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Jair Bolsonaro reage Ministro afirma que
país terá mais de
com ironia a pedido de
100 leilões de ativos
pacto por emprego
ainda este ano
feito por Flávio Dino
PÁGINA 5
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Mais de 10 mil
pessoas perderam
emprego no Brasil
no mês de junho
PÁGINA 10

Volta das aulas presenciais
é adiada no Maranhão
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

Agora
vai?

{

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

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

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
TEMPO E TEMPERATURA

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

globalismo de Soros?
BASTIDORES
APARTE O Transparentes
Muita gente, ainda hoje, se pergunta por que o maior investidor e financista 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?
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Vírus x Doenças

Medo aumenta
mortes em casa

A

pandemia muitas vezes tem consequências não
tão óbvias, e que inﬂuem em outros aspectos da
saúde. Entre 16 de março, data que marca a primeira morte por covid-19 no Brasil, até o ﬁm de
junho, está registrado crescimento de 31,82% no índice
de óbitos em domicílio devido a doenças cardiovasculares no país, incluindo Acidente Vascular Cerebral (AVC),
infarto e enfermidades inespecíﬁcas.
Os dados são do Portal da Transparência, atualizado
pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais
do Brasil (Arpen-Brasil), em conjunto com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC) e apoio de médicos e
pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). “As pessoas estão com medo de ir ao hospital para não contrair o coronavírus, e acabam morrendo em
casa”, alerta a cardiologista Marildes Luiza de Castro.
O estudo aponta a ocorrência de 23.342 mortes por
doenças cardíacas dentro de casa em 2020, considerando o intervalo de tempo analisado. Em 2019, na mesma
época, esse número era de 17.707 falecimentos. Para o
presidente da SBC, Marcelo Queiroga, é possível relacionar essa elevação a algumas questões evidentes ao longo da disseminação do coronavírus.

“Podemos explicar o aumento por
três fatores: acesso limitado a
hospitais em locais onde houve
sobrecarga do sistema de saúde,
redução da procura por cuidados
médicos devido ao distanciamento
social ou por preocupação de
contrair a covid-19, e o isolamento
que prejudica a detecção de
sintomas gerados por patologias
cardiovasculares”, esclarece.
Segundo Marildes Luiza de Castro, o infarto e o AVC
são as doenças cardiovasculares que mais matam no

mundo – cerca de 30% da população do planeta morre
por conta desses problemas. O tema dá o gancho para o
webinar que será promovido nesta terça-feira, às 19h,
pelo canal no YouTube do Instituto de Pesquisa e Ensino
Médico (IPMED), dentro das atividades do IPMED Talks.
A conferência virtual tem a participação, além da cardiologista, da nutróloga Marina Carvalho Rassbach e do
psiquiatra Lucas Fantini. Dentro desse cenário mais generalizado, a conversa direciona o foco para a saúde da
mulher.
“Quando se fala em infarto, pensa-se mais nos homens, mas isso não é verdade. Pretendemos chamar
atenção para a incidência das doenças cardiovasculares
entre as mulheres, um risco muitas vezes ignorado”,
alerta Marildes. Ela reforça que esse é um quadro que
vem se modiﬁcando ao longo do tempo – há 60 anos, informa, de 10 pessoas que morriam de infarto no mundo,
1 era mulher e, agora, essa proporção é de 5,3 homens
para 4,7 mulheres, índice praticamente equiparado.
“As mulheres desconhecem esse perigo, e o conhecimento é essencial para a prevenção. É necessário identiﬁcar os fatores de risco, a ﬁm de combatê-los”, diz a médica. São eles: colesterol alto, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, entre outros. Em relação a mulheres que apresentaram doenças
durante a gravidez, como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, também aumenta o risco de aparecimento de
transtornos cardiovasculares no futuro.
Os sinais de um princípio de infarto, por sua vez, são
dor no peito, falta de ar, dor no estômago, dor nas costas,
e muitas vezes ainda desequilíbrios emocionais. “Muitas priorizam a aparência, direcionam os cuidados com
a saúde pela estética, e não fazem, por exemplo, consultas periódicas de avaliação cardiológica. É comum a
ideia de que o que mais mata a mulher é o câncer de mama, mas é o infarto”, acrescenta Marildes.
A nutróloga Marina Carvalho Rassbach reforça que,
ao passo da preocupação crescente com a COVID-19, é
ignorado o fato de que o infarto entre as mulheres mata
sete vezes mais que o coronavírus. “A discussão é importante porque muitas mulheres não estão cientes sobre o
que fazer para melhorar a saúde cardiovascular”, salienta. Sob a ótica da nutrição, Marina leva para o webinar
considerações sobre o papel da alimentação saudável
durante a vida da mulher, desde quando bebê, em amamentação, a adolescência até a vida adulta, abordando
cuidados especíﬁcos em cada faixa etária. Ela lembra
que a literatura médica é unânime em considerar os benefícios de uma dieta equilibrada para o coração, e também para evitar excesso de peso e males como câncer de
mama e de intestino.

A nutróloga cita pesquisa de 2019
que dá conta de que a maioria das
mulheres está disposta a aumentar
os gastos com a estética, sem se
preocupar com a saúde do coração.
“Na era do photoshop e dos padrões impostos pela
mídia e nas redes sociais, o corpo perfeito se torna um
desejo comumente inatingível, uma cobrança, e há
muito sofrimento nessa busca. Podem surgir inclusive
deformidades. Queremos incitar a reﬂexão sobre esse limite entre uma preocupação saudável com a estética,
até o ponto em que isso prejudica a saúde. É um limite
particular para cada pessoa, muitas vezes não raciocinado. No Brasil ainda mais, onde os corpos femininos
são cada vez mais expostos”, orienta.
Está aí o motivo para a apresentação do psiquiatra
Lucas Fantini. A intenção é demonstrar como a ditadura
da estética interfere na saúde psíquica e desencadeia
outras doenças. Ao perseguir os modelos de beleza, no
exagero a mulher pode incorrer no risco de desenvolver
distúrbios alimentares, que são variados, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, entre outros desajustes psíquicos – esses são problemas graves, e há maneiras de identiﬁcá-los. O psiquiatra irá mirar em sua
explicação principalmente a anorexia. Lucas elucida
que, nesse caso, o sinal de alerta acende com um emagrecimento intenso e a hesitação em se alimentar na
presença de outras pessoas.
“O contato com os meios eletrônicos está intensiﬁcado, e a imposição de padrões aumenta. O brasileiro valoriza muito a estética, assim como os norte-americanos. São praticamente leis pregadas pela mídia. Na internet todos têm uma vida maravilhosa, mas essas não
são imagens reais”, pondera. Um indício de que algo
não vai bem é a frequência e a permanência desse quadro de desarmonia no organismo e no comportamento.
“O problema é o tamanho que isso toma na vida da pessoa, quando prejudica outras questões, que se tornam
secundárias. Um perigo quando isso é perene, permanente, constante e de uma dimensão gigantesca – quando, por exemplo, se estende para o trabalho e a vida social”, identiﬁca o psiquiatra.
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Volta às aulas
presenciais é adiada

Pesquisadoresregistram
formaçãodecoágulos
nosangue

Informação foi confirmada pelo Secretário da Educação, Felipe Camarão, em
comunicado oficial publicado ontem (28) e ainda não há data definida
THALIA LEMOS

N

a tarde desta terça-feira
(28), o Secretário da Educação do Maranhão, Felipe
Camarão, informou que as
aulas presenciais da rede estadual foram adiadas. A nova data de retorno
presencial para o 3º ano do ensino
médio e também para os demais níveis de ensino da rede pública estadual ainda não foi conﬁrmada e deve ser
decidida posteriormente.
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.
Segundo o secretário, serão mantidas as aulas não presenciais, possibilitando mais tempo para que as comunidades escolares debatam.
“Concluída a 1ª fase de consulta
aos estudantes e pais do 3º ano do ensino médio da rede estadual, constatamos que ainda há muita dúvida sobre a retomada das aulas presenciais
no dia 10 de agosto. Tem em vista essa
dúvida, vamos manter as aulas não
presenciais e possibilitar mais tempo
para que as comunidades escolares
debatm. Vamos continuar o processo
de consulta aos estudantes e às suas
famílias, assim como as reuniões com

COÁGULOS NOS VASOS DOS PACIENTES INFECTADOS

AULAS PRESENCIAIS AINDA NÃO TEM DATA PARA RETORNAR NO MARANHÃO
Na última sexta-feira (24), o govero Sinproessema”, aﬁrmou o secretánador Flávio Dino, em coletiva, inforrio.
mou que foi realizado um decreto para requisição de 90 mil chips com paEntenda o caso
No último dia 20, a Secretaria de cote de internet que devem ser distriEducação do Maranhão (Seduc) di- buídos aos alunos, com o objetivo de
vulgou um protocolo pedagógico pa- garantir que todos tenham acesso às
ra retorno das aulas presenciais. Se- aulas não presenciais.
gundo as informações do protocolo,
as escolas da rede pública estadual Coronavírus no Maranhão
As aulas presenciais foram cancelavoltariam a reabrir suas portas de maneira gradativa, com o retorno de das para evitar a disseminação da coequipes administrativas e professo- vid-19, doença causada pelo novo cores, a partir do dia 31 de julho. Para es- ronavírus. No Maranhão, de acordo
tudantes, a previsão era que somente com o último boletim epidemiológico
os que cursam a 3ª série do Ensino divulgado na noite da segunda (27),
Médio retornassem às atividades pre- são conﬁrmados 114.585 casos da dosenciais a partir do dia 10 de agosto, ença e 2.943 óbitos. O estado já regisatravés do ensino híbrido, intercalan- tra 102.872 pessoas recuperadas da
covid-19. Além disso, mais de 251 mil
do aulas presenciais e online.
testes foram realizados, 133.867 casos
foram descartados e o número de caChips para alunos da rede pública
sos suspeitos é 5.083.

COMBATE À COVID-19

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP)
registraram coágulos em pequenos vasos existentes embaixo da língua em pacientes infectados pela COVID-19
internados em estado grave. A descoberta, divulgada na
plataforma medRxiv, reforça a teoria de que distúrbios
de coagulação sanguínea resultantes de uma resposta
inﬂamatória exacerbada ao SARS-CoV-2 estariam na
base dos sintomas mais severos da doença.
A teoria ganhou força em abril, quando pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo encontraram, durante a autópsia de pessoas que morreram em decorrência da covid-19, microtrombos nos vasos mais ﬁnos que irrigam o pulmão.
O artigo descreve a análise feita na microcirculação
sublingual de 13 pacientes que precisaram ser intubados e submetidos à ventilação mecânica. A região sublingual foi escolhida por ser uma área de mucosa possível de ser acessada de forma não invasiva.
No contexto da covid-19, o problema está associado
ao que se chama de tempestade de interleucinas (proteínas que atuam como sinalizadores imunes), que ativa
um processo conhecido como cascata de coagulação. As
plaquetas presentes na circulação começam a se agregar, os trombos formados obstruem os pequenos vasos
do pulmão e causam microinfartos.
As regiões do tecido que morrem por falta de irrigação dão lugar a tecido cicatricial – processo conhecido
como ﬁbrose. Além disso, os microtrombos que se formam na interface do alvéolo pulmonar com os vasos
sanguíneos impedem a passagem do oxigênio para as
pequenas artérias, prejudicando a oxigenação do sangue.

PÓS-PANDEMIA

Americanos identificam 21 remédios com potencial Entidades pedem
aumento de gastos

CIENTISTAS CHEGARAM ÀS OPÇÕES PROMISSORAS APÓS EXPERIMENTO COM MAIS DE 100 MOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL
Um grupo de cientistas americanos
conseguiu identiﬁcar 21 medicamentos desenvolvidos para tratar outras
doenças e que podem ajudar no tratamento da covid-19. Todos impedem
que o Sars-CoV-2 se dissemine em células humanas. No trabalho, publicado na última edição da revista britânica Nature, os investigadores também
observaram que quatro desses compostos funcionam sinergicamente
com o remdesivir, um antiviral que já
vem sendo testada contra o novo coronavírus.
Para chegar às drogas promissoras,
a equipe analisou uma das maiores
coleções mundiais de medicamentos,
com cerca de 12 mil moléculas, sendo
mais de 100 conhecidas pela atividade antiviral. Testes laboratoriais mostraram 21 com potencial para bloquear a replicação do Sars-CoV-2 e cujas
doses podem ser administradas em
pacientes de forma segura.
“Esse estudo expande signiﬁcativamente as possíveis opções terapêuticas para pacientes com covid-19, especialmente porque muitas das moléculas já têm segurança clínica em humanos. Esse relatório fornece à comunidade cientíﬁca um arsenal maior de
armas em potencial que podem ajudar a reduzir consideravelmente a
pandemia global em curso”, enfatiza,
em comunicado, Sumit Chanda, dire-

tor do Programa de Imunidade e Patogênese do Instituto de Pesquisa Médica Sanford Burnham Prebys, nos Estados Unidos, e autor sênior do estudo.
A equipe realizou extensos testes e
estudos de validação, incluindo avaliação dos medicamentos em biópsias
de pulmões humanos feitas em infectados pelo vírus, análises com diferentes dosagens das drogas, medição
constante da atividade antiviral e avaliação das drogas em busca de sinergias com o remdesivir. “O remdesivir
provou ser bem-sucedido em reduzir
o tempo de recuperação de pacientes
no hospital, mas não funciona para
todos que o recebem. Isso não é bom
o suﬁciente”, justiﬁca Sumit Chanda
Todos os 21 compostos estão sendo
testados em modelos de pequenos
animais e minipulmões, estruturas
desenvolvidas em laboratório que
imitam o tecido humano do órgão. De
acordo com os autores da pesquisa, se
os resultados dessa etapa forem favoráveis, a eles entrarão m contato com
a FDA, a agência de vigilância sanitária americana, para discutir a realização de ensaios clínicos, com humanos.
“Com base em nossa análise atual,
temos quatro medicamentos que, no
momento, representam as melhores
opções de curto prazo para um tratamento eﬁcaz para a covid-19. Mas não

queremos descartar as outras opções,
pois acreditamos que é importante
buscar candidatos a medicamentos
adicionais e, dessa forma, termos várias opções terapêuticas caso o SarsCoV-2 se torne resistente”, adianta
Chanda. As quatro drogas mais promissoras são: clofazimina, hanfangchin A, apilimod e ONO 5334.
Soma de vantagens
Treze dos medicamentos são avaliados em testes com humanos, mas
para o tratamento de outras drogas.
Dois deles, foram aprovados pela
FDA: o astemizol (contra alergias) e a
clofazamina (contra hanseníase). Segundo Sumit Chanda, essas características deixam o cenário ainda mais
promissor, já que a segurança do uso
clínico de muitas dessas drogas está
sendo avaliada ou já foi.
Em um momento de crise sanitária,
todo o tempo ganho em pesquisas pode fazer a diferença. “Como as taxas
de infecção continuam a aumentar na
América e no mundo, permanece a
urgência de encontrar medicamentos
acessíveis, eﬁcazes e prontamente
disponíveis que possam complementar o uso do remdesivir, bem como
medicamentos que possam ser administrados proﬁlaticamente ou ao primeiro sinal de infecção ambulatorial”, justiﬁca.

Uma coalizão com 230 organizações da sociedade civil se uniu para pedir o ﬁm do teto de gastos como medida de reação aos efeitos negativos provocados pela pandemia do novo coronavírus na área social. O movimento reúne entidades que integram o Grupo de Trabalho
(GT) para o atingimento das metas da Agenda 2030 para
o desenvolvimento sustentável e a Coalizão Direitos Valem Mais. Entre elas estão, Conselho Nacional da Saúde
e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Com a hashtag #AcabaTetoDeGasto, o movimento
prepara peças para mídias sociais e vídeos para chamar
a atenção de parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para o mote da campanha – que é a
“urgência em acabar com o teto de gastos”.
“A emenda do teto causou efeitos perversos no ﬁnanciamento de políticas sociais, principalmente nas áreas
de saúde, educação, habitação, segurança alimentar e
assistência social, agravados pela pandemia da covid19”, diz Alessandra Nilo, cofacilitadora nacional do GT
Agenda 2030.
Pelos cálculos do movimento, somente na área da
saúde deixaram de ser investidos cerca de R$ 30 bilhões
nos últimos dois anos. Na educação, aﬁrma a coalizão,
foram perdidos R$ 7 bilhões, enquanto o orçamento da
assistência social caiu 9,2%.
O movimento considera que o teto reduziu as políticas sociais necessárias para proteger a população mais
vulnerável e deixou o País “com baixa imunidade” para
enfrentar a pandemia.
Entre economistas, o tema não tem consenso. Crítico
do teto, o economista Fabio Terra, professor da Universidade Federal do ABC, diz que o instrumento constituiu, ao ﬁnal, uma tentativa ruim de formar um novo regime ﬁscal. “Ele é inexequível”, aﬁrma. Para Alexandre
Manoel, ex-secretário de Ministério da Economia, manter o teto signiﬁca interromper abruptamente o auxílio
emergencial pago a trabalhadores informais.
Para ele, mesmo que se junte os programas sociais,
como abono salarial e seguro defeso, essas fontes de ﬁnanciamento não ﬁcarão disponíveis imediatamente.
“Há necessidade de um espaço ﬁscal para a transição”,
aﬁrma.
Por outro lado, economistas como Pérsio Arida e Affonso Celso Pastore têm feito uma defesa enfática do teto em entrevistas e artigos, assim como o ex-secretário
do Tesouro, Mansueto Almeida.
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O desafio de melhorar
o serviço público
WILLIAM DOUGLAS
Mestre em direito, pós-graduado em políticas públicas e
governo, é gestor de órgão público premiado por produtividade, professor universitário e escritor
É incorreto virar as costas para críticas, como se os críticos fossem vilões. Do mesmo modo, não é produtivo nem democrático
impedir a fala ou tentar desqualiﬁcar a priori o interlocutor que
aponta falhas.
Buscar o aperfeiçoamento exige saber escutar e conviver com
o escrutínio dos outros. O caminho saudável da razão, portanto, é
ouvir o que está sendo dito e, assim, pesar os fatos. O que pode ser
feia é a paisagem, não a janela que a revela. Apenas o diálogo e o
respeito à liberdade de pensamento podem mostrar a verdade e o
melhor caminho a trilhar.

Assim não !
RENATO DIONÍSIO
Poeta, Compositor e produtor Cultural
Sou daqueles que acredita que as
obras públicas poderiam ser menos
onerosas para o contribuinte, se a elas
fossem dados, pelo menos dois impedimentos; um de natureza temporal e
outro de caráter econômico: o primeiro prende-se ao fato da impossibilidade da dilatação do prazo de entrega da
obra e, o segundo, da total proibição
da celebração de aditivos contratuais
que alterem o preço pactuado. Calma,
vou analisar o aspecto das intempéries, onde o contratado não deu causa
ao fato, como as catástrofes, neste caso, uma corte especial instituída pelo

estado, teria o condão de chancelar,
ou não, o possível pedido, após parecer do tribunal de contas de cada estado.
Confesso que este comentário se
originou ao passar pelo município de
Paço do Lumiar e veriﬁcar que após
quase dois anos de iniciada uma pequena rota de fuga, fundamental para
desafogar o trânsito e o transporte entre as, (MAs) 202 e 203.

cerca de 100 metros.
Com a máxima vênia, esclareço
que não aﬁrmo ter sido ali aplicado os
defeitos listados pelo missivista, como danosos ao erário, entretanto, torna-se quase indefensável, tamanho
prazo para a completude daquela
obra. Neste espaço temporal, a guisa
de exemplo, o Assai construiu duas
grandes lojas em nossa cidade e, o ágil
Mateus, três.

Saindo do shopping Pátio Norte,
Maiobão, com destino ao Cohatrac se
arrasta inconclusa. Referida obra de
menos de 1 km, tem como diﬁculdade
uma passagem sobre o Rio Paciência,
que impõe a construção de ponte de

Como o mundo passa paulatinamente do controle dos mais fortes para o dos mais ágeis. Penso secretário, e
exerço a condição de amigo, que melhor atenção precisa ser oferecida ao
problema.

Agricultores: Nossas Heroínas e Heróis Anônimos
JOSÉ LEMOS*
Professor Titular na Universidade Federal do Ceará.

A agricultura é a
primeira e a mais
fundamental de todas as
ciências. Somente foi
possível o mundo
avançar depois que o
ser humano evoluiu da
condição de ser apenas
extrativista.
A propósito veja-se o que se lê na
página 103 do livro “Armas, germes e
aço” de Jared Diamond: “Inicialmente, todos os povos da terra eram caçadores-coletores. Por que nenhum deles adotou a produção de alimentos?
Considerando que eles deviam ter algum motivo, por que o ﬁzeram por
volta de 8500 a.C. na área mediterrânea do Crescente Fértil? … Por que
mesmo os povos do Crescente Fértil
esperaram 8.500 anos a.C., em vez de
se tornarem produtores de alimentos
já em 18.500 ou 28.500 a.C.?”
O fato é que essa mudança de comportamento do ser humano provocou
uma revolução na humanidade. Tendo conseguido domesticar plantas e
animais, e trazer para perto de si a sua
produção, não haveria a necessidade
de todos produzir a própria comida.
Os Agricultores o fariam e liberariam
os outros humanos para exercitarem
outras vocações, outros talentos. Assim, o começo de todo o avanço cientiﬁco na humanidade tal como conhecemos somente foi possível quando surgiu a Agricultura.
Nestes dias em que vamos a um supermercado e encontramos nas suas
prateleiras, lascas de bifes devidamente acondicionados, frutas frescas
e cereais empacotados, achamos tudo
tão normal. Quem tem menos de 30
anos não concebe um mundo sem internet, comunicação instantânea,

aparelhos eletrônicos de ultima geração, aviões poderosos cruzando os
céus… Tudo isso somente é possível
devido ao que aconteceu porque seres
humanos inventaram agricultura.
Bom reﬂetir sobre isso!
Quem produz tudo isso, que insistimos em não reconhecer, são sujeitos
anônimos. Em geral pessoas muito
simples. Que acordam com o cantar
do galo, quando sequer surgiram os
primeiros raios do sol e se recolhem
quando ele já está se pondo: Agricultoras e Agricultores, com “A’s” maiúsculos. Fábricas de confecções, oﬁcinas mecânicas, padarias, ou indústrias de quaisquer portes funcionam
com espaço deﬁnido para abrigarem
os trabalhadores e os protegerem do
sol e das chuvas. Os agricultores são
os únicos trabalhadores cujas “oﬁcinas” ou “fabricas” funcionam em céu
aberto. Literalmente, estão sujeitos a
chuvas e trovoadas.
Não tem direito a feriados, dias
santos, férias, “ﬁcar em casa” por causa do vírus chinês… A lide é diária, de
primeiro de janeiro a trinta e um de
dezembro. No meio dessa trajetória,
se estiverem no Nordeste, experimentarão riscos como secas. Caso estejam
no Sudeste ou no Sul estarão sujeitos
às friagens, geadas. Se estiverem na
Amazônia, além de enchentes, serão
acusados por “çabios”, inclusive estrangeiros, de destruidores da natureza, porque limpam as suas pequenas
áreas usando o fogo (a única tecnologia que tem ao alcance) para fazer a
sua pequena área produzir. Terá que
deixar intactos ao menos 80% dela
por designação legal, mas isso não interessa a quem “conhece” a Amazônia
indo nas suas belas metrópoles como
Belém e Manaus para usufruir as delícias que apenas existem porque as
matérias primas foram produzidas
por esses “destruidores da natureza”.
Jamais adentram na “mata” para verem como vivem e como produzem
aquilo que acham maravilhoso encontrar nas cidades. Haja hipocrisia!
Os fabricantes de confecções, de sapatos, e outros bens, se não forem assaltados, claro, ao ﬁnal de um período
de trabalho terão uma quantidade de
bens que serão vendidos por preços
remuneradores determinados por
eles. Caso não consigam vendêlos de
imediato podem armazenar por tempo indeﬁnido.

Os agricultores, ao contrário, quando
conseguem superar geadas, secas,
pragas, doenças nas lavouras, ou nas
criações e as acusações de “çabichões”, na época da colheita terão as
suas produções agregadas a de outros
agricultores. Todos ofertam o mesmo
tipo de bem e ao mesmo tempo, devido à sazonalidade da produção agropecuária. A produção biológica, no
geral, é assim. Como decorrência os
preços caem. Não têm controle sobre
os preços dos bens que produzem e
queiram vender. A época da colheita,
que deveria ser de sua redenção, pode
se transformar em pesadelo. Como
produzem bens perecíveis ﬁcam ainda mais vulneráveis nas negociações.
Mas as Raimundas, Raimundos, Severinas, Severinos, Teresas, Franciscos,
Joanas, Joãos, Marias, Pedros, Joseﬁnas, Josés, Fátimas, “Bastiãos”,… não
desistem.
Em geral são pessoas dotadas de
muita fé e seguem produzindo a comida nossa de cada dia. Gente que
tem idade aparente bem acima da biológica e que não perde a vontade de
viver tendo a natureza como aliada.
Mesmo nas adversidades que são todas. Os Agricultores são os nossos
“Anjos da Guarda”. Sem eles não seriamos Professores, Engenheiros, Médicos… Sequer poderíamos exercitar
a nossa função de “Xatos” acusandoos de usarem “agrotóxicos” quando de
fato utilizam “defensivos agrícolas”
para poderem produzir comida, para
todos nós e, paradoxalmente, para esses “Çabios” que os acusam de “destruidores da natureza”.

O Dia 28 de julho é para
reverenciar os nossos
Heróis e Heroínas
anônimos: nossas
Agricultoras. Nossos
Agricultores! Que
tenham vidas longas!

Os servidores públicos vêm sendo há tempos apontados como
bodes expiatórios. Somos apresentados como os vilões, não há
dúvida. A pandemia mostrou que também temos muitos servidores que se comportam como verdadeiros heróis. De um modo ou
de outro, seria corporativismo eventual silêncio a respeito da insatisfação da população com a média dos serviços prestados pelo
Estado nos Três Poderes. Apenas o diálogo leal pode permitir descobrir causas e soluções, culpados e caminhos. Um país que reduz o debate público a ofensas e a adjetivos não vai progredir.
Estou certo de que as injustas tentativas de vilanizar os servidores seriam menos bem-sucedidas se os serviços prestados por
nós fossem melhores. A solução para aperfeiçoar o serviço público não é desmontá-lo nem contratar terceirizados, temporários
ou um mar de comissionados. Seria hipocrisia, no entanto, ﬁngir
que as coisas estão satisfatórias ou suscitar institutos que não estão funcionando a contento. Ou nós melhoramos a prestação dos
serviços públicos, ou seremos sempre vítimas dos que querem o
ﬁm do concurso, da estabilidade e da proﬁssionalização da carreira pública.
As pesquisas mostram que o povo não está satisfeito com a média dos servidores e que não conﬁa muito nos Três Poderes e na
mídia. Curiosamente, duas das instituições mais atacadas, Igreja
e Forças Armadas, saem-se melhor diante do crivo popular. Então, que todos tenham a coragem de, humildemente, ouvir as ruas
e as críticas para ﬁltrar o que é procedente. E, então, corrigir o que
é preciso.
O serviço público tem ilhas de excelência. A maioria dos servidores é proba e dedicada, mas há ralos e falhas inegáveis. A culpa
maior é obviamente dos gestores, mas vamos encarar a realidade.
Isso inclui concluir que não será sem concurso, com terceirizados, temporários, comissionados em profusão ou com sucateamento que vamos melhorar o serviço público.
Há um lugar para temporários, em situações emergenciais, e
para comissionados, em número reduzido, mas eles não são a solução. Servidor tem que ter carreira, valorização, proﬁssionalização, treinamento, boa remuneração e segurança para servir ao Estado e ao povo que o sustenta, não ao governo da ocasião ou a interesses partidários ou ideológicos.
Políticos precisam parar de sonhar em, a cada gestão, nomear
correligionários e pessoas que jamais lhes dirão não. As funções
de conﬁança são apenas para cargos isolados, não para todo o
funcionalismo. Enorme número de gestores precisa começar a realizar os processos administrativos disciplinares e as avaliações
de desempenho que, embora previstas em lei, não têm sido aplicadas com o rigor necessário (art. 41, § 1º, CF).
Alguns servidores precisam parar de se acomodar na estabilidade e na leniência de superiores e começar a produzir mais, e a
serem mais cordiais com o nosso patrão, que continua sendo o
povo. Algumas autoridades e alguns servidores precisam parar de
ir contra as decisões do povo e não tentar desestabilizar e atrapalhar os governantes. O servidor ou o órgão público que faz isso
não age com ética e prejudica a instituição, além de ser antidemocrático. Em suma, todos precisam dar a parcela de colaboração
para que o país melhore, e respeitar quem foi eleito.
Uns querem o Estado mínimo, outros, o Estado hipertroﬁado.
Eu quero o Estado do tamanho exato para que cumpra o que a
Constituição determina. Uns querem servidores tíbios, demissíveis a qualquer não ou eleição, e sem coragem ou brio. Outros
querem servidores intocáveis, sem cobrança de metas e resultados.
Eu quero um sistema equilibrado, com respeito à carreira, mas
com mais respeito ao povo, que tudo sustenta com suor, trabalho
e excesso de impostos. Eu entendo que temos que discutir o tema
de forma franca e leal. Eu creio na boa-fé das pessoas, que do debate honesto podem sair as soluções por que todos ansiamos.
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TROCA DE FARPAS

Bolsonaro reage com
ironia a “pacto” de Dino
Governador do Maranhão defende ação nacional comandada pelo Planalto para
recuperar mercado de trabalho, mas presidente ironizou sugestão
SAMARTONY MARTINS

“T

em governador agora
que quer que eu faça um
pacto pelo emprego.
Mas ele continua com o
estado dele fechado”. Foi com ironia
que presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) reagiu ao “Pacto Nacional pelo Emprego” sugerido por Flávio Dino,
governador do Maranhão, durante
conversa com apoiadores na saída do
Palácio do Alvorada, residência oﬁcial
da Presidência. Para Bolsonaro, a sugestão apresentada na última segunda-feira (27), é contraditória com relação à postura que Dino vem adotando
em seu estado.
No documento, Dino sugere que
haja uma reunião liderada pelo presidente com os governadores para
construir esse pacto, com elaboração
de medidas emergenciais. Ainda no
ofício, o governador do Maranhão diz BOLSONARO IRONIZA PROPOSTA DE DINO PARA PACTO DO EMPREGO
que a pandemia impõe aos gestores
estaduais um desaﬁo sem preceden- cio.
naro e disse que o assunto não é para
tes nas áreas sanitária, econômica e
ser tratado com ironia. “Espero que o
humanitária.
Flávio Dino cita também a entrevis- presidente leve a sério a urgência de
ta concedida pelo o secretário de Polí- ações efetivas. É impossível tratar do
“Considerando este cenário desaﬁ- tica Econômica do Ministério da Eco- tema no “cercadinho” do Alvorada.
ador, gostaria de sugerir uma reunião nomia, Adolfo Sachsida, à Folha de S. Por isso, insisto na ideia do Pacto Naliderada por V. Exa. com os governa- Paulo, na qual ele informou que have- cional pelo Emprego”, escreveu.
dores e os presidentes das confedera- rá um crescimento da taxa de desemções empresariais e centrais sindicais prego no segundo semestre.
Pré-candidato – Flávio Dino é prépara que possamos construir um
candidato à presidência da República
‘Pacto Dino pede que Bolsonaro lide“Precisamos planejar com urgência em 2022. Para a corrida eleitoral, ele
re reunião de pacto por emprego Na- medidas para evitar o cenário projeta- deve levantar bandeiras como a educional pelo Emprego’, com medidas do pela citada autoridade federal”, cação e a importância do fortaleciemergenciais de geração de emprego aﬁrmou o governador. Em postagem mento do Estado para o desenvolvie renda”, escreve o governador no ofí- no Twitter, Flávio Dino rebateu Bolso- mento.

Três novos deputados na Assembleia Legislativa

O globalismo de
Soros?
Muita gente, principalmente os abelhudos da esquerda
e os radicais de direita, ainda hoje se perguntam por que o
maior investidor e ﬁnancista do Planeta, George Soros,
abriu o cofre de sua benevolente Open Society Fundation
para doar, de mão-beijada, US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões)
ao Maranhão, governado pelo “comunista” Flávio Dino?
Seria dinheiro para combater à covid-19. Porém, sua linha
de atuação política em nível mundial é ﬁnanciar uma rede
acadêmica para lutar “contra os ditadores de agora e em
gestação”.
E aí? A história da doação vinda de tão longe e em tão
boa hora, signiﬁca o quê? Entenda-se, pois, pelos salamaleques desprendidos de ambos os lados. Dino tuitou ter ﬁcado “muito feliz pela contribuição aos esforços do governo
do Maranhão para proteger os mais vulneráveis durante
uma crise tão profunda”. Do lado do húngaro-estadunidense ﬁlatropo, o diretor da Open Society, Pedro
Abramovay, também foi à mesma rede social twitter dizer
que a doação “faz parte de um grande compromisso da entidade em ajudar a América Latina enfrentar a covid-19”.
Figurino perfeito, então.
E quem é George Soros? É um investidor e ﬁlantropo
nascido em Budapeste, na Hungria, em 1930. O bilionário
tem um patrimônio estimado em US$ 8 bilhões, mas já doou quatro vezes este valor para a sua organização não-governamental, a Open Society Foundation. Tem um histórico de polêmicas envolvendo governos, teorias da conspiração e até a superlativa – em sua opinião – alcunha de ser o
homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Recentemente, no Reino Unido ﬁnanciou grupo que apoiava um novo
referendo sobre o Brexit.
Em janeiro deste ano, Soros anunciou que investiria US$
1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) na criação de uma rede acadêmica
para lutar contra os “ditadores de agora e em gestação” e as
mudanças climáticas. Incendiou a ira de bolsonaristas no
Brasil. Em 2019, entrevistado pelo The New York Times, o
nonagenário Soros declara guerra contra os conservadores: “O globalismo triunfará” disparou. Pelo visto, ele tem
olhos planetários, como a sua dinheirama.
A Ascensão do conservadorismo no mundo, com Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos EUA, Boris Johnson na
Inglaterra e muitos outros líderes conservadores no Leste
Europeu, fez com que o globalista George Soros aparecesse
na extrema-mídia e declarasse que o globalismo derrotaria
os conservadores e triunfaria. Flávio Dino, então, seria o
ponto de lança dessa cruzada de George Soros ao redor do
mundo?

Bem na ﬁta

O Maranhão fechou o mês de junho com mais de 3,9 mil
empregos preservados. Signiﬁca saldo positivo. Segundo o
Caged, que faz o levantamento no Ministério da Economia,
foi o melhor desempenho no período na região nordestina.

Escapando

Se a o governador Flávio Dino se dispuser a trazer para
São Luís sua proposta de formatar uma frente política em
2022, que abarca da esquerda ao centro, como o MDB, e
quem sabe PSDB e DEM, pode chacoalhar a disputa do Palácio La Ravardière em novembro.

Na hora precisa

Até agora, Dino se esquivado da eleição municipal, mesmo estando a dita cuja distante apenas três meses e meio
(1º turno). Mas ele sabe que, em algum momento terá que
meter a cara em favor de seu grupo. E levando junto, Edivaldo Jr.

“No Brasil é uma realidade socialista institucional”.
FÁBIO BRAGA, TOCA SERRA E PASTOR RIBINHA TOMARAM POSSE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA SESSÃO DE ONTEM
Os deputados suplentes Fábio Braga (SD), Toca Serra (PCdoB) e Pastor
Ribinha (PMN) foram empossados,
nesta terça-feira (28), pelo presidente
da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB). Eles assumem no Parlamento Estadual em
substituição aos titulares Fernando
Pessoa e Rildo Amaral, ambos do Solidariedade, e Wendell Lages (PMN),
que saíram de licença.
Após o ato de posse, Pastor Ribinha, que é líder da Igreja Batista de Pinheiro, estreou na tribuna da Alema
fazendo um pronunciamento de
agradecimento aos seus familiares e
eleitores e destacando as qualidades
do presidente Othelino Neto à frente
da Casa do Povo.
“Quero parabenizar o presidente
deste Parlamento, deputado Othelino, detentor de uma rara qualidade,
que é a de saber ouvir com atenção e
de lidar com as pessoas de pensamentos divergentes. É uma habilidade que
considero fundamental, o que prova a
sua capacidade política e justiﬁca o

fato de ter sido eleito por duas vezes
consecutivas para a Presidência desta
Casa, sempre por unanimidade”, aﬁrmou o parlamentar.
Pastor Ribinha, que no último pleito obteve 14.638 votos como candidato pelo PMN, também agradeceu à
classe evangélica, que, segundo ele,
sempre o apoiou. Ele destacou ainda
sua admiração pelo padre Luís Risso,
da Paróquia de Pinheiro, a quem tem
como um grande amigo. Finalizou
acrescentando que vai exercer o mandato pelo bem do Maranhão, reforçando seu compromisso especialmente com as cidades de Pinheiro,
Presidente Sarney e demais municípios da região da Baixada.

Fortalecimento

Por sua vez, Toca Serra, que é natural de Pedro do Rosário, também na
Baixada maranhense, disse que retorna ao Parlamento Estadual com o ﬁrme propósito de continuar seu trabalho em prol dos menos favorecidos.
“Estamos com o pensamento focado

em discutir as políticas públicas estaduais que visem ao fortalecimento de
toda a nossa região”, frisou.
Na última eleição, Toca Serra obteve 22.805 votos. Sua carreira política
começou em 2007, quando ﬁliou-se
ao PTC para ingressar na política do
seu município. Atualmente, o parlamentar está ﬁliado ao PCdoB.
Fábio Braga, também empossado
na manhã desta terça-feira, declinou
de se pronunciar no plenário. Natural
de Vargem Grande, Braga é advogado
e político ﬁliado ao Solidariedade
(SD). Já exerceu diversas funções na
sua trajetória de vida pública, entre
elas a de deputado estadual por três
vezes e de secretário de Estado.
Como parlamentar já exerceu também a função de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, assim como da de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia. Foi ainda vice-presidente da
Comissão de Orçamento e da Comissão de Meio Ambiente da Casa.

Do deputado federal bolsonarista “príncipe” Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PSL-SP), para quem o país vive o
socialismo.
Jair Bolsonaro respondeu com ironia, ontem, ao
pedido do “pacto pelo emprego” sugerido pelo
por Flávio Dino, na véspera. O governador lamentou sua postura no momento em que o país
tem 12,9 milhões amargando o desemprego.

1

2

De manhã, Bolsonaro ironizou, no encontro com
apoiadores: “Governador agora quer que eu faça
pacto pelo emprego, mas ele continua com o Estado fechado”, referindo-se ao modelo seguido
por Dino de isolamento social, que Bolsonaro repu-

dia.

3

Na tréplica, Dino lamentou a postura de Jair Bolsonaro. “O desemprego não é assunto a ser tratado com ironias. Espero que o presidente leve a
sério a urgência de ações efetivas”. Nas redes sociais, o pau cantor contra e a favor.

Maranhão fora

A megaoperação denominada Flashback II, deﬂagrada
na ontem em onze estados, para cumprir 212 mandados de
busca e apreensão e de prisão, com mil policiais, não entrou no Maranhão. Objetivo: desarticular a estrutura do
PCC.

GERAL
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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
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

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 higienização 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, ULTRASSONOGRAFISTA, 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 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. 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.

DIA DO AGRICULTOR

Os agricultores Sueli Costa da Silva e Antônio Francisco do
Nascimento foram homenageados na fábrica da cerveja Magnífica

Agricultores maranhenses são
homenageados pela cerveja Magnífica

Q

uem vê uma cerveja gelada no copo,
muitas vezes não
imagina quantos
processos são necessários à
sua produção e lembra menos ainda que ela começa no
campo, bem longe da cervejaria. A cerveja Magnífica pensa
não apenas nos processos, mas
principalmente nos agricultores responsáveis pelo cultivo
da mandioca, ingrediente essencial para a produção desta cerveja nascida e criada no
Maranhão. Na tarde do último sábado (25), os agricultores Sueli Costa da Silva e Antônio Francisco do Nascimento
foram homenageados durante a visita realizada na fábrica
da Cervejaria Ambev, onde a
cerveja Magnífica é produzida. A homenagem antecipou
as comemorações pelo Dia do
Agricultor, celebrado hoje, dia
28 de julho. Eles foram recebidos pelo gerente fabril, Adriano Pereira e pelo mestre cervejeiro, Manoel de Holanda,
que deram as boas-vindas e
explicaram os processos que
envolvem a produção da cerveja e o porquê que a mandioca
que produzem é tão importante para a leveza e refrescância
da cerveja Magnífica.

“O trabalho dos agricultores é muito importante para
o Maranhão e para a cerveja
Magnífica que hoje tem este valor extraordinário para os maranhenses, que sentem muito orgulho de ter uma cerveja
criada por maranhenses para
os maranhenses. Então é justo e merecido realizar essa homenagem a eles que hoje estão aqui representando todos
os agricultores que produzem
a mandioca e são impactados
com geração de renda e valorização do seu trabalho”, destacou Adriano Pereira, gerente fabril da cervejaria Ambev.
Os agricultores ficaram impressionados 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 Almeida, fornece mandioca para
a cerveja Magnífica desde o ano
de 2019. Pela primeira vez visitou uma fábrica de produção da cerveja e ficou surpresa 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 parceria com a cerveja Magnífica
é muito boa pra nós. Eu já consegui aumentar a área de plantio e já já vamos ter mais mandioca para vender.”, afirmou.
O agricultor Antônio Francisco, mais conhecido como Chaguinha, 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. Durante a visita, observava tudo
com muita curiosidade já que
era a primeira vez que visitava
uma fábrica de cerveja.
“Eu já sou agricultor há muitos 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 estou 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 Maranhão, 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 social do estado.
“Essa parceria que se constitui hoje entre o Governo do
Estado do Maranhão, Cervejaria
Ambev e agricultores gera muitos frutos, primeiro no combate
à miséria, comprando a mandioca daquelas pessoas que mais
precisam; valorizando a mandioca, que é produto da maior
cadeia de cultura do estado e
possibilitando um grande impacto econômico e social na
região de Tabuleiro de São Bernardo e outras regiões. A Cervejaria 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.
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

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.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
2019
2018 Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
Fornecedores .................................................................
6.267
70.180
Caixa e equivalente de caixa .........................................
6.878
7.297
Empréstimos e financiamentos ......................................
3.001
1.427
Contas a receber de clientes..........................................
43.626
35.510
Obrigações fiscais ..........................................................
9.235
8.528
Obrigações com pessoal ................................................
6.674
6.195
Impostos a recuperar .....................................................
5.481
5.135
Outras obrigações ..........................................................
229
216
Estoques .......................................................................
1.116
25.406
86.546
Cauções .........................................................................
760
649 Não circulante
Outras contas a receber .................................................
371
314
Empréstimos e financiamentos ......................................
4.235
3.134
58.232
48.905
Fornecedores .................................................................
56.820
Provisão p/contingências trabalhistas e cíveis ...............
668
525
Não circulante
61.723
3.659
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber de clientes..........................................
28.156
34.629 Patrimônio líquido
Capital social .................................................................
4.705
4.705
13.559
12.181
Imobilizado .....................................................................
Reservas de lucros.........................................................
8.113
805
41.715
46.810
12.818
5.510
99.947
95.715
99.947
95.715
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
Saldos em 31 de janeiro de 2017 ...............................................
4.705
(5.421)
Lucro líquido do exercício...........................................................
1.353
Saldos em 1º de janeiro de 2018 ...............................................
4.705
(4.068)
Lucro líquido do exercício...........................................................
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
Lucro líquido do exercício...........................................................
8.312
Constituição de reserva legal .....................................................
416
416
(416)
Dividendos distribuídos ..............................................................
(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
-

Total
(716)
1.353
637
4.873
5.510
8.312
(1.004)
12.818

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

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas da SLEA - São Luís Engenharia Ambiental S.A. - São Luís - MA. para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da São Luís relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
referidas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
posição patrimonial e financeira da São Luís Engenharia Ambiental S.A., em 31 de pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis:
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000). Base para Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
André Neves Monteiro Vianna - Diretor
relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
Marcos José da Silva - Diretor
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
Walter Luis da Silva Junior - Contador - CRC-RJ 093.575/O-7
Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores: normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Luís, 25 de
demonstrações contábeis: A administração da Companhia é responsável pela adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas março de 2020. Lopes, Machado - Auditors, Consultants & Business Advisers
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a - Independent Member of - BKR International - CRC-RJ-2026/O-5; Mário Vieira
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 “S” MG; José Carlos de Almeida Martins (NBC TG 1.000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa Contador - CRC - RJ 036.737-0.
“As notas explicativas completas e as demonstrações contábeis estão à disposição para consulta na sede da empresa”.

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.
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Brasil terá mais de
100 leilões de ativos

Servidorescomfilhos
podemtrabalhardecasa

TELETRABALHO, HOME OFFICE OU TRABALHO REMOTO.

Freitas disse que toda essa conjuntura permitirá que, até o fim do ano, mais de 100
leilões de ativos sejam implementados pela pasta

O

ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, disse ontem (28) que a superação de
gargalos que envolviam direitos dos trabalhadores, obtida com a
reforma trabalhista, já foi percebida
pelos investidores estrangeiros e, com
o portfólio de ativos atraentes para
leilões no país; a trajetória de recuperação ﬁscal; e a queda da taxa básica
de juros (Selic), representa um conjunto de fatores que colocam o Brasil
na mira dos investidores.
Freitas disse que toda essa conjuntura permitirá que, até o ﬁm do ano,
mais de 100 leilões de ativos sejam
implementados pela pasta e destacou
os projetos de concessão das rodovias
BR-116/101 (a Nova Dutra, entre Rio
de Janeiro e São Paulo) e a BR-163, no
Pará, e a Ferrovia de Integração OesteLeste, além da sexta rodada de concessão de 22 aeroportos.
“Se colocarmos em um gráﬁco países de dimensão continental, acima
de 5 milhões de quilômetros quadrados (km²), com uma população gigantesca, acima de 200 milhões de habitantes, portanto, com grande mercado consumidor, e PIB [Produto Interno Bruto] acima de US$ 1 trilhão, veremos que, na intersecção desse diagrama, teremos apenas três países:
Brasil, China e Estados Unidos”, disse
Freitas, ao participar do webinar Invest Brasil Infraestructure 2020, promovido pela Apex-Brasil. “Isso, por si
só, já chama a atenção dos investidores estrangeiros.”
“E tem mais ainda: a trajetória em

TELETRABALHO, HOME OFFICE OU TRABALHO REMOTO

O MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, TARCÍSIO DE FREITAS
mentos em infraestrutura. “Temos o
maior programa de concessão do
mundo, que trará avalanche de dinheiro privado à nossa economia,
transformando nossa infraestrutura
nos próximos anos”, destacou Freitas,
ao lembrar que o Brasil tem também
“um histórico de respeito a contratos”, que é bem visto pelos investidores.
De acordo com Freitas, o país
aprendeu a estruturar suas concessões e, por isso, tem hoje, provavelmente, “a estrutura mais soﬁsticada
Atratividade
Ainda segundo o ministro, o cená- do mundo, no que diz respeito a comrio ﬁcou mais atrativo com a aprova- partilhamento de riscos”. Como
ção do teto dos gastos, que iniciou exemplo, citou o risco cambial, um
uma trajetória de recuperação ﬁscal, e assunto que, apesar de aparecer como
com a reforma da Previdência. Além preocupação dos investidores, semdisso, a queda dos juros teve continui- pre foi “jogado para debaixo do tapedade, com a taxa Selic em 2,25%, o te”.
que é “extraordinário” para os investique nos encontramos, tendo passado
por crise severa; e, a partir daí, a mudança estrutural onde os principais
riscos percebidos pelos investidores
foram atacados, como a questão trabalhista”, acrescentou o ministro, ao
reiterar que, com a reforma, o país
conseguiu superar os gargalos que envolviam direitos trabalhistas. “Houve
uma diminuição extraordinária dos
processos trabalhistas após a reforma.”

STF

A Secretaria de Gestão de Desempenho de Pessoal do
Ministério da Economia determinou que os servidores
federais com ﬁlhos em idade escolar podem trabalhar
de forma remota enquanto as aulas estiverem suspensas. A Instrução Normativa nº 63, publicada no Diário
Oﬁcial de hoje (28), vale também para empregados públicos federais, e terá validade a partir da próxima terçafeira (4).
Segundo o órgão, o trabalho remoto poderá ser autorizado caso não existe cônjuge, companheiro ou outro
familiar adulto para fazer companhia para a criança e
assisti-la no que for necessário. O servidor deverá preencher uma declaração informando seus dados, os dados do cônjuge e dos ﬁlhos.
“[…] declaro para ﬁns especíﬁcos que tenho ﬁlhos em
idade escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito ser submetido a trabalho
remoto […] Declaro, ainda […] que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse período e que não possuo cônjuge,
companheiro ou outro familiar adulto que comigo resida apto a prestar assistência aos meus ﬁlhos em idade
escolar” diz um trecho do modelo de declaração divulgado no Diário Oﬁcial.
Além disso, o servidor deve declarar que não exercerá
nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial no período em que estiver em casa, beneﬁciado
pela medida. Aqueles que fornecerem informações falsas poderão ser sujeitos a sanções penais e administrativas.

SANCIONADA

Toffolidefenderegulaçãoparacombateàsfakenews Mais de R$ 1 bi para
a assistência social

BOLSONARO SANCIONOU O PROJETO DE LEI ONTEM
PRESIDENTE DO STF DIZ QUE NÃO SE PODE NORMALIZAR AS NOTÍCIAS FALSAS
O presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Dias Toffoli,
defendeu ontem (28) a criação de novas regras e instrumentos legais para
o combate às notícias falsas, as fake
news, que ampliem as possibilidades,
inclusive, de responsabilização das
plataformas de redes sociais.
“Não podemos normalizar, condescender e aceitar as fake news como um fenômeno inevitável. Nós não
podemos aceitar isso como algo que
seja impossível de combater ou que se
tornará natural no dia a dia. Temos
que ter instrumento, Estado, regulamentação, sim, e responsabilidade do
mercado”, disse Toffoli, durante seminário online sobre liberdade de expressão,
organizado
pelo
site
Poder360 em parceria com o Observatório de Liberdade de Imprensa da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).
O ministro destacou que em todo o
mundo há o movimento de exigir
maior responsabilização das empresas em torno das fake news, e que as
plataformas “sabem que essa responsabilidade está chegando”, mas tentam postergar essa regulação por razões econômicas.

No ﬁm de junho, o Senado aprovou
um projeto de lei com o objetivo de
combater a disseminação de informações falsas por meio de redes sociais e
serviços de mensagem. O texto depende agora de análise da Câmara dos
Deputados.
A iniciativa foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse ser
uma limitação à liberdade de expressão. Ele já disse também que pretende
vetar trechos da lei se receber o texto
aprovado pelo Senado para sanção.
Inquérito
Toffoli também voltou a defender
nesta terça-feira o inquérito das fake
news, aberto de ofício por ele e relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo disse
que a investigação tem como alvo
uma “máquina de desinformação”.
“O que se investiga naquele inquérito vai muito além de manifestações
ou críticas contundentes contra a
Corte. Trata-se de uma máquina de
desinformação, utilizando-se de
robôs, de ﬁnanciamento e de perﬁs
falsos para desacreditar as instituições democráticas republicanas e
seus agentes”, disse Toffoli.
Na semana passada, após determi-

nação de Moraes, o Twitter e o Facebook bloquearam perﬁs de diversos
usuários investigados no Supremo
pela suposta disseminação de notícias falsas e por fazer ameaças a ministros da Corte.
No dia seguinte ao bloqueio, o presidente Jair Bolsonaro, por meio da
Advocacia-Geral da União (AGU), ingressou com uma ação direita de inconstitucionalidade (ADI) no Supremo, pedindo que seja derrubada qualquer decisão que determine o bloqueio de perﬁs em redes sociais.
Até o ﬁm da semana, quando termina o recesso do Poder Judiciário, a
ação encontra-se na mesa de Toffoli,
que pode decidir sobre o pedido de liminar antes de encaminhar o processo ao relator, ministro Edson Fachin.
“Nós temos no Brasil mais de 200
mil pessoas presas provisoriamente
sem sentença de 1º grau. Nós não temos 200 mil redes sociais paradas.
Choca mais as redes sociais paradas,
meia dúzia de redes sociais paradas,
do que 200 mil pessoas presas sem
sentença? São reﬂexões que nós temos que fazer, não estou aqui fazendo
juízo de valor, estou dando fatos”, disse Toffoli nesta terça-feira, ao ser
questionado sobre o assunto.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (28) o
projeto de lei que resgata R$1,5 bilhão do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para ser utilizado durante a pandemia do novo coronavírus. O PL foi aprovado no Congresso Nacional no dia 8 de julho. O valor é
um saldo de 2019 que não havia sido utilizado por estados, municípios e pelo Distrito Federal e estava parado
no Ministério da Cidadania.
O presidente irá sancionar a matéria em reunião com
a deputada Flávia Arruda (PL-DF), autora do projeto, na
tarde desta terça. Ela explica que só no DF, por exemplo,
são R$ 24 milhões que agora poderão ser usados para
atender a população mais vulnerável. Flávia classiﬁca o
projeto como “fundamental”, principalmente devido
aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.
“No momento em que o país vive uma crise sanitária,
econômica e social, poder resgatar esse recurso que estava parado e não seria utilizado, é importantíssimo”,
disse. De acordo com ela, o fundo é amplo, e permite a
utilização de forma ampla – como compra de cesta básica, auxílio a mulheres em situação de violência ou mesmo contratação de pessoas para executar serviços de assistência social.
A parlamentar explicou que a verba ﬁca parada porque estados e municípios não conseguem executar todos os recursos por diversas razões – falta de projeto, diﬁculdade de execução. O valor, referente ao exercício do
ano passado, retornaria ao tesouro, mas continua no
fundo nacional. “É um fundo perdido. Não gera nenhum custo a mais para a União”, aﬁrmou.
A nova lei a ser sancionada por Bolsonaro também
autoriza a utilização dos valores de forma simpliﬁcada.
Cada ente da federação poderá aplicá-lo nas áreas de
maior necessidade.

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

Narciso em Férias

Saúde e bem estar

O documentário Narciso em Férias, sobre
a prisão de Caetano Veloso em 1968, foi selecionado para o 77º Festival de Veneza, que
acontece de 2 a 12 de setembro, na Itália, o
primeiro festival em formato presencial desde o início da pandemia do novo coronavírus, doença causada pela Covid-19. O ﬁlme
é uma realização Uns Produções, produzido
por Paula Lavigne, e coproduzido pela VideoFilmes, de Walter Salles e J. Moreira Salles.

Com o objetivo de proporcionar reﬂexões
e atividades voltadas para a importância da
qualidade de vida nos aspectos físicos, emocionais e sociais, o Senac realiza a terceira
edição da Semana de Saúde e Bem-Estar. De
10 a 17 de agosto, este ano devido ao contexto de pandemia do Covid-19, as ações do
evento serão desenvolvidas de forma online,
por meio de uma série de lives no perﬁl do
Senac no Instagram (@senacmaranhao).

Pra curtir

Prefeito Edivaldo anuncia Natália Mandarino
como titular da Secretaria Municipal de Saúde
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57 MORTOS EM AMAZONAS

BR-135

Obras de duplicação
começam na segunda

Envolvidosemmassacre
sãopresosemImperatriz

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
DA REDAÇÃO

A

pós a autorização do início
das obras de duplicação da
BR-135 feita pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) no último dia 15, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) informou que as obras vão ser
retomadas na próxima segunda-feira
(3).
Nesta primeira fase, as obras serão
executadas apenas em um subtrecho
situado entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita, o que equivale a 18
quilômetros de extensão (km 51 a 69).

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS EM OPERAÇÃO DA SSP-MA
Durante a Operação Integrada Imperatriz Segura, iniciada na última quinta-feira (23), mais de 100 pessoas
foram conduzidas à Delegacia Regional de Imperatriz.
Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública
(SSP) do Maranhão, Jefferson Portela, dos presos, dois
suspeitos possuem envolvimento em um massacre que
deixou 57 pessoas mortas no presídio estadual do Amazonas, em maio de 2019.
No último domingo (26), a polícia apreendeu dois
adolescentes e prendeu seis pessoas suspeitas de tráﬁco
de drogas, associação para o tráﬁco e organização criminosa. Na operação, também foram apreendidos R$
1.810 em espécie, armas, aparelhos celulares, um veículo e substâncias ilícitas estimadas em R$ 90 mil.

Valor da obra

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 da chegada das
máquinas e restante da equipe que
dará continuidade a obra.
As obras de duplicação da BR 135
entre as cidades de Bacabeira e Miranda do Norte (km 51 ao km 127) tem
o intuito trazer maior segurança no
trânsito e minimizar o número de acidentes neste trecho que possui um alto volume de tráfego, proporcionando
melhores condições para o transporte
de serviços e produtos e também a diminuição do tempo de viagem.
Na sexta-feira, dia 31, o Ministro e
Estado da Infraestrutura, Tarcísio Go-

Entenda o caso

DUPLICAÇÃO BR-135 SERÁ RETOMADA ENTRE AS CIDADES DE BACABEIRA E SANTA RITA
mes, fará uma reunião por meio de vídeo conferência e deverá anunciar a
data oﬁcial do início das obras, além
da assinatura da ordem de serviço da
BR-135 e Travessia de Imperatriz. “É
fundamental o reinício da obra da BR135, Maranhão, da duplicação do trecho de Bacabeira até Miranda do Norte. A BR-135, no ﬁnal, é a única via de
acesso à capital São Luís, e está sendo
cada vez mais carregada em função
do crescimento do agronegócio. Hoje,
já temos milhões de toneladas de
grãos que acessam o Porto de Itaqui,
via 135”, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes.

A BR-135, no final, é a
única via de acesso à
capital São Luís, e está
sendo cada vez mais
carregada em função do
crescimento do
agronegócio

Cinco criminosos encapuzados e armados invadiram
e expulsaram passageiros de um ônibus que fazia linha
nos bairros Centro/Bom Jesus, no município de Imperatriz, na noite do dia 21. Na ocasião, atearam fogo no veículo e invadiram uma escola, incendiando alguns objetos. Na madrugada da última quinta-feira (23), outro incêndio foi registrado, deixando três caçambas, um ônibus e uma máquina patrol destruídos na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINFRA),
no município de Imperatriz. Por conta do ocorrido, a
operação Imperatriz Segura foi iniciada.
No último ﬁm de semana, as polícias Civil e Militar
conduziram mais de 100 pessoas à Delegacia Regional
de Imperatriz, onde ao menos 30 delas foram detidas
por suspeita de estarem envolvidas com o crime organizado.

UEMA

Prorrogadasinscriçõesdo
Recuperação da Ponte da Estiva está avançada auxíliodeinclusãodigital
O órgão garantiu ainda que, durante as obras iniciais, os trabalhadores
não terão contato com as comunidades quilombolas.
“Todo o trabalho será feito com a
participação da sociedade e com respeito à legislação ambiental e às comunidades envolvidas”, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, em nota.

Todo o trabalho será
feito com a participação
da sociedade e com
respeito à legislação
ambiental e às

gura a adequada continuidade do licenciamento ambiental do empreendimento e que está licitando o refazimento dos estudos do componente
quilombola (ECQ) do empreendimento, a partir da consolidação de
novo Termo de Referência Especíﬁco,
elaborado pela Fundação Cultural
Palmares, que estabelece as condições e os objetivos dos trabalhos a serem desenvolvidos, de modo a subsidiar o licenciamento ambiental nas
etapas de instalação e operação da rodovia.
Ao todo, nesta primeira etapa da
obra, serão envolvidas dez comunidades quilombolas: Ilha das Pedras,
Nossa Senhora da Conceição, São
João II, Marengo, São José do Fogoso,
Camerinha, Pedreiras, Centro dos Violas, Santana e Santa Rita do Vale.

DNIT também na recuperação da BR135. Tarcísio Gomes ainda revelou
que a obra entre a Ponte da Estiva –
Marcelino Machado, mais conhecida
como “Estreito dos Mosquitos”, e a localidade Peris de Baixo (Bacabeira)
está bem avançada.
“Atenção, Maranhão. @ExercitoOﬁcial entrou junto com o @DNIToﬁcial
na recuperação da BR-135 e os resultados começam a surgir. Restauração
avança no trecho entre Peris de Baixo
(Bacabeira) e ponte da Estiva”, disse o
ministro em uma de suas redes sociais.

Restauração avança no
trecho entre Peris de

Baixo (Bacabeira) e
avançada
comunidades envolvidas Obra
O ministro Tarcísio Gomes de Freitas fez postagem em suas redes sociais Ponte da Estiva
O DNIT informou ainda que asse-

revelando que o Exército Brasileiro está trabalhando em conjunto com o

A INSTITUIÇÃO HAVIA LANÇADO PROGRAMA DESDE O DIA 16
PALOMA PINHEIRO
A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) prorrogou, até o dia 3 de agosto, próxima segunda-feira, as
inscrições para o edital de auxílio emergencial de inclusão digital. A instituição havia lançado o programa desde o dia 16 de julho.
A partir do edital, estudantes matriculados em cursos
de graduação presencial ou EaD, Programa Ensinar ou
Programa PROFITEC, com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica, receberão até cinco mil
chips, com plano mensal de dados móveis (3G/4G), via
Serviço Móvel Pessoal (SMP) com pacotes de dados de
20GB mensais, para que possam ter condições de acesso
à internet.

Inscrições

Os alunos do ensino presencial que se enquadrarem
nos critérios devem acessar o SigUema para fazer a inscrição.
Já para os estudantes dos cursos EaD, as inscrições
serão pelo site “seletivos.uemanet.uema.br”.
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SÃO LUÍS

DESEMPREGO

Mais de 10 mil pessoas
perderam emprego

Bandidos roubam
lojas do aeroporto

País registra perda de 10,9 mil vagas de empregos formais em junho. No acumulado do
ano, saldo de admissões e demissões ficou negativo

A

s demissões de empregos formais chegaram a 906.444 e as
admissões a 895.460, em junho. Com isso, o saldo negativo ﬁcou em 10.984 vagas, número inferior ao registrado em maio
(-350.303), informou ontem, terçafeira (28), a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, que divulgou os dados do
Novo Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Novo Caged).
A secretaria destaca que, em junho,
“o mercado formal de trabalho apresentou melhora em relação a maio.
Junho teve 16% menos desligamentos
(166.799) e 24% mais admissões
(172.520) do que maio”.
No primeiro semestre, o saldo do
emprego formal ﬁcou negativo em
1.198.363, resultado de 6.718.276 admissões e 7.916.639 desligamentos.
A quantidade total de vínculos ativos com carteira assinada ﬁcou em
37.611.260. O salário médio de admissão em junho foi de R$ 1.696,92.
O secretário Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, aﬁrmou
que os dados mostram “uma reação
clara do mercado de trabalho”, com
retomada da economia. “Posso trazer
indícios claros que já iniciamos a retomada. A retomada do mercado de trabalho é muito forte, expressiva. Temos
meios para surpreender o mundo, como o nosso ministro da Economia,
Paulo Guedes, tem dito”, aﬁrmou.

Setores

A agropecuária foi o setor de melhor desempenho, com a abertura de
36.836 novas vagas, seguido pela

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL

TRÊS ESTABELECIMENTOS FORAM INVADIDOS PELOS LADRÕES
DA REDAÇÃO

SALDO NEGATIVO FICOU EM 10.984 VAGAS, NÚMERO INFERIOR AO REGISTRADO EM MAIO
construção civil, que registrou saldo
positivo de 17.270 postos de trabalho.
Comércio e serviços registram saldos
negativos com o fechamento de
16.646 e 44.891 vagas, respectivamente.

Regiões

Entre as regiões, o Centro-Oeste,
Norte e Sul tiveram resultados positivos, com saldos de 10.010, 6.547 e
1.699, respectivamente. O pior resultado foi o da Região Sudeste que fechou o mês com menos 28.521 vagas.
No Nordeste, o saldo ﬁcou negativo
em 1.341.
Entre as unidades da Federação, o
melhor resultado foi registrado em
Mato Grosso com a abertura de 6.709

Na noite da última segunda-feira (27), três estabelecimentos comerciais do aeroporto de São Luís foram roubados por bandidos. As informações dão conta de que
três locais foram invadidos.
Em um dos locais, os assaltantes não conseguiram
abrir o caixa e roubar o dinheiro.
Segundo informações, após às 19h, horário de decolagem do último voo, o aeroporto ﬁca vazio e tem pouca
segurança, tornando mais fácil a ação dos bandidos.

postos de trabalho. Em contrapartida,
o pior resultado foi no Rio de Janeiro
que em junho registrou o fechamento
de 16.801 vagas.

Reforma trabalhista

A modalidade trabalho intermitente teve saldo positivo de 5.223 empregos, resultado de 11.848 admissões e
6.625 desligamentos. De acordo com
a secretaria, 79 trabalhadores tiveram
mais de um contrato intermitente.
Com 5.889 admissões em regime de
tempo parcial e 11.461 desligamentos, o trabalho em regime de tempo
parcial teve resultado negativo
(-5.572). Foram registrados 19 trabalhadores com mais de um contrato
em regime de tempo parcial.

SOLIDARIEDADE

INGLÊS ON-LINE

PortodeSãoLuísinvesteemaçõessociais IFMA abre inscrições para curso
O Porto São Luís é um grande empreendimento binacional, com investimentos de
empresários da China e do Brasil. O porto é
controlado por um consórcio da chinesa
CCCC, que detém 51% das ações, e das empresas brasileiras Lyon e WPR, que representam 49% do controle do investimento
no Maranhão.

• Assistência e acompanhamento social
das famílias desapropriadas e remanejadas
da área do Porto;
• Entrega do novo acesso à comunidade
do Andirobal e do novo campo de futebol
para os moradores;
• Planejamento para a construção de um
posto de saúde;
• Atividades recreativas e de lazer com ida
ao cinema para os alunos da UEB Manuela
Varela, no Dia das Crianças;
• Atendimento odontológico em parceria
com o SENAI/Sinduscon/FIEMA;
• Atendimento oftalmológico com doação
de óculos em parceria com o SENAI/Sinduscon/FIEMA;
• Palestra sobre a importância da capacitação proﬁssional para aproveitar as oportunidades de emprego;
• Festa de Natal com atividades lúdicas, recreação, entrega de brinquedos, lanches e
a presença do Papai Noel;
• Cursos de pedreiro de alvenaria e carpinteiro de obras para pessoas da comunidade
e do entorno, em parceria com o SENAI/Sinduscon/FIEMA.
A construção de um relacionamento do
Porto São Luís com as comunidades permitiu identiﬁcar as necessidades e realizar
ações que promovessem o desenvolvimento social, a prestação de serviços de saúde e
atividades de lazer aos quais a população
daquela região quase não tinha acesso. A
visão da comunidade em relação ao emO Porto São Luís está sendo construído preendimento foi sendo transformada.
na área de Parnauaçu, na localidade Caju- Hoje, centenas de moradores reivindicam
eiro, em São Luís, bem próximo aos outros o retorno das obras, que encontram-se paportos da capital maranhense. Após a inau- radas por conta da pandemia da Covid-19 e
guração, o objetivo do empreendimento é da resistência de dois moradores em sair
a exportação de toneladas de grãos, fertili- da área do empreendimento.
Em junho último, líderes comunitários e
zantes e cargas gerais do Brasil para o muncentenas de trabalhadores e moradores de
do.
Já na sua construção, o Porto São Luís áreas próximas ao Porto São Luís organizatem gerado centenas de empregos na cida- ram um abaixo-assinado com cerca de 500
de e realizado diversas ações sociais junto assinaturas solicitando ao Governo do Esaos trabalhadores e aos moradores das co- tado e à Assembleia Legislativa apoio na
mobilização deles para o retorno das
munidades do Cajueiro e do seu entorno.
Foram muitas ações realizadas desde o obras, as vagas de trabalho e a continuidasegundo semestre de 2019, beneﬁciando de das ações sociais, visto que trouxeram
melhorias para as comunidades.
centenas de pessoas, entre elas:

OS MINISTRANTES DO CURSO SERÃO OS PROFESSORES DA ÁREA DE LINGUAGENS DO IFMA
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Porto Franco lançou projeto
de extensão que irá ofertar um curso de
conversação em Língua Inglesa em nível
intermediário para a comunidade. São
ofertadas 40 vagas e as inscrições estão
abertas até às 23 horas do dia 30 de julho.
As inscrições devem ser realizadas por
meio de formulário eletrônico disponível
neste link. No momento da inscrição, os
candidatos devem anexar um arquivo de
áudio ou vídeo seguindo orientações do
teste de nível disponíveis no próprio formulário. Em caso de dúvidas, os contatos
podem ser realizados pelo e-mail: coordenacaoenglishcc@gmail.com. Para maiores
informações, consulte o edital.

O projeto

O “English Conversation Course” tem
como objetivo estabelecer um espaço de
interação e contato com a Língua Inglesa

em situações reais de uso que possibilitem o aprimoramento da competência
comunicativa dos participantes. O curso
será ofertado de forma online através de
plataformas virtuais, Google Classroom e
Google meet e terá carga horária total de
40h. As aulas irão acontecer nas segundas-feiras das 14h às 16h.
Os ministrantes do curso serão os professores da área de Linguagens do IFMA –
Campus Avançado Porto Franco, Marcos
Lopes Carlos e Suziany Leite Nascimento.
A ação contará, ainda, com dois monitores: Carolaine Berson Parreão e Guilherme Marinho de Araujo Cavalcante, estudantes do 3º ano do Curso Técnico em Informática Integrado do campus.
As aulas iniciam em agosto/2020 e encerram em dezembro/2020. O curso está
dividido em seis módulos e é totalmente
gratuito. Os concludentes receberão certiﬁcação ao término do curso.
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CONTRATAÇÕES

MOTO CLUB

Amaralpodevoltare
“briga”porvaganotime

Sampaio reforça o
gol e o meio campo

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
SAULO DUAILIBE

O

Moto Club iniciou a semana
com algumas notícias, sendo que uma boa e outra
ruim! Começando pela notícia boa, a diretoria do Papão recebeu
uma sinalização positiva do volante
Amaral, ex-CSA-AL e Flamengo-RJ.
O atleta ainda está no Rio de Janeiro cuidando de assuntos pessoais e
deve se reapresentar ainda no próximo ﬁm de semana ao Rubro-Negro.
Amaral fez cinco jogos pelo Papão
do Norte e não marcou nenhum gol.
Com o possível retorno do volante, o
técnico Dejair Ferreira não terá dor de
cabeça para substituir Naílson, que
está suspenso após levar o terceiro
cartão amarelo. Jonathan Cabeça e
João Victor disputam uma vaga no
meio-campo no lugar de Naílson.

GUSTAVO ESTAVA NO GRÊMIO NOVORIZONTINO DE SÃO PAULO

Edrean é desligado

A segunda notícia não é boa. O
meia-atacante maranhense, Edrean,
está fora dos planos do treinador Dejair Ferreira. O atleta tinha assinado
contrato com o Londrina-PR, mas no
primeiro momento ﬁcaria no Moto
Club até o ﬁm da Série D do Brasileiro
por empréstimo, mas outras tratativas
entre o atleta, empresário e o clube
paranaense obrigaram Edrean a viajar
para o Sul do país e se apresentar à sua
nova equipe, onde foi contratado por
dois anos.
Com a saída de Edrean, dois jogadores disputam a vaga dele: Henrique
e Gleisinho. Os atletas treinam forte
desde do dia 13 de junho e estão pron-

AMARAL ESTAVA RESOLVENDO PROBLEMAS PESSOAIS E SE REAPRESENTA EM BREVE
tos para o clássico Maremoto, marcado para o dia 4 de agosto, às 15h30, no
Estádio Castelão.
O Papão do Norte é o único time invicto no Campeonato Maranhense
com cinco vitórias e um empate. A

equipe tem 16 pontos e já tem vaga
garantida na segunda fase do Estadual 2020. Além do Maranhense, o Moto
ainda tem pela frente a disputa da Série D do Brasileiro, que inicia em setembro deste ano.

EM BUSCA DE TÉCNICO

O Sampaio Corrêa continua se reforçando para o restante da temporada. O Tricolor fechou duas contratações, que foram conﬁrmadas pelo presidente Sergio
Frota, que está em viagem tratando assuntos de interesse da Bolívia Querida.
Para o gol, chega o goleiro Gustavo, que estava no
Grêmio Novorizontino-SP, emprestado pelo Atlético
Goianiense-GO. O atleta mede 1,86 e pesa 77 kg. Ele se
juntará na disputa pela posição a João Gabriel e Negrete,
que já estão treinando no clube.
O meio-campo ganha o reforço do meia Marcinho, de
24 anos, que já teve passagens pelo Londrina-PR, Operário, Ferroviário, Oeste, Brasil de Pelotas e estava atuando no futebol do Bahrain.
Os dois jogadores serão apresentados nesta semana,
e iniciarão os trabalhos com o restante do grupo, para
estarem à disposição do técnico Léo Condé na retomada
do Campeonato Maranhense, dia 1º de agosto.
Enquanto isso, o elenco Tricolor segue com a preparação em ritmo intenso.

PAULISTÃO

Fla marca nova conversa com Torrent SantoAndrénãoperdeuparagrandes

REUNIÃO DA DIRETORIA DO FLAMENGO COM O TREINADOR DOMÈNEC TORRENT
O clube está em contato com o Benﬁca para resolver os trâmites burocráticos relativos a uma transação ﬁnanceira internacional deste porte e trata com normalidade o
desenrolar da operação. A forma de pagamento já foi acordada.
No último ﬁm de semana, o presidente
do Benﬁca, Luis Filipe Vieira, veio ao Brasil
em voo privado para buscar Jesus. Até o
momento, o treinador não foi apresentado
oﬁcialmente pelo novo clube. Somente
nesta viagem ao Rio de Janeiro, o dirigente
gastou cerca de 200 mil euros.
Jorge Jesus vai assinar contrato de três
anos com o Benﬁca, com salário de 3 milhões de euros líquidos por temporada. Ele
se despediu do Flamengo na última segunda-feira, com um almoço de despedida no
Ninho do Urubu, no qual se emocionou ao
discursar para os jogadores.
A cúpula do futebol do Flamengo está na
Europa em busca de um sucessor de Jorge
Jesus. O vice-presidente de futebol, Marcos
Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel,
se reúnem neste sábado com Domènec
Clube espera multa rescisória
O Flamengo espera receber na próxima Torrent, em Madri. Nos próximos dias, vão
semana 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 conversar com Carlos Carvalhal, do Rio
milhões na cotação atual), referentes à Ave. A expectativa é que nesta semana haja
multa rescisória do contrato de Jorge Jesus. uma deﬁnição sobre o novo treinador.
Depois de uma rodada inicial de conversa com potenciais candidatos a novo técnico do Flamengo, o vice de futebol Marcos
Braz e o diretor Bruno Spindel iniciaram,
na prática, a negociação.
O escolhido para receber a proposta é
Domènec Torrent, que irá conversar novamente na manhã de ontem, terça-feira
(28), com a dupla e serão apresentados os
valores.
As partes já começaram a discutir a formação da comissão técnica. O nome apresentado como provável assistente de
Domènec Torrent é Jordi Gris, que trabalhou com ele no New York FC. Gris trabalhou como scout no Barcelona e na comissão do Manchester City na época de Guardiola.
Além de Torrent, a diretoria do Flamengo se reuniu com os técnicos Carlos Carvalhal e Fernando Hierro. Segundo a imprensa portuguesa, Carvalhal optou por aceitar
um convite do Braga.

DOUGLAS É UM DOS REMANESCENTES DO ELENCO PRÉ-PAUSA QUE ERA LÍDER DO PAULISTÃO
O Santo André se classiﬁcou para as
quartas de ﬁnal do Campeonato Paulista
com a segunda colocação do grupo B, dois
pontos atrás do Palmeiras, adversário no
confronto das quartas de ﬁnal.
O duelo entre Palmeiras e Santo André
será hoje, quarta-feira (29), às 21h30 na
arena do Palmeiras.
Até parada do futebol, o Santo André
era líder geral do campeonato. Porém,
com a crise alavancada pela pandemia, o
clube perdeu atletas e o seu elenco foi modiﬁcado. O principal desfalque do Ramalhão foi o atacante Ronaldo. Destaque da
competição e artilheiro do clube no Paulistão com cinco gols, o atacante foi vendido ao Sport.
Por outro lado, o Santo André não perdeu para os grandes de São Paulo. Empatou com Corinthians e Santos, ambos fora
de casa, e derrotou o São Paulo no Bruno
José Daniel. Além disso, vale ressaltar

também a vitória contra o Bragantino, dono da melhor campanha do campeonato.
Caso terminasse na liderança e fosse o
mandante da partida, o Santo André não
poderia atuar em seu estádio, já que o
Bruno José Daniel está funcionando como hospital de campanha na luta contra a
Covid-19.
O jogo contra o Ituano, último da primeira fase, foi realizado no Canindé.
Os destaques do time são os atacantes
Branquinho e Douglas Baggio, com dois
gols cada. Curiosamente, foi Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do Palmeiras,
quem lançou Douglas ao futebol proﬁssional quando comandava o Flamengo, em
2015. Baggio atuou em quatro partidas, e
marcou apenas um gol.

Jogos de hoje – Paulistão

• 19h00 – São Paulo x Mirassol
• 21h30 – Palmeiras x Santo André
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FESTIVAL

Lollapalooza on-line
anuncia atrações
A edição americana do festival Lollapalooza anunciou sua escalação. O evento on-line
será realizado de quinta-feira (30) a domingo (2)

A

edição americana do festival
Lollapalooza anunciou sua
escalação. O evento on-line
será realizado de quinta-feira
(30) a domingo (2). Paul McCartney,
Metallica, The Cure, Outkast, Imagine
Dragons, Chance The Rapper e Run
The Jewels são alguns dos artistas com
presença conﬁrmada na transmissão.
Michelle Obama, Taylor Hawkins
(baterista do Foo Fighters) e Perry Farrell (músico e fundador do festival)
também são aguardados. O evento
virtual será transmitido pelo canal oﬁcial do Lollapalooza na plataforma
YouTube.
Amanhã (29), será divulgada a
agenda de performances – por enquanto, o evento não informou quais
bandas vão aparecer ao vivo e quais
terão apresentações em outras edições reprisadas. Também é esperada a
exibição de ﬁlmagens dos anos 1990
ainda inéditas.
No ﬁm de semana, o Lollapalooza
vai arrecadar doações para três organizações americanas: Arts for Illinois,
Relief Fund Equal Justice Initiative e
When We All Vote.
Marc Geiger, um dos fundadores do
Lollapalooza, disse, na semana passada, que shows e grandes aglomerações, pelo menos nos Estados Unidos,
devem voltar a ocorrer apenas em
2022.
Em entrevista ao podcast do jornalista musical Bob Lefsetz, ele explicou
que a questão dos seguros é um grande entrave para que se comece a discutir novamente a organização de
megaventos.
Em junho, quando a edição do fes-

tival americano foi cancelada, a produção se mostrava otimista em comemorar suas três décadas no ano que
vem. “Trabalhamos para ter uma espetacular celebração dos 30 anos de
aniversário do Lollapalooza no verão
de 2021, em Chicago”, informou um
comunicado dos produtores. Mas a
pandemia ameaça o planejamento de
megaeventos como o Lolla.
BRASIL
O festival também teve sua data alterada no Brasil. Em março, foi anunciado que o Lollapalooza não ocorreria mais em 3, 4 e 5 de abril, em São
Paulo. A nova data seria 4 a 6 de dezembro, devido à pandemia do novo
coronavírus. Porém, os poucos avanços concretos na luta contra a COVID19 devem fazer com que a edição brasileira também ganhe formato virtual.
Ainda não há informações oﬁciais sobre o evento em São Paulo (Estadão
Conteúdo).A edição americana do
festival Lollapalooza anunciou sua escalação. O evento on-line será realizado de quinta-feira (30) a domingo (2).
Paul McCartney, Metallica, The Cure,
Outkast, Imagine Dragons, Chance
The Rapper e Run The Jewels são alguns dos artistas com presença conﬁrmada na transmissão. Michelle
Obama, Taylor Hawkins (baterista do
Foo Fighters) e Perry Farrell (músico e
fundador do festival) também são
aguardados no evento. O evento virtual será transmitido pelo canal oﬁcial
do Lollapalooza no YouTube.
Amanhã (29), será divulgada a
agenda de performances – por enquanto, o evento não informou quais

bandas vão aparecer ao vivo e quais
terão apresentações em outras edições reprisadas. Também é esperada a
exibição de ﬁlmagens dos anos 1990
ainda inéditas.
No ﬁm de semana, o Lollapalooza
vai arrecadar doações para três organizações americanas: Arts for Illinois,
Relief Fund Equal Justice Initiative e
When We All Vote.
Marc Geiger, um dos fundadores do
Lollapalooza, disse, na semana passada, que shows e grandes aglomerações, pelo menos nos Estados Unidos,
devem voltar a ocorrer apenas em
2022. Em entrevista ao podcast do jornalista musical Bob Lefsetz, ele explicou que a questão dos seguros é um
grande entrave para que se comece a
discutir novamente a organização de
megaventos. Em junho, quando a edição do festival americano foi cancelada, a produção se mostrava otimista
em comemorar suas três décadas no
ano que vem. “Trabalhamos para ter
uma espetacular celebração dos 30
anos de aniversário do Lollapalooza
no verão de 2021, em Chicago”, informou um comunicado dos produtores.
Mas a pandemia ameaça o planejamento de megaeventos como o Lolla.
O festival também teve sua data alterada no Brasil. Em março, foi anunciado que o Lollapalooza não ocorreria mais em 3, 4 e 5 de abril, em São
Paulo. A nova data seria 4 a 6 de dezembro, devido à pandemia do novo
coronavírus. Porém, os poucos avanços concretos na luta contra a COVID19 devem fazer com que a edição brasileira também ganhe formato virtual.

LIVRO

Wanda Cunha reúne crônicas do cotidiano

Tristeza está
bombando nas
plataformas de
streaming
Muita coisa mudou desde março, com o avanço da
pandemia da covid-19. A necessidade de isolamento social trouxe novos modelos de comportamento, impactando fortemente a indústria cultural. No cinema, lançamentos foram adiados e o público teve que se voltar
para outras alternativas nas plataformas digitais. Mas e
na música? O período de poucas novidades e muitas lives trouxe alguma transformação signiﬁcativa para o
mercado fonográﬁco? Rankings dos principais aplicativos de streaming e paradas de sucesso ajudam a responder a essa questão.
No ﬁm de junho, levantamento do Datafolha que
analisou as 200 músicas mais acessadas no Spotify durante a quarentena em 34 países mostrou que o público
brasileiro foi o que mais ouviu canções tristes nesse período. O critério usado foi a média da valência das composições, que identiﬁca nas melodias características entendidas como tristeza.
A pesquisa apontou que ritmos mais acelerados e festivos, como o funk, perderam um pouco de força no Brasil, embora ainda sejam muito ouvidos. Exemplo disso
foi o hit do verão Tudo OK, de Thiaguinho MT, Mila e JS
O Mão de Ouro, que desapareceu do top 200 do Spotify à
medida que “brotar no bailão”, como diz a letra, deixou
de ser uma opção socialmente responsável enquanto o
coronavírus desestimulava festas e aglomerações.
LEGIÃO
Por outro lado, hits do passado recuperaram espaço.
Tempo perdido, lançada em 1986 pela banda Legião Urbana, por exemplo, apareceu na parada de sucessos ao
longo da quarentena, com sua letra melancólica. O sucesso Every breath you take, do The Police, que já embalou muitos corações machucados nos anos 1980, também estava entre as mais ouvidas no país, ocupando a
posição nº 200 no ranking nacional em 27 de julho.
Mais recente, Shallow, de Lady Gaga, tema do ﬁlme
Nasce uma estrela, de 2018, é outro destaque da lista nacional na última semana, que segue dominada pelo sertanejo.
Nesta era de isolamento com inclinação para o repertório mais melódico, os ritmos mais populares seguem
em destaque. Na última semana antes do início do conﬁnamento, a música mais ouvida no Brasil era Liberdade provisória, da dupla sertaneja Henrique e Juliano.
Quatro meses depois, ela ocupa o nono lugar.
Em março, entre as 10 primeiras posições estavam
canções do mesmo estilo: A gente fez amor, de Gusttavo
Lima, Litrão, de Matheus e Kauan, S de saudade, de Luíza e Maurílio, e Graveto, de Marília Mendonça. Essa última permaneceu no top 10 na última semana de julho. As
outras perderam posições, mas seguem entre as 20
mais. A canção mais ouvida no Brasil desde o ﬁm de junho é Desce pro play (PA PA PA), parceria de Anitta com
MC Zaac e o rapper norte-americano Tyga, lançada na
quarentena, com estreia já na liderança. Ou seja, nem
mesmo a pandemia tirou a cantora carioca do alto patamar de audiência mantido por ela nos últimos anos.
POESIA

NO SEMBLANTE DO COTIDIANO RISOS DE MARÉS E LÁGRIMAS DE UM SOL-POSTO É O NOVO LIVRO DE WANDA CUNHA
O cotidiano é um espaço de risos e
de alegrias que vão e vem com as marés. O sol-posto é o crepúsculo pelo
qual passa o país. Com esta inspiração, a jornalista, escritora, poetisa e
professora, Wanda Cunha, explica o
título do seu mais novo livro de crônicas “No Semblante do cotidiano, risos
de marés e Lágrimas de um sol-posto”. O livro, o oitavo de sua carreira,
contém 34 textos escritos nas décadas
de 80 e 90, mas com reﬂexões bem
atuais, publicados nos jornais O Imparcial, Diário do Norte, Atos e Fatos e
O Debate, quando a autora atuou no
jornalismo como coordenadora e/ou
colaboradora.
O lançamento do livro, ocorrido na
segunda quinzena de junho, em meio
a tempos de pandemia, teve que ser
pelas redes sociais, coordenado pela
Associação Brasileira de Jornalistas e
Escritoras, seccional Maranhão (AjebMA) e contou com as participações de

outras duas escritoras Dilercy Adler e
Anna Liz (presidente da Ajeb-MA) e
da jornalista Janayna Ricoly.
De acordo com a escritora Anna
Liz, o livro de Wanda Cunha estabelece “uma comunicação efetiva e afetiva
com o leitor”, o que já chamou a atenção do projeto Inspire e Comunique,
‘live’ conduzida pelas jornalistas,
Franci Monteles e Yndara Vasques,
que semanalmente fala de experiências, aprendizado e inspiração por
meio da comunicação. O Inspire e Comunique com Wanda Cunha será nesta quarta-feira, dia 29/07, às 19h30, no
Instagram de Franci Monteles (@franci_monteles), onde a artista falará sobre o livro, sua vida nas letras, na música, na docência, no jornalismo e de
onde vem tanta inspiração.
Nos anos 90, Wanda Cunha foi colaboradora do Caderno Ímpar, do Jornal
O Imparcial, na coluna Ponto de Prosa, publicada aos domingos. Na épo-

ca, quem estava lá e fazia a ponte entre a escritora e a coluna era outro
grande jornalista maranhense, Gil
Maranhão, que atualmente mora em
Brasília e foi quem escreveu a orelha
do livro. Entre os vários artigos que
Wanda Cunha escreveu em O Imparcial presentes no livro, podemos destacar: “O país está nu”, “A geração dos
cara de pau”, “E o que vai ser do
país?”, “O Bicho”, “Gente Humilde”,
“No ponto turístico da fome” e “O
aborto extrauterino”.
Divididas em três partes: Satíricas,
Graciosas e Líricas, as crônicas de
Wanda Cunha, sob o olhar jornalístico, são um convite à reﬂexão sobre a
política, o preconceito, as mazelas sociais, os descasos com a natureza e
outras questões presentes na sociedade. No texto “A Paródia do Plebiscito”,
por exemplo, os protagonistas são o
Governo, a Operação Lava Jato e a
Corrupção.

Porém, a terceira canção mais ouvida no país neste
momento, via Spotify, é um exemplo da tendência identiﬁcada pelo Datafolha relativa à preferência do público
por gravações com perﬁl mais intimista. Melhor forma,
lançada em 10 de julho na nona edição do projeto Poesia Acústica, que reúne destaques da cena contemporânea do rap nacional, traz Djonga, Chris, Filipe Ret, Xamã, Lennon, Lourena e César MC. Ela vem se mantendo
nas primeiras posições desde então, com melodia mais
cadenciada e os rappers se revezando nas rimas.
No exterior, alguns dos grandes lançamentos do momento dominaram a preferência do público. Metade
das 10 canções mais ouvidas na segunda-feira (27), via
Spotify, pertence ao álbum Folklore, lançado por Taylor
Swift na última sexta-feira (24). A liderança é da faixa
Cardigan, balada romântica que reﬂete bem o tom do
disco, com a estrela acompanhada por um piano, arranjos mais suaves e letras emocionais e intimistas.
“Em isolamento, minha imaginação correu solta e esse álbum é o resultado. Contei essas histórias da melhor
maneira possível com todo o amor, admiração e capricho que elas merecem”, aﬁrmou Taylor Swift nas redes
sociais. A fórmula deu certo. Além de vender 1,3 milhões
de cópias em 24 horas, somou mais mais 80 milhões de
execuções no Spotify.
Taylor bateu um recorde na plataforma, superando
outro superlançamento da quarentena: Legend never
die. O álbum póstumo do rapper norte-americano Juice
WRLD, morto em dezembro de 2019, chegou a público
em 10 de julho, rendendo 73 milhões de plays só no primeiro dia.
Além do atual primeiro lugar no ranking de artistas
mais ouvidos da Billboard, o álbum do cantor, que faleceu aos 21 anos em decorrência de uma overdose acidental, emplacou quatro faixas entre as 10 músicas mais
ouvidas no Spotify na última semana.
O bombástico “disco de quarentena” de Swift também veio desbancar outro hit: Rockstar, do rapper
DaBaby. Era líder da Billboard Hot 100 há sete semanas e
líder semanal de audições no Spotify desde maio, quando superou Blinding lights, do rapper canadense The
Weeknd. Lançado em 2019, o single liderava a parada do
serviço de streaming quando a pandemia surgiu.

