. 
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática Novos 
para atender as necessidades do SESI/SENAI/DR-MA, confor-
me Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: 
PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP, do tipo Menor Preço Por 
Item. Período de Retirada do Edital: De 28.07.2020 a 
09.08.2020, 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 10 de agosto de 2020, às 14h00min. 
Observações: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Portal da FIEMA – www.fiema.org.br/sesi ou www.fiema.or-
g.br/senai. Contato através do e-mail: cilic@fiema.org.br e telefo-
ne: (98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitação, 28 de julho 
de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho - Pregoeira.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE 
PREÇO Nº 09/2020/CPL/PMB. PROCESSO Nº 41/2020 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura 
Municipal de Bacuri - MA, torna público aos interessados que realizará às 08:30 horas do dia 12 de Agosto de 
2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, 
Bacuri - MA, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por 
preço global. Objeto: Contratação de empresa para os serviços de reforma dos cais dos povoados Cachoeiri-
nha, Portugal e Trajano, na zona rural do Município de Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por preço 
global, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados 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.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará licitação epigrafada, conforme 

condições e especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO- UPR DE TUTOIA, que será realizada no DIA 02 

DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 09h, no Auditório Central desta SEAP, localizada na Rua Gabriela 

Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site ‘www.seap.ma.gov.br” – na 

opção “Licitações Online” e através dos e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. 

Outras informações em (98) 99228-7275.

São Luís/MA, 27 de julho de 2020

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 0066187/2018-SEAP

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão 
Permanente de licitação, nomeado pela Portaria nº 248/2019 de 19/09/2019, torna 
público o resultado da Licitação, Tomada de Preços nº 009/2020 tendo por objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de reformas e ampliações das 
unidades de ensino do município de Buriticupu/MA, feita no critério Menor preço por 
lote, sagrando-se vencedora a Empresa ALEXJAN P LIMA - ME, inscrita no CNPJ nº 
15.061.584/0001-82 com o valor de R$ 3.234.638,93 (Três milhões, duzentos e trinta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), estando de 
acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - MA, 24 de julho de 2020. FABIANO DE 
JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL.

 

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020. A 
Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público o 
resultado da Licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 tendo por objeto: Contrata-
ção de pessoa jurídica especializada para construção de unidades escolares com 01 
sala de aula na zona rural do município de Buriticupu/MA, feita no critério Menor 
Preço Global, sagrando-se vencedora a Empresa CONSMAP CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 15.508.162/0001-02 com o valor de R$ 
1.850.544,29 (Um milhão, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro 
reais e vinte e nove centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. Buriticupu - 
MA, 24 de julho de 2020. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL.

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, fará realizar às 09:00hs (nove horas) do dia 12 de agosto de 2020, licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 005/2020, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada 
por preço global do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para  
execução da obra de reforma da Praça de Eventos no Município de Lima Campos/MA, de acordo com 
Contrato de Repasse n°. 891763/2019/MTUR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do 
Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Lima Campos/MA. 
A presente licitação será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada 
na Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos–MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze 
horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. O Edital também poderá ser obtido no 
sítio eletrônico: www.limacampos.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo 
telefone (0**99) 3646-1112.

Lima Campos–MA, 24 de julho de 2020.
José Ronaldo Barros Santana

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº. 03 06 002/2019

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 19/2020 – UFMA. 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento 
de refeições em instalações da Universidade Federal do Maranhão – UFMA 
de São Luís.
Dia: 06/08/2020 Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Valor Anual Global: R$ 11.596.431,05
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, 27 de julho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

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

P      
r meio do programa São 

Luís em Obras, a gestão do 

prefeito Edivaldo Holan-

da Junior está avançando 

com o cronograma de construção de 

galerias e tubulações de drenagem 

profunda, limpeza, desobstrução 

e cobertura de canais em pontos 

estratégicos dos bairros João Paulo 

e Liberdade, onde são constantes 

os problemas causados pela forte 

enxurrada e valas a céu aberto. As 

obras visam promover condições 

mais dignas de mobilidade e aces-

sibilidade às comunidades, além 

de garantir a fluidez do trânsito e 

mais qualidade de vida para os mo-

radores dessas regiões. Os bairros 

também foram contemplados com 

serviços de pavimentação de vias.

“Entre as centenas de frentes de 

trabalho do São Luís em Obras, atu-

almente, temos uma atenção espe-

cial com a execução de drenagem 

e cobertura de galerias, atenden-

do demandas antigas de comuni-

dades que convivem há décadas 

com problemas de valas e canais 

em suas ruas, esgoto a céu aber-

to. Desta forma, estas localidades 

voltam a ter condições de tráfego 

e as famílias que vivem ao entor-

no poderão sair às ruas com mais 

tranquilidade, na certeza de que 

poderão contar com um equipa-

mento público renovado, adequado 

aos tempos atuais e seguro”, des-

tacou o prefeito Edivaldo.

No bairro João Paulo, mais pre-

cisamente na Rua da Felicidade, a 

PrefWobrir todo o trecho de 420 

metros da rua que, atualmente, é 

uma vala aberta em muitos pon-

tos, com pontes improvisadas em 

vários trechos.

“Todas as casas desta rua são 

construídas cerca de 80 centíme-

tros e até um metro acima do nível 

da rua, pois toda vez que chove o 

canal transborda, causando ala-

gamentos em muitos pontos. Es-

peramos que esta obra fique boa 

e que ajude a resolver o proble-

ma, pois estamos vendo o trabalho 

evoluir dia após dia, o pessoal da 

Prefeitura construindo esta laje 

de concreto que parece ser bas-

tante firme”, ponderou Geralda 

Maria Pantaleão Sousa, que mora 

no local há 48 anos.

A laje de concreto armado que 

está sendo construída tem 18 cen-

tímetros de espessura e cada me-

tro quadrado pesa cerca de 450 

quilos. A cobertura da galeria é 

feita com placas concretadas que 

pesam em média cerca de 6 tone-

ladas cada. Por isto, para supor-

tar a nova estrutura, as paredes 

laterais da galeria estão sendo 

reforçadas com pilares verticais 

e vigas horizontais, tudo feito de 

concreto armado de alta resistência.

Vale lembrar que a Rua da Feli-

cidade, também conhecida como 

Rua da Vala ou Rua da Malária, a 

execução da obra é complexa devido 

às chuvas ocasionais e também pelo 

constante curso do esgoto, o que obri-

ga a um serviço constante de bombe-

amento para baixar o nível do fluxo. 

Neste caso, o canal é parcialmente 

segmentado com barreiras imóveis 

para realização da drenagem, para 

que as equipes da Prefeitura possam 

trabalhar na construção das paredes 

laterais e nas armações de aço para 

a instalação da laje.

Bairros João Paulo e Liberdade 
recebem  investimentos em obras 
de drenagem e pavimentação
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Ministério aceitou repasse, mas governo recorreu ao STF para impedir que Lava Jato
defina destinação de verbas.

Cen tra li za ção

LAVA-JATO

Juíza suspende repasse
de R$ 500 milhões 

A
juí za subs ti tu ta da ope ra ção 
La va Ja to na Jus ti ça Fe de ral 
em Cu ri ti ba, Ga bri e la Hardt, 
de ci diu sus pen der o pra zo da 

ação que des ti na va R$ 508 mi lhões, 
pro ve ni en tes de mul tas e acor dos de 
le ni ên cia na ope ra ção, pa ra o com ba- 
te da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

A sus pen são va le até que o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de ci da se 
ca be à for ça-ta re fa, ou não, de ci dir a 
des ti na ção des ses re cur sos. Até lá, o 
re pas se às ações de en fren ta men to à 
Co vid-19 fi ca pa ra li sa do.

No des pa cho ob ti do pe la TV Glo bo, 
Ga bri e la Hardt diz que, “em ra zão da 
ce leu ma ge ra da, ter mi no a pre sen te 
de ci são, em 24 de ju lho de 2020, 
quan do o Bra sil re gis tra 84.082 mor tes 
pro vo ca das pe la Co vid-19 e 2.287.475 
de ca sos con fir ma dos da do en ça no 
país, aco lhen do o pe di do do MPF pa- 
ra o fim de de ter mi nar a sus pen são do 
pra zo (…)”.

A ofer ta do di nhei ro se gue re co- 
men da ção do Con se lho Na ci o nal de 
Jus ti ça (CNJ) e foi re ve la da pe lo Jor nal 
Na ci o nal no úl ti mo dia 6, quan do a 
pro pos ta com ple tou um mês sem re- 
ce ber res pos ta de fi ni ti va do go ver no 
fe de ral.

Após a re por ta gem, o Mi nis té rio da 
Saú de acei tou a ver ba. E mes mo as- 
sim, em se gui da, o go ver no aci o nou o 
STF pa ra im pe dir que a ope ra ção La va 
Ja to de fi na a des ti na ção dos re cur sos 
re sul tan tes de mul tas (em con de na- 
ções cri mi nais) ou acor dos de le ni ên- 
cia li ga dos ao com ba te à cor rup ção.

O ad vo ga do-ge ral da União, Jo sé 
Le vi, pe diu ao Su pre mo o es ta be le ci- 
men to de du as re gras:

GABRIELA HARDT É A JUÍZA DO TRF QUE DETERMINOU PARA ESPERAR O STF

que a des ti na ção des ses va lo res ca- 
be à União, des de que não ha ja vin cu- 
la ção le gal ex pres sa e res sal va do o di- 
rei to de de mais en ti da des le sa das;

e que não ca be ao Ju di ciá rio, a pe- 
di do do Mi nis té rio Pú bli co, fi xar a 
des ti na ção des sas ver bas sem pre vi- 
são le gal.

A AGU tam bém pe diu ao Su pre mo 
pa ra de ter mi nar que ver bas de dois 
pro ces sos da 13ª Va ra Fe de ral de Cu ri- 
ti ba – in cluin do es se, dos re cur sos pa- 
ra en fren tar a Co vid-19 – se jam des ti- 
na das ao Te sou ro Na ci o nal sem “ca- 
rim bo”, ou se ja, sem des ti na ção pré-
de fi ni da.

O PT e o PDT já ti nham pro to co la- 
do uma ação no STF pe din do re gras 
si mi la res, an tes que hou ves se a ofer ta 
de ver bas pa ra o en fren ta men to da 
pan de mia. Se gun do os par ti dos, o di- 
nhei ro re ce bi do no âm bi to da La va Ja- 
to não po de ser des ti na do a par tir de 
um cri té rio “dis cri ci o ná rio” do MP.

O pe di do da AGU foi fei to den tro 
des sa ação dos par ti dos, que não tem 
da ta de fi ni da pa ra ir a jul ga men to. 
Com a de ci são de Ga bri e la Hardt, o 
en vio do di nhei ro só se rá ope ra ci o na- 
li za do após uma sen ten ça do Su pre-
mo no ca so.

Ministério altera movimentação de servidores

SE OS CRITÉRIOS E REQUISITOS DA PORTARIA FOREM ATENDIDOS, O ÓRGÃO DE ORIGEM DEVERÁ LIBERAR O SERVIDOR EM ATÉ 30 DIAS

BRASÍLIA 60 ANOS - ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

O Mi nis té rio da Eco no mia al te rou
as re gras de mo vi men ta ção de ser vi- 
do res e em pre ga dos pú bli cos en tre os
ór gãos e en ti da des da Ad mi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral di re ta e in di re ta, fun- 
da ções e au tar qui as, in cluí das as em- 
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco- 
no mia mis ta. A Por ta ria nº 282, pu bli- 
ca da na úl ti ma sex ta-fei ra (24), de fi ne
as re gras.

De acor do com as no vas re gras, ha- 
ve rá du as mo da li da des de mo vi men- 
ta ção: in di ca ção con sen su al e pro ces- 
so se le ti vo. Na in di ca ção con sen su al,
os ór gãos e en ti da des in te res sa dos
são par cei ros na mo vi men ta ção do
ser vi dor. Eles acer tam os ter mos e
pra zos e, após a con cor dân cia do ser- 
vi dor, o pe di do é fei to pe lo di ri gen te
da área de ges tão de pes so as. De pois
de ana li sar se os re qui si tos bá si cos fo- 
ram pre en chi dos, ca be ao Mi nis té rio
da Eco no mia au to ri zar a mo vi men ta- 
ção

Se gun do a Se cre ta ria de Des bu ro- 
cra ti za ção, Ges tão e Go ver no Di gi tal
do Mi nis té rio da Eco no mia, na mo da- 
li da de de pro ces so se le ti vo, o ór gão
in te res sa do se le ci o na can di da tos
com ba se “no per fil, no mé ri to, na
trans pa rên cia e na iso no mia”. Após a

se le ção, o ór gão pe de ao Mi nis té rio da
Eco no mia a mo vi men ta ção do ser vi- 
dor se le ci o na do. Se os cri té ri os e re- 
qui si tos da por ta ria fo rem aten di dos,
o ór gão de ori gem de ve rá li be rar o ser- 
vi dor em até 30 di as.

Se rá cri a do um Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção com pos to por au to ri da des
do Mi nis té rio da Eco no mia. Se a li be- 
ra ção do ser vi dor não ocor rer no pra- 
zo de 30 di as, ca be rá ao co mi tê, nos
ca sos de pro ces so se le ti vo, de fi nir o
pra zo má xi mo – até o li mi te de qua tro
me ses – pa ra que a mo vi men ta ção
efe ti va men te ocor ra.

Pa ra que a mo vi men ta ção ocor ra é
pre ci so que se jam aten di dos al guns
re qui si tos, en tre eles, a de mons tra ção
da re le vân cia da ati vi da de que se rá
de sem pe nha da pe lo ser vi dor; a com- 
pa ti bi li da de da ati vi da de com atri bui- 
ções do car go do ser vi dor e o com pro- 
mis so de que não ha ve rá des vio de
fun ção. De acor do com a Se cre ta ria de
Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia, o
ob je ti vo é aper fei ço ar o pro ces so de
mo vi men ta ção de pes so al apro vei- 
tan do me lhor a for ça de tra ba lho da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral.

O go ver no quer, tam bém, equi li- 

brar as mo vi men ta ções pa ra que elas
se jam pro por ci o nais ao quan ti ta ti vo
de ser vi do res dos ór gãos. O ob je ti vo é
que o nú me ro de ser vi do res re ce bi dos
se ja pro por ci o nal ao nú me ro dos que
sa em do ór gão. Es sa re gra po de ser
fle xi bi li za da pe lo Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção, no ca so de si tu a ções emer- 
gen ci ais e de ne ces si da de do ser vi ço
pú bli co.

As so li ci ta ções de mo vi men ta ção
pas sa rão a ser cen tra li za das nas Co or- 
de na ções de Ges tão de Pes so as dos
ór gãos da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Fe- 
de ral. No mo de lo an te ri or, elas eram
fei tas por qual quer uni da de de ges tão
dos ór gãos e en ti da des. Es sa me di da
re du zi rá de 2 mil pa ra 240 as uni da des
so li ci tan tes.

A por ta ria atu al subs ti tui a Por ta ria
193, de 3 de ju lho de 2018, que per mi-
tiu a mo vi men ta ção de 2.202 ser vi do-
res e em pre ga dos pú bli cos fe de rais
até o mo men to. Nes te ano fo ram mo- 
vi men ta das 728 pes so as pa ra ór gãos
com ca rên cia de mão de obra. A Por- 
ta ria nº 282, de 24 de ju lho de 2020,
en tra em vi gor no dia 3 de agos to des- 
te ano.

Su ces são

No vo Blo co

MU DAN ÇA

DEM e MDB dei xam
o Cen trão da Câ ma ra
dos De pu ta dos

Os par ti dos DEM e MDB, que in te gra vam o blo co do
‘Cen trão’ na Câ ma ra dos De pu ta dos, irão sair do gru po
so ma mais de 200 dos 513 par la men ta res da Ca sa. O lí- 
der do DEM, Efraim Fi lho (PB), dis se que as du as le gen- 
das en ten de ram que era o mo men to de “pre ser var es sa
au to no mia re gi men tal”.

“Não te ve bron ca, não te ve bri ga, não te ve di ver gên- 
cia. É uma po si ção em no me da au to no mia do par ti do e
vi da que se gue”, afir mou. De acor do com ele, a Co mis- 
são Mis ta de Or ça men to (CMO) já te ve pre en chi men to
de va gas, e era a jus ti fi ca ti va do mo men to pa ra in te gra- 
ção dos par ti dos no gru po.

O blo co ho je é for ma do pe lo PL, PP,

PSD, MDB, DEM, So li da ri e da de,

PTB, PROS e Avan te – al guns es tão

mais ali nha dos com o go ver no

(co mo o PP, PSD e PL) e ou tros tem

po si ção de mais mo de ra dos, co mo

o So li da ri e da de. 

Nos úl ti mos me ses, uma di vi são apa re ce ca da vez
mais cla ra no blo co, quan do al guns par ti dos ne go ci a- 
ram com o go ver no um apoio mai or com as pau tas do
Pa lá cio do Pla nal to, e em tro ca in di ca ram no mes a car- 
gos em mi nis té ri os. Ou tras le gen das fi ca ram de fo ra fa- 
lan do em au to no mia em re la ção ao go ver no.

Na se ma na pas sa da, o ra cha fi cou mais cla ro após a
vo ta ção da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) que cria o Fun do de De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb). O lí der do blo co e do PP,
Arthur Li ra (AL), agiu co mo um ar ti cu la dor do go ver no e
ten tou re ti rar o tex to da pau ta, pa ra o Pla nal to ga nhar
mais um tem po pa ra ar ti cu la ções. O pre si den te da Ca sa,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), que que ria vo tar a ma té ria,
man te ve a vo ta ção em pau ta.

Ques ti o na do so bre a re la ção en tre o epi só dio do Fun- 
deb com o “de sem bar que” do par ti do, Efraim ad mi tiu
que a vo ta ção con tri buiu com a de ci são to ma das.

“Ali te ve um epi só dio, que foi um re que ri men to de re- 
ti ra da de pau ta por par te do blo co. O fa to de a gen te ter a
re la tor do Fun deb, a pro fes so ra Do ri nha (TO), ge rou um
ruí do in ter no den tro da ban ca da, mas foi su pe ra do, tan- 
to que lo go de pois foi re ti ra do. Mas, pa ra evi tar re pe ti- 
ção de epi só di os co mo es se, o cur so na tu ral das coi sas
era já ter fei to a saí da do blo co, e acho que es se epi só dio
aca ba sim bo li zan do a saí da, mas sem ne nhum ti po de
es tres se”, dis se.

Em sua pá gi na no Twit ter, o lí der do MDB, Ba leia Ros- 
si, es cre veu ape nas que a pre sen ça do par ti do “no blo co
ma jo ri tá rio da Câ ma ra se de via às ca dei ras nas co mis- 
sões”. “Man te re mos diá lo go com to dos”, es cre veu.

O lí der do PP e do blo co, Arthur Li ra (PP-AL), tam bém
se pro nun ci ou pe las re des so ci ais. De acor do com ele, o
blo co “tem co mo ob je ti vo man ter o diá lo go e a vo ta ção
das pau tas im por tan tes pa ra o país”.

“O cha ma do blo co do cen trão foi cri a do pa ra for mar a
co mis são de or ça men to. Não exis te o blo co do Arthur
Li ra. O blo co foi for ma do pa ra vo tar o or ça men to e é na- 
tu ral que se des fa ça. Ele de ve ria ter si do des fei to em
mar ço, o que não acon te ceu por con ta da pan de mia”,
es cre veu em sua pá gi na do Twit ter.

Há den tro do blo co no mes dis tin tos que são pré-can- 
di da tos à pre si dên cia da Câ ma ra. O lí der do DEM ne ga
qual quer re la ção da saí da do par ti do com a su ces são de
Ro dri go Maia, mas já há mui ta ar ti cu la ção na Ca sa. “A
in fluên cia dis so na de ci são (de sair do blo co) é ze ro. O
De mo cra tas só vai tra tar dis so após as elei ções mu ni ci- 
pais”, afir mou Efraim Fi lho.

Sa be-se que o lí der do Cen trão, Arthur Li ra, o es tá de
olho na ca dei ra de Maia, que quer fa zer um su ces sor.
Den tro do PP há, ain da, Agui nal do Ri bei ro (PB), além de
ou tros no mes do Cen trão, co mo o pre si den te na ci o nal
do Re pu bli ca nos, Mar cos Pe rei ra (SP).

Efraim ne ga que o DEM e o MDB es te jam sain do do
blo co do Cen trão pa ra cri a rem um no vo blo co. Per gun- 
ta do se ou tros par ti dos iri am sair do blo co pa ra cri ar um
no vo gru po, o de pu ta do dis se não sa ber. “Tem vá ri as
con ver sas que eu não es tou acom pa nhan do”, dis se.

Na se ma na pas sa da, o de pu ta do Glaus tin Fo kus
(PSC-GO) dis se ao Cor reio que dis cu te-se a for ma ção de
uma es pé cie de “gru po 2”, des co la do da fi gu ra de Arthur
Li ra. Há con ver sas en tre o PSL, PSC e PROS nes te sen ti- 
do.

“A ideia é fa zer um gru po, é fa zer uma di vi são. Tri lhar
o mes mo ca mi nho (do PP), mas em um ca mi nhão di fe- 
ren te, em ôni bus di fe ren tes. Mas con ti nu an do na ba se
do go ver no”, re la tou. O par la men tar afir mou que ain da
não ha via na da cer to, e que is so não era re sul ta do de
uma di vi são de apoi os.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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Ministério aceitou repasse, mas governo recorreu ao STF para impedir que Lava Jato
defina destinação de verbas.

Cen tra li za ção

LAVA-JATO

Juíza suspende repasse
de R$ 500 milhões 

A
juí za subs ti tu ta da ope ra ção 
La va Ja to na Jus ti ça Fe de ral 
em Cu ri ti ba, Ga bri e la Hardt, 
de ci diu sus pen der o pra zo da 

ação que des ti na va R$ 508 mi lhões, 
pro ve ni en tes de mul tas e acor dos de 
le ni ên cia na ope ra ção, pa ra o com ba- 
te da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

A sus pen são va le até que o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de ci da se 
ca be à for ça-ta re fa, ou não, de ci dir a 
des ti na ção des ses re cur sos. Até lá, o 
re pas se às ações de en fren ta men to à 
Co vid-19 fi ca pa ra li sa do.

No des pa cho ob ti do pe la TV Glo bo, 
Ga bri e la Hardt diz que, “em ra zão da 
ce leu ma ge ra da, ter mi no a pre sen te 
de ci são, em 24 de ju lho de 2020, 
quan do o Bra sil re gis tra 84.082 mor tes 
pro vo ca das pe la Co vid-19 e 2.287.475 
de ca sos con fir ma dos da do en ça no 
país, aco lhen do o pe di do do MPF pa- 
ra o fim de de ter mi nar a sus pen são do 
pra zo (…)”.

A ofer ta do di nhei ro se gue re co- 
men da ção do Con se lho Na ci o nal de 
Jus ti ça (CNJ) e foi re ve la da pe lo Jor nal 
Na ci o nal no úl ti mo dia 6, quan do a 
pro pos ta com ple tou um mês sem re- 
ce ber res pos ta de fi ni ti va do go ver no 
fe de ral.

Após a re por ta gem, o Mi nis té rio da 
Saú de acei tou a ver ba. E mes mo as- 
sim, em se gui da, o go ver no aci o nou o 
STF pa ra im pe dir que a ope ra ção La va 
Ja to de fi na a des ti na ção dos re cur sos 
re sul tan tes de mul tas (em con de na- 
ções cri mi nais) ou acor dos de le ni ên- 
cia li ga dos ao com ba te à cor rup ção.

O ad vo ga do-ge ral da União, Jo sé 
Le vi, pe diu ao Su pre mo o es ta be le ci- 
men to de du as re gras:

GABRIELA HARDT É A JUÍZA DO TRF QUE DETERMINOU PARA ESPERAR O STF

que a des ti na ção des ses va lo res ca- 
be à União, des de que não ha ja vin cu- 
la ção le gal ex pres sa e res sal va do o di- 
rei to de de mais en ti da des le sa das;

e que não ca be ao Ju di ciá rio, a pe- 
di do do Mi nis té rio Pú bli co, fi xar a 
des ti na ção des sas ver bas sem pre vi- 
são le gal.

A AGU tam bém pe diu ao Su pre mo 
pa ra de ter mi nar que ver bas de dois 
pro ces sos da 13ª Va ra Fe de ral de Cu ri- 
ti ba – in cluin do es se, dos re cur sos pa- 
ra en fren tar a Co vid-19 – se jam des ti- 
na das ao Te sou ro Na ci o nal sem “ca- 
rim bo”, ou se ja, sem des ti na ção pré-
de fi ni da.

O PT e o PDT já ti nham pro to co la- 
do uma ação no STF pe din do re gras 
si mi la res, an tes que hou ves se a ofer ta 
de ver bas pa ra o en fren ta men to da 
pan de mia. Se gun do os par ti dos, o di- 
nhei ro re ce bi do no âm bi to da La va Ja- 
to não po de ser des ti na do a par tir de 
um cri té rio “dis cri ci o ná rio” do MP.

O pe di do da AGU foi fei to den tro 
des sa ação dos par ti dos, que não tem 
da ta de fi ni da pa ra ir a jul ga men to. 
Com a de ci são de Ga bri e la Hardt, o 
en vio do di nhei ro só se rá ope ra ci o na- 
li za do após uma sen ten ça do Su pre-
mo no ca so.

Ministério altera movimentação de servidores

SE OS CRITÉRIOS E REQUISITOS DA PORTARIA FOREM ATENDIDOS, O ÓRGÃO DE ORIGEM DEVERÁ LIBERAR O SERVIDOR EM ATÉ 30 DIAS
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O Mi nis té rio da Eco no mia al te rou
as re gras de mo vi men ta ção de ser vi- 
do res e em pre ga dos pú bli cos en tre os
ór gãos e en ti da des da Ad mi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral di re ta e in di re ta, fun- 
da ções e au tar qui as, in cluí das as em- 
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco- 
no mia mis ta. A Por ta ria nº 282, pu bli- 
ca da na úl ti ma sex ta-fei ra (24), de fi ne
as re gras.

De acor do com as no vas re gras, ha- 
ve rá du as mo da li da des de mo vi men- 
ta ção: in di ca ção con sen su al e pro ces- 
so se le ti vo. Na in di ca ção con sen su al,
os ór gãos e en ti da des in te res sa dos
são par cei ros na mo vi men ta ção do
ser vi dor. Eles acer tam os ter mos e
pra zos e, após a con cor dân cia do ser- 
vi dor, o pe di do é fei to pe lo di ri gen te
da área de ges tão de pes so as. De pois
de ana li sar se os re qui si tos bá si cos fo- 
ram pre en chi dos, ca be ao Mi nis té rio
da Eco no mia au to ri zar a mo vi men ta- 
ção

Se gun do a Se cre ta ria de Des bu ro- 
cra ti za ção, Ges tão e Go ver no Di gi tal
do Mi nis té rio da Eco no mia, na mo da- 
li da de de pro ces so se le ti vo, o ór gão
in te res sa do se le ci o na can di da tos
com ba se “no per fil, no mé ri to, na
trans pa rên cia e na iso no mia”. Após a

se le ção, o ór gão pe de ao Mi nis té rio da
Eco no mia a mo vi men ta ção do ser vi- 
dor se le ci o na do. Se os cri té ri os e re- 
qui si tos da por ta ria fo rem aten di dos,
o ór gão de ori gem de ve rá li be rar o ser- 
vi dor em até 30 di as.

Se rá cri a do um Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção com pos to por au to ri da des
do Mi nis té rio da Eco no mia. Se a li be- 
ra ção do ser vi dor não ocor rer no pra- 
zo de 30 di as, ca be rá ao co mi tê, nos
ca sos de pro ces so se le ti vo, de fi nir o
pra zo má xi mo – até o li mi te de qua tro
me ses – pa ra que a mo vi men ta ção
efe ti va men te ocor ra.

Pa ra que a mo vi men ta ção ocor ra é
pre ci so que se jam aten di dos al guns
re qui si tos, en tre eles, a de mons tra ção
da re le vân cia da ati vi da de que se rá
de sem pe nha da pe lo ser vi dor; a com- 
pa ti bi li da de da ati vi da de com atri bui- 
ções do car go do ser vi dor e o com pro- 
mis so de que não ha ve rá des vio de
fun ção. De acor do com a Se cre ta ria de
Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia, o
ob je ti vo é aper fei ço ar o pro ces so de
mo vi men ta ção de pes so al apro vei- 
tan do me lhor a for ça de tra ba lho da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral.

O go ver no quer, tam bém, equi li- 

brar as mo vi men ta ções pa ra que elas
se jam pro por ci o nais ao quan ti ta ti vo
de ser vi do res dos ór gãos. O ob je ti vo é
que o nú me ro de ser vi do res re ce bi dos
se ja pro por ci o nal ao nú me ro dos que
sa em do ór gão. Es sa re gra po de ser
fle xi bi li za da pe lo Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção, no ca so de si tu a ções emer- 
gen ci ais e de ne ces si da de do ser vi ço
pú bli co.

As so li ci ta ções de mo vi men ta ção
pas sa rão a ser cen tra li za das nas Co or- 
de na ções de Ges tão de Pes so as dos
ór gãos da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Fe- 
de ral. No mo de lo an te ri or, elas eram
fei tas por qual quer uni da de de ges tão
dos ór gãos e en ti da des. Es sa me di da
re du zi rá de 2 mil pa ra 240 as uni da des
so li ci tan tes.

A por ta ria atu al subs ti tui a Por ta ria
193, de 3 de ju lho de 2018, que per mi-
tiu a mo vi men ta ção de 2.202 ser vi do-
res e em pre ga dos pú bli cos fe de rais
até o mo men to. Nes te ano fo ram mo- 
vi men ta das 728 pes so as pa ra ór gãos
com ca rên cia de mão de obra. A Por- 
ta ria nº 282, de 24 de ju lho de 2020,
en tra em vi gor no dia 3 de agos to des- 
te ano.

Su ces são

No vo Blo co

MU DAN ÇA

DEM e MDB dei xam
o Cen trão da Câ ma ra
dos De pu ta dos

Os par ti dos DEM e MDB, que in te gra vam o blo co do
‘Cen trão’ na Câ ma ra dos De pu ta dos, irão sair do gru po
so ma mais de 200 dos 513 par la men ta res da Ca sa. O lí- 
der do DEM, Efraim Fi lho (PB), dis se que as du as le gen- 
das en ten de ram que era o mo men to de “pre ser var es sa
au to no mia re gi men tal”.

“Não te ve bron ca, não te ve bri ga, não te ve di ver gên- 
cia. É uma po si ção em no me da au to no mia do par ti do e
vi da que se gue”, afir mou. De acor do com ele, a Co mis- 
são Mis ta de Or ça men to (CMO) já te ve pre en chi men to
de va gas, e era a jus ti fi ca ti va do mo men to pa ra in te gra- 
ção dos par ti dos no gru po.

O blo co ho je é for ma do pe lo PL, PP,

PSD, MDB, DEM, So li da ri e da de,

PTB, PROS e Avan te – al guns es tão

mais ali nha dos com o go ver no

(co mo o PP, PSD e PL) e ou tros tem

po si ção de mais mo de ra dos, co mo

o So li da ri e da de. 

Nos úl ti mos me ses, uma di vi são apa re ce ca da vez
mais cla ra no blo co, quan do al guns par ti dos ne go ci a- 
ram com o go ver no um apoio mai or com as pau tas do
Pa lá cio do Pla nal to, e em tro ca in di ca ram no mes a car- 
gos em mi nis té ri os. Ou tras le gen das fi ca ram de fo ra fa- 
lan do em au to no mia em re la ção ao go ver no.

Na se ma na pas sa da, o ra cha fi cou mais cla ro após a
vo ta ção da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) que cria o Fun do de De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb). O lí der do blo co e do PP,
Arthur Li ra (AL), agiu co mo um ar ti cu la dor do go ver no e
ten tou re ti rar o tex to da pau ta, pa ra o Pla nal to ga nhar
mais um tem po pa ra ar ti cu la ções. O pre si den te da Ca sa,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), que que ria vo tar a ma té ria,
man te ve a vo ta ção em pau ta.

Ques ti o na do so bre a re la ção en tre o epi só dio do Fun- 
deb com o “de sem bar que” do par ti do, Efraim ad mi tiu
que a vo ta ção con tri buiu com a de ci são to ma das.

“Ali te ve um epi só dio, que foi um re que ri men to de re- 
ti ra da de pau ta por par te do blo co. O fa to de a gen te ter a
re la tor do Fun deb, a pro fes so ra Do ri nha (TO), ge rou um
ruí do in ter no den tro da ban ca da, mas foi su pe ra do, tan- 
to que lo go de pois foi re ti ra do. Mas, pa ra evi tar re pe ti- 
ção de epi só di os co mo es se, o cur so na tu ral das coi sas
era já ter fei to a saí da do blo co, e acho que es se epi só dio
aca ba sim bo li zan do a saí da, mas sem ne nhum ti po de
es tres se”, dis se.

Em sua pá gi na no Twit ter, o lí der do MDB, Ba leia Ros- 
si, es cre veu ape nas que a pre sen ça do par ti do “no blo co
ma jo ri tá rio da Câ ma ra se de via às ca dei ras nas co mis- 
sões”. “Man te re mos diá lo go com to dos”, es cre veu.

O lí der do PP e do blo co, Arthur Li ra (PP-AL), tam bém
se pro nun ci ou pe las re des so ci ais. De acor do com ele, o
blo co “tem co mo ob je ti vo man ter o diá lo go e a vo ta ção
das pau tas im por tan tes pa ra o país”.

“O cha ma do blo co do cen trão foi cri a do pa ra for mar a
co mis são de or ça men to. Não exis te o blo co do Arthur
Li ra. O blo co foi for ma do pa ra vo tar o or ça men to e é na- 
tu ral que se des fa ça. Ele de ve ria ter si do des fei to em
mar ço, o que não acon te ceu por con ta da pan de mia”,
es cre veu em sua pá gi na do Twit ter.

Há den tro do blo co no mes dis tin tos que são pré-can- 
di da tos à pre si dên cia da Câ ma ra. O lí der do DEM ne ga
qual quer re la ção da saí da do par ti do com a su ces são de
Ro dri go Maia, mas já há mui ta ar ti cu la ção na Ca sa. “A
in fluên cia dis so na de ci são (de sair do blo co) é ze ro. O
De mo cra tas só vai tra tar dis so após as elei ções mu ni ci- 
pais”, afir mou Efraim Fi lho.

Sa be-se que o lí der do Cen trão, Arthur Li ra, o es tá de
olho na ca dei ra de Maia, que quer fa zer um su ces sor.
Den tro do PP há, ain da, Agui nal do Ri bei ro (PB), além de
ou tros no mes do Cen trão, co mo o pre si den te na ci o nal
do Re pu bli ca nos, Mar cos Pe rei ra (SP).

Efraim ne ga que o DEM e o MDB es te jam sain do do
blo co do Cen trão pa ra cri a rem um no vo blo co. Per gun- 
ta do se ou tros par ti dos iri am sair do blo co pa ra cri ar um
no vo gru po, o de pu ta do dis se não sa ber. “Tem vá ri as
con ver sas que eu não es tou acom pa nhan do”, dis se.

Na se ma na pas sa da, o de pu ta do Glaus tin Fo kus
(PSC-GO) dis se ao Cor reio que dis cu te-se a for ma ção de
uma es pé cie de “gru po 2”, des co la do da fi gu ra de Arthur
Li ra. Há con ver sas en tre o PSL, PSC e PROS nes te sen ti- 
do.

“A ideia é fa zer um gru po, é fa zer uma di vi são. Tri lhar
o mes mo ca mi nho (do PP), mas em um ca mi nhão di fe- 
ren te, em ôni bus di fe ren tes. Mas con ti nu an do na ba se
do go ver no”, re la tou. O par la men tar afir mou que ain da
não ha via na da cer to, e que is so não era re sul ta do de
uma di vi são de apoi os.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA. AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE 
PREÇO Nº 09/2020/CPL/PMB. PROCESSO Nº 41/2020 – Sec. Mun. Administração e Finanças. A Prefeitura 
Municipal de Bacuri - MA, torna público aos interessados que realizará às 08:30 horas do dia 12 de Agosto de 
2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, 
Bacuri - MA, licitação, na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por 
preço global. Objeto: Contratação de empresa para os serviços de reforma dos cais dos povoados Cachoeiri-
nha, Portugal e Trajano, na zona rural do Município de Bacuri/MA, pelo sistema de empreitada por preço 
global, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
situada à Av. 07 de Setembro, n.º 210, Bairro Centro, Bacuri - MA. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados 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.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 06/2020

A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, 
através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 06/2020, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de 
reforma e recuperação de escolas no município de Brejo de Areia MA, na 
forma da Lei nº 8.666/93, lei complementar 123/06, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie no dia 10/08/2020 às 09:00 horas. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de 
Areia/MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, 
em horário comercial das 08:00h às 12:00h. Brejo de Areia/MA, 21 de julho 
de 2020. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL
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E-mail: gdinamite@gmail.com 7

Ministério aceitou repasse, mas governo recorreu ao STF para impedir que Lava Jato
defina destinação de verbas.

Cen tra li za ção

LAVA-JATO

Juíza suspende repasse
de R$ 500 milhões 

A
juí za subs ti tu ta da ope ra ção 
La va Ja to na Jus ti ça Fe de ral 
em Cu ri ti ba, Ga bri e la Hardt, 
de ci diu sus pen der o pra zo da 

ação que des ti na va R$ 508 mi lhões, 
pro ve ni en tes de mul tas e acor dos de 
le ni ên cia na ope ra ção, pa ra o com ba- 
te da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

A sus pen são va le até que o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de ci da se 
ca be à for ça-ta re fa, ou não, de ci dir a 
des ti na ção des ses re cur sos. Até lá, o 
re pas se às ações de en fren ta men to à 
Co vid-19 fi ca pa ra li sa do.

No des pa cho ob ti do pe la TV Glo bo, 
Ga bri e la Hardt diz que, “em ra zão da 
ce leu ma ge ra da, ter mi no a pre sen te 
de ci são, em 24 de ju lho de 2020, 
quan do o Bra sil re gis tra 84.082 mor tes 
pro vo ca das pe la Co vid-19 e 2.287.475 
de ca sos con fir ma dos da do en ça no 
país, aco lhen do o pe di do do MPF pa- 
ra o fim de de ter mi nar a sus pen são do 
pra zo (…)”.

A ofer ta do di nhei ro se gue re co- 
men da ção do Con se lho Na ci o nal de 
Jus ti ça (CNJ) e foi re ve la da pe lo Jor nal 
Na ci o nal no úl ti mo dia 6, quan do a 
pro pos ta com ple tou um mês sem re- 
ce ber res pos ta de fi ni ti va do go ver no 
fe de ral.

Após a re por ta gem, o Mi nis té rio da 
Saú de acei tou a ver ba. E mes mo as- 
sim, em se gui da, o go ver no aci o nou o 
STF pa ra im pe dir que a ope ra ção La va 
Ja to de fi na a des ti na ção dos re cur sos 
re sul tan tes de mul tas (em con de na- 
ções cri mi nais) ou acor dos de le ni ên- 
cia li ga dos ao com ba te à cor rup ção.

O ad vo ga do-ge ral da União, Jo sé 
Le vi, pe diu ao Su pre mo o es ta be le ci- 
men to de du as re gras:

GABRIELA HARDT É A JUÍZA DO TRF QUE DETERMINOU PARA ESPERAR O STF

que a des ti na ção des ses va lo res ca- 
be à União, des de que não ha ja vin cu- 
la ção le gal ex pres sa e res sal va do o di- 
rei to de de mais en ti da des le sa das;

e que não ca be ao Ju di ciá rio, a pe- 
di do do Mi nis té rio Pú bli co, fi xar a 
des ti na ção des sas ver bas sem pre vi- 
são le gal.

A AGU tam bém pe diu ao Su pre mo 
pa ra de ter mi nar que ver bas de dois 
pro ces sos da 13ª Va ra Fe de ral de Cu ri- 
ti ba – in cluin do es se, dos re cur sos pa- 
ra en fren tar a Co vid-19 – se jam des ti- 
na das ao Te sou ro Na ci o nal sem “ca- 
rim bo”, ou se ja, sem des ti na ção pré-
de fi ni da.

O PT e o PDT já ti nham pro to co la- 
do uma ação no STF pe din do re gras 
si mi la res, an tes que hou ves se a ofer ta 
de ver bas pa ra o en fren ta men to da 
pan de mia. Se gun do os par ti dos, o di- 
nhei ro re ce bi do no âm bi to da La va Ja- 
to não po de ser des ti na do a par tir de 
um cri té rio “dis cri ci o ná rio” do MP.

O pe di do da AGU foi fei to den tro 
des sa ação dos par ti dos, que não tem 
da ta de fi ni da pa ra ir a jul ga men to. 
Com a de ci são de Ga bri e la Hardt, o 
en vio do di nhei ro só se rá ope ra ci o na- 
li za do após uma sen ten ça do Su pre-
mo no ca so.

Ministério altera movimentação de servidores

SE OS CRITÉRIOS E REQUISITOS DA PORTARIA FOREM ATENDIDOS, O ÓRGÃO DE ORIGEM DEVERÁ LIBERAR O SERVIDOR EM ATÉ 30 DIAS
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O Mi nis té rio da Eco no mia al te rou
as re gras de mo vi men ta ção de ser vi- 
do res e em pre ga dos pú bli cos en tre os
ór gãos e en ti da des da Ad mi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral di re ta e in di re ta, fun- 
da ções e au tar qui as, in cluí das as em- 
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco- 
no mia mis ta. A Por ta ria nº 282, pu bli- 
ca da na úl ti ma sex ta-fei ra (24), de fi ne
as re gras.

De acor do com as no vas re gras, ha- 
ve rá du as mo da li da des de mo vi men- 
ta ção: in di ca ção con sen su al e pro ces- 
so se le ti vo. Na in di ca ção con sen su al,
os ór gãos e en ti da des in te res sa dos
são par cei ros na mo vi men ta ção do
ser vi dor. Eles acer tam os ter mos e
pra zos e, após a con cor dân cia do ser- 
vi dor, o pe di do é fei to pe lo di ri gen te
da área de ges tão de pes so as. De pois
de ana li sar se os re qui si tos bá si cos fo- 
ram pre en chi dos, ca be ao Mi nis té rio
da Eco no mia au to ri zar a mo vi men ta- 
ção

Se gun do a Se cre ta ria de Des bu ro- 
cra ti za ção, Ges tão e Go ver no Di gi tal
do Mi nis té rio da Eco no mia, na mo da- 
li da de de pro ces so se le ti vo, o ór gão
in te res sa do se le ci o na can di da tos
com ba se “no per fil, no mé ri to, na
trans pa rên cia e na iso no mia”. Após a

se le ção, o ór gão pe de ao Mi nis té rio da
Eco no mia a mo vi men ta ção do ser vi- 
dor se le ci o na do. Se os cri té ri os e re- 
qui si tos da por ta ria fo rem aten di dos,
o ór gão de ori gem de ve rá li be rar o ser- 
vi dor em até 30 di as.

Se rá cri a do um Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção com pos to por au to ri da des
do Mi nis té rio da Eco no mia. Se a li be- 
ra ção do ser vi dor não ocor rer no pra- 
zo de 30 di as, ca be rá ao co mi tê, nos
ca sos de pro ces so se le ti vo, de fi nir o
pra zo má xi mo – até o li mi te de qua tro
me ses – pa ra que a mo vi men ta ção
efe ti va men te ocor ra.

Pa ra que a mo vi men ta ção ocor ra é
pre ci so que se jam aten di dos al guns
re qui si tos, en tre eles, a de mons tra ção
da re le vân cia da ati vi da de que se rá
de sem pe nha da pe lo ser vi dor; a com- 
pa ti bi li da de da ati vi da de com atri bui- 
ções do car go do ser vi dor e o com pro- 
mis so de que não ha ve rá des vio de
fun ção. De acor do com a Se cre ta ria de
Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia, o
ob je ti vo é aper fei ço ar o pro ces so de
mo vi men ta ção de pes so al apro vei- 
tan do me lhor a for ça de tra ba lho da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral.

O go ver no quer, tam bém, equi li- 

brar as mo vi men ta ções pa ra que elas
se jam pro por ci o nais ao quan ti ta ti vo
de ser vi do res dos ór gãos. O ob je ti vo é
que o nú me ro de ser vi do res re ce bi dos
se ja pro por ci o nal ao nú me ro dos que
sa em do ór gão. Es sa re gra po de ser
fle xi bi li za da pe lo Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção, no ca so de si tu a ções emer- 
gen ci ais e de ne ces si da de do ser vi ço
pú bli co.

As so li ci ta ções de mo vi men ta ção
pas sa rão a ser cen tra li za das nas Co or- 
de na ções de Ges tão de Pes so as dos
ór gãos da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Fe- 
de ral. No mo de lo an te ri or, elas eram
fei tas por qual quer uni da de de ges tão
dos ór gãos e en ti da des. Es sa me di da
re du zi rá de 2 mil pa ra 240 as uni da des
so li ci tan tes.

A por ta ria atu al subs ti tui a Por ta ria
193, de 3 de ju lho de 2018, que per mi-
tiu a mo vi men ta ção de 2.202 ser vi do-
res e em pre ga dos pú bli cos fe de rais
até o mo men to. Nes te ano fo ram mo- 
vi men ta das 728 pes so as pa ra ór gãos
com ca rên cia de mão de obra. A Por- 
ta ria nº 282, de 24 de ju lho de 2020,
en tra em vi gor no dia 3 de agos to des- 
te ano.

Su ces são

No vo Blo co

MU DAN ÇA

DEM e MDB dei xam
o Cen trão da Câ ma ra
dos De pu ta dos

Os par ti dos DEM e MDB, que in te gra vam o blo co do
‘Cen trão’ na Câ ma ra dos De pu ta dos, irão sair do gru po
so ma mais de 200 dos 513 par la men ta res da Ca sa. O lí- 
der do DEM, Efraim Fi lho (PB), dis se que as du as le gen- 
das en ten de ram que era o mo men to de “pre ser var es sa
au to no mia re gi men tal”.

“Não te ve bron ca, não te ve bri ga, não te ve di ver gên- 
cia. É uma po si ção em no me da au to no mia do par ti do e
vi da que se gue”, afir mou. De acor do com ele, a Co mis- 
são Mis ta de Or ça men to (CMO) já te ve pre en chi men to
de va gas, e era a jus ti fi ca ti va do mo men to pa ra in te gra- 
ção dos par ti dos no gru po.

O blo co ho je é for ma do pe lo PL, PP,

PSD, MDB, DEM, So li da ri e da de,

PTB, PROS e Avan te – al guns es tão

mais ali nha dos com o go ver no

(co mo o PP, PSD e PL) e ou tros tem

po si ção de mais mo de ra dos, co mo

o So li da ri e da de. 

Nos úl ti mos me ses, uma di vi são apa re ce ca da vez
mais cla ra no blo co, quan do al guns par ti dos ne go ci a- 
ram com o go ver no um apoio mai or com as pau tas do
Pa lá cio do Pla nal to, e em tro ca in di ca ram no mes a car- 
gos em mi nis té ri os. Ou tras le gen das fi ca ram de fo ra fa- 
lan do em au to no mia em re la ção ao go ver no.

Na se ma na pas sa da, o ra cha fi cou mais cla ro após a
vo ta ção da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) que cria o Fun do de De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb). O lí der do blo co e do PP,
Arthur Li ra (AL), agiu co mo um ar ti cu la dor do go ver no e
ten tou re ti rar o tex to da pau ta, pa ra o Pla nal to ga nhar
mais um tem po pa ra ar ti cu la ções. O pre si den te da Ca sa,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), que que ria vo tar a ma té ria,
man te ve a vo ta ção em pau ta.

Ques ti o na do so bre a re la ção en tre o epi só dio do Fun- 
deb com o “de sem bar que” do par ti do, Efraim ad mi tiu
que a vo ta ção con tri buiu com a de ci são to ma das.

“Ali te ve um epi só dio, que foi um re que ri men to de re- 
ti ra da de pau ta por par te do blo co. O fa to de a gen te ter a
re la tor do Fun deb, a pro fes so ra Do ri nha (TO), ge rou um
ruí do in ter no den tro da ban ca da, mas foi su pe ra do, tan- 
to que lo go de pois foi re ti ra do. Mas, pa ra evi tar re pe ti- 
ção de epi só di os co mo es se, o cur so na tu ral das coi sas
era já ter fei to a saí da do blo co, e acho que es se epi só dio
aca ba sim bo li zan do a saí da, mas sem ne nhum ti po de
es tres se”, dis se.

Em sua pá gi na no Twit ter, o lí der do MDB, Ba leia Ros- 
si, es cre veu ape nas que a pre sen ça do par ti do “no blo co
ma jo ri tá rio da Câ ma ra se de via às ca dei ras nas co mis- 
sões”. “Man te re mos diá lo go com to dos”, es cre veu.

O lí der do PP e do blo co, Arthur Li ra (PP-AL), tam bém
se pro nun ci ou pe las re des so ci ais. De acor do com ele, o
blo co “tem co mo ob je ti vo man ter o diá lo go e a vo ta ção
das pau tas im por tan tes pa ra o país”.

“O cha ma do blo co do cen trão foi cri a do pa ra for mar a
co mis são de or ça men to. Não exis te o blo co do Arthur
Li ra. O blo co foi for ma do pa ra vo tar o or ça men to e é na- 
tu ral que se des fa ça. Ele de ve ria ter si do des fei to em
mar ço, o que não acon te ceu por con ta da pan de mia”,
es cre veu em sua pá gi na do Twit ter.

Há den tro do blo co no mes dis tin tos que são pré-can- 
di da tos à pre si dên cia da Câ ma ra. O lí der do DEM ne ga
qual quer re la ção da saí da do par ti do com a su ces são de
Ro dri go Maia, mas já há mui ta ar ti cu la ção na Ca sa. “A
in fluên cia dis so na de ci são (de sair do blo co) é ze ro. O
De mo cra tas só vai tra tar dis so após as elei ções mu ni ci- 
pais”, afir mou Efraim Fi lho.

Sa be-se que o lí der do Cen trão, Arthur Li ra, o es tá de
olho na ca dei ra de Maia, que quer fa zer um su ces sor.
Den tro do PP há, ain da, Agui nal do Ri bei ro (PB), além de
ou tros no mes do Cen trão, co mo o pre si den te na ci o nal
do Re pu bli ca nos, Mar cos Pe rei ra (SP).

Efraim ne ga que o DEM e o MDB es te jam sain do do
blo co do Cen trão pa ra cri a rem um no vo blo co. Per gun- 
ta do se ou tros par ti dos iri am sair do blo co pa ra cri ar um
no vo gru po, o de pu ta do dis se não sa ber. “Tem vá ri as
con ver sas que eu não es tou acom pa nhan do”, dis se.

Na se ma na pas sa da, o de pu ta do Glaus tin Fo kus
(PSC-GO) dis se ao Cor reio que dis cu te-se a for ma ção de
uma es pé cie de “gru po 2”, des co la do da fi gu ra de Arthur
Li ra. Há con ver sas en tre o PSL, PSC e PROS nes te sen ti- 
do.

“A ideia é fa zer um gru po, é fa zer uma di vi são. Tri lhar
o mes mo ca mi nho (do PP), mas em um ca mi nhão di fe- 
ren te, em ôni bus di fe ren tes. Mas con ti nu an do na ba se
do go ver no”, re la tou. O par la men tar afir mou que ain da
não ha via na da cer to, e que is so não era re sul ta do de
uma di vi são de apoi os.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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Ministério aceitou repasse, mas governo recorreu ao STF para impedir que Lava Jato
defina destinação de verbas.

Cen tra li za ção

LAVA-JATO

Juíza suspende repasse
de R$ 500 milhões 

A
juí za subs ti tu ta da ope ra ção 
La va Ja to na Jus ti ça Fe de ral 
em Cu ri ti ba, Ga bri e la Hardt, 
de ci diu sus pen der o pra zo da 

ação que des ti na va R$ 508 mi lhões, 
pro ve ni en tes de mul tas e acor dos de 
le ni ên cia na ope ra ção, pa ra o com ba- 
te da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

A sus pen são va le até que o Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) de ci da se 
ca be à for ça-ta re fa, ou não, de ci dir a 
des ti na ção des ses re cur sos. Até lá, o 
re pas se às ações de en fren ta men to à 
Co vid-19 fi ca pa ra li sa do.

No des pa cho ob ti do pe la TV Glo bo, 
Ga bri e la Hardt diz que, “em ra zão da 
ce leu ma ge ra da, ter mi no a pre sen te 
de ci são, em 24 de ju lho de 2020, 
quan do o Bra sil re gis tra 84.082 mor tes 
pro vo ca das pe la Co vid-19 e 2.287.475 
de ca sos con fir ma dos da do en ça no 
país, aco lhen do o pe di do do MPF pa- 
ra o fim de de ter mi nar a sus pen são do 
pra zo (…)”.

A ofer ta do di nhei ro se gue re co- 
men da ção do Con se lho Na ci o nal de 
Jus ti ça (CNJ) e foi re ve la da pe lo Jor nal 
Na ci o nal no úl ti mo dia 6, quan do a 
pro pos ta com ple tou um mês sem re- 
ce ber res pos ta de fi ni ti va do go ver no 
fe de ral.

Após a re por ta gem, o Mi nis té rio da 
Saú de acei tou a ver ba. E mes mo as- 
sim, em se gui da, o go ver no aci o nou o 
STF pa ra im pe dir que a ope ra ção La va 
Ja to de fi na a des ti na ção dos re cur sos 
re sul tan tes de mul tas (em con de na- 
ções cri mi nais) ou acor dos de le ni ên- 
cia li ga dos ao com ba te à cor rup ção.

O ad vo ga do-ge ral da União, Jo sé 
Le vi, pe diu ao Su pre mo o es ta be le ci- 
men to de du as re gras:

GABRIELA HARDT É A JUÍZA DO TRF QUE DETERMINOU PARA ESPERAR O STF

que a des ti na ção des ses va lo res ca- 
be à União, des de que não ha ja vin cu- 
la ção le gal ex pres sa e res sal va do o di- 
rei to de de mais en ti da des le sa das;

e que não ca be ao Ju di ciá rio, a pe- 
di do do Mi nis té rio Pú bli co, fi xar a 
des ti na ção des sas ver bas sem pre vi- 
são le gal.

A AGU tam bém pe diu ao Su pre mo 
pa ra de ter mi nar que ver bas de dois 
pro ces sos da 13ª Va ra Fe de ral de Cu ri- 
ti ba – in cluin do es se, dos re cur sos pa- 
ra en fren tar a Co vid-19 – se jam des ti- 
na das ao Te sou ro Na ci o nal sem “ca- 
rim bo”, ou se ja, sem des ti na ção pré-
de fi ni da.

O PT e o PDT já ti nham pro to co la- 
do uma ação no STF pe din do re gras 
si mi la res, an tes que hou ves se a ofer ta 
de ver bas pa ra o en fren ta men to da 
pan de mia. Se gun do os par ti dos, o di- 
nhei ro re ce bi do no âm bi to da La va Ja- 
to não po de ser des ti na do a par tir de 
um cri té rio “dis cri ci o ná rio” do MP.

O pe di do da AGU foi fei to den tro 
des sa ação dos par ti dos, que não tem 
da ta de fi ni da pa ra ir a jul ga men to. 
Com a de ci são de Ga bri e la Hardt, o 
en vio do di nhei ro só se rá ope ra ci o na- 
li za do após uma sen ten ça do Su pre-
mo no ca so.

Ministério altera movimentação de servidores

SE OS CRITÉRIOS E REQUISITOS DA PORTARIA FOREM ATENDIDOS, O ÓRGÃO DE ORIGEM DEVERÁ LIBERAR O SERVIDOR EM ATÉ 30 DIAS

BRASÍLIA 60 ANOS - ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

O Mi nis té rio da Eco no mia al te rou
as re gras de mo vi men ta ção de ser vi- 
do res e em pre ga dos pú bli cos en tre os
ór gãos e en ti da des da Ad mi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral di re ta e in di re ta, fun- 
da ções e au tar qui as, in cluí das as em- 
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco- 
no mia mis ta. A Por ta ria nº 282, pu bli- 
ca da na úl ti ma sex ta-fei ra (24), de fi ne
as re gras.

De acor do com as no vas re gras, ha- 
ve rá du as mo da li da des de mo vi men- 
ta ção: in di ca ção con sen su al e pro ces- 
so se le ti vo. Na in di ca ção con sen su al,
os ór gãos e en ti da des in te res sa dos
são par cei ros na mo vi men ta ção do
ser vi dor. Eles acer tam os ter mos e
pra zos e, após a con cor dân cia do ser- 
vi dor, o pe di do é fei to pe lo di ri gen te
da área de ges tão de pes so as. De pois
de ana li sar se os re qui si tos bá si cos fo- 
ram pre en chi dos, ca be ao Mi nis té rio
da Eco no mia au to ri zar a mo vi men ta- 
ção

Se gun do a Se cre ta ria de Des bu ro- 
cra ti za ção, Ges tão e Go ver no Di gi tal
do Mi nis té rio da Eco no mia, na mo da- 
li da de de pro ces so se le ti vo, o ór gão
in te res sa do se le ci o na can di da tos
com ba se “no per fil, no mé ri to, na
trans pa rên cia e na iso no mia”. Após a

se le ção, o ór gão pe de ao Mi nis té rio da
Eco no mia a mo vi men ta ção do ser vi- 
dor se le ci o na do. Se os cri té ri os e re- 
qui si tos da por ta ria fo rem aten di dos,
o ór gão de ori gem de ve rá li be rar o ser- 
vi dor em até 30 di as.

Se rá cri a do um Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção com pos to por au to ri da des
do Mi nis té rio da Eco no mia. Se a li be- 
ra ção do ser vi dor não ocor rer no pra- 
zo de 30 di as, ca be rá ao co mi tê, nos
ca sos de pro ces so se le ti vo, de fi nir o
pra zo má xi mo – até o li mi te de qua tro
me ses – pa ra que a mo vi men ta ção
efe ti va men te ocor ra.

Pa ra que a mo vi men ta ção ocor ra é
pre ci so que se jam aten di dos al guns
re qui si tos, en tre eles, a de mons tra ção
da re le vân cia da ati vi da de que se rá
de sem pe nha da pe lo ser vi dor; a com- 
pa ti bi li da de da ati vi da de com atri bui- 
ções do car go do ser vi dor e o com pro- 
mis so de que não ha ve rá des vio de
fun ção. De acor do com a Se cre ta ria de
Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e Go ver no
Di gi tal do Mi nis té rio da Eco no mia, o
ob je ti vo é aper fei ço ar o pro ces so de
mo vi men ta ção de pes so al apro vei- 
tan do me lhor a for ça de tra ba lho da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral.

O go ver no quer, tam bém, equi li- 

brar as mo vi men ta ções pa ra que elas
se jam pro por ci o nais ao quan ti ta ti vo
de ser vi do res dos ór gãos. O ob je ti vo é
que o nú me ro de ser vi do res re ce bi dos
se ja pro por ci o nal ao nú me ro dos que
sa em do ór gão. Es sa re gra po de ser
fle xi bi li za da pe lo Co mi tê de Mo vi- 
men ta ção, no ca so de si tu a ções emer- 
gen ci ais e de ne ces si da de do ser vi ço
pú bli co.

As so li ci ta ções de mo vi men ta ção
pas sa rão a ser cen tra li za das nas Co or- 
de na ções de Ges tão de Pes so as dos
ór gãos da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Fe- 
de ral. No mo de lo an te ri or, elas eram
fei tas por qual quer uni da de de ges tão
dos ór gãos e en ti da des. Es sa me di da
re du zi rá de 2 mil pa ra 240 as uni da des
so li ci tan tes.

A por ta ria atu al subs ti tui a Por ta ria
193, de 3 de ju lho de 2018, que per mi-
tiu a mo vi men ta ção de 2.202 ser vi do-
res e em pre ga dos pú bli cos fe de rais
até o mo men to. Nes te ano fo ram mo- 
vi men ta das 728 pes so as pa ra ór gãos
com ca rên cia de mão de obra. A Por- 
ta ria nº 282, de 24 de ju lho de 2020,
en tra em vi gor no dia 3 de agos to des- 
te ano.

Su ces são

No vo Blo co

MU DAN ÇA

DEM e MDB dei xam
o Cen trão da Câ ma ra
dos De pu ta dos

Os par ti dos DEM e MDB, que in te gra vam o blo co do
‘Cen trão’ na Câ ma ra dos De pu ta dos, irão sair do gru po
so ma mais de 200 dos 513 par la men ta res da Ca sa. O lí- 
der do DEM, Efraim Fi lho (PB), dis se que as du as le gen- 
das en ten de ram que era o mo men to de “pre ser var es sa
au to no mia re gi men tal”.

“Não te ve bron ca, não te ve bri ga, não te ve di ver gên- 
cia. É uma po si ção em no me da au to no mia do par ti do e
vi da que se gue”, afir mou. De acor do com ele, a Co mis- 
são Mis ta de Or ça men to (CMO) já te ve pre en chi men to
de va gas, e era a jus ti fi ca ti va do mo men to pa ra in te gra- 
ção dos par ti dos no gru po.

O blo co ho je é for ma do pe lo PL, PP,

PSD, MDB, DEM, So li da ri e da de,

PTB, PROS e Avan te – al guns es tão

mais ali nha dos com o go ver no

(co mo o PP, PSD e PL) e ou tros tem

po si ção de mais mo de ra dos, co mo

o So li da ri e da de. 

Nos úl ti mos me ses, uma di vi são apa re ce ca da vez
mais cla ra no blo co, quan do al guns par ti dos ne go ci a- 
ram com o go ver no um apoio mai or com as pau tas do
Pa lá cio do Pla nal to, e em tro ca in di ca ram no mes a car- 
gos em mi nis té ri os. Ou tras le gen das fi ca ram de fo ra fa- 
lan do em au to no mia em re la ção ao go ver no.

Na se ma na pas sa da, o ra cha fi cou mais cla ro após a
vo ta ção da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tui- 
ção (PEC) que cria o Fun do de De sen vol vi men to da
Edu ca ção Bá si ca (Fun deb). O lí der do blo co e do PP,
Arthur Li ra (AL), agiu co mo um ar ti cu la dor do go ver no e
ten tou re ti rar o tex to da pau ta, pa ra o Pla nal to ga nhar
mais um tem po pa ra ar ti cu la ções. O pre si den te da Ca sa,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), que que ria vo tar a ma té ria,
man te ve a vo ta ção em pau ta.

Ques ti o na do so bre a re la ção en tre o epi só dio do Fun- 
deb com o “de sem bar que” do par ti do, Efraim ad mi tiu
que a vo ta ção con tri buiu com a de ci são to ma das.

“Ali te ve um epi só dio, que foi um re que ri men to de re- 
ti ra da de pau ta por par te do blo co. O fa to de a gen te ter a
re la tor do Fun deb, a pro fes so ra Do ri nha (TO), ge rou um
ruí do in ter no den tro da ban ca da, mas foi su pe ra do, tan- 
to que lo go de pois foi re ti ra do. Mas, pa ra evi tar re pe ti- 
ção de epi só di os co mo es se, o cur so na tu ral das coi sas
era já ter fei to a saí da do blo co, e acho que es se epi só dio
aca ba sim bo li zan do a saí da, mas sem ne nhum ti po de
es tres se”, dis se.

Em sua pá gi na no Twit ter, o lí der do MDB, Ba leia Ros- 
si, es cre veu ape nas que a pre sen ça do par ti do “no blo co
ma jo ri tá rio da Câ ma ra se de via às ca dei ras nas co mis- 
sões”. “Man te re mos diá lo go com to dos”, es cre veu.

O lí der do PP e do blo co, Arthur Li ra (PP-AL), tam bém
se pro nun ci ou pe las re des so ci ais. De acor do com ele, o
blo co “tem co mo ob je ti vo man ter o diá lo go e a vo ta ção
das pau tas im por tan tes pa ra o país”.

“O cha ma do blo co do cen trão foi cri a do pa ra for mar a
co mis são de or ça men to. Não exis te o blo co do Arthur
Li ra. O blo co foi for ma do pa ra vo tar o or ça men to e é na- 
tu ral que se des fa ça. Ele de ve ria ter si do des fei to em
mar ço, o que não acon te ceu por con ta da pan de mia”,
es cre veu em sua pá gi na do Twit ter.

Há den tro do blo co no mes dis tin tos que são pré-can- 
di da tos à pre si dên cia da Câ ma ra. O lí der do DEM ne ga
qual quer re la ção da saí da do par ti do com a su ces são de
Ro dri go Maia, mas já há mui ta ar ti cu la ção na Ca sa. “A
in fluên cia dis so na de ci são (de sair do blo co) é ze ro. O
De mo cra tas só vai tra tar dis so após as elei ções mu ni ci- 
pais”, afir mou Efraim Fi lho.

Sa be-se que o lí der do Cen trão, Arthur Li ra, o es tá de
olho na ca dei ra de Maia, que quer fa zer um su ces sor.
Den tro do PP há, ain da, Agui nal do Ri bei ro (PB), além de
ou tros no mes do Cen trão, co mo o pre si den te na ci o nal
do Re pu bli ca nos, Mar cos Pe rei ra (SP).

Efraim ne ga que o DEM e o MDB es te jam sain do do
blo co do Cen trão pa ra cri a rem um no vo blo co. Per gun- 
ta do se ou tros par ti dos iri am sair do blo co pa ra cri ar um
no vo gru po, o de pu ta do dis se não sa ber. “Tem vá ri as
con ver sas que eu não es tou acom pa nhan do”, dis se.

Na se ma na pas sa da, o de pu ta do Glaus tin Fo kus
(PSC-GO) dis se ao Cor reio que dis cu te-se a for ma ção de
uma es pé cie de “gru po 2”, des co la do da fi gu ra de Arthur
Li ra. Há con ver sas en tre o PSL, PSC e PROS nes te sen ti- 
do.

“A ideia é fa zer um gru po, é fa zer uma di vi são. Tri lhar
o mes mo ca mi nho (do PP), mas em um ca mi nhão di fe- 
ren te, em ôni bus di fe ren tes. Mas con ti nu an do na ba se
do go ver no”, re la tou. O par la men tar afir mou que ain da
não ha via na da cer to, e que is so não era re sul ta do de
uma di vi são de apoi os.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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Com o te ma “De sa fi os e Pers pec ti vas na
Edu ca ção Di gi tal: me to do lo gi as ati vas e
apli ca ti vos na edu ca ção (te o ria e prá ti ca)”, o
Se nac no Ma ra nhão re a li za o II Se mi ná rio de
Edu ca ção Pro fis si o nal, nos di as 3 e 4 de
agos to. Es te ano, o even to acon te ce de for ma
re mo ta, de vi do às me di das sa ni tá ri as es ta-
be le ci das pa ra evi tar o con tá gio do Co vid-19
(no vo co ro na ví rus). O cur so te ma car ga ho-
rá ria to tal de 8 ho ras.

Setur-MA e qualificação

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo do Ma-
ra nhão (Se tur-MA), por meio da Su pe rin ten-
dên cia de Qua li fi ca ção Pro fis si o nal, aca ba
de abrir as ins cri ções pa ra a se gun da tur ma
dos cur sos li vres na mo da li da de a dis tân cia
(EAD). Se gun do in for mou Ca tu lé Ju ni or, ti-
tu lar da Se tur-MA, ins cri ções  po dem ser re- 
a li za das até o dia 29 de ju lho, ex clu si va men-
te pe lo si te www.mais qua li fi ca tu ris mo e-
ad.com.br.

A se ma na co me çou com a li ve de
aber tu ra do Or ça men to Par ti ci pa ti vo
de 2020, co man da da pe lo vi ce-go -
ver na dor Car los Bran dão (na fo to no
even to fí si co em 2019). Com ele, par -
ti ci pa ram os se cre tá ri os Fran cis co
Gon çal ves (dos Di rei tos Hu ma nos e
Par ti ci pa ção Po pu lar), Cynthia Mo ta
(de Pla ne ja men to e Or ça men to), Ro -
dri go La go (de Co mu ni ca ção e As -
sun tos Po lí ti cos) e Jo sé Rai mun do
Trin da de (Co or de na dor ge ral da
União Es ta du al por Mo ra dia Po pu -
lar). Na trans mis são, os par ti ci pan -
tes pu de ram re ver e acom pa nhar os
avan ços al can ça dos pa ra o nos so es -
ta do atra vés da edi ção de 2019. Pa ra
o vi ce Bran dão, “Par ti ci pa ção po pu -
lar é a for ma mais di re ta de de mo cra -
ti zar as ações do go ver no”.

O Co ne xão ACM nes ta
ter ça-fei ra, me di a do
pe la pre si den te do
Con se lho da Mu lher
Em pre sá ria (CME), Ja -
ci ra Haic kel (fo to), pre -
ten de cons ci en ti zar e
sen si bi li zar to da a so -
ci e da de, mos tran do
que a vi o lên cia do més -
ti ca po de cul mi nar em
mor te e que to dos po -
dem e de vem de nun ci -
ar. O even to tem trans -
mis são ao vi vo e si -
mul tâ nea, a par tir das
19h, no Youtube, Ins ta -
gram e Fa ce bo ok da
ACM.

No no vo res tau ran te
Azu, no Champs Mall,
na Pe nín su la, o em pre -
sá rio Luiz Car los Li ma,
da Vi só ti ca, com sua
es po sa e o ami go Nod -
son Ju ni or, no vo di re -
tor da Di fu so ra FM. Co -
man da do por Zé Iran
Van der lei, o Azu che -
gou tra zen do o me lhor
do ja po nês com um to -
que con tem po râ neo in -
crí vel. Se gun do Luiz
Car los Li ma, um “es -
pa ço lin do, con for tá -
vel, com um me nu im -
pe cá vel”.

Conexão ACM

Por meio de uma ini ci a ti va do Con se lho da
Mu lher Em pre sá ria (CME), nes ta ter ça-fei ra, 28,
às 19h, o Co ne xão ACM traz o te ma “Cam pa nha
Si nal Ver me lho Con tra a Vi o lên cia Do més ti ca”.
Par ti ci pam des te de ba te: Danyelle Bi ten court,
Co or de na do ra Ad mi nis tra ti va Es ta du al da Mu- 
lher em Si tu a ção de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa-
mi li ar – Ce mu lher/TJ MA; Ka zu mi Ta na ka, De le- 
ga da de Po li cia Ci vil, Co or de na do ra das De le ga- 
ci as da Mu lher do Es ta do; Dra. Gi zel li Cou ti nho,
Pre si den te do Con se lho Re gi o nal de Far má cia
do Ma ra nhão – CRF/MA; en tre ou tros.

Praça João Lisboa

Es tá de ven to em po pa a obra de re qua li fi ca- 
ção da Pra ça João Lis boa, Lar go do Car mo, Rua
de Na za ré e en tor no re a li za das pe la Pre fei tu ra
de São Luís em par ce ria com o Ins ti tu to de Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal
(IPHAN). Par te do pro gra ma São Luís em Obras,
a ini ci a ti va  pro mo ve a res tau ra ção de tra ços ar- 
qui tetô ni cos do pa trimô nio his tó ri co e im ple- 
men ta um ro bus to pro je to pai sa gís ti co re al ça do
por um con jun to for ma do por 16 no vas ár vo res,
ma nu ten ção das exis ten tes no lo gra dou ro e im- 
plan te de plan tas or na men tais.

Serviços Turísticos

O nú me ro de re gis tros no Ca das tro dos Pres- 
ta do res de Ser vi ços Tu rís ti cos do Mi nis té rio do
Tu ris mo (Ca das tur) te ve um au men to de 38%
en tre os me ses de maio e ju lho des te ano. O
acrés ci mo se de ve, prin ci pal men te, à ne ces si da- 
de do do cu men to pa ra a emis são do se lo “Tu ris- 
mo Res pon sá vel” e pa ra a so li ci ta ção de fi nan ci- 
a men tos de par te dos R$ 5 bi lhões via Fun do Ge- 
ral do Tu ris mo (Fun ge tur). Atu al men te, o sis te- 
ma con ta com mais de 110 mil em pre en di men- 
tos do se tor for ma li za dos jun to ao Mi nis té rio do
Tu ris mo.

Pra curtir

Pa ra quem ain da fi ca
em ca sa pa ra cur tir
as li ves no fim de se -
ma na, aqui uma boa
di ca. 

Sex ta, 31, tem um no -
vo en con tro de gi -
gan te, a par tir das
20h15, trans mi ti do
pe lo YouTube e pe -
lo Fa ce bo ok.

De um la do, Ra ça Ne -
gra, um dos gru pos
de sam ba mais ama -
dos des te Bra sil
imen so; do ou tro, Le -
o nar do, uma das vo -
zes ser ta ne jas mais
po ten tes e icô ni cas.
Im per dí vel.

Fal tam me nos de 10
di as pa ra o pri mei ro
sor teio da Pro mo ção
Ener gia em Dia, e a
Equa to ri al Ma ra nhão
já con ta bi li za mais de
66 mil cli en tes ca -
das tra dos na pro mo -
ção.

Em ju nho, a dis tri bui -
do ra lan çou a pro -
mo ção que vai sor te -
ar di ver sos prê mi os
pa ra os cli en tes de
to do Es ta do que es tão
com su as fa tu ras de
ener gia em dia e pa ra
aque les que ne go ci a -
rem dé bi tos.

O sus pen se “Te net”,
do di re tor Ch ris -
topher No lan adi a do
vá ri as ve zes em ra zão
da pan de mia do co -
ro na ví rus, vai es tre ar
nos ci ne mas de mais
de 70 paí ses a par tir
de 26 de agos to, in -
for mou ho je o es tú dio
ci ne ma to grá fi co
War ner Bros.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020



oimparcial.com.br VIDA Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br 9

A Península da Ponta d'Areia vinha sendo frequentada por várias pessoas e formando
aglomeração durante os fins de semanas na capital maranhense

Lis ta de es pe ra

Re qui si tos

Pro gra ma

PENÍNSULA

Vigilância interdita
estruturas do “Posto A”
DA REDAÇÃO

E
qui pes da Vi gi lân cia e da Po lí- 
cia Mi li tar vis to ri a ram e in ter- 
di ta ram bar ra cas e es tru tu ras 
mon ta das na praia da Pe nín- 

su la, no cha ma do “Pos to A”, na ma- 
nhã de on tem, se gun da-fei ra (27), 
após aglo me ra ções se rem re gis tra das 
no úl ti mo fim de se ma na na ca pi tal.

De acor do com de cla ra ções de Car- 
los Lu la, Se cre tá rio de Saú de do Es ta- 
do do Ma ra nhão, a ação bus cou in ter- 
rom per as aglo me ra ções que vêm 
ocor ren do no lo cal, pa ra a se gu ran ça 
da po pu la ção em tem pos de pan de- 
mia.

O se cre tá rio en fa ti zou ain da que o 
go ver no não é con tra as ati vi da des 
em pre en de do ras, mas as nor mas sa- 
ni tá ri as de vem ser se gui das e o dis- 
tan ci a men to so ci al con ti nua sen do 
in dis pen sá vel pa ra a se gu ran ça da po- 
pu la ção em tem pos de pan de mia.

Se gun do re la to de mo ra do res, um 
pa go de te ria si do re a li za do no úl ti mo 
do min go (26), com a pre sen ça de de- 
ze nas de pes so as.

Ain da de acor do com pes so as que 
mo ram pró xi mas ao lo cal, des de a re- 
a ber tu ra de ba res e res tau ran tes, o no- 
vo pon to vi nha atrain do di ver sos gru- 
pos, cau san do aglo me ra ções.

Por meio de no ta, a Se cre ta ria Es ta- 
du al de Saú de (SES) se ma ni fes tou so- 
bre as aglo me ra ções re gis tra das no úl- 
ti mo do min go (26) na re gião da Pe- 
nín su la da Pon ta d’Areia e afir mou 
que se gue re a li zan do ações edu ca ti- 
vas, e, quan do ne ces sá rio, de au tu a- 
ção, so bre o uso de más ca ra. Con fi ra 
na ín te gra:

A Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
(SES) in for ma que a Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria Es ta-

Fis ca li za ções

LOCAL CONHECIDO COMO “POSTO A” TEVE AS ESTRUTUTRAS INTERDITADAS ONTEM

du al atua em con jun to com as Vi gi- 
lân ci as Sa ni tá ri as dos Mu ni cí pi os ori- 
en tan do os do nos de ba res, res tau ran- 
tes e si mi la res so bre os pro to co los sa ni- 
tá ri os pa ra aber tu ra se gu ra dos es ta- 
be le ci men tos, além de re a li zar fis ca li- 
za ção pa ra ve ri fi ca ção do cum pri- 
men to das me di das sa ni tá ri as de en- 
fren ta men to à Co vid-19 nes tes es ta be- 
le ci men tos.

Em ra zão do des cum pri men to das 
me di das sa ni tá ri as des cri tas na Por ta- 
ria n° 42, o es ta be le ci men to na Pe nín- 
su la da Pon ta da Areia que pro mo veu 
aglo me ra ção du ran te o fi nal de se ma- 
na foi fis ca li za do e in ter di ta do pe la Vi- 
gi lân cia Sa ni tá ria, nes ta se gun da-fei- 
ra (27).

Por fim, va le res sal tar que a SES se- 
gue re a li zan do ações edu ca ti vas, com 
fo co na atu a ção pe da gó gi ca e, quan do 

ne ces sá rio, de au tu a ção, so bre o uso de 
más ca ra e cons tan te hi gi e ni za ção das 
mãos, a fim de cons ci en ti zar a po pu la- 
ção da im por tân cia das me di das sa ni-
tá ri as de en fren ta men to da Co vid-19.

No úl ti mo sá ba do (25) ba res e res- 
tau ran tes lo ca li za dos na Ave ni da Li to-
râ nea fo ram al vo de fis ca li za ções em 
São Luís. A ação foi co or de na da pe lo 
Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci- 
da dão e Con su mi dor do Ma ra nhão 
(Pro con/MA), m par ce ria com a Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, Po lí cia Mi li tar e De- 
tran pa ra ve ri fi ca ção dos pro to co los 
sa ni tá ri os de com ba te à Co vid-19.

Na Es tra da do Ara ça gi, uma ca sa de 
even tos foi in ter di ta da por des cum- 
prir a proi bi ção de fun ci o na men to de 
ca sas de show.

ATÉ DIA 31

Inscrições para o Fies começam hoje

CANDIDATOS NÃO PRÉ-SELECIONADOS NA CHAMADA ÚNICA PODEM DISPUTAR VAGAS OFERTADAS POR MEIO DA LISTA DE ESPERA

Co me çam ho je, ter ça-fei ra (28), e
se guem até 31 de ju lho, as ins cri ções
no pro ces so se le ti vo do Fun do de Fi- 
nan ci a men to Es tu dan til (Fi es), pa ra o
2º se mes tre de 2020. O re sul ta do se rá
di vul ga do no dia 4 de agos to. Pe lo cro- 
no gra ma, o pe río do pa ra com ple- 
men ta ção da ins cri ção dos can di da- 
tos pré-se le ci o na dos se rá do dia 4 até
6 de agos to.

Ini ci al men te, as ins cri ções no pro- 
gra ma eram es pe ra das pa ra a se ma na
pas sa da, mas fo ram adi a das de pois
que o Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC)
iden ti fi ca das in con sis tên ci as no pro- 
ces sa men to da dis tri bui ção das va gas
ofer ta das pe las ins ti tui ções de en si no
su pe ri or. Se gun do o MEC, a me di da
foi im por tan te pa ra as se gu rar “a li su ra
e a trans pa rên cia do pro ces so se le ti- 
vo”.

Os can di da tos não pré-se le ci o na- 
dos na cha ma da úni ca do Fi es po dem
dis pu tar uma das va gas ofer ta das por
meio da lis ta de es pe ra. Di fe ren te- 
men te dos pro ces sos se le ti vos do Sis- 
te ma de Se le ção Uni fi ca da e do Pro- 
gra ma Uni ver si da de Pa ra To dos, pa ra
par ti ci par da lis ta de es pe ra do Fi es
não é ne ces sá rio ma ni fes tar in te res se.
To dos os não pré-se le ci o na dos na
cha ma da úni ca se rão, au to ma ti ca- 
men te, in cluí dos na lis ta de es pe ra. O
pra zo de con vo ca ção por meio da lis ta
de es pe ra é do dia 4 até às 23h59 de 31
de agos to.

Po de se ins cre ver na se le ção do Fi es
o can di da to que te nha par ti ci pa do do
Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio, a

par tir da edi ção de 2010, e que te nha
al can ça do mé dia das no tas nas pro- 
vas igual ou su pe ri or a 450 pon tos. O
in te res sa do não po de ter ze ra do a re- 
da ção e de ve ter ren da fa mi li ar men- 
sal bru ta, por pes soa, de até três sa lá-
ri os mí ni mos.

O Fi es é um pro gra ma do MEC que
con ce de fi nan ci a men to a es tu dan tes
em cur sos su pe ri o res não gra tui tos
em ins ti tui ções de edu ca ção su pe ri or
par ti cu la res que par ti ci pam do pro- 
gra ma.O Fi es é um mo de lo de fi nan ci- 
a men to es tu dan til mo der no, di vi do
em di fe ren tes mo da li da des, po den do
ter ju ros ze ro a quem mais pre ci sa e
uma es ca la de fi nan ci a men tos que
va ria con for me a ren da fa mi li ar do
can di da to.

SAU LO DU AI LI BE

CASO DIOGO SARNEY

Preso suspeito de roubar
carro usado no crime

FIAT ARGO USADO NO CRIME FOI ROUBADO NO DIA 13 DE JUNHO

FOTOS: THADEU PABLO

Uma ope ra ção da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés
da De le ga cia Es pe ci a li za da de Rou bos e Fur tos de Veí cu- 
lo (DRFV), vin cu la da à Su pe rin ten dên cia de Ci vil da Ca- 
pi tal (SPCC), pren deu uma pes soa sus pei ta de ter par ti- 
ci pa do no cri me de rou bo a veí cu lo.

Es te veí cu lo se ria o Fi at Ar go, de cor ver me lha, que foi
uti li za do no cri me de ho mi cí dio que vi ti mou o pu bli ci- 
tá rio Di o go Adri a no Cos ta Cam pos, o Di o go Sarney, de
41 anos, no dia 16 de ju nho, des te ano.

Os po li ci ais da DRFV de ram cum pri men to a man da- 
do de pri são pre ven ti va con tra um sus pei to de rou bar o
veí cu lo, no dia 13 de ju nho, no bair ro Ca lhau, mais pre- 
ci sa men te no Bar ra mar.

O rou bo foi três di as an tes do as sas si na to do pu bli ci- 
tá rio. O sus pei to pre so, te ria rou ba do o Fi at Ar go, de cor
ver me lha, jun ta men te com um com par sa, que já foi
iden ti fi ca do, mas ain da con ti nua fo ra gi do.

A du pla rou bou o veí cu lo de mo to ris ta de apli ca ti vo
nas ime di a ções do Bar ra mar, e di as após uti li zou o car ro
no ho mi cí dio na La goa da Jan sen.

Após in ves ti ga ções con jun tas en tre a Su pe rin ten dên- 
cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP) e a DRFV,
o sus pei to foi pre so tem po ra ri a men te pe lo ho mi cí dio
co me ti do.

An tes que con se guis se sair pe lo fim do pra zo da pri- 
são tem po rá ria, foi re pre sen ta do pe la pri são pre ven ti va
do rou bo do veí cu lo e da do o de vi do cum pri men to.

O que fa rá com que o sus pei to con ti nue pre so e a dis- 
po si ção da Jus ti ça pa ra res pon der pe los atos cri mi no sos
co me ti dos.

ARAÇAGI

PM interrompe festa
com 1.500 pessoas

O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL FOI CONDUZIDO PELA PM

Uma ca sa de even tos foi al vo da Ope ra ção Pos to Se- 
gu ro, re a li za da no úl ti mo sá ba do (25), no bair ro do Ara- 
ça gi. 

Na oca sião, mais de 1500 pes so as es ta vam reu ni das
em uma fes ta clan des ti na, cau san do aglo me ra ção.

Du ran te a fis ca li za ção, fo ram re gis tra das ain da di ver- 
sas ir re gu la ri da des, co mo au sên cia de ál co ol em gel, uso
de más ca ras e abu so do uso de be bi da al coó li ca e subs- 
tân ci as ilí ci tas.

O pro pri e tá rio do imó vel foi con du zi do pe la Po li cia
Mi li tar até a De le ga cia, após in frin gir o ar ti go 268 do Có- 
di go Pe nal, que tra ta so bre as nor mas pa ra evi tar a pro- 
pa ga ção de do en ças in fec ci o sas, ca so da Co vid-19.

A ope ra ção foi co or de na da pe lo De par ta men to Es ta- 
du al de Trân si to do Ma ra nhão (De tran-MA), em par ce- 
ria com o Ba ta lhão de Po lí cia Mi li tar Ro do viá ria (BPRV),
o Ins ti tu to de Pro mo ção e De fe sa do Ci da dão e Con su- 
mi dor do Ma ra nhão (Pro con-MA) e a Vi gi lân cia Sa ni tá- 
ria.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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Com salários de até R$ 6 mil, as oportunidades para o concurso de Olinda Nova do
Maranhão são para todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão até 3 de agosto

LU CI A NA GO MES

R$  6 MIL EM SALÁRIOS

Concurso com 106
vagas é prorrogado
SAULO DUAILIBE

• Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi ços Di- 
ver sos (17)
• Vi gia (10)
• Mo to ris ta D (5)
• Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (10)
• Pro fes sor de 1º ao 5º Ano (7)
• Fis cal Tri bu tá rio (1)
• Guar da Mu ni ci pal (3)
• Agen te de Trân si to (2)
• Téc ni co em En fer ma gem (7)
• Téc ni co em Saú de Bu cal (4)
• Agen te Co mu ni tá rio de Saú de (8)
• En ge nhei ro Agrô no mo (1)
• Mé di co (6)
• En fer mei ro (3)
• En fer mei ro‐Obs te tra (1)
• Den tis ta (2)
• Psi có lo go (1)
• Fo no au dió lo go (1)
• Fi si o te ra peu ta (1)
• Mé di co Ve te ri ná rio (1)
• As sis ten te So ci al (1)
• Quí mi co (1)
• Edu ca dor Fí si co (1)
• Te ra peu ta Ocu pa ci o nal (1)

A
s ins cri ções pa ra o con cur so 
pú bli co da Pre fei tu ra de Olin- 
da No va do Ma ra nhão fo ram 
pror ro ga das. O no vo pra zo 

pa ra que os in te res sa dos pos sam ga- 
ran tir a par ti ci pa ção no cer ta me se rá 
até às 23h59 do dia 3 de agos to des te 
ano.

As opor tu ni da des são pa ra a con- 
tra ta ção de pro fis si o nais de en si nos 
fun da men tal, mé dio/téc ni co e de ní- 
vel su pe ri or. A or ga ni za do ra do even- 
to é o Ins ti tu to Le ga tus. Se rá co bra da 
a ta xa de par ti ci pa ção que al ter na de 
R$ 80 a R$ 120.

São 106 va gas no to tal, dis tri buí- 
das en tre os car gos de:

• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Lín gua 
Por tu gue sa (4)
• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Lín gua 
In gle sa (1)
• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má- 
ti ca (3)
• Pro fes sor do 6º ao 9º Ano – Edu ca- 
ção Fí si ca (2)
• Pro fes sor de Edu ca ção Es pe ci al (1)

Sa lá ri os e pro vas

A PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DEVE SER NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020

DIVULGAÇÃO

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o- 
nais de ve rão de sem pe nhar ati vi da des 
em car ga ho rá ria de 20 a 40 ho ras se- 
ma nais, com sa lá ri os que al ter nam de 
R$ 1.045 a R$ 6 mil ao mês, além de 
ou tros be ne fí ci os.

No que diz res pei to a clas si fi ca ção 
dos par ti ci pan tes ins cri tos, se rão re a- 
li za das du as eta pas com pos tas por 

pro va ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó-
rio e clas si fi ca tó rio pa ra to dos os car- 
gos, e pro va de tí tu los, de ca rá ter clas-
si fi ca tó rio, pa ra as fun ções de pro fes- 
so res.

A pro va ob je ti va, que es tá pre vis ta 
pa ra ser apli ca da em dois pe río dos di-
fe ren tes, no dia 27 de se tem bro de 
2020, se rá ca rac te ri za da nas dis ci pli- 
nas de lín gua por tu gue sa, ra ci o cí nio 
ló gi co ‐ ma te má ti co, no ções de in for- 
má ti ca, atu a li da des e de co nhe ci men- 
tos es pe cí fi cos, lo cais e pe da gó gi cos.

Va le res sal tar que den tre o quan ti- 
ta ti vo de va gas ofer ta das há chan ces 
re ser va das às pes so as que se en qua- 
dram nos re qui si tos do edi tal.

Es te Con cur so Pú bli co se rá vá li do 
por dois anos e po de rá ser pror ro ga do 
uma úni ca vez, por igual pe río do.

Confira vagas de emprego disponíveis essa semana

POR CONTA DA PANDEMIA, ALGUMAS EMPRESAS NÃO ESTAVAM CONTRATANDO, MAS AGORA DIVERSAS VAGAS ESTÃO ABERTAS

Mais uma se ma na co me çou e, com
ela, vá ri as opor tu ni da des de em pre go
pa ra vo cê que es tá pre ci san do mu dar
de vi da. 

Por con ta da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus, al gu mas em pre sas não es- 
ta vam con tra tan do. Mas, ago ra, di ver- 
sas va gas já es tão sen do ofe re ci das e
es se é o mo men to de vo cê ten tar um
em pre go me lhor.

For nei ro for no a le nha – Sem ex- 
pe ri ên cia. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: piz za- 
ri a del la cos ta@gmail.com

Téc ni co Ele trô ni ca – En si no mé dio
com ple to, ha bi li da de com in for má ti- 
ca, ex pe ri ên cia na área. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: oli vei ra.se le- 
cao.2020@gmail.com

Es to quis ta – En si no mé dio com- 

ple to, ha bi li da de com in for má ti ca,
ex pe ri ên cia na área. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: oli vei ra.se le- 
cao.2020@gmail.com

Téc ni co em ele tro e le trô ni ca – Com
ex pe ri ên cia. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas.te le com.slz@gmail.com

Aten den te – In te res sa dos de vem
en ca mi nha cur rí cu lo com fo to pa ra o
e-mail: fri go bo madm@hot mail.com –
No tí tu lo co lo que o no me da va ga que
de se ja

Açou guei ro – In te res sa dos de vem
en ca mi nha cur rí cu lo com fo to pa ra o
e-mail: fri go bo madm@hot mail.com.
No tí tu lo co lo que o no me da va ga que
de se ja

Vi de o ma ker – Ex pe ri ên cia na fun- 
ção; edi ção, cap ta ção de ví de os e fo to- 
gra fia; ha bi li da de com di fe ren tes
equi pa men tos e ex pe ri ên cia com

softwa res. In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas li o nup@gmail.com

Sushi man – 2 va gas dis po ní veis,
com ex pe ri ên cia e dis po ni bi li da de
pa ra o tur no diur no e no tur no. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu- 
lo com fo to pa ra o e-mail: con ta to.bo- 
na zo@ou tlo ok.com

Me câ ni co e au xi li ar de me câ ni co –
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur- 
rí cu lo pa ra o e-mail: au to mo ti va con- 
tra ta@gmail.com

Ven de dor – Ex pe ri ên cia com ven-
das de ar ti gos es por ti vos, dis po ni bi li- 
da de de ho rá rio, co nhe ci men to in ter- 
me diá rio em in for má ti ca. In te res sa-
dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa- 
ra o e-mail: vagasv98@gmail.com

Aten den te de bal cão – Dis po ni bi li- 
da de de ho rá rio. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: venezasorvetes01@gmail.com

ATO DE HEROÍSMO

PMs resgatam bebê
de carro submerso

O CARRO CAIU DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO

Na úl ti ma sex ta-fei ra (24), dois po li ci ais mi li ta res de
Im pe ra triz fi ze ram um res ga te he roi co, na ci da de de Ri- 
a chão, on de du as pes so as que es ta vam a bor do de um
veí cu lo, que caiu de ci ma de uma pon te.

O car ro fi cou com ple ta men te sub mer so, sen do que
um jo vem de 17 anos e um be bê de 3 anos, fi ca ram pre- 
sos den tro do veí cu lo. O aci den te ocor reu após a con du- 
to ra ter per di do o con tro le do veí cu lo e caí do de ci ma de
um pon te, que fi ca nu ma es tra da vi ci nal que li ga o mu- 
ni cí pio de Ri a chão ao po vo a do Po ço Azul.

A con du to ra con se guiu se sol tar e sair do veí cu lo. Os
sol da dos da PM Edu ar do Si pião e Clayton, que es ta vam
in do pa ra o Po ço Azul, per ce be ram o gra vi da de do aci- 
den te e ao pa ra rem seus veí cu los aten de ram ao pe di do
de so cor ro da se nho ra em de ses pe ro.

Eles mer gu lha ram e com mui ta di fi cul da de con se gui- 
ri am ti rar o ado les cen te de den tro do veí cu lo e em se gui- 
da o be bê que es ta va pre so a ca dei ri nha. O ado les cen te
es ta va de so ri en ta do e o be bê já de sa cor da do, sen do ne- 
ces sá rio uma ma no bra de RCP pa ra tra zer o be bê de vol- 
ta à vi da.

Se gun do os po li ci ais mi li ta res, o res ga te foi di fí cil pe la
água es cu ra e pe los pa re dões de pe dra do rio. A fa mí lia
em ques tão vi nha de Ma ra bá, no Pa rá. Se gun do in for- 
ma ções to dos pas sam bem. (S.D)

ITINGA

Garoto morre ao ser
atingindo por reboque

O REBOQUE SE SOLTOU DO VEÍCULO E ATINGIU A VÍTIMA

Um ado les cen te, iden ti fi ca do co mo Ro gé rio Sil va
Sou sa, de 14 anos, mor reu após ser atro pe la do por uma
car ro ci nha que se des pren deu de uma ca mi nho ne te, em
Itin ga do Ma ra nhão, na BR-010. O aci den te ocor reu no
km 350, na fren te da ca sa da ví ti ma que veio a óbi to no
lo cal.

De acor do com in for ma ções da Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF), quan do che ga ram ao lo cal, o cor po do ado- 
les cen te já ha via si do des lo ca do pa ra a fu ne rá ria, e en- 
con tra ram um veí cu lo do ti po re bo que, de cor azul, que
es ta va atre la do a uma Toyota Hi lux, de cor pra ta.

Os agen tes en tão iden ti fi ca ram após aná li se, que a es- 
tru tu ra de co ne xão do veí cu lo com a ca mi nho ne te es ta- 
va rom pi da, a prin ci pal mo ti va ção pe la qual a car ro ci- 
nha des pren deu e saiu da fai xa pa ra o acos ta men to,
atin gin do as sim o ci clis ta.

Ain da se gun do a PRF, o re bo que não es ta va amar ra do
ao veí cu lo tra ci o na dor com uma cor ren te de se gu ran ça,
dis po si ti vo ne ces sá rio e obri ga tó rio pa ra uso de en ga tes
pa ra evi tar que ca so se ja rom pi do o en ga te ou es tru tu ra
do re bo que o veí cu lo re bo ca do não saia des go ver na do.
A obri ga ção es tá pre vis ta na re so lu ção do CON TRAN nº
197/06 e nº 234/07 no ar ti go 6°.

Quan do a equi pe da PRF che gou ao lo cal, foi cons ta- 
ta do que o sí tio de co li são es ta va par ci al men te des fei to,
com o cor po já trans por ta do por ser vi ço de fu ne rá ria.
Au sen te tam bém o con du tor e a ca mi nho ne te.

O con du tor da ca mi nho ne te fu giu do lo cal e se apre- 
sen tou al gu mas go ras de pois na de le ga cia de Po lí cia Ci- 
vil em Açai lân dia, jun ta men te com seu ad vo ga do. Ele
res pon de rá por ho mi cí dio cul po so na di re ção de veí cu- 
lo au to mo tor.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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FMF custeia testes RT-PCR para cada equipe, antes dos jogos, mas como a tabela tem
programação a cada três dias, os clubes não farão testagem nesse intervalo

NE RES PIN TO

• Con for me es pe ci fi ca do nas di re tri -
zes da Fe de ra ção, o tes te é con di ção
de jo go, de ven do os clu bes apre sen ta -
rem os re sul ta dos e lau do mé di co. A
au sên cia acar re ta rá em WO.
• O exa me pa ra o rei ní cio do Es ta du al
faz par te do Pro to co lo apre sen ta do e
apro va do pe lo Go ver no do Es ta do.
• O exa me de ve ser re a li za do an tes do
rei ní cio da com pe ti ção e, de pois, as
pes so as en vol vi das di re ta men te com
o ti me pas sam a ser mo ni to ra das por
ques ti o ná rio epi de mi o ló gi co. Não há
a pre vi são de tes tes pa ra ca da jo go.
• A CBF di vul gou as Di re tri zes Ope ra -
ci o nais de su as com pe ti ções, com a
pre vi são, de: quan ti ta ti vo de in te gran -
tes das de le ga ções, for ças de se gu ran -
ça, im pren sa, apoio, ar bi tra gem; ti po
de tes te obri ga tó rio a ser apli ca do (RT
PCR); pro to co los pré-jo go, jo go e pós-
jo go.

TESTES DE COVID-19

Clubes e federação
chegam a um acordo

D
e pois de até pre pa ra rem a
mi nu ta de uma car ta ao
pre si den te da Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol

(FMF) re la tan do a in vi a bi li da de fi- 
nan cei ra pa ra per ma ne cer na dis pu ta
do res tan te do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se, em fa ce dos al tos cus tos com
a re a li za ção dos tes tes RT-PCR Sars-
Co vid-19, os oi to clu bes que par ti ci- 
pam da com pe ti ção de sis ti ram da
ideia, ape sar das des pe sas que fa rão
no de cor rer do cer ta me. Mo ti vo: a en- 
ti da de vai ban car boa par te dos exa- 
mes, que tam bém não mais se rão exi- 
gi dos an tes de ca da par ti da em fa ce
do tem po de in ter va lo (até três di as),
con for me ob ser va do na ta be la de ta- 
lha da até o fim da pri mei ra fa se.

Du ran te uma vi de o con fe rên cia re- 
a li za da na úl ti ma sex ta-fei ra, um gru- 
po de di ri gen tes de ba teu o pro ble ma
e che gou à con clu são de que uma pro- 
pos ta de ve ria ser en ca mi nha da à fe- 
de ra ção, pro pon do en tre ou tras coi- 
sas, o se guin te: “Com ba se em re co- 
men da ções dos de par ta men tos mé di- 
cos das equi pes, ado tar a tes ta gem so- 
ro ló gi ca rá pi da com afe ri ção dos in di- 
ca do res Igm e Igg pa ra a de tec ção e
con se quen te iden ti fi ca ção do es tá gio
da do en ça em atle tas e de mais pro fis- 
si o nais, cu jos re la tó ri os se rão en ca- 
mi nha dos tem pes ti va men te pe los
clu bes de vi da men te as si na dos pe los
mé di cos res pon sá veis à Fe de ra ção
Ma ra nhen se de Fu te bol (FMF). Após
o rei ní cio da com pe ti ção, a ca da 15 di- 
as os clu bes re a li za rão tes tes RT-PCR

Sars-Co vid-19, por amos tra gem, em
um atle ta, um in te gran te da co mis são
téc ni ca e um co la bo ra dor per ma nen- 
te da agre mi a ção”.

A no ta en cer ra va afir man do: “Fa ce
à in vi a bi li da de fi nan cei ra dos clu bes
re a li za rem to dos os tes tes TR-PCR
Sars-Co vid-19, con for me pro põe Ofí- 
cio Cir cu lar 12/2020-DCO FMF, e da
re co men da ção mé di ca e ci en tí fi ca,
que ga ran te a se gu ran ça à saú de de
atle tas e de mais co la bo ra do res, da
tes ta gem so ro ló gi ca, tor na-se in viá vel
par ti ci pa ção dos clu bes no cam pe o- 
na to, sal vo na even tu a li da de da FMF
vi a bi li zar o cus teio de tais pro ce di- 
men tos”.

Rob son Paz, pre si den te do MAC,
que en ca be ça va o mo vi men to, dis se  à
re por ta gem de O Im par ci al, que sem
a una ni mi da de (Sam paio não apro- 
vou) e com a li be ra ção de dez tes tes
pa ra os clu bes, an tes dos jo gos, a car ta
fi cou sem efei to. “É ver da de que a ca- 
da ro da da ne ces si ta mos de 20 a 30
tes tes, que cus tam R$ 240 ca da, mas a
ta be la pre vê jo gos de três em três di as.
Ou se ja, não dá, por que os re sul ta dos
não sa em no mes mo dia. Além dis so a
fe de ra ção aco lheu em par te nos sa su- 
ges tão”. En tre um jo go e ou tro os clu- 
bes fa rão ape nas um mo ni to ra men to
com ques ti o ná rio jun to aos atle tas e
co mis são téc ni ca. An te ri or men te, a
FMF exi gia os tes tes an tes de ca da
par ti da, mas a pró pria en ti da de ob- 
ser vou que is so se rá in viá vel de pois
que a CBF aper tou o ca len dá rio com
jo gos do Bra si lei rão. “O Ma ra nhão faz
os tes tes ago ra, an tes do jo go com o
Ju ven tu de, mas co mo a ta be la mar ca
a par ti da con tra o Mo to pa ra ter ça-fei- 

ra, aí não há tem po”, ana li sou o di ri- 
gen te ma que a no. Nes se ca so, se rá fei- 
to ape na só mo ni to ra men to dos atle- 
tas e mem bros da co mis são téc ni ca. É
pro vá vel que só ha ja no va men te exa- 
mes a par tir da se gun da fa se. Com a
aju da da FMF, di mi nu em os gas tos de
to dos os clu bes dis pu tan tes. Quem
não apre sen tar o tes te RT-PRC an tes
de ca da jo go se rá pu ni do com um W.O
ad mi nis tra ti vo, se gun do a FMF.

FMF in for ma so bre os tes tes
A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te-

bol, por de li be ra ção do pre si den te
An to nio Amé ri co, irá dis po ni bi li zar 10
tes tes RT PCR SARS Cov 2 pa ra os clu- 
bes dis pu tan tes da Sé rie A do Cam pe-
o na to Ma ra nhen se. Além dis so, a FMF
re a li za rá os tes tes na ar bi tra gem, co- 
la bo ra do res, PMs e Bom bei ros.

RINGUE

Holyfield não guarda
mágoas de Mike Tyson

EVANDER HOLYFIELD DURANTE TREINO DE SUA PREPARAÇÃO

A ex pec ta ti va aca bou não se con cre ti zan do. En quan- 
to o mun do do bo xe es pe ra va pe lo ter cei ro du e lo con tra
Evan der Holyfield, Mi ke Tyson anun ci ou que vol ta rá aos
rin gues con tra Roy Jo nes Jr. E a de ci são de cep ci o nou fãs
e o pró prio Holyfield. Em en tre vis ta ao por tal Bo xingS- 
ce ne, o pu gi lis ta ad mi tiu que es pe ra va um re en con tro
com o an ti go ri val. “Mi ke po de ter de se ja do ou tra ex po- 
si ção an tes de lu tar co mi go. Ao fa zer is so, po de atra pa- 
lhar um fu tu ro (con tra mim). Nós con ver sa mos so bre is- 
so, mas não ha via na da só li do no pa pel. Sa bía mos que
que ría mos fa zer is so pri mei ro. Quan do vo cê faz o se- 
gun do, as pes so as vão jul gar co mo é o pri mei ro. Os fãs
po dem não que rer vê-lo no va men te quan do vo cê chei ra
mal. Tu do se re su me a: “Ele re al men te quer lu tar co mi- 
go?”. To do mun do quer nos ver fa zen do is so, en tão o
que ele es tá fa zen do?”, ques ti o na Holyfield.

A lu ta en tre Tyson e Roy Jo nes Jr. es tá mar ca da par o
dia 12 de se tem bro. Holyfield, po rém, diz que não guar- 
da res sen ti men tos em re la ção ao ami go. “Eu não pos so
es pe cu lar. O que acon te ceu acon te ceu. Eu es ta va li dan- 
do ape nas com uma pes soa. Vou li gar pa ra o meu ra paz
(em pre sá rio) e ver o que es co lhe mos fa zer. Não é co mo
se [uma lu ta de Tyson] fos se uma ga ran tia. As pes so as fa- 
zem o que es co lhem. Não te nho pro ble mas com o que
as pes so as que es co lhem e to mam uma de ci são com ba- 
se em que di re ção de se jam se guir. Tu do bem pa ra mim.
Nós ape nas te mos que se guir em fren te. Não te nho pro- 
ble mas, nós es ta mos bem com is so. Eu não es tou cha te- 
a do. Não há ra zão pa ra fi car cha te a do. De se jo-lhe tu do
de bom”, afir mou. Holyfield afir mou que vai con ti nu ar
trei nan do e ana li sa ou tras op ções pa ra vol tar aos rin- 
gues aos 57 anos.

PAULISTÃO

Veja os duelos das quartas de final

O CORINTHIANS VAI ENCARAR O BRAGANTINO  EM JOGO ÚNICO NO MEIO DESTA SEMANA

RODRIGO COCA/AG. CORINTHIANS

San tos x Pon te Pre ta; Pal mei ras x San to
An dré; São Pau lo x Mi ras sol e Bra gan ti no x
Co rinthi ans são os con fron tos das quar tas
de fi nal do Cam pe o na to Pau lis ta. Água
San ta e Oes te es tão re bai xa dos pa ra a Sé rie
A2.

As quar tas de fi nal, em jo go úni co, se rão
dis pu ta das com dois jo gos nes ta quar ta e
dois jo gos na quin ta. A Fe de ra ção Pau lis ta
de Fu te bol de ve di vul gar as da tas, os ho rá- 
ri os e os lo cais dos qua tro du e los que de fi- 
ni rão os se mi fi na lis tas.

As úl ti mas três va gas nas quar tas fo ram
de ci di das no úl ti mo do min go: a Pon te Pre- 
ta, que cor ria ris co de re bai xa men to, fi cou
com o se gun do lu gar do Gru po A ao ba ter o
Mi ras sol por 1 a 0, em São Ber nar do do
Cam po. No Gru po C, o mes mo Mi ras sol
ob te ve a clas si fi ca ção mes mo der ro ta do.

No Gru po D, o Co rinthi ans ga ran tiu o lu- 
gar nas quar tas de fi nal ao ven cer o Oes te
por 2 a 0, em Ba ru e ri, e con tar com a vi tó ria
do São Pau lo por 3 a 1 so bre o Gua ra ni, na
Vi la Bel mi ro. O Ti mão pe ga o Bra gan ti no,
do no da me lhor cam pa nha ge ral.

Na par te de bai xo da ta be la, Água San ta,
que em de ter mi na do mo men to da ro da da
che gou a es tar se clas si fi can do pa ra o ma- 
ta-ma ta, e Oes te fo ram re bai xa dos. Am bos
in te gra vam o Gru po A. A equi pe de Di a de- 
ma per deu por 2 a 1 de vi ra da pa ra o Pal- 
mei ras, en quan to o ti me de Ba ru e ri foi ba- 
ti do pe lo Co rinthi ans. Em Ita que ra, o San- 
tos che gou a abrir 2 a 0, mas le vou a vi ra da
por 3 a 2 do No vo ri zon ti no. A Fer ro viá ria
ba teu a In ter de Li mei ra por 2 a 0. Do no da
me lhor cam pa nha, o Bra gan ti no ba teu o
Bo ta fo go-SP por 2 a 0.

FLAMENGO

Carvalhal recebe boas referências

O TÉCNICO DE 54 ANOS ACABOU DE CLASSIFICAR O RIO AVE PARA A PRÓXIMA LIGA EUROPA

A di re to ria do Fla men go es tá na Eu ro pa
ne go ci an do com al guns trei na do res es- 
tran gei ros pa ra es co lher o pró xi mo co- 
man dan te da equi pe, após a saí da de Jor- 
ge Je sus. E após con ver sas com os es pa- 
nhóis Fer nan do Hi er ro e Domènec Tor- 
rent, Mar cos Braz e Bru no Spin del es tão
em Por tu gal pa ra con ver sar com Car los
Car va lhal.

O téc ni co por tu guês de 54 anos aca bou
de clas si fi car o Rio Ave pa ra a pró xi ma edi- 
ção da Li ga Eu ro pa (fa se qua li fi ca tó ria),
com a vi tó ria por 2 a 0 so bre o Bo a vis ta, no
úl ti mo fi nal de se ma na. O re sul ta do dei- 
xou a equi pe na 5ª po si ção, com 55 pon- 
tos, um re cor de de pon tu a ção pa ra o clu- 
be na Pri mei ra Li ga lu sa.

Tra ba lhan do di re ta men te com o téc ni- 
co, o go lei ro ca pi xa ba Pau lo Vi tor, que es tá
no clu be des de agos to de 2018, deu bo as
re fe rên ci as so bre o tra ba lho do lu si ta no.
“Ele é um bom trei na dor, tra ba lha bem,
com um bom pla no de jo go. É um trei na- 

dor que gos ta de ter a bo la, não gos ta que
os jo ga do res de em chu tão, é ra ro man dar
fa zer is so. Mas é um trei na dor que gos ta
de ter a pos se de bo la e fi na li zar, além de
ver a equi pe bem pos ta da em cam po. Ele é
mui to in te li gen te e tra ba lha dor”.

Car los Car va lhal che gou ao Rio Ave
nes ta atu al tem po ra da após pas sa gens re- 
cen tes pe los in gle ses Swan sea e Shef fi eld
Wednesday. O téc ni co tam bém tem ex pe- 
ri ên cia no fu te bol tur co, on de co man dou
o Is tan bul Ba sak sehir e o Be sik tas. Em
Por tu gal, Car va lhal foi trei na dor de vá ri os
ti mes, com des ta que pa ra o Spor ting, Ma- 
rí ti mo e Vi tó ria de Se tú bal.

Já o ca pi xa ba Pau lo Vi tor tem 31 anos. O
go lei ro foi re ve la do pe lo Vi tó ria-ES e já
atu ou por Bo ta fo go-SP, Ara cruz, Au dax
Rio e tam bém pe lo Rio Bran co-ES, on de
foi cam peão ca pi xa ba em 2015. Após es se
tí tu lo, Pau lo Vi tor se guiu pa ra Por tu gal
on de ini ci ou a sua tra je tó ria eu ro peia no
Var zim e des de 2018 es tá no Rio Ave.

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020
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Mer ca do cheio de op ções

Net flix

Ama zon Pri me

HBO GO

Globoplay

Te le ci ne Play

Ap ple TV

Starzplay

Be las Ar tes à la car te

Phi los

Mu bi

Lo o ke

Disney

Televisão

Conteúdos e preços do
Streaming no Brasil

R
e cor dis ta de au di ên cia na TV bri tâ ni ca, a sé rie
Nor mal pe o ple, lan ça da em abril, che gou ao
Bra sil na úl ti ma se ma na. Po rém, ape nas quem
as si na o ser vi ço Starzplay po de rá con fe rir a his- 

tó ria. Ou tro se ri a do de des ta que em tem pos de qua ren- 
te na foi o ale mão Dark, dis po ní vel com ex clu si vi da de na
Net flix, que tam bém abri ga par te dos lan ça men tos ci ne- 
ma to grá fi cos des de mar ço. Já pa ra as sis tir aos epi só di os
de Fle a bag, ven ce do ra de qua tro prê mi os no Emmy e
dois no Glo bo de Ou ro do ano pas sa do, é pre ci so ter
aces so ao Ama zon Pri me Vi deo. Ten dên cia des de an tes
da pan de mia, os ser vi ços de stre a ming se di ver si fi cam
no Bra sil e dis pu tam a fi de li da de de as si nan tes, so bre tu- 
do nu ma épo ca em que se tor nam al ter na ti va im por tan- 
te no mer ca do.

Lan ça da em ou tu bro de 2012 no Bra sil, a nor te-ame- 
ri ca na Net flix se tor nou o gran de no me do ra mo no
mun do e em 2019 pas sou a mar ca de 10 mi lhões de as si- 
nan tes no país. Na úl ti ma se ma na, a em pre sa anun ci ou
que, glo bal men te, ga nhou no vos 10 mi lhões de as si nan- 
tes du ran te a pan de mia. O to tal no pla ne ta já pas sa de
190 mi lhões. Ape sar do su ces so e va ri e da de de tí tu los
ori gi nais, co mo são cha ma das as pro du ções fei tas pe la
pró pria em pre sa e exi bi das na pla ta for ma com ex clu si- 
vi da de, a exem plo de Stran ger things, Hou se of cards e
La ca sa de pa pel, e al guns fil mes de su ces so re cen te, co- 
mo O ir lan dês, Dois pa pas e Ro ma, a po si ção é ca da vez
me nos he gemô ni ca.

Tam bém em 2019, a Ama zon Pri me Vi deo, atre la da à
gi gan te do co mér cio vir tu al, abriu ope ra ções no Bra sil.
Além do su ces so Fle a bag, sé rie de co mé dia ori gi nal- 
men te pro du zi da pe la BBC, seu ca tá lo go ain da in clui
The mar ve lous Mrs. Mai sel, cri a da em seus pró pri os es- 
tú di os e pre mi a da no Emmy 2018, e tí tu los mais re cen- 
tes e de boa re cep ção, co mo Lit tle fi res everywhere, lan- 
ça da du ran te a qua ren te na, es tre lan do Re e se Withers- 
po on. As op ções cres cem a ca da mês, in cluin do su ces- 
sos de ou tros tem pos da TV, co mo The of fi ce e Ar qui vo X,
e fil mes de vá ri as épo cas. Des ta que pa ra o lon ga de ter- 
ror Mid som mar – O mal não es pe ra a noi te, de Ari As ter,
con si de ra do um dos gran des su ces sos re cen tes do gê ne- 
ro, e a co mé dia dra má ti ca Gre en bo ok: o guia, pre mi a do
no Os car 2019.

Em ja nei ro, a em pre sa anun ci ou que já so ma va 150
mi lhões de as si nan tes em to do o mun do. O le que de
pro du ções pró pri as de ve am pli ar nos pró xi mos tem pos,
in clu si ve com tí tu los fei tos no Bra sil, co mo já faz a Net- 
flix. Po si ci o na das co mo as du as gran des mar cas in ter- 
na ci o nais do se ria “o fu tu ro do en tre te ni men to do més ti- 
co”, que já é re a li da de no pre sen te, no Bra sil elas en fren- 
tam tam bém a con cor rên cia de ser vi ços de emis so ras
co nhe ci das da TV por as si na tu ra. A HBO GO, por exem- 
plo, dis po ni bi li za in te gral men te a mul ti-pre mi a da co le- 
ção de sé ri es pro du zi das por ela, in cluin do to das as
tem po ra das de Ga me of th ro nes e Westworld, e as mi nis- 
sé ri es Chernobyl e Sharp ob jects, além de fil mes pro du- 
zi dos por es tú di os par cei ros. Des ta que pa ra Co rin ga, in- 
cluí do nes te ano.

Ca tá lo go abran gen te pa ra os ci né fi los, ou tra op ção é
o Te le ci ne Play, cu jo ca tá lo go abran ge des de clás si cos do
ci ne ma, de di re to res con sa gra dos co mo Go dard, Ag nés
Var da, Fel li ni e Hit ch cock, até gran des lan ça men tos do
pre sen te, a exem plo do sul-co re a no Pa ra si ta, me lhor fil- 
me no Os car des te ano, já dis po ní vel pa ra as si nan tes do
ser vi ço. Por lá tam bém es tão al guns dos gran des su ces- 
sos de bi lhe te ria, na ci o nais e es tran gei ros, par te dos fil- 
mes do cha ma do “Uni ver so Ci ne ma to grá fi co Mar vel”,
ani ma ções e ou tros gê ne ros. Tan to o ser vi ço do Te le ci ne,
co mo o da HBO po dem ser as si na dos de for ma avul sa e
aces sa dos via ce lu lar, com pu ta dor, ta blet ou smart TV.
Quem já as si na os ca nais, via ope ra do ra de TV con ven ci- 
o nal, po de aces sar as pla ta for mas via lo gin.

O mes mo sis te ma va le pa ra o Glo bo Play, que ofe re ce
as pro du ções da emis so ra bra si lei ra, co mo no ve las e mi- 
nis sé ri es do pre sen te e do pas sa do, fil mes e tam bém no- 

vi da des ori gi nais, exi bi dos em pri mei ra mão, an tes de
irem pa ra a TV. Só na qua ren te na fo ram pe lo me nos
qua tro no vas pro du ções, in cluin do as sé ri es hu mo rís ti- 
cas elo gi a das pe lo pú bli co, co mo Sin ta-se em ca sa, com
Mar ce lo Ad net, e Diá rio de um con fi na do, com Bru no
Maz zeo. Ou se ja, o ser vi ço abri ga qua se tu do que é pro- 
du zi do pe los ca nais do gru po Glo bo, in cluin do sé ri es do
Mul tishow, GNT e Glo ob, dis po ní veis pa ra o as si nan te
ver quan do qui ser.

Aque ci do des de an tes da pan de mia, es se mer ca do
tem ain da ou tras op ções. Do na da no vi da de da úl ti ma
se ma na, a Starzplay, li ga da à emis so ra nor te-ame ri ca na
Starz, que per ten ce ao gru po Li ons ga te – um dos mai o- 
res do au di o vi su al mun di al –, che gou ao Bra sil no fim do
ano pas sa do. Além de Nor mal pe o ple, ela tem co mo
atra ti vo ou tras sé ri es ex clu si vas, de lan ça men to an te ri- 
or, co mo The act, Cas tle rock e Vi da.

O se gun do se mes tre de 2019 tam bém re gis trou a che- 
ga da da Ap ple TV + ao país. O stre a ming per ten cen te à
gi gan te da tec no lo gia te ve co mo car tão de vi si tas as sé ri- 
es The mor ning show, uma co mé dia dra má ti ca so bre os
bas ti do res dos pro gra mas de TV ma ti nais nor te-ame ri- 
ca nos com a pre sen ça de Jen ni fer Anis ton, Re e se
Withers po on e Ste ve Ca rell, e See, uma fic ção apo ca líp- 
ti ca com o “Aqua man” Ja son Mo moa.

Com po pu la ri da de ain da tí mi da por aqui, seu ca tá lo- 
go mais en xu to que o das con cor ren tes é fo ca do em seus
tí tu los ori gi nais. Um gran de pas so pa ra ten tar con quis- 
tar a au di ên cia foi da do no úl ti mo dia 10, quan do o ser- 
vi ço lan çou com ex clu si vi da de o ain da iné di to
Greyhound. Es tre lan do Tom Hanks, o fil me de guer ra di- 
ri gi do por Aa ron Sch nei der che ga ria aos ci ne mas no úl- 
ti mo tri mes tre, o que não acon te ceu por cau sa da pan- 
de mia. A Ap ple, en tão, com prou os di rei tos de exi bi ção
por US$ 70 mi lhões.

Com a exi bi ção de lan ça men tos com pro me ti da pe lo
fe cha men to das sa las de ci ne ma, em fun ção da CO VID-
19, os ser vi ços de stre a ming ga nham um trun fo a mais.
Cri a da no Bra sil, em 2015, a Lo o ke ofe re ce vá ri as no vi- 
da des ci ne ma to grá fi cas em seu ca tá lo go e ain da dá a
op ção do con su mo avul so de ca da fil me, me di an te pa- 
ga men to, pa ra quem não quer pa gar a men sa li da de.

Foi lá que es tre ou no Bra sil, por exem plo, o po lo nês
Cor pus Ch ris ti, de Jan Ko ma sa, in di ca do ao úl ti mo Os- 
car de Me lhor Fil me Es tran gei ro. O lon ga “en trou em
car taz” em abril co mo par te da pro gra ma ção do 7º Fes ti- 
val In ter na ci o nal de Ci ne ma de Bra sí lia, que usou a pla- 
ta for ma pa ra su as exi bi ções. A lis ta de op ções ain da reú- 
ne ou tros lan ça men tos re cen tes, co mo Uma vi da ocul ta,
de Ter ren ce Ma lick.

Lan ça do ano pas sa do, o Pe tra Be las Ar tes à La Car te
le va pa ra a in ter net o que se ria a pro gra ma ção do tra di- 
ci o nal Ci ne Be las Ar tes de São Pau lo. Des sa for ma, tor- 
na-se uma op ção de stre a ming pa ra quem apre cia o ci- 
ne ma al ter na ti vo e os fil mes de ar te. Du ran te a qua ren- 
te na, o ser vi ço lan çou o sul-co re a no O ho tel às mar gens
do rio (2018), de Hong Sang-soo, até en tão iné di to em
cir cui to co mer ci al no Bra sil, além de clás si cos do ci ne- 
ma in ter na ci o nal, co mo Vi a gem ao fim do Uni ver so
(Tche cos lo vá quia, 1963), de Jin dri ch Po lák. Ou tra al ter- 
na ti va aos block bus ters e pla ta for mas su per po pu la res é
o Mu bi, dis po ní vel pa ra o pú bli co bra si lei ro des de 2018.
Com um tra ba lho de cu ra do ria, um fil me é in cluí do a ca- 
da dia e ou tro é re ti ra do da pla ta for ma, ven ci do o pra zo
de exi bi ção, sen do sem pre 30 fil mes por mês no ca tá lo- 
go. Atu al men te, se en con tram Di vi no amor e Ven tos de
agos to, de Ga bri el Mas ca ro, e o do cu men tá rio O pro ces- 
so, de Ma ria Au gus ta Ra mos. A se le ção tam bém tem o is- 
lan dês Ecos (Rú nar rú nars son, 2019), exi bi do no úl ti mo
Fes ti val de Lo car no. Em bre ve, mais pos si bi li da des es ta- 
rão à dis po si ção dos con su mi do res. O ba da la do Disney
tem pre vi são de che ga da ao Bra sil ain da es te ano. Já lan- 
ça do nos EUA, a pla ta for ma abri ga rá pro du ções li ga das

à Disney, co mo a sé rie ori gi nal The man da lo ri an, per- 
ten cen te ao uni ver so ex pan di do de Star wars, ain da iné- 
di ta por aqui.

Sai ba mais so bre os prin ci pais ser vi ços de stre a ming
de fil mes e sé ri es dis po ní veis atu al men te:

Lan ça men to no Bra sil: ou tu bro de 2012
Men sa li da de: R$ 21,90
Des ta ques: Dark, Stran ger things, La ca sa de pa pel,

Dois pa pas

Lan ça men to no Bra sil: se tem bro de 2019
Men sa li da de: R$ 9,90
Des ta ques: Fle a bag, The mar ve lous Mrs. Mai sel, Mid- 

som mar – O mal não es pe ra a noi te

Lan ça men to no Bra sil: 2017
Men sa li da de: R$ 34,90
Des ta ques: Ga me of th ro nes, Chernobyl, Co rin ga

Lan ça men to: 2015
Men sa li da de: R$ 21,90
Des ta ques: Sin ta-se em ca sa e Diá rio de um con fi na- 

do

Lan ça men to: 2012
Men sa li da de: R$ 37,90
Des ta ques: Pa ra si ta, Ford vs Fer ra ri, Mi nha mãe é

uma pe ça 3, clás si cos ci ne ma

Lan ça men to no Bra sil: no vem bro
de 2019
Men sa li da de: R$ 9,90
Des ta ques: The mor ning show, Greyhound

Lan ça men to no Bra sil: ou tu bro de 2019
Men sa li da de: R$ 14,90
Des ta que: Nor mal pe o ple

Lan ça men to: se tem bro de 2019
Men sa li da de: R$ 9,90
Des ta ques: O ho tel às mar gens do rio

Lan ça men to: se tem bro de 2012
Men sa li da de: R$ 9,90
Des ta ques: stre a ming de di ca do ex clu si va men te aos

do cu men tá ri os

Lan ça men to no Bra sil: 2018
Men sa li da de: R$ 27,90
Des ta ques: Di vi no amor, Ven tos de agos to, O pro ces- 

so

Lan ça men to: 2015
Men sa li da de: R$ 16,90 (com pos si bi li da de de lo ca- 

ções avul sas de fil mes)
Fil me em des ta que: Cor pus Ch ris ti

Lan ça men to no Bra sil: no vem bro de 2020
Men sa li da de: ain da não es tá con fir ma da. Nos EUA,

cus ta US$ 6,99 (em tor no de R$ 30)
Des ta ques: Con teú dos da Disney, Pi xar, Mar vel, Star

wars e Nat Geo

São Luís, terça-feira, 28 de julho de 2020

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

