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

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

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

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

Muita gente, ainda hoje, se pergunta por que o maior investidor e fi-
nancista do Planeta, George Soros, abriu o cofre de sua benevolente 
Open Society Fundation para doar, de mão-beijada, US$ 1 milhão 
ao Maranhão, governado pelo “comunista” Flávio Dino?

O globalismo de Soros?

Natália Mandarino assume saúde de São Luís
O Prefeito Edivaldo Holanda Junior anunciou nesta terça-feira (28) Natália 

Ribeiro Mandarino como titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Ela 
já era secretária-adjunta da pasta desde 2017 e assume em substituição a Lula 

Fylho, exonerado da função no final de semana.  PÁGINA 8

De acordo com informações do secretário, após ser concluída a 1ª fase da consulta aos estudantes e pais do 3º ano do ensino médio 
da rede estadual, foi constatado que ainda há muita dúvida sobre a retomada das aulas presenciais no dia 10 de agosto. Por conta disso, a 

Seduc optou pelo adiamento do retorno das aulas presenciais da rede estadual e a nova data ainda não foi definida. 
PÁGINA 3

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

Três deputados tomam posse na Assembleia
Os deputados suplentes Fábio Braga (SD), Toca Serra (PCdoB) e Pastor 

Ribinha (PMN) foram empossados, ontem, pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB). Eles assumem no Parlamento 

Estadual em substituição aos titulares que saíram de licença. PÁGINA 5

Em nota, o DNIT informou que inicialmente estão previstos apenas serviços de pista. A previsão é concluir o cronograma de obras até o mês 
de dezembro deste ano, utilizando o investimento de R$ 80 milhões de reais, valor que consta no contrato da duplicação da BR. As equipes de 

trabalho estão se mobilizando para fazer a roçagem, limpeza do local e reconhecimento do terreno para o preparo. PÁGINA 9

Mais de 10 mil 
pessoas perderam 
emprego no Brasil 
no mês de junho

Jair Bolsonaro reage 
com ironia a pedido de 

pacto por emprego
 feito por Flávio Dino

Ministro afirma que 
país terá mais de 

100 leilões de ativos 
ainda este ano

PÁGINA 7 PÁGINA 10

Agora 
vai?

Obras da duplicação da BR-135 
começam na próxima segunda-feira{

PÁGINA 5
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Vírus x Doenças

Medo aumenta
mortes em casa

A
pan de mia mui tas ve zes tem con sequên ci as não
tão ób vi as, e que in flu em em ou tros as pec tos da
saú de. En tre 16 de mar ço, da ta que mar ca a pri- 
mei ra mor te por co vid-19 no Bra sil, até o fim de

ju nho, es tá re gis tra do cres ci men to de 31,82% no ín di ce
de óbi tos em do mi cí lio de vi do a do en ças car di o vas cu la- 
res no país, in cluin do Aci den te Vas cu lar Ce re bral (AVC),
in far to e en fer mi da des ines pe cí fi cas.

Os da dos são do Por tal da Trans pa rên cia, atu a li za do
pe la As so ci a ção dos Re gis tra do res de Pes so as Na tu rais
do Bra sil (Ar pen-Bra sil), em con jun to com a So ci e da de
Bra si lei ra de Car di o lo gia (SBC) e apoio de mé di cos e
pes qui sa do res da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais
(UFMG) e da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja nei ro
(UFRJ). “As pes so as es tão com me do de ir ao hos pi tal pa- 
ra não con trair o co ro na ví rus, e aca bam mor ren do em
ca sa”, aler ta a car di o lo gis ta Ma ril des Lui za de Cas tro.

O es tu do apon ta a ocor rên cia de 23.342 mor tes por
do en ças car día cas den tro de ca sa em 2020, con si de ran- 
do o in ter va lo de tem po ana li sa do. Em 2019, na mes ma
épo ca, es se nú me ro era de 17.707 fa le ci men tos. Pa ra o
pre si den te da SBC, Mar ce lo Quei ro ga, é pos sí vel re la ci o- 
nar es sa ele va ção a al gu mas ques tões evi den tes ao lon- 
go da dis se mi na ção do co ro na ví rus. 

“Po de mos ex pli car o au men to por

três fa to res: aces so li mi ta do a

hos pi tais em lo cais on de hou ve

so bre car ga do sis te ma de saú de,

re du ção da pro cu ra por cui da dos

mé di cos de vi do ao dis tan ci a men to

so ci al ou por pre o cu pa ção de

con trair a co vid-19, e o iso la men to

que pre ju di ca a de tec ção de

sin to mas ge ra dos por pa to lo gi as

car di o vas cu la res”, es cla re ce.

Se gun do Ma ril des Lui za de Cas tro, o in far to e o AVC
são as do en ças car di o vas cu la res que mais ma tam no

mun do – cer ca de 30% da po pu la ção do pla ne ta mor re
por con ta des ses pro ble mas. O te ma dá o gan cho pa ra o
we bi nar que se rá pro mo vi do nes ta ter ça-fei ra, às 19h,
pe lo ca nal no YouTube do Ins ti tu to de Pes qui sa e En si no
Mé di co (IP MED), den tro das ati vi da des do IP MED Talks.
A con fe rên cia vir tu al tem a par ti ci pa ção, além da car di- 
o lo gis ta, da nu tró lo ga Ma ri na Car va lho Ras s ba ch e do
psi qui a tra Lu cas Fan ti ni. Den tro des se ce ná rio mais ge- 
ne ra li za do, a con ver sa di re ci o na o fo co pa ra a saú de da
mu lher.

“Quan do se fa la em in far to, pen sa-se mais nos ho- 
mens, mas is so não é ver da de. Pre ten de mos cha mar
aten ção pa ra a in ci dên cia das do en ças car di o vas cu la res
en tre as mu lhe res, um ris co mui tas ve zes ig no ra do”,
aler ta Ma ril des. Ela re for ça que es se é um qua dro que
vem se mo di fi can do ao lon go do tem po – há 60 anos, in- 
for ma, de 10 pes so as que mor ri am de in far to no mun do,
1 era mu lher e, ago ra, es sa pro por ção é de 5,3 ho mens
pa ra 4,7 mu lhe res, ín di ce pra ti ca men te equi pa ra do.

“As mu lhe res des co nhe cem es se pe ri go, e o co nhe ci- 
men to é es sen ci al pa ra a pre ven ção. É ne ces sá rio iden ti- 
fi car os fa to res de ris co, a fim de com ba tê-los”, diz a mé- 
di ca. São eles: co les te rol al to, hi per ten são ar te ri al, di a- 
be tes, ta ba gis mo, se den ta ris mo, obe si da de, en tre ou- 
tros. Em re la ção a mu lhe res que apre sen ta ram do en ças
du ran te a gra vi dez, co mo pré-eclâmp sia e di a be tes ges- 
ta ci o nal, tam bém au men ta o ris co de apa re ci men to de
trans tor nos car di o vas cu la res no fu tu ro.

Os si nais de um prin cí pio de in far to, por sua vez, são
dor no pei to, fal ta de ar, dor no estô ma go, dor nas cos tas,
e mui tas ve zes ain da de se qui lí bri os emo ci o nais. “Mui- 
tas pri o ri zam a apa rên cia, di re ci o nam os cui da dos com
a saú de pe la es té ti ca, e não fa zem, por exem plo, con sul- 
tas pe rió di cas de ava li a ção car di o ló gi ca. É co mum a
ideia de que o que mais ma ta a mu lher é o cân cer de ma- 
ma, mas é o in far to”, acres cen ta Ma ril des.

A nu tró lo ga Ma ri na Car va lho Ras s ba ch re for ça que,
ao pas so da pre o cu pa ção cres cen te com a CO VID-19, é
ig no ra do o fa to de que o in far to en tre as mu lhe res ma ta
se te ve zes mais que o co ro na ví rus. “A dis cus são é im por- 
tan te por que mui tas mu lhe res não es tão ci en tes so bre o
que fa zer pa ra me lho rar a saú de car di o vas cu lar”, sa li en- 
ta. Sob a óti ca da nu tri ção, Ma ri na le va pa ra o we bi nar
con si de ra ções so bre o pa pel da ali men ta ção sau dá vel
du ran te a vi da da mu lher, des de quan do be bê, em ama- 
men ta ção, a ado les cên cia até a vi da adul ta, abor dan do
cui da dos es pe cí fi cos em ca da fai xa etá ria. Ela lem bra
que a li te ra tu ra mé di ca é unâ ni me em con si de rar os be- 
ne fí ci os de uma di e ta equi li bra da pa ra o co ra ção, e tam- 
bém pa ra evi tar ex ces so de pe so e ma les co mo cân cer de
ma ma e de in tes ti no.

A nu tró lo ga ci ta pes qui sa de 2019

que dá con ta de que a mai o ria das

mu lhe res es tá dis pos ta a au men tar

os gas tos com a es té ti ca, sem se

pre o cu par com a saú de do co ra ção. 

“Na era do pho toshop e dos pa drões im pos tos pe la
mí dia e nas re des so ci ais, o cor po per fei to se tor na um
de se jo co mu men te ina tin gí vel, uma co bran ça, e há
mui to so fri men to nes sa bus ca. Po dem sur gir in clu si ve
de for mi da des. Que re mos in ci tar a re fle xão so bre es se li- 
mi te en tre uma pre o cu pa ção sau dá vel com a es té ti ca,
até o pon to em que is so pre ju di ca a saú de. É um li mi te
par ti cu lar pa ra ca da pes soa, mui tas ve zes não ra ci o ci- 
na do. No Bra sil ain da mais, on de os cor pos fe mi ni nos
são ca da vez mais ex pos tos”, ori en ta.

Es tá aí o mo ti vo pa ra a apre sen ta ção do psi qui a tra
Lu cas Fan ti ni. A in ten ção é de mons trar co mo a di ta du ra
da es té ti ca in ter fe re na saú de psí qui ca e de sen ca deia
ou tras do en ças. Ao per se guir os mo de los de be le za, no
exa ge ro a mu lher po de in cor rer no ris co de de sen vol ver 
dis túr bi os ali men ta res, que são va ri a dos, co mo ano re- 
xia, bu li mia e com pul são ali men tar, en tre ou tros de sa- 
jus tes psí qui cos – es ses são pro ble mas gra ves, e há ma- 
nei ras de iden ti fi cá-los. O psi qui a tra irá mi rar em sua
ex pli ca ção prin ci pal men te a ano re xia. Lu cas elu ci da
que, nes se ca so, o si nal de aler ta acen de com um ema- 
gre ci men to in ten so e a he si ta ção em se ali men tar na
pre sen ça de ou tras pes so as.

“O con ta to com os mei os ele trô ni cos es tá in ten si fi ca- 
do, e a im po si ção de pa drões au men ta. O bra si lei ro va- 
lo ri za mui to a es té ti ca, as sim co mo os nor te-ame ri ca- 
nos. São pra ti ca men te leis pre ga das pe la mí dia. Na in- 
ter net to dos têm uma vi da ma ra vi lho sa, mas es sas não
são ima gens re ais”, pon de ra. Um in dí cio de que al go
não vai bem é a frequên cia e a per ma nên cia des se qua- 
dro de de sar mo nia no or ga nis mo e no com por ta men to.
“O pro ble ma é o ta ma nho que is so to ma na vi da da pes- 
soa, quan do pre ju di ca ou tras ques tões, que se tor nam
se cun dá ri as. Um pe ri go quan do is so é pe re ne, per ma- 
nen te, cons tan te e de uma di men são gi gan tes ca – quan- 
do, por exem plo, se es ten de pa ra o tra ba lho e a vi da so ci- 
al”, iden ti fi ca o psi qui a tra.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Informação foi confirmada pelo Secretário da Educação, Felipe Camarão, em
comunicado oficial publicado ontem (28) e ainda não há data definida

So ma de van ta gens

MARANHÃO

Volta às aulas
presenciais  é adiada
THALIA LEMOS

N
a tar de des ta ter ça-fei ra 
(28), o Se cre tá rio da Edu ca- 
ção do Ma ra nhão, Fe li pe 
Ca ma rão, in for mou que as 

au las pre sen ci ais da re de es ta du al fo- 
ram adi a das. A no va da ta de re tor no 
pre sen ci al pa ra o 3º ano do en si no 
mé dio e tam bém pa ra os de mais ní- 
veis de en si no da re de pú bli ca es ta du- 
al ain da não foi con fir ma da e de ve ser 
de ci di da pos te ri or men te.

De acor do com in for ma ções do se- 
cre tá rio, após ser con cluí da a 1ª fa se 
da con sul ta aos es tu dan tes e pais do 
3º ano do en si no mé dio da re de es ta- 
du al, foi cons ta ta do que ain da há 
mui ta dú vi da so bre a re to ma da das 
au las pre sen ci ais no dia 10 de agos to. 
Por con ta dis so, a Se duc op tou pe lo 
adi a men to do re tor no das au las pre- 
sen ci ais da re de es ta du al.

Se gun do o se cre tá rio, se rão man ti- 
das as au las não pre sen ci ais, pos si bi- 
li tan do mais tem po pa ra que as co- 
mu ni da des es co la res de ba tam.

“Con cluí da a 1ª fa se de con sul ta 
aos es tu dan tes e pais do 3º ano do en- 
si no mé dio da re de es ta du al, cons ta- 
ta mos que ain da há mui ta dú vi da so- 
bre a re to ma da das au las pre sen ci ais 
no dia 10 de agos to. Tem em vis ta es sa 
dú vi da, va mos man ter as au las não 
pre sen ci ais e pos si bi li tar mais tem po 
pa ra que as co mu ni da des es co la res 
de batm. Va mos con ti nu ar o pro ces so 
de con sul ta aos es tu dan tes e às su as 
fa mí li as, as sim co mo as reu niões com

En ten da o ca so

Chips pa ra alu nos da re de pú bli ca

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

AULAS PRESENCIAIS AINDA NÃO TEM DATA PARA RETORNAR NO MARANHÃO

o Sin pro es se ma”, afir mou o se cre tá- 
rio.

No úl ti mo dia 20, a Se cre ta ria de 
Edu ca ção do Ma ra nhão (Se duc) di- 
vul gou um pro to co lo pe da gó gi co pa- 
ra re tor no das au las pre sen ci ais. Se- 
gun do as in for ma ções do pro to co lo, 
as es co las da re de pú bli ca es ta du al 
vol ta ri am a re a brir su as por tas de ma- 
nei ra gra da ti va, com o re tor no de 
equi pes ad mi nis tra ti vas e pro fes so- 
res, a par tir do dia 31 de ju lho. Pa ra es- 
tu dan tes, a pre vi são era que so men te 
os que cur sam a 3ª sé rie do En si no 
Mé dio re tor nas sem às ati vi da des pre- 
sen ci ais a par tir do dia 10 de agos to, 
atra vés do en si no hí bri do, in ter ca lan- 
do au las pre sen ci ais e on li ne.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (24), o go ver- 
na dor Flá vio Di no, em co le ti va, in for- 
mou que foi re a li za do um de cre to pa- 
ra re qui si ção de 90 mil chips com pa- 
co te de in ter net que de vem ser dis tri-
buí dos aos alu nos, com o ob je ti vo de 
ga ran tir que to dos te nham aces so às 
au las não pre sen ci ais.

As au las pre sen ci ais fo ram can ce la- 
das pa ra evi tar a dis se mi na ção da co- 
vid-19, do en ça cau sa da pe lo no vo co- 
ro na ví rus. No Ma ra nhão, de acor do 
com o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co 
di vul ga do na noi te da se gun da (27), 
são con fir ma dos 114.585 ca sos da do- 
en ça e 2.943 óbi tos. O es ta do já re gis- 
tra 102.872 pes so as re cu pe ra das da 
co vid-19. Além dis so, mais de 251 mil 
tes tes fo ram re a li za dos, 133.867 ca sos 
fo ram des car ta dos e o nú me ro de ca-
sos sus pei tos é 5.083.

COMBATE À COVID-19

Americanos identificam 21 remédios com potencial

CIENTISTAS CHEGARAM ÀS OPÇÕES PROMISSORAS APÓS EXPERIMENTO COM MAIS DE 100 MOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL

Um gru po de ci en tis tas ame ri ca nos
con se guiu iden ti fi car 21 me di ca men- 
tos de sen vol vi dos pa ra tra tar ou tras
do en ças e que po dem aju dar no tra ta- 
men to da co vid-19. To dos im pe dem
que o Sars-CoV-2 se dis se mi ne em cé- 
lu las hu ma nas. No tra ba lho, pu bli ca- 
do na úl ti ma edi ção da re vis ta bri tâ ni- 
ca Na tu re, os in ves ti ga do res tam bém
ob ser va ram que qua tro des ses com- 
pos tos fun ci o nam si ner gi ca men te
com o rem de si vir, um an ti vi ral que já
vem sen do tes ta da con tra o no vo co- 
ro na ví rus.

Pa ra che gar às dro gas pro mis so ras,
a equi pe ana li sou uma das mai o res
co le ções mun di ais de me di ca men tos,
com cer ca de 12 mil mo lé cu las, sen do
mais de 100 co nhe ci das pe la ati vi da- 
de an ti vi ral. Tes tes la bo ra to ri ais mos- 
tra ram 21 com po ten ci al pa ra blo que- 
ar a re pli ca ção do Sars-CoV-2 e cu jas
do ses  po dem ser ad mi nis tra das em
pa ci en tes de for ma se gu ra.

“Es se es tu do ex pan de sig ni fi ca ti va- 
men te as pos sí veis op ções te ra pêu ti- 
cas pa ra pa ci en tes com co vid-19, es- 
pe ci al men te por que mui tas das mo lé- 
cu las já têm se gu ran ça clí ni ca em hu- 
ma nos. Es se re la tó rio for ne ce à co mu- 
ni da de ci en tí fi ca um ar se nal mai or de
ar mas em po ten ci al que po dem aju- 
dar a re du zir con si de ra vel men te a
pan de mia glo bal em cur so”, en fa ti za,
em co mu ni ca do, Su mit Chan da, di re- 

tor do Pro gra ma de Imu ni da de e Pa to- 
gê ne se do Ins ti tu to de Pes qui sa Mé di- 
ca San ford Bur nham Prebys, nos Es ta- 
dos Uni dos, e au tor sê ni or do es tu do.

A equi pe re a li zou ex ten sos tes tes e
es tu dos de va li da ção, in cluin do ava li- 
a ção dos me di ca men tos em bióp si as
de pul mões hu ma nos fei tas em in fec- 
ta dos pe lo ví rus, aná li ses com di fe- 
ren tes do sa gens das dro gas, me di ção
cons tan te da ati vi da de an ti vi ral e ava- 
li a ção das dro gas em bus ca de si ner gi- 
as com o rem de si vir. “O rem de si vir
pro vou ser bem-su ce di do em re du zir
o tem po de re cu pe ra ção de pa ci en tes
no hos pi tal, mas não fun ci o na pa ra
to dos que o re ce bem. Is so não é bom
o su fi ci en te”, jus ti fi ca Su mit Chan da

To dos os 21 com pos tos es tão sen do
tes ta dos em mo de los de pe que nos
ani mais e mi ni pul mões, es tru tu ras
de sen vol vi das em la bo ra tó rio que
imi tam o te ci do hu ma no do ór gão. De
acor do com os au to res da pes qui sa, se
os re sul ta dos des sa eta pa fo rem fa vo- 
rá veis, a eles en tra rão m con ta to com
a FDA, a agên cia de vi gi lân cia sa ni tá- 
ria ame ri ca na, pa ra dis cu tir a re a li za- 
ção de en sai os clí ni cos, com hu ma- 
nos.

“Com ba se em nos sa aná li se atu al,
te mos qua tro me di ca men tos que, no
mo men to, re pre sen tam as me lho res
op ções de cur to pra zo pa ra um tra ta- 
men to efi caz pa ra a co vid-19. Mas não

que re mos des car tar as ou tras op ções,
pois acre di ta mos que é im por tan te
bus car can di da tos a me di ca men tos
adi ci o nais e, des sa for ma, ter mos vá- 
ri as op ções te ra pêu ti cas ca so o Sars-
CoV-2 se tor ne re sis ten te”, adi an ta
Chan da. As qua tro dro gas mais pro- 
mis so ras são: clo fa zi mi na, han fang-
chin A, api li mod e ONO 5334.

Tre ze dos me di ca men tos são ava li- 
a dos em tes tes com hu ma nos, mas
pa ra o tra ta men to de ou tras dro gas.
Dois de les, fo ram apro va dos pe la
FDA: o as te mi zol (con tra aler gi as) e a
clo fa za mi na (con tra han se nía se). Se- 
gun do Su mit Chan da, es sas ca rac te-
rís ti cas dei xam o ce ná rio ain da mais
pro mis sor, já que a se gu ran ça do uso
clí ni co de mui tas des sas dro gas es tá
sen do ava li a da ou já foi.

Em um mo men to de cri se sa ni tá ria,
to do o tem po ga nho em pes qui sas po- 
de fa zer a di fe ren ça. “Co mo as ta xas
de in fec ção con ti nu am a au men tar na
Amé ri ca e no mun do, per ma ne ce a
ur gên cia de en con trar me di ca men tos
aces sí veis, efi ca zes e pron ta men te
dis po ní veis que pos sam com ple men-
tar o uso do rem de si vir, bem co mo
me di ca men tos que pos sam ser ad mi- 
nis tra dos pro fi la ti ca men te ou ao pri-
mei ro si nal de in fec ção am bu la to ri- 
al”, jus ti fi ca.

COVID-19

Pesquisadores registram
formação de coágulos
no sangue

COÁGULOS NOS VASOS DOS PACIENTES INFECTADOS

Pes qui sa do res da Uni ver si da de de São Pau lo (USP)
re gis tra ram coá gu los em pe que nos va sos exis ten tes em- 
bai xo da lín gua em pa ci en tes in fec ta dos pe la CO VID-19
in ter na dos em es ta do gra ve. A des co ber ta, di vul ga da na
pla ta for ma me dR xiv, re for ça a te o ria de que dis túr bi os
de co a gu la ção san guí nea re sul tan tes de uma res pos ta
in fla ma tó ria exa cer ba da ao SARS-CoV-2 es ta ri am na
ba se dos sin to mas mais se ve ros da do en ça.

A te o ria ga nhou for ça em abril, quan do pes qui sa do- 
res da Fa cul da de de Me di ci na da USP em São Pau lo en- 
con tra ram, du ran te a au tóp sia de pes so as que mor re- 
ram em de cor rên cia da co vid-19, mi cro trom bos nos va- 
sos mais fi nos que ir ri gam o pul mão.

O ar ti go des cre ve a aná li se fei ta na mi cro cir cu la ção
su blin gual de 13 pa ci en tes que pre ci sa ram ser in tu ba- 
dos e sub me ti dos à ven ti la ção me câ ni ca. A re gião su- 
blin gual foi es co lhi da por ser uma área de mu co sa pos- 
sí vel de ser aces sa da de for ma não in va si va.

No con tex to da co vid-19, o pro ble ma es tá as so ci a do
ao que se cha ma de tem pes ta de de in ter leu ci nas (pro- 
teí nas que atu am co mo si na li za do res imu nes), que ati va
um pro ces so co nhe ci do co mo cas ca ta de co a gu la ção. As
pla que tas pre sen tes na cir cu la ção co me çam a se agre- 
gar, os trom bos for ma dos obs tru em os pe que nos va sos
do pul mão e cau sam mi croin far tos.

As re giões do te ci do que mor rem por fal ta de ir ri ga- 
ção dão lu gar a te ci do ci ca tri ci al – pro ces so co nhe ci do
co mo fi bro se. Além dis so, os mi cro trom bos que se for- 
mam na in ter fa ce do al véo lo pul mo nar com os va sos
san guí ne os im pe dem a pas sa gem do oxi gê nio pa ra as
pe que nas ar té ri as, pre ju di can do a oxi ge na ção do san- 
gue.

PÓS-PANDEMIA

Entidades pedem
aumento de gastos

Uma co a li zão com 230 or ga ni za ções da so ci e da de ci- 
vil se uniu pa ra pe dir o fim do te to de gas tos co mo me di- 
da de re a ção aos efei tos ne ga ti vos pro vo ca dos pe la pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus na área so ci al. O mo vi men- 
to reú ne en ti da des que in te gram o Gru po de Tra ba lho
(GT) pa ra o atin gi men to das me tas da Agen da 2030 pa ra
o de sen vol vi men to sus ten tá vel e a Co a li zão Di rei tos Va- 
lem Mais. En tre elas es tão, Con se lho Na ci o nal da Saú de
e Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca- 
ção.

Com a hash tag #Aca ba Te to De Gas to, o mo vi men to
pre pa ra pe ças pa ra mí di as so ci ais e ví de os pa ra cha mar
a aten ção de par la men ta res e mi nis tros do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF) pa ra o mo te da cam pa nha – que é a
“ur gên cia em aca bar com o te to de gas tos”.

“A emen da do te to cau sou efei tos per ver sos no fi nan- 
ci a men to de po lí ti cas so ci ais, prin ci pal men te nas áre as
de saú de, edu ca ção, ha bi ta ção, se gu ran ça ali men tar e
as sis tên cia so ci al, agra va dos pe la pan de mia da co vid-
19”, diz Ales san dra Ni lo, co fa ci li ta do ra na ci o nal do GT
Agen da 2030.

Pe los cál cu los do mo vi men to, so men te na área da
saú de dei xa ram de ser in ves ti dos cer ca de R$ 30 bi lhões
nos úl ti mos dois anos. Na edu ca ção, afir ma a co a li zão,
fo ram per di dos R$ 7 bi lhões, en quan to o or ça men to da
as sis tên cia so ci al caiu 9,2%.

O mo vi men to con si de ra que o te to re du ziu as po lí ti- 
cas so ci ais ne ces sá ri as pa ra pro te ger a po pu la ção mais
vul ne rá vel e dei xou o País “com bai xa imu ni da de” pa ra
en fren tar a pan de mia.

En tre eco no mis tas, o te ma não tem con sen so. Crí ti co
do te to, o eco no mis ta Fa bio Ter ra, pro fes sor da Uni ver- 
si da de Fe de ral do ABC, diz que o ins tru men to cons ti- 
tuiu, ao fi nal, uma ten ta ti va ruim de for mar um no vo re- 
gi me fis cal. “Ele é ine xequí vel”, afir ma. Pa ra Ale xan dre
Ma no el, ex-se cre tá rio de Mi nis té rio da Eco no mia, man- 
ter o te to sig ni fi ca in ter rom per abrup ta men te o au xí lio
emer gen ci al pa go a tra ba lha do res in for mais.

Pa ra ele, mes mo que se jun te os pro gra mas so ci ais,
co mo abo no sa la ri al e se gu ro de fe so, es sas fon tes de fi- 
nan ci a men to não fi ca rão dis po ní veis ime di a ta men te.
“Há ne ces si da de de um es pa ço fis cal pa ra a tran si ção”,
afir ma.

Por ou tro la do, eco no mis tas co mo Pér sio Ari da e Af- 
fon so Cel so Pas to re têm fei to uma de fe sa en fá ti ca do te- 
to em en tre vis tas e ar ti gos, as sim co mo o ex-se cre tá rio
do Te sou ro, Man su e to Al mei da. 

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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RE NA TO DI O NÍ SIO
Po e ta, Com po si tor e pro du tor Cul tu ral

JO SÉ LE MOS*
Pro fes sor Ti tu lar na Uni ver si da de Fe de -
ral do Ce a rá.

Assim não !

Sou da que les que acre di ta que as
obras pú bli cas po de ri am ser me nos
one ro sas pa ra o con tri buin te, se a elas
fos sem da dos, pe lo me nos dois im pe- 
di men tos; um de na tu re za tem po ral e
ou tro de ca rá ter econô mi co: o pri mei- 
ro pren de-se ao fa to da im pos si bi li da- 
de da di la ta ção do pra zo de en tre ga da
obra e, o se gun do, da to tal proi bi ção
da ce le bra ção de adi ti vos con tra tu ais
que al te rem o pre ço pac tu a do. Cal ma,
vou ana li sar o as pec to das in tem pé ri- 
es, on de o con tra ta do não deu cau sa
ao fa to, co mo as ca tás tro fes, nes te ca- 
so, uma cor te es pe ci al ins ti tuí da pe lo

es ta do, te ria o con dão de chan ce lar,
ou não, o pos sí vel pe di do, após pa re- 
cer do tri bu nal de con tas de ca da es ta- 
do.

Con fes so que es te co men tá rio se
ori gi nou ao pas sar pe lo mu ni cí pio de
Pa ço do Lu mi ar e ve ri fi car que após
qua se dois anos de ini ci a da uma pe- 
que na ro ta de fu ga, fun da men tal pa ra
de sa fo gar o trân si to e o trans por te en- 
tre as, (MAs) 202 e 203.

 Sain do do shop ping Pá tio Nor te,
Mai o bão, com des ti no ao Coha trac se
ar ras ta in con clu sa. Re fe ri da obra de
me nos de 1 km, tem co mo di fi cul da de
uma pas sa gem so bre o Rio Pa ci ên cia,
que im põe a cons tru ção de pon te de

cer ca de 100 me tros.
Com a má xi ma vê nia, es cla re ço

que não afir mo ter si do ali apli ca do os
de fei tos lis ta dos pe lo mis si vis ta, co- 
mo da no sos ao erá rio, en tre tan to, tor-
na-se qua se in de fen sá vel, ta ma nho
pra zo pa ra a com ple tu de da que la
obra. Nes te es pa ço tem po ral, a gui sa
de exem plo, o As sai cons truiu du as
gran des lo jas em nos sa ci da de e, o ágil
Ma teus, três. 

Co mo o mun do pas sa pau la ti na- 
men te do con tro le dos mais for tes pa- 
ra o dos mais ágeis. Pen so se cre tá rio, e
exer ço a con di ção de ami go, que me- 
lhor aten ção pre ci sa ser ofe re ci da ao
pro ble ma.

Agricultores: Nossas Heroínas e Heróis Anônimos

A agri cul tu ra é a

pri mei ra e a mais

fun da men tal de to das as

ci ên ci as. So men te foi

pos sí vel o mun do

avan çar de pois que o

ser hu ma no evo luiu da

con di ção de ser ape nas

ex tra ti vis ta.

 A pro pó si to ve ja-se o que se lê na
pá gi na 103 do li vro “Ar mas, ger mes e
aço” de Ja red Di a mond: “Ini ci al men- 
te, to dos os po vos da ter ra eram ca ça- 
do res-co le to res. Por que ne nhum de- 
les ado tou a pro du ção de ali men tos?
Con si de ran do que eles de vi am ter al- 
gum mo ti vo, por que o fi ze ram por
vol ta de 8500 a.C. na área me di ter râ- 
nea do Cres cen te Fér til? … Por que
mes mo os po vos do Cres cen te Fér til
es pe ra ram 8.500 anos a.C., em vez de
se tor na rem pro du to res de ali men tos
já em 18.500 ou 28.500 a.C.?”
O fa to é que es sa mu dan ça de com- 
por ta men to do ser hu ma no pro vo cou
uma re vo lu ção na hu ma ni da de. Ten- 
do con se gui do do mes ti car plan tas e
ani mais, e tra zer pa ra per to de si a sua
pro du ção, não ha ve ria a ne ces si da de
de to dos pro du zir a pró pria co mi da.
Os Agri cul to res o fa ri am e li be ra ri am
os ou tros hu ma nos pa ra exer ci ta rem
ou tras vo ca ções, ou tros ta len tos. As- 
sim, o co me ço de to do o avan ço ci en- 
ti fi co na hu ma ni da de tal co mo co- 
nhe ce mos so men te foi pos sí vel quan- 
do sur giu a Agri cul tu ra.
Nes tes di as em que va mos a um su- 
per mer ca do e en con tra mos nas su as
pra te lei ras, las cas de bi fes de vi da- 
men te acon di ci o na dos, fru tas fres cas
e ce re ais em pa co ta dos, acha mos tu do
tão nor mal. Quem tem me nos de 30
anos não con ce be um mun do sem in- 
ter net, co mu ni ca ção ins tan tâ nea,

apa re lhos ele trô ni cos de ul ti ma ge ra- 
ção, aviões po de ro sos cru zan do os
céus… Tu do is so so men te é pos sí vel
de vi do ao que acon te ceu por que se res
hu ma nos in ven ta ram agri cul tu ra.
Bom re fle tir so bre is so!
Quem pro duz tu do is so, que in sis ti- 
mos em não re co nhe cer, são su jei tos
anô ni mos. Em ge ral pes so as mui to
sim ples. Que acor dam com o can tar
do ga lo, quan do se quer sur gi ram os
pri mei ros rai os do sol e se re co lhem
quan do ele já es tá se pon do: Agri cul- 
to ras e Agri cul to res, com “A’s” maiús- 
cu los. Fá bri cas de con fec ções, ofi ci- 
nas me câ ni cas, pa da ri as, ou in dús tri- 
as de quais quer por tes fun ci o nam
com es pa ço de fi ni do pa ra abri ga rem
os tra ba lha do res e os pro te ge rem do
sol e das chu vas. Os agri cul to res são
os úni cos tra ba lha do res cu jas “ofi ci- 
nas” ou “fa bri cas” fun ci o nam em céu
aber to. Li te ral men te, es tão su jei tos a
chu vas e tro vo a das.

Não tem di rei to a fe ri a dos, di as
san tos, fé ri as, “fi car em ca sa” por cau- 
sa do ví rus chi nês… A li de é diá ria, de
pri mei ro de ja nei ro a trin ta e um de
de zem bro. No meio des sa tra je tó ria,
se es ti ve rem no Nor des te, ex pe ri men- 
ta rão ris cos co mo se cas. Ca so es te jam
no Su des te ou no Sul es ta rão su jei tos
às fri a gens, ge a das. Se es ti ve rem na
Amazô nia, além de en chen tes, se rão
acu sa dos por “ça bi os”, in clu si ve es- 
tran gei ros, de des trui do res da na tu re- 
za, por que lim pam as su as pe que nas
áre as usan do o fo go (a úni ca tec no lo- 
gia que tem ao al can ce) pa ra fa zer a
sua pe que na área pro du zir. Te rá que
dei xar in tac tos ao me nos 80% de la
por de sig na ção le gal, mas is so não in- 
te res sa a quem “co nhe ce” a Amazô nia
in do nas su as be las me tró po les co mo
Be lém e Ma naus pa ra usu fruir as de lí- 
ci as que ape nas exis tem por que as
ma té ri as pri mas fo ram pro du zi das
por es ses “des trui do res da na tu re za”.
Ja mais aden tram na “ma ta” pa ra ve- 
rem co mo vi vem e co mo pro du zem
aqui lo que acham ma ra vi lho so en- 
con trar nas ci da des. Ha ja hi po cri sia!
Os fa bri can tes de con fec ções, de sa- 
pa tos, e ou tros bens, se não fo rem as- 
sal ta dos, cla ro, ao fi nal de um pe río do
de tra ba lho te rão uma quan ti da de de
bens que se rão ven di dos por pre ços
re mu ne ra do res de ter mi na dos por
eles. Ca so não con si gam ven dê los de
ime di a to po dem ar ma ze nar por tem- 
po in de fi ni do.

Os agri cul to res, ao con trá rio, quan do
con se guem su pe rar ge a das, se cas,
pra gas, do en ças nas la vou ras, ou nas
cri a ções e as acu sa ções de “ça bi- 
chões”, na épo ca da co lhei ta te rão as
su as pro du ções agre ga das a de ou tros
agri cul to res. To dos ofer tam o mes mo
ti po de bem e ao mes mo tem po, de vi-
do à sa zo na li da de da pro du ção agro- 
pe cuá ria. A pro du ção bi o ló gi ca, no
ge ral, é as sim. Co mo de cor rên cia os
pre ços ca em. Não têm con tro le so bre
os pre ços dos bens que pro du zem e
quei ram ven der. A épo ca da co lhei ta,
que de ve ria ser de sua re den ção, po de
se trans for mar em pe sa de lo. Co mo
pro du zem bens pe re cí veis fi cam ain- 
da mais vul ne rá veis nas ne go ci a ções.
Mas as Rai mun das, Rai mun dos, Se ve- 
ri nas, Se ve ri nos, Te re sas, Fran cis cos,
Jo a nas, Joãos, Ma ri as, Pe dros, Jo se fi- 
nas, Jo sés, Fá ti mas, “Bas tiãos”,… não
de sis tem.

Em ge ral são pes so as do ta das de
mui ta fé e se guem pro du zin do a co- 
mi da nos sa de ca da dia. Gen te que
tem ida de apa ren te bem aci ma da bi- 
o ló gi ca e que não per de a von ta de de
vi ver ten do a na tu re za co mo ali a da.
Mes mo nas ad ver si da des que são to-
das. Os Agri cul to res são os nos sos
“An jos da Guar da”. Sem eles não se ri- 
a mos Pro fes so res, En ge nhei ros, Mé-
di cos… Se quer po de ría mos exer ci tar
a nos sa fun ção de “Xa tos” acu san do-
os de usa rem “agro tó xi cos” quan do de
fa to uti li zam “de fen si vos agrí co las”
pa ra po de rem pro du zir co mi da, pa ra
to dos nós e, pa ra do xal men te, pa ra es- 
ses “Ça bi os” que os acu sam de “des- 
trui do res da na tu re za”.

O Dia 28 de ju lho é pa ra

re ve ren ci ar os nos sos

He róis e He roí nas

anô ni mos: nos sas

Agri cul to ras. Nos sos

Agri cul to res! Que

te nham vi das lon gas!

WIL LI AM DOU GLAS
Mes tre em di rei to, pós-gra du a do em po lí ti cas pú bli cas e
go ver no, é ges tor de ór gão pú bli co pre mi a do por pro du ti vi -
da de, pro fes sor uni ver si tá rio e es cri tor

O de sa fio de me lho rar
o ser vi ço pú bli co

É in cor re to vi rar as cos tas pa ra crí ti cas, co mo se os crí ti cos fos- 
sem vi lões. Do mes mo mo do, não é pro du ti vo nem de mo crá ti co
im pe dir a fa la ou ten tar des qua li fi car a pri o ri o in ter lo cu tor que
apon ta fa lhas.

Bus car o aper fei ço a men to exi ge sa ber es cu tar e con vi ver com
o es cru tí nio dos ou tros. O ca mi nho sau dá vel da ra zão, por tan to, é
ou vir o que es tá sen do di to e, as sim, pe sar os fa tos. O que po de ser
feia é a pai sa gem, não a ja ne la que a re ve la. Ape nas o diá lo go e o
res pei to à li ber da de de pen sa men to po dem mos trar a ver da de e o
me lhor ca mi nho a tri lhar.

Os ser vi do res pú bli cos vêm sen do há tem pos apon ta dos co mo
bo des ex pi a tó ri os. So mos apre sen ta dos co mo os vi lões, não há
dú vi da. A pan de mia mos trou que tam bém te mos mui tos ser vi do- 
res que se com por tam co mo ver da dei ros he róis. De um mo do ou
de ou tro, se ria cor po ra ti vis mo even tu al si lên cio a res pei to da in- 
sa tis fa ção da po pu la ção com a mé dia dos ser vi ços pres ta dos pe lo
Es ta do nos Três Po de res. Ape nas o diá lo go le al po de per mi tir des- 
co brir cau sas e so lu ções, cul pa dos e ca mi nhos. Um país que re- 
duz o de ba te pú bli co a ofen sas e a ad je ti vos não vai pro gre dir.

Es tou cer to de que as in jus tas ten ta ti vas de vi la ni zar os ser vi- 
do res se ri am me nos bem-su ce di das se os ser vi ços pres ta dos por
nós fos sem me lho res. A so lu ção pa ra aper fei ço ar o ser vi ço pú bli- 
co não é des mon tá-lo nem con tra tar ter cei ri za dos, tem po rá ri os
ou um mar de co mis si o na dos. Se ria hi po cri sia, no en tan to, fin gir
que as coi sas es tão sa tis fa tó ri as ou sus ci tar ins ti tu tos que não es- 
tão fun ci o nan do a con ten to. Ou nós me lho ra mos a pres ta ção dos
ser vi ços pú bli cos, ou se re mos sem pre ví ti mas dos que que rem o
fim do con cur so, da es ta bi li da de e da pro fis si o na li za ção da car rei- 
ra pú bli ca.

As pes qui sas mos tram que o po vo não es tá sa tis fei to com a mé- 
dia dos ser vi do res e que não con fia mui to nos Três Po de res e na
mí dia. Cu ri o sa men te, du as das ins ti tui ções mais ata ca das, Igre ja
e For ças Ar ma das, sa em-se me lhor di an te do cri vo po pu lar. En- 
tão, que to dos te nham a co ra gem de, hu mil de men te, ou vir as ru as
e as crí ti cas pa ra fil trar o que é pro ce den te. E, en tão, cor ri gir o que
é pre ci so.

O ser vi ço pú bli co tem ilhas de ex ce lên cia. A mai o ria dos ser vi- 
do res é pro ba e de di ca da, mas há ra los e fa lhas ine gá veis. A cul pa
mai or é ob vi a men te dos ges to res, mas va mos en ca rar a re a li da de.
Is so in clui con cluir que não se rá sem con cur so, com ter cei ri za- 
dos, tem po rá ri os, co mis si o na dos em pro fu são ou com su ca te a- 
men to que va mos me lho rar o ser vi ço pú bli co.

Há um lu gar pa ra tem po rá ri os, em si tu a ções emer gen ci ais, e
pa ra co mis si o na dos, em nú me ro re du zi do, mas eles não são a so- 
lu ção. Ser vi dor tem que ter car rei ra, va lo ri za ção, pro fis si o na li za- 
ção, trei na men to, boa re mu ne ra ção e se gu ran ça pa ra ser vir ao Es- 
ta do e ao po vo que o sus ten ta, não ao go ver no da oca sião ou a in- 
te res ses par ti dá ri os ou ide o ló gi cos.

Po lí ti cos pre ci sam pa rar de so nhar em, a ca da ges tão, no me ar
cor re li gi o ná ri os e pes so as que ja mais lhes di rão não. As fun ções
de con fi an ça são ape nas pa ra car gos iso la dos, não pa ra to do o
fun ci o na lis mo. Enor me nú me ro de ges to res pre ci sa co me çar a re- 
a li zar os pro ces sos ad mi nis tra ti vos dis ci pli na res e as ava li a ções
de de sem pe nho que, em bo ra pre vis tas em lei, não têm si do apli- 
ca das com o ri gor ne ces sá rio (art. 41, § 1º, CF).

Al guns ser vi do res pre ci sam pa rar de se aco mo dar na es ta bi li- 
da de e na le ni ên cia de su pe ri o res e co me çar a pro du zir mais, e a
se rem mais cor di ais com o nos so pa trão, que con ti nua sen do o
po vo. Al gu mas au to ri da des e al guns ser vi do res pre ci sam pa rar de
ir con tra as de ci sões do po vo e não ten tar de ses ta bi li zar e atra pa- 
lhar os go ver nan tes. O ser vi dor ou o ór gão pú bli co que faz is so
não age com éti ca e pre ju di ca a ins ti tui ção, além de ser an ti de mo- 
crá ti co. Em su ma, to dos pre ci sam dar a par ce la de co la bo ra ção
pa ra que o país me lho re, e res pei tar quem foi elei to.

Uns que rem o Es ta do mí ni mo, ou tros, o Es ta do hi per tro fi a do.
Eu que ro o Es ta do do ta ma nho exa to pa ra que cum pra o que a
Cons ti tui ção de ter mi na. Uns que rem ser vi do res tí bi os, de mis sí- 
veis a qual quer não ou elei ção, e sem co ra gem ou brio. Ou tros
que rem ser vi do res in to cá veis, sem co bran ça de me tas e re sul ta- 
dos.

Eu que ro um sis te ma equi li bra do, com res pei to à car rei ra, mas
com mais res pei to ao po vo, que tu do sus ten ta com su or, tra ba lho
e ex ces so de im pos tos. Eu en ten do que te mos que dis cu tir o te ma
de for ma fran ca e le al. Eu creio na boa-fé das pes so as, que do de- 
ba te ho nes to po dem sair as so lu ções por que to dos an si a mos.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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Governador do Maranhão defende ação nacional comandada pelo Planalto para
recuperar mercado de trabalho, mas presidente ironizou sugestão

For ta le ci men to

TROCA DE FARPAS

Bolsonaro reage com
ironia a “pacto” de Dino
SAMARTONY MARTINS

“T
em go ver na dor ago ra 
que quer que eu fa ça um 
pac to pe lo em pre go. 
Mas ele con ti nua com o 

es ta do de le fe cha do”. Foi com iro nia 
que pre si den te Jair Bol so na ro (sem 
par ti do) re a giu ao “Pac to Na ci o nal pe- 
lo Em pre go” su ge ri do por Flá vio Di no, 
go ver na dor do Ma ra nhão, du ran te 
con ver sa com apoi a do res na saí da do 
Pa lá cio do Al vo ra da, re si dên cia ofi ci al 
da Pre si dên cia. Pa ra Bol so na ro, a su- 
ges tão apre sen ta da na úl ti ma se gun- 
da-fei ra (27), é con tra di tó ria com re la- 
ção à pos tu ra que Di no vem ado tan do 
em seu es ta do.

No do cu men to, Di no su ge re que 
ha ja uma reu nião li de ra da pe lo pre si- 
den te com os go ver na do res pa ra 
cons truir es se pac to, com ela bo ra ção 
de me di das emer gen ci ais. Ain da no 
ofí cio, o go ver na dor do Ma ra nhão diz 
que a pan de mia im põe aos ges to res 
es ta du ais um de sa fio sem pre ce den- 
tes nas áre as sa ni tá ria, econô mi ca e 
hu ma ni tá ria.

“Con si de ran do es te ce ná rio de sa fi- 
a dor, gos ta ria de su ge rir uma reu nião 
li de ra da por V. Exa. com os go ver na- 
do res e os pre si den tes das con fe de ra- 
ções em pre sa ri ais e cen trais sin di cais 
pa ra que pos sa mos cons truir um 
‘Pac to Di no pe de que Bol so na ro li de- 
re reu nião de pac to por em pre go 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”, es cre ve o go ver na dor no ofí-

BOLSONARO IRONIZA PROPOSTA DE  DINO PARA PACTO DO EMPREGO

cio.

Flá vio Di no ci ta tam bém a en tre vis- 
ta con ce di da pe lo 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, à Fo lha de S. 
Pau lo, na qual ele in for mou que ha ve- 
rá um cres ci men to da ta xa de de sem- 
pre go no se gun do se mes tre.

“Pre ci sa mos pla ne jar com ur gên cia 
me di das pa ra evi tar o ce ná rio pro je ta- 
do pe la ci ta da au to ri da de fe de ral”, 
afir mou o go ver na dor. Em pos ta gem 
no Twit ter, Flá vio Di no re ba teu Bol so- 

na ro e dis se que o as sun to não é pa ra 
ser tra ta do com iro nia. “Es pe ro que o 
pre si den te le ve a sé rio a ur gên cia de 
ações efe ti vas. É im pos sí vel tra tar do 
te ma no “cer ca di nho” do Al vo ra da. 
Por is so, in sis to na ideia do Pac to Na- 
ci o nal pe lo Em pre go”, es cre veu.

Pré-can di da to – Flá vio Di no é pré-
can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca 
em 2022. Pa ra a cor ri da elei to ral, ele 
de ve le van tar ban dei ras co mo a edu- 
ca ção e a im por tân cia do for ta le ci-
men to do Es ta do pa ra o de sen vol vi- 
men to.

Três novos deputados na Assembleia Legislativa

FÁBIO BRAGA, TOCA SERRA E PASTOR RIBINHA TOMARAM POSSE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA SESSÃO DE ONTEM

Os de pu ta dos su plen tes Fá bio Bra- 
ga (SD), To ca Ser ra (PC doB) e Pas tor
Ri bi nha (PMN) fo ram em pos sa dos,
nes ta ter ça-fei ra (28), pe lo pre si den te
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, Othe li no Ne to (PC doB). Eles as- 
su mem no Par la men to Es ta du al em
subs ti tui ção aos ti tu la res Fer nan do
Pes soa e Ril do Ama ral, am bos do So li- 
da ri e da de, e Wen dell La ges (PMN),
que saí ram de li cen ça.

Após o ato de pos se, Pas tor Ri bi- 
nha, que é lí der da Igre ja Ba tis ta de Pi- 
nhei ro, es tre ou na tri bu na da Ale ma
fa zen do um pro nun ci a men to de
agra de ci men to aos seus fa mi li a res e
elei to res e des ta can do as qua li da des
do pre si den te Othe li no Ne to à fren te
da Ca sa do Po vo.

“Que ro pa ra be ni zar o pre si den te
des te Par la men to, de pu ta do Othe li- 
no, de ten tor de uma ra ra qua li da de,
que é a de sa ber ou vir com aten ção e
de li dar com as pes so as de pen sa men- 
tos di ver gen tes. É uma ha bi li da de que
con si de ro fun da men tal, o que pro va a
sua ca pa ci da de po lí ti ca e jus ti fi ca o

fa to de ter si do elei to por du as ve zes
con se cu ti vas pa ra a Pre si dên cia des ta
Ca sa, sem pre por una ni mi da de”, afir- 
mou o par la men tar.

Pas tor Ri bi nha, que no úl ti mo plei- 
to ob te ve 14.638 vo tos co mo can di da- 
to pe lo PMN, tam bém agra de ceu à
clas se evan gé li ca, que, se gun do ele,
sem pre o apoi ou. Ele des ta cou ain da
sua ad mi ra ção pe lo pa dre Luís Ris so,
da Pa ró quia de Pi nhei ro, a quem tem
co mo um gran de ami go. Fi na li zou
acres cen tan do que vai exer cer o man- 
da to pe lo bem do Ma ra nhão, re for- 
çan do seu com pro mis so es pe ci al- 
men te com as ci da des de Pi nhei ro,
Pre si den te Sarney e de mais mu ni cí pi- 
os da re gião da Bai xa da.

Por sua vez, To ca Ser ra, que é na tu- 
ral de Pe dro do Ro sá rio, tam bém na
Bai xa da ma ra nhen se, dis se que re tor- 
na ao Par la men to Es ta du al com o fir- 
me pro pó si to de con ti nu ar seu tra ba- 
lho em prol dos me nos fa vo re ci dos.
“Es ta mos com o pen sa men to fo ca do

em dis cu tir as po lí ti cas pú bli cas es ta- 
du ais que vi sem ao for ta le ci men to de
to da a nos sa re gião”, fri sou.

Na úl ti ma elei ção, To ca Ser ra ob te- 
ve 22.805 vo tos. Sua car rei ra po lí ti ca
co me çou em 2007, quan do fi li ou-se
ao PTC pa ra in gres sar na po lí ti ca do
seu mu ni cí pio. Atu al men te, o par la- 
men tar es tá fi li a do ao PC doB.

Fá bio Bra ga, tam bém em pos sa do
na ma nhã des ta ter ça-fei ra, de cli nou
de se pro nun ci ar no ple ná rio. Na tu ral
de Var gem Gran de, Bra ga é ad vo ga do
e po lí ti co fi li a do ao So li da ri e da de
(SD). Já exer ceu di ver sas fun ções na
sua tra je tó ria de vi da pú bli ca, en tre
elas a de de pu ta do es ta du al por três
ve zes e de se cre tá rio de Es ta do.

Co mo par la men tar já exer ceu tam- 
bém a fun ção de pre si den te da Co- 
mis são de Edu ca ção, Cul tu ra, Des- 
por to, Ci ên cia e Tec no lo gia, as sim co- 
mo da de As sun tos Mu ni ci pais e De- 
sen vol vi men to Re gi o nal da As sem- 
bleia. Foi ain da vi ce-pre si den te da
Co mis são de Or ça men to e da Co mis-
são de Meio Am bi en te da Ca sa.
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Bem na fi ta

Es ca pan do

Na ho ra pre ci sa

“No Bra sil é uma re a li da de so ci a lis ta ins -
ti tu ci o nal”.

Ma ra nhão fo ra

O glo ba lis mo de
So ros?

Mui ta gen te, prin ci pal men te os abe lhu dos da es quer da
e os ra di cais de di rei ta, ain da ho je se per gun tam por que o
mai or in ves ti dor e fi nan cis ta do Pla ne ta, Ge or ge So ros,
abriu o co fre de sua be ne vo len te Open Society Fun da ti on
pa ra do ar, de mão-bei ja da, US$ 1 mi lhão (R$ 5,2 mi lhões)
ao Ma ra nhão, go ver na do pe lo “co mu nis ta” Flá vio Di no?
Se ria di nhei ro pa ra com ba ter à co vid-19. Po rém, sua li nha
de atu a ção po lí ti ca em ní vel mun di al é fi nan ci ar uma re de
aca dê mi ca pa ra lu tar “con tra os di ta do res de ago ra e em
ges ta ção”.

E aí? A his tó ria da do a ção vin da de tão lon ge e em tão
boa ho ra, sig ni fi ca o quê? En ten da-se, pois, pe los sa la ma le- 
ques des pren di dos de am bos os la dos. Di no tui tou ter fi ca- 
do “mui to fe liz pe la con tri bui ção aos es for ços do go ver no
do Ma ra nhão pa ra pro te ger os mais vul ne rá veis du ran te
uma cri se tão pro fun da”. Do la do do hún ga ro-es ta du ni- 
den se fi la tro po, o di re tor da Open Society, Pe dro
Abramovay, tam bém foi à mes ma re de so ci al twit ter di zer
que a do a ção “faz par te de um gran de com pro mis so da en- 
ti da de em aju dar a Amé ri ca La ti na en fren tar a co vid-19”.
Fi gu ri no per fei to, en tão.

E quem é Ge or ge So ros? É um in ves ti dor e fi lan tro po
nas ci do em Bu da pes te, na Hun gria, em 1930. O bi li o ná rio
tem um pa trimô nio es ti ma do em US$ 8 bi lhões, mas já do- 
ou qua tro ve zes es te va lor pa ra a sua or ga ni za ção não-go- 
ver na men tal, a Open Society Foun da ti on. Tem um his tó ri- 
co de po lê mi cas en vol ven do go ver nos, te o ri as da cons pi ra- 
ção e até a su per la ti va – em sua opi nião – al cu nha de ser o
ho mem que que brou o Ban co da In gla ter ra. Re cen te men- 
te, no Rei no Uni do fi nan ci ou gru po que apoi a va um no vo
re fe ren do so bre o Bre xit.

Em ja nei ro des te ano, So ros anun ci ou que in ves ti ria US$
1 bi lhão (R$ 5,2 bi lhões) na cri a ção de uma re de aca dê mi ca
pa ra lu tar con tra os “di ta do res de ago ra e em ges ta ção” e as
mu dan ças cli má ti cas. In cen di ou a ira de bol so na ris tas no
Bra sil. Em 2019, en tre vis ta do pe lo The New York Ti mes, o
no na ge ná rio So ros de cla ra guer ra con tra os con ser va do- 
res: “O glo ba lis mo triun fa rá” dis pa rou. Pe lo vis to, ele tem
olhos pla ne tá ri os, co mo a sua di nhei ra ma.

A As cen são do con ser va do ris mo no mun do, com Bol so- 
na ro no Bra sil, Do nald Trump nos EUA, Bo ris John son na
In gla ter ra e mui tos ou tros lí de res con ser va do res no Les te
Eu ro peu, fez com que o glo ba lis ta Ge or ge So ros apa re ces se
na ex tre ma-mí dia e de cla ras se que o glo ba lis mo der ro ta ria
os con ser va do res e triun fa ria. Flá vio Di no, en tão, se ria o
pon to de lan ça des sa cru za da de Ge or ge So ros ao re dor do
mun do?

O Ma ra nhão fe chou o mês de ju nho com mais de 3,9 mil
em pre gos pre ser va dos. Sig ni fi ca sal do po si ti vo. Se gun do o
Ca ged, que faz o le van ta men to no Mi nis té rio da Eco no mia,
foi o me lhor de sem pe nho no pe río do na re gião nor des ti na.

Se a o go ver na dor Flá vio Di no se dis pu ser a tra zer pa ra
São Luís sua pro pos ta de for ma tar uma fren te po lí ti ca em
2022, que abar ca da es quer da ao cen tro, co mo o MDB, e
quem sa be PSDB e DEM, po de cha co a lhar a dis pu ta do Pa- 
lá cio La Ra var dière em no vem bro.

Até ago ra, Di no se es qui va do da elei ção mu ni ci pal, mes- 
mo es tan do a di ta cu ja dis tan te ape nas três me ses e meio
(1º tur no). Mas ele sa be que, em al gum mo men to te rá que
me ter a ca ra em fa vor de seu gru po. E le van do jun to, Edi- 
val do Jr.

 

Do de pu ta do fe de ral bol so na ris ta “prín ci pe” Luiz Phi lip- 
pe de Or léans e Bra gan ça (PSL-SP), pa ra quem o país vi ve o
so ci a lis mo.

 
Jair Bol so na ro res pon deu com iro nia, on tem, ao

pe di do do “pac to pe lo em pre go” su ge ri do pe lo
por Flá vio Di no, na vés pe ra. O go ver na dor la- 

men tou sua pos tu ra no mo men to em que o país
tem 12,9 mi lhões amar gan do o de sem pre go.

 
De ma nhã, Bol so na ro iro ni zou, no en con tro com

apoi a do res: “Go ver na dor ago ra quer que eu fa ça
pac to pe lo em pre go, mas ele con ti nua com o Es- 
ta do fe cha do”, re fe rin do-se ao mo de lo se gui do

por Di no de iso la men to so ci al, que Bol so na ro re pu- 
dia.

 
Na tré pli ca, Di no la men tou a pos tu ra de Jair Bol- 

so na ro. “O de sem pre go não é as sun to a ser tra ta- 
do com iro ni as. Es pe ro que o pre si den te le ve a
sé rio a ur gên cia de ações efe ti vas”. Nas re des so- 

ci ais, o pau can tor con tra e a fa vor.

A me ga o pe ra ção de no mi na da Flash back II, de fla gra da
na on tem em on ze es ta dos, pa ra cum prir 212 man da dos de
bus ca e apre en são e de pri são, com mil po li ci ais, não en- 
trou no Ma ra nhão. Ob je ti vo: de sar ti cu lar a es tru tu ra do
PCC.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA realizará às 08h30 do dia 31 de agosto 
de 2020, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir 

Millet - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, nesta Capital, licitação na 

modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 
ESTADUAIS NA REGIONAL DE LENÇÓIS, COM EXTENSÃO DE 250,00KM, de interesse da 

Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, na forma da Lei nº. 8.666/1993. Este Edital está à 

disposição dos interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ e seus anexos na 

Comissão Setorial de Licitação – CSL/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do 

Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 

s/nº, Calhau, São Luís - MA, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, onde poderão ser 

consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive, cd, dvd 

ou outro). As empresas que adquirirem o Edital mediante “download” na página da SINFRA e tiverem 

interesse em participar desta licitação, deverão, obrigatoriamente, retirar os anexos do Edital no 

endereço e nas condições supracitadas, em virtude da existência de limite de carregamento de 

arquivos (UPLOAD). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8015 ou pelo email 

licitação@sinfra.ma.gov.br.

São Luís (MA), 28 de julho de 2020.

Athos de Carvalho de Melo e Alvim
Presidente em exercício CSL/SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SINFRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091656/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - CSL/SINFRA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 (PA-2531/2020)
Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição, eventual e futura, 
de material odontológico, de acordo com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante do Edital. Tipo de 
licitação: Menor Preço. Data de abertura: 13 de agosto de 2020, às 9:00 horas 
(horário de Brasília/DF). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital é 
gratuito e está à disposição dos interessados para consulta e retirada nos 
endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.trt16.jus.br. Maiores 
informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001 - 3º andar - Areinha – 
São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 
2109-9378/9379/9421/98424-6218 das 08 às 17 horas. 

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020. A 
Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na 
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço por item. OBJETO: Contratação de 
empresa para Aquisição de Equipamentos Eletrônicos (Tablet), para equipar os 
Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitário de Endemias (ACE) 
conforme termo de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Barra 
do Corda. BASE LEGAL: Lei Federal Lei n.º 10.520/02, Lei 10.024, Decreto Municipal nº 
015/2020, Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital. 
Recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do dia 05 de 
Agosto de 2020. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de 
licitação, das 08h às 12h e no site do Município. Os interessados na aquisição dos 
mesmos deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, 
na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda – MA. Barra do Corda-MA. Sara 
Ferreira Costa Fleury - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 008/2020 - CPL. O Município de Benedito Leite (MA), por 
meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua 
07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial de nº. 008-2020 - SRP, do tipo Menor Preço por Lote, às 14h30min 
(catorze horas e trinta minutos) do dia 13 de agosto de 2020, objetivando Registro de Preços para 
eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços fúnebres com 
fornecimento de urnas mortuárias, roupa mortuária, translado, embalsamamento, tanato e higieniza-
ção de corpo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, na forma da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 009/2017, aplicando-se também os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
147/2014 e subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, 
Benedito Leite/MA, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão 
ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 
3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 28 de julho de 2020. Ramon Carvalho de 
Barros – Prefeito Municipal.

PESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Transporte e Trânsito, torna público que fará licitação na modalidade Tomada 
de Preços. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de 
engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obras referente 
a reforma da Praça do Mercado na sede do município de Bernardo do Mearim (MA). ABERTURA: 18 
de agosto de 2020 às 08:20 horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: 
Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontra-se à disposição dos 
interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manoel Matias, s/n – Centro 
– Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com. Bernardo do Mearim 
(MA), 24 de julho de 2020. Antonio Hilton Laranjeira Silva. Secretário.

 

PESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Transporte e Trânsito, torna público que fará licitação na modalidade Tomada 
de Preços. BASE LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa de 
engenharia para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra de 
pavimentação em bloco sextavado na Av. Manuel Matias, na sede do município de Bernardo do 
Mearim (MA). ABERTURA: 19 de agosto de 2020 às 08:20 horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 
encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço 
Av. Manoel Matias, s/n – Centro – Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 
12:00 horas. Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.-
com. Bernardo do Mearim (MA), 24 de julho de 2020. Antonio Hilton Laranjeira Silva. Secretário.

 

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 019/2020. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e 
condições. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor preço, que será regida pela Lei nº 
10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: 
CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA, CIRURGIÃO GERAL, ORTOPEDISTA, ULTRASSONOGRAFIS-
TA, DERMATOLOGISTA E CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE. ABERTURA: 11 de agosto de 2020 às 15h00min (quinze), no auditório da Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim, situado na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde serão recebidas e 
abertas os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as firmas especializa-
das no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a 
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Considerando o atual momento 
de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser 
adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 2M (dois metros) entre os 
presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bomjardim.-
ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município 
de BOM JARDIM - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda 
ser solicitado via e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com. BOM JARDIM - MA, 27 de julho de 2020. Felipe 
Pereira Bacelar - Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020. O Município de Pio XII – MA, através da 
Secretaria Municipal de Administração, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, avisa aos 
interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão 
Presencial. Tipo de licitação: Maior Lance, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente 
as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Contratação de Instituição Financeira, 
Pública ou Privada, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes da folha 
de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Pio XII - MA. ABERTURA: 11 de 
agosto de 2020, as 09h:00min (nove horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Senador Vitorino Freire, S/Nº, Centro - PIO XII /MA, onde serão recebidas e abertas os envelopes de 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 
(doze) horas, de segunda à sexta-feira. Pio XII-MA, 27 de julho de 2020. José da Conceição da Silva – 
Secretário Municipal de Administração.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. A Prefeitura 
Municipal de Palmeirândia/ MA, através da CPL torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, o REAGENDAMENTO da sessão do Tomada de Preços 006/2020, que tem por 
objeto a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia 
viária através do convênio nº 896177/2019, para elaboração de projeto executivo e 
execução de obra de pavimentação asfáltica entre os povoados Curitiba e Agrovila, de 
interesse da Prefeitura Municipal de Palmeirândia/MA, para o dia 31 de julho de 2020 as 
09h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Praça Santo Antonio, 
s/n, Cep 65238-000, Centro. Palmeirândia/MA, 28 de julho de 2020. Herbeth dos Santos 
Fonseca /Presidente da CPL.

 

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. A Prefeitura 
Municipal de Palmeirândia, Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público a decisão do recurso 
interposto pela empresa ALEXJAN P LIMA-ME, com fundamento no item 11 do Edital, respaldado na Lei 
Federal nº 8.666/93, por meio de seu representante legal, em face da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação que julgou seus documentos de habilitação. Considerando que a recorrente, ALEXJAN P LIMA-ME, 
interpôs seu recurso dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis de acordo com os termos do art. 109, inciso I da 
Lei Federal nº 8.666/93, reconhecemos a TESPESTIVIDADE da peça recursal interposta. Assim, o Presidente e 
os Membros dessa Comissão de Licitação CONHECEM o Recurso Administrativo ora interposto. Conforme 
orientação da Lei Federal nº 8.666/93, foi concedido prazo de 5 dias para apresentação das contrarrazões por 
parte das demais licitantes, mais não houve manifestação. Em síntese o pedido recursal versou no sentido de 
que a Comissão retrocedesse da decisão proferida e julgasse a recorrente HABILITADA. Em julgamento em 
face dos argumentos presentes opinou a Comissão Permanente de Licitações por, NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso interposto, mantendo-a INABILITADA. Pelas Razões e argumentos manifestados, foi acolhido pela 
Secretaria Municipal de Administração, o parecer exposto pela Comissão Permanente de Licitação, 
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO, interposto pela empresa ALEXJAN P LIMA-ME. Palmeirandia/MA, 28 
de julho de 2020. Herbeth dos Santos Fonseca /Presidente da CPL.

 

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO 

LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 1994

MATRICULA
0300070155 2020 6 00007 220 0002021 08

OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A QUEM 
INTERESSA QUE AMAURY SOUZA OLIVEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRO, 
NATURAL DE BELEM - PA, PROFISSÃO AUTONOMO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, 
RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE JOÃO SOUZA DE OLIVEIRA E MARIA 
ZILMA DE OLIVEIRA.MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE OLIVEIRA, 
NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO MEDICA, 
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE WALTER 
ANGELO DE OLIVEIRA E MARLETE SILVA DE OLIVEIRA.REQUEREM 
HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM 
IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO 
CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.DADO E 
PASSADO ESTE, EM 27 DE 07 DE 2020.

São Luís – MA, 27 DE 07 DE 2020.
Helicejanny Souza Rodrigues

Escrevente Substituta

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

SLEA - SÃO LUÍS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ Nº 15.339.921/0001-50

Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da São Luís Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos 
que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços 
pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. São Luís, 25 de março de 2020. A Diretoria.

André Neves Monteiro Vianna - Diretor 
Marcos José da Silva - Diretor

Walter Luis da Silva Junior - Contador - CRC-RJ 093.575/O-7

“As notas explicativas completas e as demonstrações contábeis estão à disposição para consulta na sede da empresa”.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Aos Acionistas da SLEA - São Luís Engenharia Ambiental S.A. - São Luís - MA.
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da São Luís 
Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da São Luís Engenharia Ambiental S.A., em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000). Base para 
opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações 
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores: 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração da Companhia é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1.000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 

para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa 

em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Luís, 25 de 
março de 2020. Lopes, Machado - Auditors, Consultants & Business Advisers 
- Independent Member of - BKR International - CRC-RJ-2026/O-5; Mário Vieira 
Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 “S” MG; José Carlos de Almeida Martins - 
Contador - CRC - RJ 036.737-0.

Ativo 2019 2018

Circulante

Caixa e equivalente de caixa .........................................  6.878  7.297 

Contas a receber de clientes .......................................... 43.626 35.510 

Impostos a recuperar .....................................................  5.481  5.135 

Estoques  .......................................................................  1.116 - 

Cauções ......................................................................... 760 649 

Outras contas a receber ................................................. 371 314 

58.232 48.905 
Não circulante

Realizável a Longo Prazo
Contas a receber de clientes .......................................... 28.156 34.629 
Imobilizado ..................................................................... 13.559 12.181 

41.715 46.810 
99.947 95.715 

Passivo 2019 2018
Circulante

Fornecedores .................................................................  6.267 70.180 
Empréstimos e financiamentos ......................................  3.001  1.427 
Obrigações fiscais ..........................................................  9.235  8.528 
Obrigações com pessoal ................................................  6.674  6.195 
Outras obrigações .......................................................... 229 216 

25.406 86.546 
Não circulante

Empréstimos e financiamentos ......................................  4.235  3.134 
Fornecedores ................................................................. 56.820 - 
Provisão p/contingências trabalhistas e cíveis ............... 668 525 

61.723  3.659 
Patrimônio líquido

Capital social  .................................................................  4.705  4.705 
Reservas de lucros .........................................................  8.113 805 

12.818  5.510 
99.947 95.715 

Demonstrações dos Resultados 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Receita bruta de serviços ..................................................... 144.148 131.638 
Impostos incidentes sobre serviços...................................... (20.562) (18.776)
Receita operacional líquida .................................................. 123.586 112.862 

Custos dos serviços prestados .......................................... (110.760) (106.310)
Lucro bruto ........................................................................... 12.826  6.552 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas..................................................... (3.351) (1.586)
Despesas tributárias .............................................................  (265)  (673)
Outras resultados operacionais ............................................ 223 21 

(3.393) (2.238)
Resultado operacional ..........................................................  9.433  4.314 

Receitas financeiras ...........................................................  1.998  2.379 
Despesas financeiras .........................................................  (972)  (601)

 1.026  1.778 
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social .... 10.459  6.092 

Imposto de renda  .............................................................. (1.562)  (884)
Contribuição social .............................................................  (585)  (335)

(2.147) (1.219)
Lucro líquido do exercício.....................................................  8.312  4.873 

Lucro líquido por ação .......................................................... 1,77 1,04

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Lucro líquido do exercício..............................................................  8.312  4.873 
Ajustes para reconciliar o prejuízo às disponibilidades:

Depreciação ................................................................................  1.675 509 
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ....................... 143 525 
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos ............. 973 601 

11.103  6.508 
Variações nos ativos e passivos

Aumento (diminuição) em contas a receber ................................ (1.643)  4.501 
Aumento (diminuição) em estoques  ........................................... (1.116) - 
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar .........................  (346)  1.045 
Aumento (diminuição) em outros ativos ......................................  (168)  (292)
Aumento (diminuição) em fornecedores ..................................... (7.094)  2.454 
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar ................. 707  (311)
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal .................... 480 997 
Aumento (diminuição) em outras obrigações .............................. 14 13 

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais...............  1.937 14.915 
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado .................................................... (3.054) (9.721)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento........ (3.054) (9.721)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Financiamentos obtidos ..............................................................  2.675  2.702 
Distribuição de Dividendos .......................................................... (1.004) - 
Juros sobre financiamentos ........................................................  (973)  (601)

Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento........ 698  2.101 
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa...............  (419)  7.295 
Demonstração do aum. (dimin.) no caixa e equivals. de caixa:
No início do exercício ....................................................................  7.297 2 
No final do exercício ......................................................................  6.878  7.297 
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa...............  (419)  7.295 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reserva de lucros Lucros
Capital social Reserva legal Reserva de lucros a realizar Total acumulados Total

Saldos em 31 de janeiro de 2017 ...............................................  4.705 - - -  (5.421)  (716)
Lucro líquido do exercício...........................................................  - - - - 1.353  1.353 
Saldos em 1º de janeiro de 2018 ...............................................  4.705 - - -  (4.068) 637 
Lucro líquido do exercício...........................................................  - - - - 4.873  4.873 
Constituição de reserva legal .....................................................  -  40 - 40 (40)  - 
Apropriação à reserva de lucros a realizar .................................  - - 765 765 (765)  - 
Saldos em 1º de janeiro de 2018 ...............................................  4.705  40 765 805 -  5.510 
Lucro líquido do exercício...........................................................  - - - - 8.312  8.312 
Constituição de reserva legal .....................................................  -  416 - 416 (416)  - 
Dividendos distribuídos ..............................................................  - - - -  (1.004) (1.004)
Retenção de lucros.....................................................................  - -  6.892  6.892  (6.892)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019..........................................  4.705  456  7.657  8.113 -  12.818 

Agricultores maranhenses são 
homenageados pela cerveja Magnífica

Q
uem vê uma cerve-
ja gelada no copo, 
muitas vezes não 
imagina quantos 

processos são necessários à 
sua produção e lembra me-
nos ainda que ela começa no 
campo, bem longe da cerveja-
ria. A cerveja Magnífica pensa 
não apenas nos processos, mas 
principalmente nos agriculto-
res responsáveis pelo cultivo 
da mandioca, ingrediente es-
sencial para a produção des-
ta cerveja nascida e criada no 
Maranhão.  Na tarde do últi-
mo sábado (25), os agriculto-
res Sueli Costa da Silva e Antô-
nio Francisco do Nascimento 
foram homenageados duran-
te a visita realizada na fábrica 
da Cervejaria Ambev, onde a 
cerveja Magnífica é produzi-
da. A homenagem antecipou 
as comemorações pelo Dia do 
Agricultor, celebrado hoje, dia 
28 de julho. Eles foram recebi-
dos pelo gerente fabril, Adria-
no Pereira e pelo mestre cer-
vejeiro, Manoel de Holanda, 
que deram as boas-vindas e 
explicaram os processos que 
envolvem a produção da cer-
veja e o porquê que a mandioca 
que produzem é tão importan-
te para a leveza e refrescância 
da cerveja Magnífica.

“O trabalho dos agriculto-
res é muito importante para 
o Maranhão e para a cerveja 
Magnífica que hoje tem este va-
lor extraordinário para os ma-
ranhenses, que sentem mui-
to orgulho de ter uma cerveja 
criada por maranhenses para 
os maranhenses. Então é jus-
to e merecido realizar essa ho-
menagem a eles que hoje es-
tão aqui representando todos 
os agricultores que produzem 
a mandioca e são impactados 
com geração de renda e valo-
rização do seu trabalho”, des-
tacou Adriano Pereira, geren-
te fabril da cervejaria Ambev.

Os agricultores ficaram im-
pressionados com a estrutura 
da fábrica e felizes ao sentir o 
reconhecimento. Dona Sueli da 
Silva, agricultora da região de 
Tabuleiro de São Bernardo, do 
município de Magalhães de Al-
meida, fornece mandioca para 
a cerveja Magnífica desde o ano 
de 2019. Pela primeira vez vi-
sitou uma fábrica de produ-
ção da cerveja e ficou surpre-
sa ao perceber que tudo havia 
sido preparado especialmente 
para eles.  “Ser convidada para 
conhecer a cervejaria foi uma 
emoção. Chegar aqui e ver o 
reconhecimento de todos me 
deixou muito emocionada. Eu 

fico muito feliz por mim e pelos 
outros agricultores. Essa par-
ceria com a cerveja Magnífica 
é muito boa pra nós. Eu já con-
segui aumentar a área de plan-
tio e já já vamos ter mais man-
dioca para vender.”, afirmou.

O agricultor Antônio Francis-
co, mais conhecido como Cha-
guinha, se orgulha de fazer parte 
do projeto da cerveja Magnífica 
desde o início e conta que foi 
um dos primeiros a fornecer a 
mandioca para a cerveja. Du-
rante a visita, observava tudo 
com muita curiosidade já que 
era a primeira vez que visitava 
uma fábrica de cerveja.

“Eu já sou agricultor há mui-
tos anos, acostumado a vida 
de produção e posso dizer que 
me sinto muito satisfeito com 
essa oportunidade de trabalhar 
com a cerveja Magnífica. Não só 
eu mas meu filho, irmão, meu 
pai, a família toda. Hoje eu es-
tou aqui representando outros 
agricultores da minha região e 
temos muito para crescer com 
essa parceria”, disse ele.

A visita foi acompanhada 
pelo Secretário de Estado da 
Agricultura Familiar do Mara-
nhão, Júlio César Mendonça, 
que destacou a importância 
de ter no Maranhão projetos 
como esse da cerveja Magní-

fica, que valorizam a produção 
agrícola local e promovem o 
crescimento econômico e so-
cial do estado.

“Essa parceria que se cons-
titui hoje entre o Governo do 
Estado do Maranhão, Cervejaria 
Ambev e agricultores gera mui-
tos frutos, primeiro no combate 
à miséria, comprando a mandio-
ca daquelas pessoas que mais 
precisam; valorizando a man-
dioca, que é produto da maior 
cadeia de cultura do estado e 
possibilitando um grande im-
pacto econômico e social na 
região de Tabuleiro de São Ber-
nardo e outras regiões. A Cer-
vejaria Ambev é fundamental 
nessa cadeia e nós valorizamos 
e entendemos que esse tipo de 
iniciativa precisa ser ampliada. 
Estamos todos de parabéns, em 
especial a Ambev.”, enfatizou 
Júlio César Mendonça. 

DIA DO AGRICULTOR 

Os agricultores Sueli Costa da Silva e Antônio Francisco do 
Nascimento foram homenageados  na fábrica da cerveja Magnífica 
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Freitas disse que toda essa conjuntura permitirá que, até o fim do ano, mais de 100
leilões de ativos sejam implementados pela pasta

Inqué ri to

MINISTRO

Brasil terá mais de
100 leilões de ativos 

O
mi nis tro da In fra es tru tu ra, 
Tar cí sio de Frei tas, dis se on- 
tem (28) que a su pe ra ção de 
gar ga los que en vol vi am di- 

rei tos dos tra ba lha do res, ob ti da com a 
re for ma tra ba lhis ta, já foi per ce bi da 
pe los in ves ti do res es tran gei ros e, com 
o port fó lio de ati vos atra en tes pa ra 
lei lões no país; a tra je tó ria de re cu pe- 
ra ção fis cal; e a que da da ta xa bá si ca 
de ju ros (Se lic), re pre sen ta um con- 
jun to de fa to res que co lo cam o Bra sil 
na mi ra dos in ves ti do res.

Frei tas dis se que to da es sa con jun- 
tu ra per mi ti rá que, até o fim do ano, 
mais de 100 lei lões de ati vos se jam 
im ple men ta dos pe la pas ta e des ta cou 
os pro je tos de con ces são das ro do vi as 
BR-116/101 (a No va Du tra, en tre Rio 
de Ja nei ro e São Pau lo) e a BR-163, no 
Pa rá, e a Fer ro via de In te gra ção Oes te-
Les te, além da sex ta ro da da de con- 
ces são de 22 ae ro por tos.

“Se co lo car mos em um grá fi co paí- 
ses de di men são con ti nen tal, aci ma 
de 5 mi lhões de quilô me tros qua dra- 
dos (km²), com uma po pu la ção gi gan- 
tes ca, aci ma de 200 mi lhões de ha bi- 
tan tes, por tan to, com gran de mer ca- 
do con su mi dor, e PIB [Pro du to In ter- 
no Bru to] aci ma de US$ 1 tri lhão, ve- 
re mos que, na in ter sec ção des se di a- 
gra ma, te re mos ape nas três paí ses: 
Bra sil, Chi na e Es ta dos Uni dos”, dis se 
Frei tas, ao par ti ci par do we bi nar In- 
vest Bra sil In fra es truc tu re 2020, pro- 
mo vi do pe la Apex-Bra sil. “Is so, por si 
só, já cha ma a aten ção dos in ves ti do- 
res es tran gei ros.”

“E tem mais ain da: a tra je tó ria em

Atra ti vi da de

O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, TARCÍSIO DE FREITAS

que nos en con tra mos, ten do pas sa do 
por cri se se ve ra; e, a par tir daí, a mu- 
dan ça es tru tu ral on de os prin ci pais 
ris cos per ce bi dos pe los in ves ti do res 
fo ram ata ca dos, co mo a ques tão tra- 
ba lhis ta”, acres cen tou o mi nis tro, ao 
rei te rar que, com a re for ma, o país 
con se guiu su pe rar os gar ga los que en- 
vol vi am di rei tos tra ba lhis tas. “Hou ve 
uma di mi nui ção ex tra or di ná ria dos 
pro ces sos tra ba lhis tas após a re for- 
ma.”

Ain da se gun do o mi nis tro, o ce ná- 
rio fi cou mais atra ti vo com a apro va- 
ção do te to dos gas tos, que ini ci ou 
uma tra je tó ria de re cu pe ra ção fis cal, e 
com a re for ma da Pre vi dên cia. Além 
dis so, a que da dos ju ros te ve con ti nui- 
da de, com a ta xa Se lic em 2,25%, o 
que é “ex tra or di ná rio” pa ra os in ves ti- 

men tos em in fra es tru tu ra. “Te mos o 
mai or pro gra ma de con ces são do 
mun do, que tra rá ava lan che de di- 
nhei ro pri va do à nos sa eco no mia, 
trans for man do nos sa in fra es tru tu ra 
nos pró xi mos anos”, des ta cou Frei tas, 
ao lem brar que o Bra sil tem tam bém 
“um his tó ri co de res pei to a con tra- 
tos”, que é bem vis to pe los in ves ti do- 
res.

De acor do com Frei tas, o país 
apren deu a es tru tu rar su as con ces- 
sões e, por is so, tem ho je, pro va vel- 
men te, “a es tru tu ra mais so fis ti ca da 
do mun do, no que diz res pei to a com- 
par ti lha men to de ris cos”. Co mo 
exem plo, ci tou o ris co cam bi al, um 
as sun to que, ape sar de apa re cer co mo 
pre o cu pa ção dos in ves ti do res, sem-
pre foi “jo ga do pa ra de bai xo do ta pe- 
te”.

STF

Toffoli defende regulação para combate às fake news

PRESIDENTE DO STF DIZ QUE NÃO SE PODE NORMALIZAR AS NOTÍCIAS FALSAS

O pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF), mi nis tro Di as Tof fo li,
de fen deu on tem (28) a cri a ção de no- 
vas re gras e ins tru men tos le gais pa ra
o com ba te às no tí ci as fal sas, as fa ke
news, que am pli em as pos si bi li da des,
in clu si ve, de res pon sa bi li za ção das
pla ta for mas de re des so ci ais.

“Não po de mos nor ma li zar, con- 
des cen der e acei tar as fa ke news co- 
mo um fenô me no ine vi tá vel. Nós não
po de mos acei tar is so co mo al go que
se ja im pos sí vel de com ba ter ou que se
tor na rá na tu ral no dia a dia. Te mos
que ter ins tru men to, Es ta do, re gu la- 
men ta ção, sim, e res pon sa bi li da de do
mer ca do”, dis se Tof fo li, du ran te se mi- 
ná rio on li ne so bre li ber da de de ex- 
pres são, or ga ni za do pe lo si te
Poder360 em par ce ria com o Ob ser va- 
tó rio de Li ber da de de Im pren sa da
Or dem dos Ad vo ga dos do Bra sil
(OAB).

O mi nis tro des ta cou que em to do o
mun do há o mo vi men to de exi gir
mai or res pon sa bi li za ção das em pre- 
sas em tor no das fa ke news, e que as
pla ta for mas “sa bem que es sa res pon- 
sa bi li da de es tá che gan do”, mas ten- 
tam pos ter gar es sa re gu la ção por ra- 
zões econô mi cas.

No fim de ju nho, o Se na do apro vou
um pro je to de lei com o ob je ti vo de
com ba ter a dis se mi na ção de in for ma- 
ções fal sas por meio de re des so ci ais e
ser vi ços de men sa gem. O tex to de- 
pen de ago ra de aná li se da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

A ini ci a ti va foi cri ti ca da pe lo pre si- 
den te Jair Bol so na ro, que dis se ser
uma li mi ta ção à li ber da de de ex pres- 
são. Ele já dis se tam bém que pre ten de
ve tar tre chos da lei se re ce ber o tex to
apro va do pe lo Se na do pa ra san ção.

Tof fo li tam bém vol tou a de fen der
nes ta ter ça-fei ra o inqué ri to das fa ke
news, aber to de ofí cio por ele e re la ta- 
do pe lo mi nis tro Ale xan dre de Mo ra- 
es. O pre si den te do Su pre mo dis se
que a in ves ti ga ção tem co mo al vo
uma “má qui na de de sin for ma ção”.

“O que se in ves ti ga na que le inqué- 
ri to vai mui to além de ma ni fes ta ções
ou crí ti cas con tun den tes con tra a
Cor te. Tra ta-se de uma má qui na de
de sin for ma ção, uti li zan do-se de
robôs, de fi nan ci a men to e de per fis
fal sos pa ra de sa cre di tar as ins ti tui- 
ções de mo crá ti cas re pu bli ca nas e
seus agen tes”, dis se Tof fo li.

Na se ma na pas sa da, após de ter mi- 

na ção de Mo ra es, o Twit ter e o Fa ce- 
bo ok blo que a ram per fis de di ver sos
usuá ri os in ves ti ga dos no Su pre mo
pe la su pos ta dis se mi na ção de no tí ci- 
as fal sas e por fa zer ame a ças a mi nis- 
tros da Cor te.

No dia se guin te ao blo queio, o pre-
si den te Jair Bol so na ro, por meio da
Ad vo ca cia-Ge ral da União (AGU), in- 
gres sou com uma ação di rei ta de in-
cons ti tu ci o na li da de (ADI) no Su pre- 
mo, pe din do que se ja der ru ba da qual-
quer de ci são que de ter mi ne o blo- 
queio de per fis em re des so ci ais.

Até o fim da se ma na, quan do ter- 
mi na o re ces so do Po der Ju di ciá rio, a
ação en con tra-se na me sa de Tof fo li,
que po de de ci dir so bre o pe di do de li- 
mi nar an tes de en ca mi nhar o pro ces-
so ao re la tor, mi nis tro Ed son Fa chin.

“Nós te mos no Bra sil mais de 200
mil pes so as pre sas pro vi so ri a men te
sem sen ten ça de 1º grau. Nós não te-
mos 200 mil re des so ci ais pa ra das.
Cho ca mais as re des so ci ais pa ra das,
meia dú zia de re des so ci ais pa ra das,
do que 200 mil pes so as pre sas sem
sen ten ça? São re fle xões que nós te-
mos que fa zer, não es tou aqui fa zen do
juí zo de va lor, es tou dan do fa tos”, dis- 
se Tof fo li nes ta ter ça-fei ra, ao ser
ques ti o na do so bre o as sun to.

HOME OFFICE

Servidores com filhos
podem trabalhar de casa
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A Se cre ta ria de Ges tão de De sem pe nho de Pes so al do
Mi nis té rio da Eco no mia de ter mi nou que os ser vi do res
fe de rais com fi lhos em ida de es co lar po dem tra ba lhar
de for ma re mo ta en quan to as au las es ti ve rem sus pen- 
sas. A Ins tru ção Nor ma ti va nº 63, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al de ho je (28), va le tam bém pa ra em pre ga dos pú- 
bli cos fe de rais, e te rá va li da de a par tir da pró xi ma ter ça-
fei ra (4).

Se gun do o ór gão, o tra ba lho re mo to po de rá ser au to- 
ri za do ca so não exis te côn ju ge, com pa nhei ro ou ou tro
fa mi li ar adul to pa ra fa zer com pa nhia pa ra a cri an ça e
as sis ti-la no que for ne ces sá rio. O ser vi dor de ve rá pre- 
en cher uma de cla ra ção in for man do seus da dos, os da- 
dos do côn ju ge e dos fi lhos.

“[…] de cla ro pa ra fins es pe cí fi cos que te nho fi lhos em
ida de es co lar ou in fe ri or e que ne ces si tam da mi nha as- 
sis tên cia, por tan to, ne ces si to ser sub me ti do a tra ba lho
re mo to […] De cla ro, ain da […] que não exer ce rei ne- 
nhu ma ou tra ati vi da de re mu ne ra da em ca rá ter pre sen- 
ci al du ran te es se pe río do e que não pos suo côn ju ge,
com pa nhei ro ou ou tro fa mi li ar adul to que co mi go re si- 
da ap to a pres tar as sis tên cia aos meus fi lhos em ida de
es co lar” diz um tre cho do mo de lo de de cla ra ção di vul- 
ga do no Diá rio Ofi ci al.

Além dis so, o ser vi dor de ve de cla rar que não exer ce rá
ne nhu ma ou tra ati vi da de re mu ne ra da em ca rá ter pre- 
sen ci al no pe río do em que es ti ver em ca sa, be ne fi ci a do
pe la me di da. Aque les que for ne ce rem in for ma ções fal- 
sas po de rão ser su jei tos a san ções pe nais e ad mi nis tra ti- 
vas.

SANCIONADA

Mais de R$ 1 bi para
a assistência social

BOLSONARO SANCIONOU O PROJETO DE LEI ONTEM

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou on tem (28) o
pro je to de lei que res ga ta  R$1,5 bi lhão do Fun do Na ci o- 
nal de As sis tên cia So ci al (FNAS) pa ra ser uti li za do du- 
ran te a pan de mia do no vo co ro na ví rus. O PL foi apro va- 
do no Con gres so Na ci o nal no dia 8 de ju lho. O va lor é
um sal do de 2019 que não ha via si do uti li za do por es ta- 
dos, mu ni cí pi os e pe lo Dis tri to Fe de ral e es ta va pa ra do
no Mi nis té rio da Ci da da nia.

O pre si den te irá san ci o nar a ma té ria em reu nião com
a de pu ta da Flá via Ar ru da (PL-DF), au to ra do pro je to, na
tar de des ta ter ça. Ela ex pli ca que só no DF, por exem plo,
são R$ 24 mi lhões que ago ra po de rão ser usa dos pa ra
aten der a po pu la ção mais vul ne rá vel. Flá via clas si fi ca o
pro je to co mo “fun da men tal”, prin ci pal men te de vi do
aos efei tos da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

“No mo men to em que o país vi ve uma cri se sa ni tá ria,
econô mi ca e so ci al, po der res ga tar es se re cur so que es- 
ta va pa ra do e não se ria uti li za do, é im por tan tís si mo”,
dis se. De acor do com ela, o fun do é am plo, e per mi te a
uti li za ção de for ma am pla – co mo com pra de ces ta bá si- 
ca, au xí lio a mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia ou mes- 
mo con tra ta ção de pes so as pa ra exe cu tar ser vi ços de as- 
sis tên cia so ci al.

A par la men tar ex pli cou que a ver ba fi ca pa ra da por- 
que es ta dos e mu ni cí pi os não con se guem exe cu tar to- 
dos os re cur sos por di ver sas ra zões – fal ta de pro je to, di- 
fi cul da de de exe cu ção. O va lor, re fe ren te ao exer cí cio do
ano pas sa do, re tor na ria ao te sou ro, mas con ti nua no
fun do na ci o nal. “É um fun do per di do. Não ge ra ne- 
nhum cus to a mais pa ra a União”, afir mou.

A no va lei a ser san ci o na da por Bol so na ro tam bém
au to ri za a uti li za ção dos va lo res de for ma sim pli fi ca da.
Ca da en te da fe de ra ção po de rá apli cá-lo nas áre as de
mai or ne ces si da de.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020

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


NEDILSON MACHADO

Narciso em Férias

O do cu men tá rio Nar ci so em Fé ri as, so bre
a pri são de Ca e ta no Ve lo so em 1968, foi se le-
ci o na do pa ra o 77º Fes ti val de Ve ne za, que
acon te ce de 2 a 12 de se tem bro, na Itá lia, o
pri mei ro fes ti val em for ma to pre sen ci al des-
de o iní cio da pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, do en ça cau sa da pe la Co vid-19.  O fil me
é uma re a li za ção Uns Pro du ções, pro du zi do
por Pau la La vig ne, e co pro du zi do pe la Vi de- 
o Fil mes, de Wal ter Sal les e J. Mo rei ra Sal les.

Saúde e bem estar

Com o ob je ti vo de pro por ci o nar re fle xões
e ati vi da des vol ta das pa ra a im por tân cia da
qua li da de de vi da nos as pec tos fí si cos, emo- 
ci o nais e so ci ais, o Se nac re a li za a ter cei ra
edi ção da Se ma na de Saú de e Bem-Es tar. De
10 a 17 de agos to, es te ano de vi do ao con tex-
to de pan de mia do Co vid-19, as ações do
even to se rão de sen vol vi das de for ma on li ne,
por meio de uma sé rie de li ves no per fil do
Se nac no Ins ta gram (@se nac ma ra nhao).

O pre si den te da OAB MA, Thi a go
Di az, en tre gou ao pre fei to Edi val do
Ho lan da Jr., e ao pre si den te da Câ -
ma ra Mu ni ci pal de São Luís, Os mar
Fi lho, cin co pro je tos de lei que, se
apro va dos e san ci o na dos, ga ran ti rão
o li vre exer cí cio da ad vo ca cia no âm -
bi to da ges tão pú bli ca na Gran de
Ilha. Os pro je tos fo ram cri a dos pe la
OAB Ma ra nhão, após es tu dos fei tos
pe la Co mis são de Acom pa nha men to
ao Le gis la ti vo, e le vam em con si de -
ra ção, den tre ou tras ques tões, por
exem plo, a re cu sa cons tan te de ór -
gãos mu ni ci pais em as se gu rar o exa -
me aos au tos de pro ces sos ad mi nis -
tra ti vos aos pro fis si o nais da ad vo ca -
cia que não es te jam por tan do pro cu -
ra ção. Na fo to Thi a go nos dois mo -
men tos, com Os mar Fi lho e Edi val do
Jr.

A jor na lis ta, es cri to ra,
po e ti sa e pro fes so ra
Wan da Cu nha é a con -
vi da da do pro je to Ins -
pi re e Co mu ni que, nes -
ta quar ta-fei ra. Na ‘li -
ve’, con du zi da por ou -
tra du as jor na lis tas,
Fran ci Mon te les e
Yndara Vas ques, a es -
cri to ra fa la rá so bre seu
mais no vo li vro “No
Sem blan te do co ti di a -
no, ri sos de ma rés e
Lá gri mas de um sol-
pos to”. A li ve se rá
trans mi ti da pe lo
@fran ci_ mon te les), às
19h30.

O ISAN em par ce ria
com a FGV pro mo ve
nes ta quin ta-fei ra, 30,
às 19h, por meio de
trans mis são ao vi vo
pe la pla ta for ma Zo om,
mais um se mi ná rio vir -
tu al. Quem vai co man -
dar o even to é o pro -
fes sor Jor ge Bru no da
FGV, que vai de ba ter o
te ma “Ino va ção, cri a ti -
vi da de nas or ga ni za -
ções e car rei ra”. Ins cri -
ções aber tas via fo ne
do ISAN ou no link do
even to.

Innovation Game

In te res sa dos em tec no lo gia e ino va ção po- 
dem se ins cre ver na se gun da edi ção do In no va- 
ti on Ga me, o de sa fio da Am bev que bus ca so lu- 
ções ino va do ras pa ra as mu dan ças de há bi tos
dos con su mi do res. 

Nes se ano, a com pa nhia de ci diu am pli ar o
de sa fio pa ra to das re giões do Bra sil com uma
pro gra ma ção 100% on li ne. As ins cri ções são in- 
di vi du ais, gra tui tas e de vem ser fei tas até o dia
06/08 – não há qua li fi ca ção téc ni ca re que ri da. O
pra zo pa ra a sub mis são dos pro je tos é no dia
17/08.

Melhor do Mundo

A com pa nhia aé rea Azul foi elei ta a me lhor do
mun do, se gun do pes qui sa re a li za da pe la pla ta-
for ma in ter na ci o nal de vi a gens, Tri pad vi sor. É a
pri mei ra vez que uma em pre sa bra si lei ra do ra- 
mo con quis ta o tí tu lo. A Tra vel lers’ Choi ce
Award 2020 é ba se a da na ava li a ção de mi lhões
de tu ris tas na ci o nais e in ter na ci o nais que vi a ja- 
ram em 2019. Na lis ta, en con tram-se re no ma-
das em pre sas co mo Sin ga po re Air li nes, que al- 
can çou a se gun da po si ção; se gui da da Ko re an
Air; Ja pan Air li nes; a bri tâ ni ca, Jet2.com; Air
New Ze a land; Eva Air, de Taiwan; en tre ou tras.

Comércio virtual

Ape sar de as ven das pre sen ci ais es ta rem re a- 
gin do, a pro je ção em re des co mo Ma ga zi ne Lui- 
za, Via Va re jo, Car re four e mes mo Ren ner, do se- 
tor de ves tuá rio, é que es ses no vos con su mi do- 
res vão co lo car o ecom mer ce em um ní vel mai or
do que o já re gis tra do. Es pe ci a lis tas es ti mam
que o co mér cio ele trô ni co cres ceu cer ca de 45%
ao mês du ran te a pan de mia. De acor do com a
Ci e lo, cu jo ín di ce de va re jo mo ni to ra tran sa ções
de car tões de dé bi to e cré di to, em mar ço, as ven- 
das on li ne su bi ram 0,4% na com pa ra ção a fe ve- 
rei ro –úl ti mo mês sem me di das de res tri ção.

Pra curtir

O Sis te ma Fe co mér -
cio-Sesc-Se nac, por
meio do Pro gra ma
Me sa Bra sil do Sesc,
fi na li za es ta se ma na
mais uma eta pa de
dis tri bui ção de ces tas
bá si cas às fa mí li as
em si tu a ção de vul -
ne ra bi li da de so ci al
dos mu ni cí pi os da
gran de ilha e em Ca -
xi as.

Pa ra o Ma ra nhão já
fo ram des ti na dos R$
399.880,30 mil, que
re sul ta ram na com -
pra de 69.684 to ne la -
das de ali men tos, be -
ne fi ci an do mais de 5
mil fa mí li as.

O Ín di ce de Con fi an ça
do Em pre sá rio In dus -
tri al (ICEI) te ve me -
lho ra em 29 dos 30
se to res in dus tri ais
pes qui sa dos em ju -
lho, mas em ape nas
dez o in di ca dor ul tra -
pas sou a li nha di vi só -
ria que in di ca con fi -
an ça dos em pre sá ri os
com o mer ca do.

En tre eles es tão os
se to res de pro du tos
de lim pe za, far -
moquí mi cos, mó veis,
ali men tos e plás ti cos.

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 .

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020

Prefeito Edivaldo anuncia Natália Mandarino 
como titular da Secretaria Municipal de Saúde

Prefeito Edivaldo empossa 
Natália Mandarino como nova 
Secretária Municipal de Saúde

O Prefeito Edivaldo Holanda Junior 
anunciou nesta terça-feira (28) Natália 
Ribeiro Mandarino como titular da Se-
cretaria Municipal de Saúde (Semus). Ela 
já era secretária-adjunta da pasta desde 
2017 e assume em substituição a Lula 
Fylho, exonerado da função no final de 
semana. O comunicado da nova titular 
da pasta foi feito por meio de nota divul-
gada pela Prefeitura de São Luís.

A nomeação de Natália Mandarino foi 
publicada no Diário Oficial do Municí-
pio na segunda-feira (27) e já na manhã 
da terça-feira (28) ela assumiu o cargo.

Natália Mandarino está na gestão desde 
o primeiro mandato de Edivaldo, sendo 
diretora do Hospital da Mulher de 2013 
a 2017, quando assumiu a secretaria-ad-
junta da Semus, cargo que agora passa a 
ser ocupado por Isabel Macedo.

Após reunir com o prefeito Edivaldo 
Natália Mandarino agradeceu a confian-
ça destacando que não medirá esforços 
para conduzir a rede de saúde municipal. 
“Vamos seguir as diretrizes determina-
das pelo prefeito Edivaldo de moderni-
zação e universalização cada vez maior 
dos serviços públicos de saúde, seguindo 
com a reestruturação dos equipamentos 
e melhoria do atendimento e serviços 
prestados nas unidades”, disse.

Natália Mandarino é graduada em en-
fermagem, doutora em Ciências da Saú-
de (UFMA), mestre em Saúde Materno 
Infantil (UFMA) entre outras pós-gradu-
ações e especializações.
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no, ri sos de ma rés e
Lá gri mas de um sol-
pos to”. A li ve se rá
trans mi ti da pe lo
@fran ci_ mon te les), às
19h30.

O ISAN em par ce ria
com a FGV pro mo ve
nes ta quin ta-fei ra, 30,
às 19h, por meio de
trans mis são ao vi vo
pe la pla ta for ma Zo om,
mais um se mi ná rio vir -
tu al. Quem vai co man -
dar o even to é o pro -
fes sor Jor ge Bru no da
FGV, que vai de ba ter o
te ma “Ino va ção, cri a ti -
vi da de nas or ga ni za -
ções e car rei ra”. Ins cri -
ções aber tas via fo ne
do ISAN ou no link do
even to.

Innovation Game

In te res sa dos em tec no lo gia e ino va ção po- 
dem se ins cre ver na se gun da edi ção do In no va- 
ti on Ga me, o de sa fio da Am bev que bus ca so lu- 
ções ino va do ras pa ra as mu dan ças de há bi tos
dos con su mi do res. 

Nes se ano, a com pa nhia de ci diu am pli ar o
de sa fio pa ra to das re giões do Bra sil com uma
pro gra ma ção 100% on li ne. As ins cri ções são in- 
di vi du ais, gra tui tas e de vem ser fei tas até o dia
06/08 – não há qua li fi ca ção téc ni ca re que ri da. O
pra zo pa ra a sub mis são dos pro je tos é no dia
17/08.

Melhor do Mundo

A com pa nhia aé rea Azul foi elei ta a me lhor do
mun do, se gun do pes qui sa re a li za da pe la pla ta-
for ma in ter na ci o nal de vi a gens, Tri pad vi sor. É a
pri mei ra vez que uma em pre sa bra si lei ra do ra- 
mo con quis ta o tí tu lo. A Tra vel lers’ Choi ce
Award 2020 é ba se a da na ava li a ção de mi lhões
de tu ris tas na ci o nais e in ter na ci o nais que vi a ja- 
ram em 2019. Na lis ta, en con tram-se re no ma-
das em pre sas co mo Sin ga po re Air li nes, que al- 
can çou a se gun da po si ção; se gui da da Ko re an
Air; Ja pan Air li nes; a bri tâ ni ca, Jet2.com; Air
New Ze a land; Eva Air, de Taiwan; en tre ou tras.

Comércio virtual

Ape sar de as ven das pre sen ci ais es ta rem re a- 
gin do, a pro je ção em re des co mo Ma ga zi ne Lui- 
za, Via Va re jo, Car re four e mes mo Ren ner, do se- 
tor de ves tuá rio, é que es ses no vos con su mi do- 
res vão co lo car o ecom mer ce em um ní vel mai or
do que o já re gis tra do. Es pe ci a lis tas es ti mam
que o co mér cio ele trô ni co cres ceu cer ca de 45%
ao mês du ran te a pan de mia. De acor do com a
Ci e lo, cu jo ín di ce de va re jo mo ni to ra tran sa ções
de car tões de dé bi to e cré di to, em mar ço, as ven- 
das on li ne su bi ram 0,4% na com pa ra ção a fe ve- 
rei ro –úl ti mo mês sem me di das de res tri ção.

Pra curtir

O Sis te ma Fe co mér -
cio-Sesc-Se nac, por
meio do Pro gra ma
Me sa Bra sil do Sesc,
fi na li za es ta se ma na
mais uma eta pa de
dis tri bui ção de ces tas
bá si cas às fa mí li as
em si tu a ção de vul -
ne ra bi li da de so ci al
dos mu ni cí pi os da
gran de ilha e em Ca -
xi as.

Pa ra o Ma ra nhão já
fo ram des ti na dos R$
399.880,30 mil, que
re sul ta ram na com -
pra de 69.684 to ne la -
das de ali men tos, be -
ne fi ci an do mais de 5
mil fa mí li as.

O Ín di ce de Con fi an ça
do Em pre sá rio In dus -
tri al (ICEI) te ve me -
lho ra em 29 dos 30
se to res in dus tri ais
pes qui sa dos em ju -
lho, mas em ape nas
dez o in di ca dor ul tra -
pas sou a li nha di vi só -
ria que in di ca con fi -
an ça dos em pre sá ri os
com o mer ca do.

En tre eles es tão os
se to res de pro du tos
de lim pe za, far -
moquí mi cos, mó veis,
ali men tos e plás ti cos.

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 .

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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Obras de duplicação da BR-135 começam na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto.
As obras vão garantir melhores condições para escoamento de produção e segurança

Obra avan ça da

BR-135

Obras de duplicação
começam na segunda
DA REDAÇÃO

Va lor da obra

A
pós a au to ri za ção do iní cio 
das obras de du pli ca ção da 
BR-135 fei ta pe lo Tri bu nal de 
Con tas da União (TCU) no úl- 

ti mo dia 15, o De par ta men to Na ci o- 
nal de In fra es tru tu ra de Trans por tes 
(DNIT) in for mou que as obras vão ser 
re to ma das na pró xi ma se gun da-fei ra 
(3).

Nes ta pri mei ra fa se, as obras se rão 
exe cu ta das ape nas em um sub tre cho 
si tu a do en tre os mu ni cí pi os de Ba ca- 
bei ra e San ta Ri ta, o que equi va le a 18 
quilô me tros de ex ten são (km 51 a 69).

Em no ta, o DNIT in for mou que ini- 
ci al men te es tão pre vis tos ape nas ser- 
vi ços de pis ta. A pre vi são é con cluir o 
cro no gra ma de obras até o mês de de- 
zem bro des te ano, uti li zan do o in ves- 
ti men to de R$ 80 mi lhões de re ais, va- 
lor que cons ta no con tra to da du pli ca- 
ção da BR.

As equi pes de tra ba lho es tão se mo- 
bi li zan do pa ra fa zer a ro ça gem, lim- 
pe za do lo cal e re co nhe ci men to do 
ter re no pa ra o pre pa ro da che ga da das 
má qui nas e res tan te da equi pe que 
da rá con ti nui da de a obra.

As obras de du pli ca ção da BR 135 
en tre as ci da des de Ba ca bei ra e Mi- 
ran da do Nor te (km 51 ao km 127) tem 
o in tui to tra zer mai or se gu ran ça no 
trân si to e mi ni mi zar o nú me ro de aci- 
den tes nes te tre cho que pos sui um al- 
to vo lu me de trá fe go, pro por ci o nan do 
me lho res con di ções pa ra o trans por te 
de ser vi ços e pro du tos e tam bém a di- 
mi nui ção do tem po de vi a gem.

Na sex ta-fei ra, dia 31, o Mi nis tro e 
Es ta do da In fra es tru tu ra, Tar cí sio Go-

DUPLICAÇÃO BR-135 SERÁ RETOMADA ENTRE AS CIDADES DE BACABEIRA E SANTA RITA

mes, fa rá uma reu nião por meio de ví- 
deo con fe rên cia e de ve rá anun ci ar a 
da ta ofi ci al do iní cio das obras, além 
da as si na tu ra da or dem de ser vi ço da 
BR-135 e Tra ves sia de Im pe ra triz. “É 
fun da men tal o rei ní cio da obra da BR-
135, Ma ra nhão, da du pli ca ção do tre- 
cho de Ba ca bei ra até Mi ran da do Nor- 
te. A BR-135, no fi nal, é a úni ca via de 
aces so à ca pi tal São Luís, e es tá sen do 
ca da vez mais car re ga da em fun ção 
do cres ci men to do agro ne gó cio. Ho je, 
já te mos mi lhões de to ne la das de 
grãos que aces sam o Por to de Ita qui, 
via 135”, dis se o mi nis tro da In fra es- 
tru tu ra, Tar cí sio Go mes.

A BR-135, no fi nal, é a 

úni ca via de aces so à 

ca pi tal São Luís, e es tá 

sen do ca da vez mais 

car re ga da em fun ção do 

cres ci men to do 

agro ne gó cio

Recuperação da Ponte da Estiva está avançada
O ór gão ga ran tiu ain da que, du ran- 

te as obras ini ci ais, os tra ba lha do res
não te rão con ta to com as co mu ni da- 
des qui lom bo las. 

“To do o tra ba lho se rá fei to com a
par ti ci pa ção da so ci e da de e com res- 
pei to à le gis la ção am bi en tal e às co- 
mu ni da des en vol vi das”, dis se o mi- 
nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio de
Frei tas, em no ta.

To do o tra ba lho se rá

fei to com a par ti ci pa ção

da so ci e da de e com

res pei to à le gis la ção

am bi en tal e às

co mu ni da des en vol vi das

O DNIT in for mou ain da que as se- 

gu ra a ade qua da con ti nui da de do li- 
cen ci a men to am bi en tal do em pre en- 
di men to e que es tá li ci tan do o re fa zi- 
men to dos es tu dos do com po nen te
qui lom bo la (ECQ) do em pre en di- 
men to, a par tir da con so li da ção de
no vo Ter mo de Re fe rên cia Es pe cí fi co,
ela bo ra do pe la Fun da ção Cul tu ral
Pal ma res, que es ta be le ce as con di- 
ções e os ob je ti vos dos tra ba lhos a se- 
rem de sen vol vi dos, de mo do a sub si- 
di ar o li cen ci a men to am bi en tal nas
eta pas de ins ta la ção e ope ra ção da ro- 
do via.

Ao to do, nes ta pri mei ra eta pa da
obra, se rão en vol vi das dez co mu ni da- 
des qui lom bo las: Ilha das Pe dras,
Nos sa Se nho ra da Con cei ção, São
João II, Ma ren go, São Jo sé do Fo go so,
Ca me ri nha, Pe drei ras, Cen tro dos Vi- 
o las, San ta na e San ta Ri ta do Va le.

O mi nis tro Tar cí sio Go mes de Frei- 
tas fez pos ta gem em su as re des so ci ais
re ve lan do que o Exér ci to Bra si lei ro es- 
tá tra ba lhan do em con jun to com o

DNIT tam bém na re cu pe ra ção da BR-
135. Tar cí sio Go mes ain da re ve lou
que a obra en tre a Pon te da Es ti va –
Mar ce li no Ma cha do, mais co nhe ci da
co mo “Es trei to dos Mos qui tos”, e a lo- 
ca li da de Pe ris de Bai xo (Ba ca bei ra)
es tá bem avan ça da. 

“Aten ção, Ma ra nhão. @Exer ci to O fi-
ci al en trou jun to com o @DNI To fi ci al
na re cu pe ra ção da BR-135 e os re sul- 
ta dos co me çam a sur gir. Res tau ra ção
avan ça no tre cho en tre Pe ris de Bai xo
(Ba ca bei ra) e pon te da Es ti va”, dis se o
mi nis tro em uma de su as re des so ci- 
ais.

Res tau ra ção avan ça no

tre cho en tre Pe ris de

Bai xo (Ba ca bei ra) e

Pon te da Es ti va

En ten da o ca so

PA LO MA PI NHEI RO

Ins cri ções

57 MORTOS EM AMAZONAS

Envolvidos em massacre
são presos em Imperatriz

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS EM OPERAÇÃO DA SSP-MA

Du ran te a Ope ra ção In te gra da Im pe ra triz Se gu ra, ini- 
ci a da na úl ti ma quin ta-fei ra (23), mais de 100 pes so as
fo ram con du zi das à De le ga cia Re gi o nal de Im pe ra triz.

Se gun do o se cre tá rio de Es ta do da Se gu ran ça Pú bli ca
(SSP) do Ma ra nhão, Jef fer son Por te la, dos pre sos, dois
sus pei tos pos su em en vol vi men to em um mas sa cre que
dei xou 57 pes so as mor tas no pre sí dio es ta du al do Ama- 
zo nas, em maio de 2019.

No úl ti mo do min go (26), a po lí cia apre en deu dois
ado les cen tes e pren deu seis pes so as sus pei tas de trá fi co
de dro gas, as so ci a ção pa ra o trá fi co e or ga ni za ção cri mi- 
no sa. Na ope ra ção, tam bém fo ram apre en di dos R$
1.810 em es pé cie, ar mas, apa re lhos ce lu la res, um veí cu- 
lo e subs tân ci as ilí ci tas es ti ma das em R$ 90 mil.

Cin co cri mi no sos en ca pu za dos e ar ma dos in va di ram
e ex pul sa ram pas sa gei ros de um ôni bus que fa zia li nha
nos bair ros Cen tro/Bom Je sus, no mu ni cí pio de Im pe ra- 
triz, na noi te do dia 21. Na oca sião, ate a ram fo go no veí- 
cu lo e in va di ram uma es co la, in cen di an do al guns ob je- 
tos. Na ma dru ga da da úl ti ma quin ta-fei ra (23), ou tro in- 
cên dio foi re gis tra do, dei xan do três ca çam bas, um ôni- 
bus e uma má qui na pa trol des truí dos na Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de In fra es tru tu ra e Ser vi ços Pú bli cos (SIN FRA),
no mu ni cí pio de Im pe ra triz. Por con ta do ocor ri do, a
ope ra ção Im pe ra triz Se gu ra foi ini ci a da.

No úl ti mo fim de se ma na, as po lí ci as Ci vil e Mi li tar
con du zi ram mais de 100 pes so as à De le ga cia Re gi o nal
de Im pe ra triz, on de ao me nos 30 de las fo ram de ti das
por sus pei ta de es ta rem en vol vi das com o cri me or ga ni- 
za do.

UEMA

Prorrogadas inscrições do
auxílio de inclusão digital

A INSTITUIÇÃO HAVIA LANÇADO PROGRAMA DESDE O DIA 16 

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) pror- 
ro gou, até o dia 3 de agos to, pró xi ma se gun da-fei ra, as
ins cri ções pa ra o edi tal de au xí lio emer gen ci al de in clu- 
são di gi tal. A ins ti tui ção ha via lan ça do o pro gra ma des- 
de o dia 16 de ju lho.

A par tir do edi tal, es tu dan tes ma tri cu la dos em cur sos
de gra du a ção pre sen ci al ou EaD, Pro gra ma En si nar ou
Pro gra ma PRO FI TEC, com com pro va da si tu a ção de vul- 
ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca, re ce be rão até cin co mil
chips, com pla no men sal de da dos mó veis (3G/4G), via
Ser vi ço Mó vel Pes so al (SMP) com pa co tes de da dos de
20GB men sais, pa ra que pos sam ter con di ções de aces so
à in ter net.

Os alu nos do en si no pre sen ci al que se en qua dra rem
nos cri té ri os de vem aces sar o Si gUe ma pa ra fa zer a ins- 
cri ção. 

Já pa ra os es tu dan tes dos cur sos EaD, as ins cri ções
se rão pe lo si te “se le ti vos.ue ma net.ue ma.br”.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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País registra perda de 10,9 mil vagas de empregos formais em junho. No acumulado do
ano, saldo de admissões e demissões ficou negativo

DESEMPREGO

Mais de 10 mil pessoas
perderam emprego 

Se to res

A
s de mis sões de em pre gos for- 
mais che ga ram a 906.444 e as 
ad mis sões a 895.460, em ju- 
nho. Com is so, o sal do ne ga ti- 

vo fi cou em 10.984 va gas, nú me ro in- 
fe ri or ao re gis tra do em maio 
(-350.303), in for mou on tem, ter ça-
fei ra (28), a Se cre ta ria Es pe ci al de Pre- 
vi dên cia e Tra ba lho do Mi nis té rio da 
Eco no mia, que di vul gou os da dos do 
No vo Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos 
e De sem pre ga dos (No vo Ca ged).

A se cre ta ria des ta ca que, em ju nho, 
“o mer ca do for mal de tra ba lho apre- 
sen tou me lho ra em re la ção a maio. 
Ju nho te ve 16% me nos des li ga men tos 
(166.799) e 24% mais ad mis sões 
(172.520) do que maio”.

No pri mei ro se mes tre, o sal do do 
em pre go for mal fi cou ne ga ti vo em 
1.198.363, re sul ta do de 6.718.276 ad- 
mis sões e 7.916.639 des li ga men tos.

A quan ti da de to tal de vín cu los ati- 
vos com car tei ra as si na da fi cou em 
37.611.260. O sa lá rio mé dio de ad mis- 
são em ju nho foi de R$ 1.696,92.

O se cre tá rio Es pe ci al de Pre vi dên- 
cia e Tra ba lho, Bru no Bi an co, afir mou 
que os da dos mos tram “uma re a ção 
cla ra do mer ca do de tra ba lho”, com 
re to ma da da eco no mia. “Pos so tra zer 
in dí ci os cla ros que já ini ci a mos a re to- 
ma da. A re to ma da do mer ca do de tra- 
ba lho é mui to for te, ex pres si va. Te mos 
mei os pa ra sur pre en der o mun do, co- 
mo o nos so mi nis tro da Eco no mia, 
Pau lo Gue des, tem di to”, afir mou.

A agro pe cuá ria foi o se tor de me- 
lhor de sem pe nho, com a aber tu ra de 
36.836 no vas va gas, se gui do pe la

Re giões

Re for ma tra ba lhis ta

SALDO NEGATIVO FICOU EM 10.984 VAGAS, NÚMERO INFERIOR AO REGISTRADO EM MAIO

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL

cons tru ção ci vil, que re gis trou sal do 
po si ti vo de 17.270 pos tos de tra ba lho. 
Co mér cio e ser vi ços re gis tram sal dos 
ne ga ti vos com o fe cha men to de 
16.646 e 44.891 va gas, res pec ti va men- 
te.

En tre as re giões, o Cen tro-Oes te, 
Nor te e Sul ti ve ram re sul ta dos po si ti- 
vos, com sal dos de 10.010, 6.547 e 
1.699, res pec ti va men te. O pi or re sul- 
ta do foi o da Re gião Su des te que fe- 
chou o mês com me nos 28.521 va gas. 
No Nor des te, o sal do fi cou ne ga ti vo 
em 1.341.

En tre as uni da des da Fe de ra ção, o 
me lhor re sul ta do foi re gis tra do em 
Ma to Gros so com a aber tu ra de 6.709 

pos tos de tra ba lho. Em con tra par ti da, 
o pi or re sul ta do foi no Rio de Ja nei ro 
que em ju nho re gis trou o fe cha men to 
de 16.801 va gas.

A mo da li da de tra ba lho in ter mi ten- 
te te ve sal do po si ti vo de 5.223 em pre- 
gos, re sul ta do de 11.848 ad mis sões e 
6.625 des li ga men tos. De acor do com 
a se cre ta ria, 79 tra ba lha do res ti ve ram 
mais de um con tra to in ter mi ten te.

Com 5.889 ad mis sões em re gi me de 
tem po par ci al e 11.461 des li ga men- 
tos, o tra ba lho em re gi me de tem po 
par ci al te ve re sul ta do ne ga ti vo 
(-5.572). Fo ram re gis tra dos 19 tra ba-
lha do res com mais de um con tra to 
em re gi me de tem po par ci al.

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Bandidos roubam
lojas do aeroporto

TRÊS ESTABELECIMENTOS FORAM INVADIDOS PELOS LADRÕES

Na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (27), três es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais do ae ro por to de São Luís fo ram rou- 
ba dos por ban di dos. As in for ma ções dão con ta de que
três lo cais fo ram in va di dos.

Em um dos lo cais, os as sal tan tes não con se gui ram
abrir o cai xa e rou bar o di nhei ro.

Se gun do in for ma ções, após às 19h, ho rá rio de de co- 
la gem do úl ti mo voo, o ae ro por to fi ca va zio e tem pou ca
se gu ran ça, tor nan do mais fá cil a ação dos ban di dos.

• As sis tên cia e acom pa nha men to so ci al
das fa mí li as de sa pro pri a das e re ma ne ja das
da área do Por to;
• En tre ga do no vo aces so à co mu ni da de
do An di ro bal e do no vo cam po de fu te bol
pa ra os mo ra do res;
• Pla ne ja men to pa ra a cons tru ção de um
pos to de saú de;
• Ati vi da des re cre a ti vas e de la zer com ida
ao ci ne ma pa ra os alu nos da UEB Ma nu e la
Va re la, no Dia das Cri an ças;
• Aten di men to odon to ló gi co em par ce ria
com o SE NAI/Sin dus con/FI E MA;
• Aten di men to of tal mo ló gi co com do a ção
de ócu los em par ce ria com o SE NAI/Sin -
dus con/FI E MA;
• Pa les tra so bre a im por tân cia da ca pa ci ta -
ção pro fis si o nal pa ra apro vei tar as opor tu -
ni da des de em pre go;
• Fes ta de Na tal com ati vi da des lú di cas, re -
cre a ção, en tre ga de brin que dos, lan ches e
a pre sen ça do Pa pai No el;
• Cur sos de pe drei ro de al ve na ria e car pin -
tei ro de obras pa ra pes so as da co mu ni da de
e do en tor no, em par ce ria com o SE -
NAI/Sin dus con/FI E MA.

SOLIDARIEDADE

Porto de São Luís investe em ações sociais
O Por to São Luís é um gran de em pre en- 

di men to bi na ci o nal, com in ves ti men tos de
em pre sá ri os da Chi na e do Bra sil. O por to é
con tro la do por um con sór cio da chi ne sa
CC CC, que de tém 51% das ações, e das em- 
pre sas bra si lei ras Lyon e WPR, que re pre- 
sen tam 49% do con tro le do in ves ti men to
no Ma ra nhão.

O Por to São Luís es tá sen do cons truí do
na área de Par nau a çu, na lo ca li da de Ca ju- 
ei ro, em São Luís, bem pró xi mo aos ou tros
por tos da ca pi tal ma ra nhen se. Após a inau- 
gu ra ção, o ob je ti vo do em pre en di men to é
a ex por ta ção de to ne la das de grãos, fer ti li- 
zan tes e car gas ge rais do Bra sil pa ra o mun- 
do.

Já na sua cons tru ção, o Por to São Luís
tem ge ra do cen te nas de em pre gos na ci da- 
de e re a li za do di ver sas ações so ci ais jun to
aos tra ba lha do res e aos mo ra do res das co- 
mu ni da des do Ca ju ei ro e do seu en tor no.

Fo ram mui tas ações re a li za das des de o
se gun do se mes tre de 2019, be ne fi ci an do
cen te nas de pes so as, en tre elas:

A cons tru ção de um re la ci o na men to do
Por to São Luís com as co mu ni da des per- 
mi tiu iden ti fi car as ne ces si da des e re a li zar
ações que pro mo ves sem o de sen vol vi men- 
to so ci al, a pres ta ção de ser vi ços de saú de e
ati vi da des de la zer aos quais a po pu la ção
da que la re gião qua se não ti nha aces so. A
vi são da co mu ni da de em re la ção ao em- 
pre en di men to foi sen do trans for ma da.
Ho je, cen te nas de mo ra do res rei vin di cam
o re tor no das obras, que en con tram-se pa- 
ra das por con ta da pan de mia da Co vid-19 e
da re sis tên cia de dois mo ra do res em sair
da área do em pre en di men to.

Em ju nho úl ti mo, lí de res co mu ni tá ri os e
cen te nas de tra ba lha do res e mo ra do res de
áre as pró xi mas ao Por to São Luís or ga ni za-
ram um abai xo-as si na do com cer ca de 500
as si na tu ras so li ci tan do ao Go ver no do Es- 
ta do e à As sem bleia Le gis la ti va apoio na
mo bi li za ção de les pa ra o re tor no das
obras, as va gas de tra ba lho e a con ti nui da- 
de das ações so ci ais, vis to que trou xe ram
me lho ri as pa ra as co mu ni da des.

O pro je to

INGLÊS ON-LINE

IFMA abre inscrições para curso

OS MINISTRANTES DO CURSO SERÃO OS PROFESSORES DA ÁREA DE LINGUAGENS DO IFMA

O Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF- 
MA) Cam pus Por to Fran co lan çou pro je to
de ex ten são que irá ofer tar um cur so de
con ver sa ção em Lín gua In gle sa em ní vel
in ter me diá rio pa ra a co mu ni da de. São
ofer ta das 40 va gas e as ins cri ções es tão
aber tas até às 23 ho ras do dia 30 de ju lho.

As ins cri ções de vem ser re a li za das por
meio de for mu lá rio ele trô ni co dis po ní vel
nes te link. No mo men to da ins cri ção, os
can di da tos de vem ane xar um ar qui vo de
áu dio ou ví deo se guin do ori en ta ções do
tes te de ní vel dis po ní veis no pró prio for- 
mu lá rio. Em ca so de dú vi das, os con ta tos
po dem ser re a li za dos pe lo e-mail: co or de- 
na ca o en glishcc@gmail.com. Pa ra mai o res
in for ma ções, con sul te o edi tal.

O “En glish Con ver sa ti on Cour se” tem
co mo ob je ti vo es ta be le cer um es pa ço de
in te ra ção e con ta to com a Lín gua In gle sa

em si tu a ções re ais de uso que pos si bi li- 
tem o apri mo ra men to da com pe tên cia
co mu ni ca ti va dos par ti ci pan tes. O cur so
se rá ofer ta do de for ma on li ne atra vés de
pla ta for mas vir tu ais, Go o gle Clas s ro om e
Go o gle me et e te rá car ga ho rá ria to tal de
40h. As au las irão acon te cer nas se gun- 
das-fei ras das 14h às 16h.

Os mi nis tran tes do cur so se rão os pro- 
fes so res da área de Lin gua gens do IF MA –
Cam pus Avan ça do Por to Fran co, Mar cos
Lo pes Car los e Suziany Lei te Nas ci men to.
A ação con ta rá, ain da, com dois mo ni to- 
res: Ca ro lai ne Ber son Par reão e Gui lher- 
me Ma ri nho de Arau jo Ca val can te, es tu- 
dan tes do 3º ano do Cur so Téc ni co em In- 
for má ti ca In te gra do do cam pus.

As au las ini ci am em agos to/2020 e en- 
cer ram em de zem bro/2020. O cur so es tá
di vi di do em seis mó du los e é to tal men te
gra tui to. Os con clu den tes re ce be rão cer ti- 
fi ca ção ao tér mi no do cur so.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Volante Amaral pode se reapresentar até o fim de semana para a reestreia do Papão no
Campeonato Maranhense. Edrean é desligado e atletas ficam de olho na vaga

MOTO CLUB

Amaral pode voltar e
“briga” por vaga no time
SAULO DUAILIBE

Edre an é des li ga do

O
Mo to Club ini ci ou a se ma na 
com al gu mas no tí ci as, sen- 
do que uma boa e ou tra 
ruim! Co me çan do pe la no- 

tí cia boa, a di re to ria do Pa pão re ce beu 
uma si na li za ção po si ti va do vo lan te 
Ama ral, ex-CSA-AL e Fla men go-RJ.

O atle ta ain da es tá no Rio de Ja nei- 
ro cui dan do de as sun tos pes so ais e 
de ve se re a pre sen tar ain da no pró xi- 
mo fim de se ma na ao Ru bro-Ne gro.

Ama ral fez cin co jo gos pe lo Pa pão 
do Nor te e não mar cou ne nhum gol. 
Com o pos sí vel re tor no do vo lan te, o 
téc ni co De jair Fer rei ra não te rá dor de 
ca be ça pa ra subs ti tuir Naíl son, que 
es tá sus pen so após le var o ter cei ro 
car tão ama re lo. Jo nathan Ca be ça e 
João Vic tor dis pu tam uma va ga no 
meio-cam po no lu gar de Naíl son.

A se gun da no tí cia não é boa. O 
meia-ata can te ma ra nhen se, Edre an, 
es tá fo ra dos pla nos do trei na dor De- 
jair Fer rei ra. O atle ta ti nha as si na do 
con tra to com o Lon dri na-PR, mas no 
pri mei ro mo men to fi ca ria no Mo to 
Club até o fim da Sé rie D do Bra si lei ro 
por em prés ti mo, mas ou tras tra ta ti vas 
en tre o atle ta, em pre sá rio e o clu be 
pa ra na en se obri ga ram Edre an a vi a jar 
pa ra o Sul do país e se apre sen tar à sua 
no va equi pe, on de foi con tra ta do por 
dois anos.

Com a saí da de Edre an, dois jo ga- 
do res dis pu tam a va ga de le: Hen ri que 
e Glei si nho. Os atle tas trei nam for te 
des de do dia 13 de ju nho e es tão pron-

AMARAL ESTAVA RESOLVENDO PROBLEMAS PESSOAIS E SE REAPRESENTA EM BREVE

tos pa ra o clás si co Ma re mo to, mar ca- 
do pa ra o dia 4 de agos to, às 15h30, no 
Es tá dio Cas te lão.

O Pa pão do Nor te é o úni co ti me in- 
vic to no Cam pe o na to Ma ra nhen se 
com cin co vi tó ri as e um em pa te. A 

equi pe tem 16 pon tos e já tem va ga 
ga ran ti da na se gun da fa se do Es ta du- 
al 2020. Além do Ma ra nhen se, o Mo to 
ain da tem pe la fren te a dis pu ta da Sé- 
rie D do Bra si lei ro, que ini cia em se- 
tem bro des te ano.

CONTRATAÇÕES

Sampaio reforça o
gol e o meio campo

GUSTAVO ESTAVA NO GRÊMIO NOVORIZONTINO DE SÃO PAULO

O Sam paio Cor rêa con ti nua se re for çan do pa ra o res- 
tan te da tem po ra da. O Tri co lor fe chou du as con tra ta- 
ções, que fo ram con fir ma das pe lo pre si den te Ser gio
Fro ta, que es tá em vi a gem tra tan do as sun tos de in te res- 
se da Bo lí via Que ri da.

Pa ra o gol, che ga o go lei ro Gus ta vo, que es ta va no
Grê mio No vo ri zon ti no-SP, em pres ta do pe lo Atlé ti co
Goi a ni en se-GO. O atle ta me de 1,86 e pe sa 77 kg. Ele se
jun ta rá na dis pu ta pe la po si ção a João Ga bri el e Ne gre te,
que já es tão trei nan do no clu be.

O meio-cam po ga nha o re for ço do meia Mar ci nho, de
24 anos, que já te ve pas sa gens pe lo Lon dri na-PR, Ope- 
rá rio, Fer ro viá rio, Oes te, Bra sil de Pe lo tas e es ta va atu- 
an do no fu te bol do Bah rain.

Os dois jo ga do res se rão apre sen ta dos nes ta se ma na,
e ini ci a rão os tra ba lhos com o res tan te do gru po, pa ra
es ta rem à dis po si ção do téc ni co Léo Con dé na re to ma da
do Cam pe o na to Ma ra nhen se, dia 1º de agos to.

En quan to is so, o elen co Tri co lor se gue com a pre pa- 
ra ção em rit mo in ten so.

Clu be es pe ra mul ta res ci só ria 

EM BUSCA DE TÉCNICO

Fla marca nova conversa com Torrent

REUNIÃO DA DIRETORIA DO FLAMENGO COM O TREINADOR DOMÈNEC TORRENT

De pois de uma ro da da ini ci al de con ver- 
sa com po ten ci ais can di da tos a no vo téc ni- 
co do Fla men go, o vi ce de fu te bol Mar cos
Braz e o di re tor Bru no Spin del ini ci a ram,
na prá ti ca, a ne go ci a ção.

O es co lhi do pa ra re ce ber a pro pos ta é
Domènec Tor rent, que irá con ver sar no va- 
men te na ma nhã de on tem, ter ça-fei ra
(28), com a du pla e se rão apre sen ta dos os
va lo res.

As par tes já co me ça ram a dis cu tir a for- 
ma ção da co mis são téc ni ca. O no me apre- 
sen ta do co mo pro vá vel as sis ten te de
Domènec Tor rent é Jor di Gris, que tra ba- 
lhou com ele no New York FC. Gris tra ba- 
lhou co mo scout no Bar ce lo na e na co mis- 
são do Man ches ter City na épo ca de Guar- 
di o la.

Além de Tor rent, a di re to ria do Fla men- 
go se reu niu com os téc ni cos Car los Car va- 
lhal e Fer nan do Hi er ro. Se gun do a im pren- 
sa por tu gue sa, Car va lhal op tou por acei tar
um con vi te do Bra ga.

O Fla men go es pe ra re ce ber na pró xi ma
se ma na 1 mi lhão de eu ros (cer ca de R$ 6
mi lhões na co ta ção atu al), re fe ren tes à
mul ta res ci só ria do con tra to de Jor ge Je sus.

O clu be es tá em con ta to com o Ben fi ca pa- 
ra re sol ver os trâ mi tes bu ro crá ti cos re la ti- 
vos a uma tran sa ção fi nan cei ra in ter na ci o- 
nal des te por te e tra ta com nor ma li da de o
de sen ro lar da ope ra ção. A for ma de pa ga-
men to já foi acor da da.

No úl ti mo fim de se ma na, o pre si den te
do Ben fi ca, Luis Fi li pe Vi ei ra, veio ao Bra sil
em voo pri va do pa ra bus car Je sus. Até o
mo men to, o trei na dor não foi apre sen ta do
ofi ci al men te pe lo no vo clu be. So men te
nes ta vi a gem ao Rio de Ja nei ro, o di ri gen te
gas tou cer ca de 200 mil eu ros.

Jor ge Je sus vai as si nar con tra to de três
anos com o Ben fi ca, com sa lá rio de 3 mi- 
lhões de eu ros lí qui dos por tem po ra da. Ele
se des pe diu do Fla men go na úl ti ma se gun- 
da-fei ra, com um al mo ço de des pe di da no
Ni nho do Uru bu, no qual se emo ci o nou ao
dis cur sar pa ra os jo ga do res.

A cú pu la do fu te bol do Fla men go es tá na
Eu ro pa em bus ca de um su ces sor de Jor ge
Je sus. O vi ce-pre si den te de fu te bol, Mar cos
Braz, e o di re tor exe cu ti vo, Bru no Spin del,
se reú nem nes te sá ba do com Domènec
Tor rent, em Ma dri. Nos pró xi mos di as, vão
con ver sar com Car los Car va lhal, do Rio
Ave. A ex pec ta ti va é que nes ta se ma na ha ja
uma de fi ni ção so bre o no vo trei na dor.

Jo gos de ho je – Pau lis tão
• 19h00 – São Pau lo x Mi ras sol
• 21h30 – Pal mei ras x San to An dré

PAULISTÃO

Santo André não perdeu para grandes

DOUGLAS É UM DOS REMANESCENTES DO ELENCO PRÉ-PAUSA QUE ERA LÍDER DO PAULISTÃO

O San to An dré se clas si fi cou pa ra as
quar tas de fi nal do Cam pe o na to Pau lis ta
com a se gun da co lo ca ção do gru po B, dois
pon tos atrás do Pal mei ras, ad ver sá rio no
con fron to das quar tas de fi nal.

O du e lo en tre Pal mei ras e San to An dré
se rá ho je, quar ta-fei ra (29), às 21h30 na
are na do Pal mei ras.

Até pa ra da do fu te bol, o San to An dré
era lí der ge ral do cam pe o na to. Po rém,
com a cri se ala van ca da pe la pan de mia, o
clu be per deu atle tas e o seu elen co foi mo- 
di fi ca do. O prin ci pal des fal que do Ra ma- 
lhão foi o ata can te Ro nal do. Des ta que da
com pe ti ção e ar ti lhei ro do clu be no Pau- 
lis tão com cin co gols, o ata can te foi ven di- 
do ao Sport.

Por ou tro la do, o San to An dré não per- 
deu pa ra os gran des de São Pau lo. Em pa- 
tou com Co rinthi ans e San tos, am bos fo ra
de ca sa, e der ro tou o São Pau lo no Bru no
Jo sé Da ni el. Além dis so, va le res sal tar

tam bém a vi tó ria con tra o Bra gan ti no, do- 
no da me lhor cam pa nha do cam pe o na to.

Ca so ter mi nas se na li de ran ça e fos se o
man dan te da par ti da, o San to An dré não
po de ria atu ar em seu es tá dio, já que o
Bru no Jo sé Da ni el es tá fun ci o nan do co- 
mo hos pi tal de cam pa nha na lu ta con tra a
Co vid-19. 

O jo go con tra o Itu a no, úl ti mo da pri- 
mei ra fa se, foi re a li za do no Ca nin dé.

Os des ta ques do ti me são os ata can tes
Bran qui nho e Dou glas Bag gio, com dois
gols ca da. Cu ri o sa men te, foi Van der lei Lu- 
xem bur go, atu al téc ni co do Pal mei ras,
quem lan çou Dou glas ao fu te bol pro fis si- 
o nal quan do co man da va o Fla men go, em
2015. Bag gio atu ou em qua tro par ti das, e
mar cou ape nas um gol.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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A edição americana do festival Lollapalooza anunciou sua escalação. O evento on-line
será realizado de quinta-feira (30) a domingo (2)

BRA SIL

FESTIVAL

Lollapalooza on-line
anuncia atrações

A
edi ção ame ri ca na do fes ti val
Lol la pa lo o za anun ci ou sua
es ca la ção. O even to on-li ne
se rá re a li za do de quin ta-fei ra

(30) a do min go (2). Paul McCartney,
Me tal li ca, The Cu re, Out kast, Ima gi ne
Dra gons, Chan ce The Rap per e Run
The Jewels são al guns dos ar tis tas com
pre sen ça con fir ma da na trans mis são.

Mi chel le Oba ma, Taylor Haw kins
(ba te ris ta do Foo Figh ters) e Perry Far- 
rell (mú si co e fun da dor do fes ti val)
tam bém são aguar da dos. O even to
vir tu al se rá trans mi ti do pe lo ca nal ofi- 
ci al do Lol la pa lo o za na pla ta for ma
YouTube.

Ama nhã (29), se rá di vul ga da a
agen da de per for man ces – por en- 
quan to, o even to não in for mou quais
ban das vão apa re cer ao vi vo e quais
te rão apre sen ta ções em ou tras edi- 
ções re pri sa das. Tam bém é es pe ra da a
exi bi ção de fil ma gens dos anos 1990
ain da iné di tas.

No fim de se ma na, o Lol la pa lo o za
vai ar re ca dar do a ções pa ra três or ga- 
ni za ções ame ri ca nas: Arts for Il li nois,
Re li ef Fund Equal Jus ti ce Ini ti a ti ve e
When We All Vo te.

Marc Gei ger, um dos fun da do res do
Lol la pa lo o za, dis se, na se ma na pas sa- 
da, que shows e gran des aglo me ra- 
ções, pe lo me nos nos Es ta dos Uni dos,
de vem vol tar a ocor rer ape nas em
2022.

Em en tre vis ta ao pod cast do jor na- 
lis ta mu si cal Bob Lef setz, ele ex pli cou
que a ques tão dos se gu ros é um gran- 
de en tra ve pa ra que se co me ce a dis- 
cu tir no va men te a or ga ni za ção de
me ga ven tos.

Em ju nho, quan do a edi ção do fes- 

ti val ame ri ca no foi can ce la da, a pro- 
du ção se mos tra va oti mis ta em co me- 
mo rar su as três dé ca das no ano que
vem. “Tra ba lha mos pa ra ter uma es- 
pe ta cu lar ce le bra ção dos 30 anos de
ani ver sá rio do Lol la pa lo o za no ve rão
de 2021, em Chi ca go”, in for mou um
co mu ni ca do dos pro du to res. Mas a
pan de mia ame a ça o pla ne ja men to de
me ga e ven tos co mo o Lol la.

O fes ti val tam bém te ve sua da ta al- 
te ra da no Bra sil. Em mar ço, foi anun- 
ci a do que o Lol la pa lo o za não ocor re- 
ria mais em 3, 4 e 5 de abril, em São
Pau lo. A no va da ta se ria 4 a 6 de de- 
zem bro, de vi do à pan de mia do no vo
co ro na ví rus. Po rém, os pou cos avan- 
ços con cre tos na lu ta con tra a CO VID-
19 de vem fa zer com que a edi ção bra- 
si lei ra tam bém ga nhe for ma to vir tu al.
Ain da não há in for ma ções ofi ci ais so- 
bre o even to em São Pau lo (Es ta dão
Con teú do).A edi ção ame ri ca na do
fes ti val Lol la pa lo o za anun ci ou sua es- 
ca la ção. O even to on-li ne se rá re a li za- 
do de quin ta-fei ra (30) a do min go (2).
Paul McCartney, Me tal li ca, The Cu re,
Out kast, Ima gi ne Dra gons, Chan ce
The Rap per e Run The Jewels são al- 
guns dos ar tis tas com pre sen ça con- 
fir ma da na trans mis são. Mi chel le
Oba ma, Taylor Haw kins (ba te ris ta do
Foo Figh ters) e Perry Far rell (mú si co e
fun da dor do fes ti val) tam bém são
aguar da dos no even to. O even to vir tu- 
al se rá trans mi ti do pe lo ca nal ofi ci al
do Lol la pa lo o za no YouTube.

Ama nhã (29), se rá di vul ga da a
agen da de per for man ces – por en- 
quan to, o even to não in for mou quais

ban das vão apa re cer ao vi vo e quais
te rão apre sen ta ções em ou tras edi- 
ções re pri sa das. Tam bém é es pe ra da a
exi bi ção de fil ma gens dos anos 1990
ain da iné di tas.

No fim de se ma na, o Lol la pa lo o za
vai ar re ca dar do a ções pa ra três or ga- 
ni za ções ame ri ca nas: Arts for Il li nois,
Re li ef Fund Equal Jus ti ce Ini ti a ti ve e
When We All Vo te.

Marc Gei ger, um dos fun da do res do
Lol la pa lo o za, dis se, na se ma na pas sa- 
da, que shows e gran des aglo me ra-
ções, pe lo me nos nos Es ta dos Uni dos,
de vem vol tar a ocor rer ape nas em
2022. Em en tre vis ta ao pod cast do jor- 
na lis ta mu si cal Bob Lef setz, ele ex pli-
cou que a ques tão dos se gu ros é um
gran de en tra ve pa ra que se co me ce a
dis cu tir no va men te a or ga ni za ção de
me ga ven tos. Em ju nho, quan do a edi-
ção do fes ti val ame ri ca no foi can ce la- 
da, a pro du ção se mos tra va oti mis ta
em co me mo rar su as três dé ca das no
ano que vem. “Tra ba lha mos pa ra ter
uma es pe ta cu lar ce le bra ção dos 30
anos de ani ver sá rio do Lol la pa lo o za
no ve rão de 2021, em Chi ca go”, in for- 
mou um co mu ni ca do dos pro du to res.
Mas a pan de mia ame a ça o pla ne ja-
men to de me ga e ven tos co mo o Lol la.

O fes ti val tam bém te ve sua da ta al- 
te ra da no Bra sil. Em mar ço, foi anun- 
ci a do que o Lol la pa lo o za não ocor re- 
ria mais em 3, 4 e 5 de abril, em São
Pau lo. A no va da ta se ria 4 a 6 de de- 
zem bro, de vi do à pan de mia do no vo
co ro na ví rus. Po rém, os pou cos avan- 
ços con cre tos na lu ta con tra a CO VID-
19 de vem fa zer com que a edi ção bra-
si lei ra tam bém ga nhe for ma to vir tu al.

LIVRO

Wanda Cunha reúne crônicas do cotidiano

NO SEMBLANTE DO COTIDIANO RISOS DE MARÉS E LÁGRIMAS DE UM SOL-POSTO É O NOVO LIVRO DE WANDA CUNHA

O co ti di a no é um es pa ço de ri sos e
de ale gri as que vão e vem com as ma- 
rés. O sol-pos to é o cre pús cu lo pe lo
qual pas sa o país. Com es ta ins pi ra- 
ção, a jor na lis ta, es cri to ra, po e ti sa e
pro fes so ra, Wan da Cu nha, ex pli ca o
tí tu lo do seu mais no vo li vro de crô ni- 
cas “No Sem blan te do co ti di a no, ri sos
de ma rés e Lá gri mas de um sol-pos- 
to”. O li vro, o oi ta vo de sua car rei ra,
con tém 34 tex tos es cri tos nas dé ca das
de 80 e 90, mas com re fle xões bem
atu ais, pu bli ca dos nos jor nais O Im- 
par ci al, Diá rio do Nor te, Atos e Fa tos e
O De ba te, quan do a au to ra atu ou no
jor na lis mo co mo co or de na do ra e/ou
co la bo ra do ra.

O lan ça men to do li vro, ocor ri do na
se gun da quin ze na de ju nho, em meio
a tem pos de pan de mia, te ve que ser
pe las re des so ci ais, co or de na do pe la
As so ci a ção Bra si lei ra de Jor na lis tas e
Es cri to ras, sec ci o nal Ma ra nhão (Ajeb-
MA) e con tou com as par ti ci pa ções de

ou tras du as es cri to ras Dilercy Adler e
An na Liz (pre si den te da Ajeb-MA) e
da jor na lis ta Janayna Ricoly.

De acor do com a es cri to ra An na
Liz, o li vro de Wan da Cu nha es ta be le- 
ce “uma co mu ni ca ção efe ti va e afe ti va
com o lei tor”, o que já cha mou a aten- 
ção do pro je to Ins pi re e Co mu ni que,
‘li ve’ con du zi da pe las jor na lis tas,
Fran ci Mon te les e Yndara Vas ques,
que se ma nal men te fa la de ex pe ri ên- 
ci as, apren di za do e ins pi ra ção por
meio da co mu ni ca ção. O Ins pi re e Co- 
mu ni que com Wan da Cu nha se rá nes- 
ta quar ta-fei ra, dia 29/07, às 19h30, no
Ins ta gram de Fran ci Mon te les (@fran- 
ci_ mon te les), on de a ar tis ta fa la rá so- 
bre o li vro, sua vi da nas le tras, na mú- 
si ca, na do cên cia, no jor na lis mo e de
on de vem tan ta ins pi ra ção. 

Nos anos 90, Wan da Cu nha foi co la- 
bo ra do ra do Ca der no Ím par, do Jor nal
O Im par ci al, na co lu na Pon to de Pro- 
sa, pu bli ca da aos do min gos. Na épo- 

ca, quem es ta va lá e fa zia a pon te en- 
tre a es cri to ra e a co lu na era ou tro
gran de jor na lis ta ma ra nhen se, Gil
Ma ra nhão, que atu al men te mo ra em
Bra sí lia e foi quem es cre veu a ore lha
do li vro. En tre os vá ri os ar ti gos que
Wan da Cu nha es cre veu em O Im par-
ci al pre sen tes no li vro, po de mos des- 
ta car: “O país es tá nu”, “A ge ra ção dos
ca ra de pau”, “E o que vai ser do
país?”, “O Bi cho”, “Gen te Hu mil de”,
“No pon to tu rís ti co da fo me” e “O
abor to ex trau te ri no”.

Di vi di das em três par tes: Sa tí ri cas,
Gra ci o sas e Lí ri cas, as crô ni cas de
Wan da Cu nha, sob o olhar jor na lís ti-
co, são um con vi te à re fle xão so bre a
po lí ti ca, o pre con cei to, as ma ze las so-
ci ais, os des ca sos com a na tu re za e
ou tras ques tões pre sen tes na so ci e da-
de. No tex to “A Pa ró dia do Ple bis ci to”,
por exem plo, os pro ta go nis tas são o
Go ver no, a Ope ra ção La va Ja to e a
Cor rup ção.

LE GIÃO

PO E SIA

Tris te za es tá
bom ban do nas
pla ta for mas de
stre a ming

Mui ta coi sa mu dou des de mar ço, com o avan ço da
pan de mia da co vid-19. A ne ces si da de de iso la men to so- 
ci al trou xe no vos mo de los de com por ta men to, im pac- 
tan do for te men te a in dús tria cul tu ral. No ci ne ma, lan- 
ça men tos fo ram adi a dos e o pú bli co te ve que se vol tar
pa ra ou tras al ter na ti vas nas pla ta for mas di gi tais. Mas e
na mú si ca? O pe río do de pou cas no vi da des e mui tas li- 
ves trou xe al gu ma trans for ma ção sig ni fi ca ti va pa ra o
mer ca do fo no grá fi co? Ran kings dos prin ci pais apli ca ti- 
vos de stre a ming e pa ra das de su ces so aju dam a res pon- 
der a es sa ques tão.

No fim de ju nho, le van ta men to do Da ta fo lha que
ana li sou as 200 mú si cas mais aces sa das no Spotify du- 
ran te a qua ren te na em 34 paí ses mos trou que o pú bli co
bra si lei ro foi o que mais ou viu can ções tris tes nes se pe- 
río do. O cri té rio usa do foi a mé dia da va lên cia das com- 
po si ções, que iden ti fi ca nas me lo di as ca rac te rís ti cas en- 
ten di das co mo tris te za.

A pes qui sa apon tou que rit mos mais ace le ra dos e fes- 
ti vos, co mo o funk, per de ram um pou co de for ça no Bra- 
sil, em bo ra ain da se jam mui to ou vi dos. Exem plo dis so
foi o hit do ve rão Tu do OK, de Thi a gui nho MT, Mi la e JS
O Mão de Ou ro, que de sa pa re ceu do top 200 do Spotify à
me di da que “bro tar no bai lão”, co mo diz a le tra, dei xou
de ser uma op ção so ci al men te res pon sá vel en quan to o
co ro na ví rus de ses ti mu la va fes tas e aglo me ra ções.

Por ou tro la do, hits do pas sa do re cu pe ra ram es pa ço.
Tem po per di do, lan ça da em 1986 pe la ban da Le gião Ur- 
ba na, por exem plo, apa re ceu na pa ra da de su ces sos ao
lon go da qua ren te na, com sua le tra me lan có li ca. O su- 
ces so Every bre ath you ta ke, do The Po li ce, que já em ba- 
lou mui tos co ra ções ma chu ca dos nos anos 1980, tam- 
bém es ta va en tre as mais ou vi das no país, ocu pan do a
po si ção nº 200 no ran king na ci o nal em 27 de ju lho.

Mais re cen te, Shal low, de Lady Ga ga, te ma do fil me
Nas ce uma es tre la, de 2018, é ou tro des ta que da lis ta na- 
ci o nal na úl ti ma se ma na, que se gue do mi na da pe lo ser- 
ta ne jo.

Nes ta era de iso la men to com in cli na ção pa ra o re per- 
tó rio mais me ló di co, os rit mos mais po pu la res se guem
em des ta que. Na úl ti ma se ma na an tes do iní cio do con- 
fi na men to, a mú si ca mais ou vi da no Bra sil era Li ber da- 
de pro vi só ria, da du pla ser ta ne ja Hen ri que e Ju li a no.
Qua tro me ses de pois, ela ocu pa o no no lu gar.

Em mar ço, en tre as 10 pri mei ras po si ções es ta vam
can ções do mes mo es ti lo: A gen te fez amor, de Gust ta vo
Li ma, Li trão, de Matheus e Kau an, S de sau da de, de Luí- 
za e Mau rí lio, e Gra ve to, de Ma rí lia Men don ça. Es sa úl ti- 
ma per ma ne ceu no top 10 na úl ti ma se ma na de ju lho. As
ou tras per de ram po si ções, mas se guem en tre as 20
mais. A can ção mais ou vi da no Bra sil des de o fim de ju- 
nho é Des ce pro play (PA PA PA), par ce ria de Anit ta com
MC Za ac e o rap per nor te-ame ri ca no Tyga, lan ça da na
qua ren te na, com es treia já na li de ran ça. Ou se ja, nem
mes mo a pan de mia ti rou a can to ra ca ri o ca do al to pa ta- 
mar de au di ên cia man ti do por ela nos úl ti mos anos.

Po rém, a ter cei ra can ção mais ou vi da no país nes te
mo men to, via Spotify, é um exem plo da ten dên cia iden- 
ti fi ca da pe lo Da ta fo lha re la ti va à pre fe rên cia do pú bli co
por gra va ções com per fil mais in ti mis ta. Me lhor for ma,
lan ça da em 10 de ju lho na no na edi ção do pro je to Po e- 
sia Acús ti ca, que reú ne des ta ques da ce na con tem po râ- 
nea do rap na ci o nal, traz Djon ga, Ch ris, Fi li pe Ret, Xa- 
mã, Len non, Lou re na e Cé sar MC. Ela vem se man ten do
nas pri mei ras po si ções des de en tão, com me lo dia mais
ca den ci a da e os rap pers se re ve zan do nas ri mas.

No ex te ri or, al guns dos gran des lan ça men tos do mo- 
men to do mi na ram a pre fe rên cia do pú bli co. Me ta de
das 10 can ções mais ou vi das na se gun da-fei ra (27), via
Spotify, per ten ce ao ál bum Fol klo re, lan ça do por Taylor
Swift na úl ti ma sex ta-fei ra (24). A li de ran ça é da fai xa
Car di gan, ba la da ro mân ti ca que re fle te bem o tom do
dis co, com a es tre la acom pa nha da por um pi a no, ar ran- 
jos mais su a ves e le tras emo ci o nais e in ti mis tas.

“Em iso la men to, mi nha ima gi na ção cor reu sol ta e es- 
se ál bum é o re sul ta do. Con tei es sas his tó ri as da me lhor
ma nei ra pos sí vel com to do o amor, ad mi ra ção e ca pri- 
cho que elas me re cem”, afir mou Taylor Swift nas re des
so ci ais. A fór mu la deu cer to. Além de ven der 1,3 mi lhões
de có pi as em 24 ho ras, so mou mais mais 80 mi lhões de
exe cu ções no Spotify.

Taylor ba teu um re cor de na pla ta for ma, su pe ran do 
ou tro su per lan ça men to da qua ren te na: Le gend ne ver
die. O ál bum pós tu mo do rap per nor te-ame ri ca no Jui ce
WRLD, mor to em de zem bro de 2019, che gou a pú bli co
em 10 de ju lho, ren den do 73 mi lhões de plays só no pri- 
mei ro dia.

Além do atu al pri mei ro lu gar no ran king de ar tis tas
mais ou vi dos da Bill bo ard, o ál bum do can tor, que fa le- 
ceu aos 21 anos em de cor rên cia de uma over do se aci- 
den tal, em pla cou qua tro fai xas en tre as 10 mú si cas mais
ou vi das no Spotify na úl ti ma se ma na.

O bom bás ti co “dis co de qua ren te na” de Swift tam- 
bém veio des ban car ou tro hit: Rocks tar, do rap per
DaBaby. Era lí der da Bill bo ard Hot 100 há se te se ma nas e
lí der se ma nal de au di ções no Spotify des de maio, quan- 
do su pe rou Blin ding lights, do rap per ca na den se The
We eknd. Lan ça do em 2019, o sin gle li de ra va a pa ra da do
ser vi ço de stre a ming quan do a pan de mia sur giu.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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