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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 30/07/2020

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

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

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

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

O nome até que é animador. Mas o conteúdo nem tanto. O go-
verno prepara para enviar ao Congresso uma medida provisó-
ria com a velha conhecida CPMF, do governo FHC, agora reba-
tizada de "microimposto".

O "microimposto"

Maranhense é suspeito 
de abusar de mais 
de 90 meninos no 
Distrito Federal

O suspeito é oriundo de Gonçalves Dias, 
município no interior do Maranhão, e pode 
ter abusado sexualmente de cerca de 90 
meninos da capital federal. Ele utilizava 
perfis falsos no Instagram para atrair as 

vítimas.  PÁGINA 9

Pesquisa mostra que 36,9% das famílias ludovicenses possuem dívidas em atraso. De acordo com o levantamento, esse é o 
maior índice de inadimplentes desde abril de 2011. Apesar da reabertura das atividades comerciais, os reflexos são grandes sobre 
a economia local, que é verificada na mais recente pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor (Peic), realizada 

mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA). PÁGINA 9

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

Reabertura de agências 
do INSS é adiada até o 
fim do mês de agosto 

por conta do vírus
O retorno das atividades presenciais 

estava previsto para a próxima segunda (3). 
Os serviços, entretanto, continuarão a ser 
feitos exclusivamente de forma remota, até o 
dia 21 de agosto, pela Central Telefônica,  pelo 
aplicativo e pelo portal Meu INSS. PÁGINA 9

Aulas presenciais 
da rede particular 
voltam segunda
As aulas presenciais nas escolas 

particulares do Maranhão estão mantidas 
para a próxima segunda-feira (3) 

através do ensino híbrido. A informação 
foi confirmada pelo o Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Estado 
do Maranhão (Sinpe-MA). Além disso, 

o retorno dos estudantes não vai ser 
obrigatório. PÁGINA 3

EDUCAÇÃO
Cabe justa causa a 

empregados que não 
cumprirem normas
Para facilitar a vida dos empresários, a 
Seinc elaborou uma cartilha com todos 
os protocolos gerais e específicos que 

devem ser seguidos por segmento. 
Além da cartilha, a Seinc também 

criou cartazes para serem afixados nos 
estabelecimentos, a fim de reforçar aos 

funcionários e clientes. PÁGINA 2

EVITAR CONTÁGIO

Santa Efigênia recebe obras 
de drenagem profunda

Governo lança nota de R$ 200 
com imagem do  lobo guará

Pagamento dos salários dos servidores será 
realizado amanhã, diz prefeito  Edivaldo 

PREFEITURA 
DE SÃO LUÍS { PÁGINA 6
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GRACY RA BE LO

Che gou a ho ra de re a brir a em pre sa. E ago ra?

Saú de em pri mei ro lu gar

Tes ta gem de Co vid-19

Chec klist de bo as ati tu des

Se ja vi gi lan te

Dê pre fe rên cia a ati vi da des re mo tas

Man te nha o gru po de ris co em ca sa

Higiene

Justa causa para quem
não cumprir normas

D
e re pen te, o ho me of fi ce, que já era co nhe ci do
co mo uma ten dên cia de mer ca do, pas sou a
ser re a li da de pa ra mui tas pes so as da noi te pa- 
ra o dia, de vi do à pan de mia do no vo co ro na ví- 

rus. No en tan to, pou co a pou co, a ro ti na de sair de ca sa
pa ra tra ba lhar vol ta a ga nhar es pa ço, exi gin do uma sé rie
de cui da dos a se rem ado ta dos pe las em pre sas e pe los
tra ba lha do res que es tão re tor nan do às ati vi da des pre- 
sen ci ais.

Foi o que acon te ceu na clí ni ca do fi si o te ra peu ta e em- 
pre sá rio Már cio Ca val can ti, 49. A uni da de é es pe ci a li za- 
da em neu ro lo gia, com ser vi ços nas áre as or to pé di ca,
res pi ra tó ria, neu ro ló gi ca e reu ma to ló gi ca. As sim que foi
au to ri za da a vol tar fun ci o nar, o em pre sá rio ela bo rou
um pla no de re tor no das ati vi da des pa ra ga ran tir a saú- 
de dos fun ci o ná ri os e pa ci en tes.

“Os prin ci pais cui da dos são com o uso do ál co ol em
gel e a más ca ra. Os fun ci o ná ri os, cui da do res e pa ci en tes
são obri ga dos a en trar na clí ni ca so men te usan do más- 
ca ra. Lo go na en tra da, a clí ni ca dis põe de ál co ol em gel
pa ra uso nas ben ga las, ca dei ras de ro das, hi gi e ni za ção
das mãos e de um ba nhei ro. Os ho rá ri os fo ram ajus ta- 
dos pa ra que os pa ci en tes não se cru zas sem nos cor re- 
do res e na re cep ção. Os se to res e to dos os apa re lhos fo- 
ram de sin fe ta dos e ti ve ram o uso re du zi do. Es ta mos
aten den do a pou cos pa ci en tes por tur no. Os fun ci o ná ri- 
os es tão com ple ta men te equi pa dos, evi tan do até bi ju te- 
ri as e ador nos”, des cre veu Ca val can ti.

Se an tes da pan de mia os aten di men tos diá ri os che ga- 
vam a até 15 pa ci en tes, atu al men te es se nú me ro che ga
a, no má xi mo, oi to. Além dis so, as sa las pas sa ram a ser
se le ci o na das pa ra os aten di men tos, fei tos com um pa ci- 
en te e fi si o te ra peu ta por vez. Már cio to mou to das as
pre cau ções com ba se nas re co men da ções da Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS). “Se a gen te não ti ver al go
que nos nor teie, va mos fi car per di dos, ca da um vai fa zer
de um jei to. O bom é que se ja pa dro ni za do”, acres cen- 
tou, fa zen do re fe rên cia aos pro to co los sa ni tá ri os.

De acor do com o ad vo ga do e pro fes sor de Di rei to,
Frank Mat tos, 37, pa ra ca da se tor den tro de uma em pre- 
sa po dem exis tir ne ces si da des di fe ren ci a das e es sa é a
mai or dú vi da do em pre sa ri a do, que, ba se a do na ati vi da- 
de exer ci da, pas sou a ques ti o nar quais ti pos de EPIs ou
pro ce di men tos eram ide ais pa ra se rem ado ta dos em
seus es ta be le ci men tos no re tor no das ati vi da des.

“Mui tos em pre sá ri os es tão com dú vi das re la ci o na das
a co mo ade quar sua em pre sa ao ti po de ne ces si da de

exer ci da. A re co men da ção é que o em pre sá rio pro cu re
se in tei rar dos De cre tos Es ta du ais, por que ca da es ta do
di ta su as pró pri as re gras de re a ber tu ra. Ca da em pre sa
de ve bus car jun to às Se cre ta ri as quais são su as re gras
es pe cí fi cas e obe de cer”, ori en ta o ad vo ga do.

No Ma ra nhão, o ór gão res pon sá vel pe la ela bo ra ção
dos pro to co los sa ni tá ri os pa ra em pre sas, se gun do o De- 
cre to Es ta du al nº 35.784, é a Se cre ta ria de In dús tria, Co- 
mér cio e Ener gia (Seinc). Os pro to co los vi sam a re to ma- 
da da eco no mia ma ra nhen se e ain da es tão sen do man- 
ti dos por meio de diá lo go e con sul tas a seg men tos da
clas se tra ba lha do ra.

Pa ra fa ci li tar a vi da dos em pre sá ri os, a Seinc ela bo rou
uma car ti lha com to dos os pro to co los ge rais e es pe cí fi- 
cos que de vem ser se gui dos por seg men to, com ba se nas
por ta ri as de nº 34, 39, 40, 42 e 43. Além da car ti lha, a
Seinc tam bém cri ou car ta zes pa ra se rem afi xa dos nos
es ta be le ci men tos, a fim de re for çar aos fun ci o ná ri os e
cli en tes o cum pri men to e res pon sa bi li da de das em pre- 
sas com as me di das sa ni tá ri as.

Se gun do Mat tos, a saú de do fun ci o ná rio é uma obri- 
ga to ri e da de das em pre sas, pre vis ta tan to pe la Con so li- 
da ção das Leis do Tra ba lho (CLT), quan to nas nor mas
re gu la men ta do ras do pró prio Mi nis té rio do Tra ba lho e
Em pre go (MTE). A em pre sa é obri ga da a pro por ci o nar
um am bi en te se gu ro, sau dá vel e li vre de qual quer ti po
de ris co à saú de do em pre ga do. An tes da Co vid-19, a
em pre sa já ti nha es sa obri ga ção.

“As em pre sas sem pre ti ve ram a obri ga ção de for ne cer
os EPIs, ze lar pe la saú de dos em pre ga dos e fis ca li zar a
uti li za ção dos equi pa men tos. Co mo as más ca ras se tor- 
na ram equi pa men tos de pro te ção in di vi du al obri ga tó- 
ri os pa ra qua se to das as fun ções, o em pre sá rio é obri ga- 
do a fis ca li zar se o fun ci o ná rio es tá fa zen do uso ou se es- 
tá fa zen do o pro ces so de hi gi e ni za ção re co men da do. O
co la bo ra dor po de rá ser de mi ti do por jus ta cau sa se não
se guir os pro to co los”, afir ma o ad vo ga do.

Além dis so, a em pre sa tam bém de ve dis po ni bi li zar
ál co ol em gel e afe rir a tem pe ra tu ra dos fun ci o ná ri os. “O
em pre ga dor tem a obri ga ção de di mi nuir o ris co de con- 
tá gio en tre os fun ci o ná ri os. Se a di re ção da em pre sa não
con se guir mu dar o am bi en te de tra ba lho em que os fun- 
ci o ná ri os es tão, ela tem que re du zir o nú me ro de fun ci o- 
ná ri os na que le ho rá rio, ado tan do sis te ma de re ve za- 
men to, ain da mais se o am bi en te for pe que no e fe cha do,
sem pre juí zo da re mu ne ra ção do em pre ga do”, pon de ra.

O ad vo ga do ain da ex pli ca que a em pre sa po de exi gir
um tes te de Co vid-19 ou so li ci tar que seus em pre ga dos
se sub me tam a exa mes dos seus mé di cos, des de que o
fun ci o ná rio ain da não te nha fei to a tes ta gem. “Is so já
exis te em ou tras fun ções. Al guns fun ci o ná ri os são obri- 
ga dos por lei a fa zer exa mes de for ma cons tan te, prin ci- 
pal men te fun ci o ná ri os que li dam com ati vi da des in sa- 
lu bres, co mo os ra di o lo gis tas, por exem plo”.

Ca so o fun ci o ná rio apre sen te um ates ta do mé di co e
es se ates ta do iden ti fi que que ele tes tou po si ti vo pa ra a
Co vid-19, o em pre ga dor não po de exi gir um no vo exa- 
me des te fun ci o ná rio. Se is so acon te cer, o em pre sá rio
po de cau sar da nos mo rais ao em pre ga do e ser sub me ti- 
do à mul ta. “O ates ta do mé di co dá di rei to ao fun ci o ná- 
rio de se afas tar das ati vi da des e con ti nu ar tra ba lhan do
com di rei to a re ce ber o sa lá rio. Ele te rá di rei to a fal tas
jus ti fi ca das, a fi car 14 di as afas ta do e de re ce ber por es- 
ses 14 di as, co mo com qual quer ou tra do en ça co mum”.

Além de to das as ori en ta ções re la ci o na das a di rei tos e
de ve res, O Im par ci al con sul tou a mé di ca in fec to lo gis ta
Ma ria dos Re mé di os Bran co, que lis tou uma sé rie de ati- 
tu des po si ti vas pa ra aju dar a ga ran tir a se gu ran ça e saú- 
de dos cli en tes e fun ci o ná ri os no re tor no ao tra ba lho
pre sen ci al. Con fi ra!

A di ca é es tar aten to ao pró prio com por ta men to e ao
com por ta men to dos ou tros, co mo man ter o uso de más- 
ca ras, ál co ol em gel, o dis tan ci a men to de, pe lo me nos,
um me tro dos co le gas de tra ba lho e dos cli en tes, e ob- 
ser var os sin to mas res pi ra tó ri os em ou tros fun ci o ná ri os
pa ra que o afas ta men to das ati vi da des se ja pro vi den ci a- 
do ime di a ta men te.

Man ter o má xi mo pos sí vel de ati vi da des re mo tas, co- 
mo reu niões, au las, con ver sas, apre sen ta ções, inau gu- 
ra ções, con fe rên ci as, even tos, se mi ná ri os, en tre ou tras
ati vi da des, é uma óti ma ma nei ra de di mi nuir a dis se mi- 
na ção da Co vid-19.

A re co men da ção da mé di ca é que as em pre sas man- 
te nham fun ci o ná ri os do gru po de ris co em ho me of fi ce
até que se te nha va ci na dis po ní vel pa ra com ba ter a do- 
en ça.

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O entesouramento cresceu R$ 61 bilhões e bateu recorde na crise do novo coronavírus,
segundo o Banco Central

Re de Pú bli ca

"NO COLCHÃO"

Brasileiros têm R$ 216 bi
guardados em casa

O
s bra si lei ros am pli a ram o 
vo lu me de di nhei ro em es- 
pé cie que é guar da do em 
ca sa di an te das in cer te zas 

cau sa das pe la cri se do no vo co ro na ví- 
rus. O au men to já é de R$ 61 bi lhões e 
fez o en te sou ra men to ba ter re cor de 
no Bra sil, se gun do o Ban co Cen tral 
(BC).

Da dos apre sen ta dos nes ta quar ta-
fei ra (29) pe lo BC mos tram que o vo- 
lu me de pa pel mo e da que é man ti do 
em po der do pú bli co sal tou de R$ 216 
bi lhões pa ra R$ 240 bi lhões lo go no 
iní cio da pan de mia de co vid-19, en tre 
mar ço e abril. E es sa re ser va de emer- 
gên cia con ti nu ou su bin do com o pas- 
sar do tem po, che gan do a R$ 259 mi- 
lhões em maio, a R$ 273 bi lhões em 
ju nho e ao re cor de de R$ 277 bi lhões 
em ju lho.

“Não é um fenô me no tí pi co no 
país. Mas, em mo men tos de in cer te- 
za, as pes so as ten dem a fa zer sa ques e 
acu mu lar uma re ser va, por que o di- 
nhei ro, em um tem po de in cer te za, é 
um si nal de se gu ran ça e es ta bi li da de”, 
co men tou a di re to ra de ad mi nis tra- 
ção do BC, Ca ro li na de As sis Bar ros.

Ela tam bém apon tou, con tu do, ou- 
tro mo ti vo pa ra o au men to do en te- 
sou ra men to: os pa ga men tos do au xí- 
lio emer gen ci al de R$ 600. “O BC acre- 
di ta que os be ne fi ciá ri os do au xí lio 
emer gen ci al que re ce be ram o be ne fí- 
cio em es pé cie tam bém não re tor na- 
ram es se di nhei ro ao sis te ma ban cá- 
rio com a ve lo ci da de que a gen te es- 
pe ra va”, dis se a di re to ra.

Por con ta dis so, o meio cir cu lan te 
bra si lei ro – is to é, a quan ti da de de di- 
nhei ro que es tá em cir cu la ção no país

DADOS APRESENTADOS ONTEM PELO BC MOSTRAM O VOLUME DE PAPEL MOEDA

– tam bém ba teu re cor de du ran te a 
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Se- 
gun do o BC, ha via cer ca de R$ 281 bi- 
lhões em cir cu la ção no país no fim de 
2019 e a ex pec ta ti va era que o meio 
cir cu lan te cres ces se a R$ 301 bi lhões 
nes te ano. Po rém, com o au men to do 
en te sou ra men to, o meio cir cu lan te já 
che gou a R$ 342 bi lhões na pan de mia.

Es se fenô me no am pli ou, por tan to, 
o vo lu me e o cus to da emis são de mo- 
e da no Bra sil. Por is so, o Ban co Cen- 
tral pe diu ao Con se lho Mo ne tá rio Na- 
ci o nal (CMN) R$ 113 mi lhões pa ra 
am pli ar a pro du ção das cé du las de R$ 
100 e tam bém pa ra lan çar a no va cé- 
du la de R$ 200 no pró xi mo mês – cé- 
du la que, se gun do o BC, vem jus ta- 
men te pa ra fa zer fren te a es sa de man- 
da mai or da po pu la ção por di nhei ro 
em es pé cie.

“O BC ob ser vou os efei tos de en te- 
sou ra men to tra zi dos pe la pan de mia e 
não sa be por quan to tem po is so vai 
per du rar. […] Por is so, en ten de que é 
um mo men to opor tu no pa ra a no va 

É

cé du la. É o BC agin do pre ven ti va- 
men te di an te do au men to da de man-
da por nu me rá rio”, afir mou Ca ro li na.

A di re to ra do BC ga ran te, por sua 
vez, que o BC não pre ten de am pli ar 
no va men te a pro du ção de pa pel-mo-
e da pre vis ta pa ra es te ano. E as se gu-
rou que a quan ti da de de di nhei ro 
exis ten te é su fi ci en te pa ra a de man da 
da po pu la ção. Ou se ja, que não vai fal- 
tar di nhei ro em pa pel nos ban cos.

“O BC en ten de que a quan ti da de de 
pa pel mo e da em cir cu la ção é ade qua- 
da pa ra fa zer fren te às di fe ren tes ne- 
ces si da des da po pu la ção. O BC tem 
aten di do a re de ban cá ria. Não há fal ta 
de nu me rá rio”, des ta cou.

Ca ro li na ain da fri sou que o au men-
to do meio cir cu lan te não é uma ex- 
clu si vi da de bra si lei ra na pan de mia. 
Se gun do ela, es se fenô me no tam bém 
foi ob ser va do em paí ses co mo os Es-
ta dos Uni dos, o Ja pão, a Itá lia, o Rei no 
Uni do e a Chi na – to dos du ra men te 
afe ta dos pe la pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus.

EDUCAÇÃO

Aulas presenciais em rede particular voltam segunda 

VOLTA ÀS AULAS DEVE ADOTAR ENSINO HÍBRIDO, USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, ENTRE OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID

As au las pre sen ci ais nas es co las
par ti cu la res do Ma ra nhão es tão man- 
ti das pa ra a pró xi ma se gun da-fei ra (3)
atra vés do en si no hí bri do. A in for ma- 
ção foi con fir ma da pe lo o Sin di ca to
dos Es ta be le ci men tos de En si no do
Es ta do do Ma ra nhão (Sin pe-MA).

De acor do com o Sin pe, a re to ma da
se rá fei ta res pei tan do os pro to co los
sa ni tá ri os da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de (SES), co mo uso obri ga tó rio de
más ca ras, afe ri ção de tem pe ra tu ra de
alu nos e co la bo ra do res e a sus pen são
do re creio. Além dis so, o re tor no dos
es tu dan tes não vai ser obri ga tó rio.

Ou tras me di das que de ve rão ser
ado ta das são: Ori en ta ção cons tan te
so bre o uso e ma nu seio das más ca ras;
Di vi são das tur mas em gru pos; Dis- 
tan ci a men to mí ni mo de 1,5 m en tre

os es tu dan tes; Cri ar um pro to co lo de
se gu ran ça sa ni tá ria; Dis tri buir ál co ol
em gel pa ra os alu nos e ins ta lar re ser- 
va tó ri os com o pro du to nas de pen- 
dên ci as, en tre ou tras.

Mais de 50 es co las par ti cu la res em
to do o Ma ra nhão es tão res pal da das
pe lo De cre to Es ta du al 35.897/2020,
que pror ro gou até o dia 2 de agos to, a
sus pen são das au las pre sen ci ais.

Na tar de da ter ça-fei ra (28), o Se- 
cre tá rio da Edu ca ção do Ma ra nhão,
Fe li pe Ca ma rão, in for mou que as au- 
las pre sen ci ais da re de es ta du al fo ram
adi a das. A no va da ta de re tor no pre- 
sen ci al pa ra o 3º ano do en si no mé dio
e tam bém pa ra os de mais ní veis de
en si no da re de pú bli ca es ta du al ain da

não foi con fir ma da e de ve ser de ci di-
da pos te ri or men te.

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

Se gun do o se cre tá rio, se rão man ti- 
das as au las não pre sen ci ais, pos si bi- 
li tan do mais tem po pa ra que as co-
mu ni da des es co la res de ba tam. Além
dis so, o pro ces so de con sul ta aos es-
tu dan tes e às su as fa mí li as vai ser con- 
ti nu a do, as sim co mo as reu niões com
o  Sin pro e sem ma.

No ve ser vi do res da Se ap já mor re ram de Co vid-19

Ca bi ne de de sin fec ção e es te ri li za ção de ob je tos em cai -
xas de lâm pa das UVC

Ali men ta ção, me di ca men tos e tes tes pa ra uso

MA RA NHÃO

Ví rus vi ti mou mais
ser vi do res que de ten tos
no sis te ma car ce rá rio

A Uni da de de Mo ni to ra men to Car ce rá rio (UMF) do
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA) man tém em
sua pá gi na na in ter net um ques ti o ná rio da úl ti ma se ma- 
na [de se gun da-fei ra, 18, a sex ta-fei ra, 24], com da dos
dos im pac tos do no vo co ro na ví rus nos pre sí di os ma ra- 
nhen ses. O do cu men to, ela bo ra do pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria (Se ap), re la ta di- 
ver sas mu dan ças co ti di a nas nas uni da des pri si o nais, e
ci ta in clu si ve mor tes por Co vid-19. Atu al men te, exis tem
32 pre sos in fec ta dos e ain da em tra ta men to. Um de ten- 
to mor reu, e ou tros 129 que tes ta ram po si ti vo já se en- 
con tram re cu pe ra dos.

O le van ta men to fei to pe la Se ap con ta bi li zou nú me- 
ros da Co vid-19, e in for mou quan to aos cui da dos ca pa- 
zes de evi tar que a do en ça se pro pa gue no se tor car ce rá- 
rio ma ra nhen se. De acor do com as in for ma ções do Pla- 
no de Con tin gên cia pa ra o no vo co ro na ví rus no Sis te ma
Pri si o nal do Ma ra nhão, fei to pe la Se ap, o es ta do tem
mais de 11 mil pes so as pre sas. A úl ti ma atu a li za ção do
Pla no de Con tin gên cia é a do dia 5 de maio de 2020, e es- 
te do cu men to atu a li za do tam bém po de ser en con tra do
no si te da UMF.

Em re la ção à Co vid-19 nas ca dei as com po pu la ção de
11 mil de ten tos, o ques ti o ná rio en tre gue à Uni da de de
Mo ni to ra men to Car ce rá rio do Tri bu nal de Jus ti ça afir- 
ma que du ran te to da a pan de mia hou ve ape nas o fa le ci- 
men to de um in ter no, em ra zão da in fec ção do ví rus ori- 
gi ná rio da Chi na. O pre si diá rio Car los Cé sar Vi e gas es ta- 
va cus to di a do na Uni da de Pri si o nal São Luís 4 (UPSL 4),
do Com ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, na ca pi tal ma- 
ra nhen se. Car los re ce beu aten di men to hos pi ta lar “ex- 
tra mu ros” e não re sis tiu às com pli ca ções ad vin das da
do en ça, pois, se gun do a Se ap, o pre so pos suía a saú de
com pro me ti da por ou tras co mor bi da des.

O sal do é que, en tre de ten tos, hou ve uma mor te con- 
fir ma da, mais 32 ca sos ati vos de in ter nos in fec ta dos por
Co vid-19 – ain da em tra ta men to -, e ou tros 129 que fo- 
ram in fec ta dos, mas se re cu pe ra ram. Se gun do a Se ap,
com ba se no seu ques ti o ná rio en tre gue à Uni da de de
Mo ni to ra men to Car ce rá rio, até a se ma na pas sa da, ha- 
via 48 pre sos com sus pei tas de co ro na ví rus. A Se cre ta ria
in for mou que es tes de ten tos es ta ri am iso la dos em áre as
es pe cí fi cas.

Se gun do o le van ta men to da Se ap, há ho je o nú me ro
de no ve ser vi do res que fa le ce ram por Co vid-19, sen do
que ape nas um de les tes tou po si ti vo pa ra o no vo co ro- 
na ví rus, mas mor reu por ou tra cau sa, não in for ma da.
No to tal, cer ca de 470 ser vi do res tes ta ram po si ti vo, dos
quais 16 ain da es tão se tra tan do da do en ça, e 444 tra ba- 
lha do res já se en con tram re cu pe ra dos. Ser vi do res com
sus pei ta de Co vid-19 são 48.

A Se ap in for mou que os tra ba lha do res da Se cre ta ria
com a pos sí vel do en ça fo ram afas ta dos de su as ati vi da- 
des, até que es te jam cu ra dos ou fa çam no vos tes tes, e
ne les os re sul ta dos se jam ne ga ti vos. A pas ta re la tou ain- 
da o afas ta men to de 289 ser vi do res com mo ti vos pa ra
se rem con si de ra dos do gru po de ris co. Hou ve a in ter- 
rup ção do tra ba lho de ou tros 13 ser vi do res da Se ap, em
ra zão de ou tras do en ças, que não aque las en qua dra das
en quan to de ris co em re la ção ao co ro na ví rus.

Quem pre ci sa en trar em um pre sí dio do Ma ra nhão
po de en con trar ho je uma ca bi ne de de sin fec ção e cai xas
de lâm pa das UVC pa ra a es te ri li za ção de ob je tos. Is to
sig ni fi ca adap ta ções que o sis te ma pri si o nal do es ta do
te ve de fa zer pa ra pas sar mais se gu ran ça a quem aces sa
es ses es pa ços (fa mi li a res de pre sos e ad vo ga dos, por
exem plo) e a quem tra ba lha ne les, co mo os agen tes pe- 
ni ten ciá ri os, sem con tar na saú de dos pró pri os de ten- 
tos.

A Se ap dis se ter co me ça do no dia 19 de maio de 2020,
um ci clo de sa ni ti za ção em to das as ca dei as do Ma ra- 
nhão. Além dis so, se gun do a Se cre ta ria, foi ins ta la da na
Por ta ria Uni fi ca da do Com ple xo São Luís uma ca bi ne de
de sin fec ção, que, con for me a Se ap, aos pou cos se rá in- 
se ri da em to das as de mais uni da des pri si o nais. O mes- 
mo de ve ocor rer com as cai xas de lâm pa das UVC. Hou ve
ain da a ado ção obri ga tó ria do uso de más ca ra de pro te- 
ção, a uti li za ção cons tan te do ál co ol lí qui do e em gel por
ser vi do res. Tam bém no re la tó rio en tre gue à UMF, a Se ap
in for mou que re ce beu do go ver no fe de ral más ca ras des- 
car tá veis de pro te ção, cu ja quan ti da de com pra da re pre- 
sen ta o gas to de R$ 132.104,00. A Se ap dis se que o De- 
par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal en trou a ela 120
fras cos de ál co ol em gel 70%, 491 fras cos de sa bo ne te lí- 
qui do, 33.390 aven tais des car tá veis, 9.600 más ca ras de
pro te ção tri pla, 4 mil lu vas de lá tex, e 1.500 tes tes rá pi- 
dos pa ra co ro na ví rus.

A Se ap in for mou que no ma nu seio de ali men tos e ob- 
je tos com par ti lha dos no se tor de ali men ta ção dos pre sí- 
di os é obri ga tó rio o uso de tou cas, lu vas e más ca ras. Ha- 
ve ria a obri ga to ri e da de de hi gi e ni za ção das mãos a ca da
30 mi nu tos, com o uso do ál co ol 70%. De acor do com a
pas ta, a Se cre ta ria Es ta du al de Saú de (SES) tem fei to a
en tre ga à Se ap de me di ca men tos co mo iver mec ti na
6mg, a azi tro mi ci na 500 mg, di pi ro na 500 mg e pa ra ce- 
ta mol 750 mg. A SES tam bém en tre gou, se gun do a Se ap
re la ta no ques ti o ná rio, cer ca de 181 tes tes de Co vid-19,
que até a se ma na pas sa da es ta ri am dis po ní veis pa ra
uso.

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020
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» AR MAN DO CAS TE LAR
Pes qui sa dor do Ins ti tu to Bra si lei ro de
Eco no mia (Ibre/FGV) e pro fes sor do Ins -
ti tu to de Eco no mia da Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio de Ja nei ro (IE / UFRJ)

EDITORIAL

Flexibilização do ano escolar

Fa tos ex cep ci o nais

exi gem res pos tas

ex cep ci o nais. É o ca so

de guer ras e

pan de mi as. 

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

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

vo mais pre ci o so no de sa fi an te mun- 
do no vo.

Exem plo re cen te fo ca a edu ca ção.
Re gras an tes se gui das com ri gor pre- 
ci sa ram ser re vis tas. Na úl ti ma quin- 
ta-fei ra, o Se na do apro vou me di da
pro vi só ria que fle xi bi li za o ano es co- 
lar. O afrou xa men to, que se re fe re aos
di as le ti vos e à car ga ho rá ria obri ga tó- 
ri os, atin ge to dos os ní veis de en si no
— do in fan til ao su pe ri or.

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

Mais: as fa cul da des e uni ver si da des
po de rão an te ci par a con clu são dos
cur sos re la ci o na dos à saú de — me di- 
ci na, odon to lo gia, far má cia, en fer ma- 

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

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

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

Pandemia: do estímulo ao ajuste

Não dei xa de ser irô ni co

que uma das mai o res

cri ses econô mi cas da

his tó ria te nha

de pen di do tan to de

uma for ça que não se

es tu da va nos cur sos de

eco no mia: a saú de

pú bli ca. 

Co lo co es tu dar no pas sa do por que,
com cer te za, no fu tu ro ha ve rá cur sos
ex plo ran do es sas in ter-re la ções. Is so
não só por tu do que es ta pan de mia
es tá en si nan do, mas, tam bém, pe lo
ris co de que vol te mos a vi ver mo men- 
tos co mo es te no fu tu ro.

Nes te mo men to, qual quer pre vi são
so bre a eco no mia de pen de do ru mo
que to ma rá a pan de mia. Es ta, fe liz- 
men te, dá si nais de es tar sen do con- 
tro la da em mui tos paí ses, em es pe ci- 
al, nas mai o res eco no mi as. Es pe ra-se,
as sim, que o PIB mun di al cres ça de
for ma mais ro bus ta no ter cei ro tri- 
mes tre, de pois da re cu pe ra ção mo- 
des ta em maio e, com mais for ça, em
ju nho. Is so já apa re ce em in di ca do res
de al ta frequên cia, que apon tam pa ra
ex pan são vi go ro sa da Eu ro pa em ju- 
lho. Tam bém alen ta do ra foi a al ta do
PIB chi nês no se gun do tri mes tre.

Po rém, o re a que ci men to não re fle- 
te ape nas a me lho ra nos in di ca do res

de saú de, mas, tam bém, os for tís si- 
mos es tí mu los mo ne tá ri os e fis cais
ado ta dos em qua se to das as par tes,
pra ti ca men te sem pre ce den te his tó ri- 
co. Bas ta ver que o FMI pro je ta que o
de fi cit pú bli co che ga rá es te ano a
11,7% do PIB na área do Eu ro e a
23,8% do PIB nos EUA. Is so e a re tra- 
ção econô mi ca fa rão a dí vi da pú bli ca
dar sal tos de 21% e 32,7% do PIB, res- 
pec ti va men te.

A si tu a ção no Bra sil não é di fe ren te.
Pa ra além da for te que da da ta xa Se lic,
que de ve ser cor ta da de no vo em
agos to, tam bém ti ve mos es tí mu los
fis cais sig ni fi ca ti vos, com des ta que
pa ra o au xí lio emer gen ci al. Es ses es tí- 
mu los aju da ram a es ta bi li zar a eco no- 
mia em maio, de pois da for te que da
de abril, e a ex pan dir mais sig ni fi ca ti- 
va men te em ju nho. Tam bém aqui o
PIB de ve ter al ta re le van te no ter cei ro
tri mes tre, ain da que sem re cu pe rar
tu do que caiu no pri mei ro se mes tre
do ano.

Po rém, tam bém no Bra sil, es sas
me di das têm cus ta do bas tan te pa ra o
Te sou ro. Pro je ta-se um de fi cit pú bli co
no mi nal de cer ca de 16% do PIB e um
sal to na dí vi da bru ta do go ver no ge ral
pa ra 95% do PIB, 19% do PIB a mais do
que no fi nal de 2019.

O gran de di le ma que ago ra se co lo- 
ca pa ra os go ver nos é co mo, e quan do,
des mon tar os pro gra mas de es tí mu lo
fis cal, de for ma a mi ni mi zar o da no
so bre as con tas pú bli cas, sem jo gar as
eco no mi as de vol ta na re ces são. Aqui,
po de-se dis cer nir três gru pos de paí- 
ses.

No pri mei ro, e mais di fí cil, te mos
os paí ses em que a pan de mia che gou
mais tar de e ain da es tá se es pa lhan do.
Aqui se in clu em Ín dia, Ban gla desh,
Pa quis tão e a mai o ria das na ções afri- 
ca nas. To dos, pro va vel men te, vi ve rão
a re pe ti ção do que já vi mos na Amé ri- 
ca La ti na, em es pe ci al a ne ces si da de
de uma re de de pro te ção so ci al. Aju da
te rem po pu la ções re la ti va men te jo- 
vens e em gran de pro por ção vi ven do

no cam po. Is so ex pli ca a bai xa le ta li- 
da de, quan do me di da por mi lhão de
ha bi tan tes.

No se gun do, in cluin do Eu ro pa,
Aus trá lia, No va Ze lân dia e par tes da
Ásia co mo Chi na, Co reia, Vi et nã e
Taiwan, a pan de mia es tá re la ti va men- 
te con tro la da e a vol ta par ci al da de- 
man da pri va da — in ves ti men to e
con su mo das fa mí li as — vai gra du al- 
men te subs ti tuir o es tí mu lo fis cal.
Ain da ha ve rá es tí mu los, co mo ilus tra
o pro gra ma de 750 bi lhões de eu ros
apro va do pe los paí ses eu ro peus, mas
a ten dên cia é as coi sas se ajus ta rem.
Es ses paí ses de vem tor nar-se mais
atra en tes pa ra in ves ti do res es tran gei- 
ros.

O ter cei ro gru po in clui EUA, Bra sil,
Mé xi co e ou tros paí ses em que o nú- 
me ro de mor tes diá ri as es tá mais ou
me nos es tá vel. No ca so do Bra sil, em
pou co mais que mil mor tes por dia na
mé dia de se te di as. Is so, em par te, re- 
fle te o fa to de se rem paí ses gran des,
em que a pan de mia se es pa lha ge o- 
gra fi ca men te.

No ter cei ro gru po, a re ti ra da de es- 
tí mu los se rá mais di fí cil, pois o fim de
pro gra mas co mo o au xí lio emer gen ci- 
al po de der ru bar o con su mo das fa mí- 
li as. Os EUA si na li za ram que man te- 
rão es tí mu los e de fi cits ele va dos. Os
de mais paí ses nes se gru po não têm,
po rém, a mes ma fle xi bi li da de pa ra se- 
guir emi tin do dí vi da, nem ter os seus
ban cos cen trais com pran do es ses pa- 
péis.

Não obs tan te, o en fra que ci men to
do dó lar que vai re sul tar de os EUA se- 
gui rem por es se ca mi nho se rá be né fi-
co pa ra os emer gen tes em ge ral e aju- 
da rá a man ter as ta xas de ju ros em pa- 
ta mar his to ri ca men te bai xo. No nos so
ca so, tam bém se rá im por tan te por
man ter o pre ço das com mo di ti es em
pa ta mar ele va do. Tu do is so, po rém,
vai fi car bem mais fá cil se des co bri- 
rem a va ci na. Aí tu do mu da e o pro-
ble ma se rá o ris co de in fla ção.

RO DRI GO CRA VEI RO
ro dri go cra vei ro.df@da br.com.br

Ar mas não       
tra zem a paz

A Ter ra não é pla na. O ho mem já foi

à Lua. O Ho lo caus to ocor reu e foi a

mai or ver go nha da hu ma ni da de.

Va ci nas imu ni zam.

 Al gu mas ver da des são ine xo rá veis, ain da que mui tas
pes so as, to ma das pe la ce guei ra ide o ló gi ca ou pe lo ex- 
tre mis mo que lhes tur vou a men te, in sis tam em ne gá-
las. Aliás, o ne ga ci o nis mo é um dos mai o res ma les da
hu ma ni da de. Qua se sem pre em bur re ce.

 Ou tra ver da de ina pe lá vel: ar mas ma tam. De fen so res
de ar ma men tos cos tu mam ado tar o ra ci o cí nio ras tei ro e
tor pe de que o que ma ta é aque le que os uti li zam, não a
ar ma em si. É ób vio que ne nhum fu zil ou re vól ver vai
dis pa rar so zi nho, ne nhu ma gra na da se rá de to na da co- 
mo que por má gi ca. Mas, fu zis, re vól ve res e gra na das fo- 
ram fei tos pa ra ti rar a vi da das pes so as. Em al guns ca sos,
cri an ças têm o fu tu ro cei fa do por aci den tes do més ti cos
com ar mas. As so ci ar a pos se de ar ma ao di rei to à de fe sa
ou a um pas sa por te pe la paz che ga a ser tra gicô mi co.

O di ta dor da Co reia do Nor te, Kim

Jong-un, de cla rou on tem que as

ar mas nu cle a res de seu país

ga ran tem se gu ran ça e pre vi nem a

guer ra. 

Ain da que o efei to dis su a si vo se ja ra zoá vel, ar mas nu- 
cle a res cos tu mam pro vo car uma cor ri da atô mi ca e lan- 
çar to da uma re gião no ca mi nho da he ca tom be. Al guns
anos atrás con ver sei com The o do re “Dut ch” Van Kirk, o
na ve ga dor do Eno la Gay, o avião que des pe jou a bom ba
atô mi ca so bre a ci da de ja po ne sa de Hi roshi ma, ma tan- 
do de ze nas de mi lha res de ino cen tes. Ele me dis se que
fa ria tu do no va men te e que o ata que nu cle ar foi a úni ca
for ma de pôr fim à Se gun da Guer ra Mun di al. Um ra ci o- 
cí nio cru el. Em um con fli to mi li tar, a po pu la ção ci vil
pre ci sa ser pre ser va da a qual quer cus to.

A paz, a es ta bi li da de e a pros pe ri da de so men te se rão
al can ça das quan do o mun do ado tar a des nu cle a ri za ção
co mo nor ma. Is so va le pa ra na ções que mui tas ve zes co- 
lo cam-se à mar gem do di rei to in ter na ci o nal e de acor- 
dos mul ti la te rais de de sar ma men to. No ca so da Co reia
do Nor te, são re co nhe ci das as vi o la ções dos di rei tos hu- 
ma nos co me ti das pe lo re gi me co mu nis ta, as sim co mo
as pro vo ca ções que le va ram ao con fron to com a Co reia
do Sul, nos úl ti mos 70 anos. 

Na da ga ran te que Kim não uti li za rá o ar se nal nu cle ar
con tra os vi zi nhos do Sul pa ra re a fir mar sua he ge mo nia
no Su des te da Ásia. Na da ga ran te que ele não en vi a rá
mís seis com ogi vas atô mi cas di re ta men te pa ra ba ses
mi li ta res dos Es ta dos Uni dos, ain da que is so so as se co- 
mo sui cí dio.

Ar mas não tra zem a paz. Diá lo go e re con ci li a ção, sim.
O mun do pre ci sa des car tar a cul tu ra ar ma men tis ta e
abra çar a cul tu ra do pa ci fis mo.

 An tes que se en vol va num pro ces so au to des tru ti vo,
com a de fla gra ção de con fli tos ca da vez mais de sas tro- 
sos. Tro car o ga ti lho pe la ca ne ta e pe lo pa pel po de ser
um bom co me ço.

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020
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O chefe do Parlamento Estadual , deputado Othelino Neto (PCdoB), discute com
representantes do sistema penitenciário projeto da Polícia Penal no âmbito estadual

In da lé cio Wan der lei, pre fei to
de Go ver na dor Nu nes Frei re,
mor re em São Luís

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projeto quer criar a
Polícia Penal Estadual

O
pre si den te da As sem bleia 
Le gis la ti va do Ma ra nhão, 
de pu ta do Othe li no Ne to 
(PC doB), reu niu-se, nes ta 

quar ta-fei ra (29), com uma co mi ti va 
de re pre sen tan tes do sis te ma pe ni- 
ten ciá rio ma ra nhen se pa ra tra tar 
das pau tas de in te res se da ca te go ria, 
en tre elas es tá o pro je to de lei, de au- 
to ria do Po der Exe cu ti vo, que ins ti tui 
a Po lí cia Pe nal no âm bi to es ta du al.

Par ti ci pa ram do en con tro o se cre- 
tá rio de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe- 
ni ten ciá ria (SE AP), Mu ri lo An dra de; o 
pre si den te do Sin di ca to dos Agen tes 
Pe ni ten ciá ri os do Ma ra nhão (Sinds- 
pem), ins pe tor Már cio Ro dri gues; 
agen tes pe ni ten ciá ri os de car rei ra, 
além dos de pu ta dos Pro fes sor Mar co 
Au ré lio (PC doB), Vi ni cius Lou ro (PL), 
Ra fa el Lei toa (PDT) e Dr. Yglésio 
(PROS), au tor da Pro pos ta de Emen da 
à Cons ti tui ção (PEC) que cons ti tu ci o- 
na li za a Po lí cia Pe nal no es ta do.

Na reu nião, Othe li no Ne to des ta- 
cou a im por tân cia do te ma pa ra ga- 
ran tir avan ços na car rei ra, além da es- 
tru tu ra ção do sis te ma pri si o nal. Ele 
tam bém re for çou que tan to o pro je to 
de lei quan to a PEC têm por ob je ti vo a 
cons ti tu ci o na li za ção da Po lí cia Pe nal 
no âm bi to es ta du al, em cum pri men to 
à Emen da Cons ti tu ci o nal nº 104, pro- 
mul ga da pe lo Con gres so Na ci o nal, 
que cria as po lí ci as pe nais na es fe ra 
fe de ral, es ta du ais e dis tri tal.

“Tra ta mos de uma pau ta im por tan- 
te, co mo o pro je to de lei que, den tre 
ou tras mo di fi ca ções, cria a Po lí cia Pe- 
nal. Con ver sa mos tam bém so bre a 
PEC, de au to ria do de pu ta do Yglésio, 
que tra mi ta nes ta Ca sa, so bre o mes-

Apoio

O SECRETÁRIO MURILO ANDRADE AGRADECEU O APOIO DOS PARLAMENTARES

mo te ma. Nos so de se jo é que, em um 
cur to es pa ço de tem po, pos sa mos 
apre ci ar es sas du as ma té ri as pa ra ga- 
ran tir avan ços à ca te go ria e, con se- 
quen te men te, ao sis te ma pri si o nal do 
Ma ra nhão”, dis se o che fe do Par la- 
men to Es ta du al.

O se cre tá rio Mu ri lo An dra de agra- 
de ceu o apoio dos par la men ta res. “Vi- 
e mos pe dir aos de pu ta dos que apro- 
vem es sas du as ma té ri as.  Fe liz men te, 
ti ve mos o apoio do pre si den te da As- 
sem bleia, de pu ta do Othe li no, pa ra 
que nós con si ga mos mu dar e nos or- 
ga ni zar me lhor. Com a apro va ção 
des sas du as pro po si ções pe la Ca sa, 
con se gui re mos de sen vol ver mui to 
me lhor o nos so tra ba lho”, afir mou.

O pre si den te do Sinds pem, Már cio 
Ro dri gues, dis se que o go ver no Flá vio 

Di no trou xe gran des me lho ri as pa ra a 
ca te go ria, mas que pre ci sam ser co lo- 
ca das em lei pa ra que se jam as se gu ra- 
das co mo uma po lí ti ca de Es ta do e 
não so men te de go ver no.

“Pe di mos que a As sem bleia Le gis- 
la ti va ra ti fi que a Emen da Cons ti tu ci o- 
nal 104, que trans for mou os agen tes 
pe ni ten ciá ri os em po li ci ais pe nais. 
Pre ci sa ago ra ser efe ti va da nas Cons ti- 
tui ções Es ta du ais por que vai ga ran tir 
os nos sos di rei tos den tro do Sis te ma 
Pe ni ten ciá rio, ele van do a ca te go ria”, 
fi na li zou.

O de pu ta do Dr. Yglésio pon tu ou 
que a PEC de sua au to ria bus ca o me- 
lho ra men to das po lí ci as no Ma ra-
nhão. “A pro pos ta se rá vo ta da na se- 
ma na que vem, pa ra que a gen te cons- 
ti tu ci o na li ze a Po lí cia Pe nal e con si ga 
evo luir e me lho rar ain da mais as po lí- 
ci as no nos so es ta do”, con cluiu.

VÍTIMAS DA COVID-19

Morre o ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer

EX-PREFEITO DE CODÓ, RICARDO ARCHER, AOS 68 ANOS.

Ví ti ma da Co vid-19, fa le ceu nes ta
quar ta-fei ra (29), o ex-pre fei to de Co- 
dó, Ri car do Ar cher, aos 68 anos de
ida de. Em pre sá rio do se tor ges sei ro,
Ar cher era fi lho do ex-mi nis tro da Ci- 
ên cia e Tec no lo gia do Go ver no
Sarney, Re na to Ar cher. O ve ló rio do
po lí ti co ma ra nhen se acon te ce na Pax
União da Rua Gran de, em São Luís.

O ex-pre fei to foi in ter na do e fa le- 
ceu em con sequên cia de com pli ca- 
ções de saú de cau sa das pe lo No vo Co- 
ro na ví rus. Ri car do Ar cher foi elei to
pa ra pre fei to de Co dó nas elei ções
mu ni ci pais de 1996 pe lo PPB. Nas
elei ções se guin tes, em 2004, foi re e lei- 
to no va men te pa ra di ri gir a pre fei tu ra

de sua ci da de na tal pe lo PSDB. A re e- 
lei ção de Ar cher que brou uma tra di- 
ção na ci da de que nun ca an tres ha via
re e lei to um pre fei to em man da to su- 
ces si vo.

Ar cher tam bém exer ceu man da to
de de pu ta do es ta du al e se cre tá rio de
Es ta do de Ar ti cu la ção Po lí ti ca no go- 
ver no de Ro se a na Sarney (MDB). O
po lí ti co ti nha in ten ção de dis pu tar
mais uma vez as elei ções em no vem- 
bro des te ano.

Em mar ço des te ano, Ri car do Ar- 
cher se sub me teu a uma ci rur gia de
apen di ci te em São Luís.

 

Opre fei to de Go ver na dor Nu nes
Frei re, In da lé cio Wan der lei (PT), de 55
anos, mor reu nes ta quar ta-fei ra (29),
em São Luís.  O pre fei to es ta va in ter- 
na do no hos pi tal Car los Ma ci ei ra, em
co ma, após uma ci rur gia fei ta no ab-
do me. In da lé cio pas sa va por pro ble- 
mas de saú de des de que so freu um
aci den te vas cu lar ce re bral (AVC).

O vi ce-pre fei to Jo si mar da Ser ra ria
(PSB) ha via as su mi do o car go des de o
afas ta men to do ges tor, no dia 15 de
ju lho.
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O pau can tou

Pre mo ni ção

Quem avi sa…

“É ho ra de cor ri gir ru mos pa ra que o la va -
ja tis mo não per du re”.

Ba ba qui ce (2)

Ba ba qui ce (2)

O mi croim pos to
O no me até que é ani ma dor. Mas o con teú do nem tan to. O go- 

ver no pre pa ra pa ra en vi ar ao Con gres so uma me di da pro vi só ria
com a ve lha co nhe ci da CPMF, do go ver no FHC, ago ra re ba ti za da
de ‘mi croim pos to’. O as sun to vem sen do tra ta do pe la cha ma da
gran de im pren sa com um pro to co lo re che a do de re quin tes con- 
cei tu ais: ele ser vi rá pa ra “de so ne rar a fo lha de sa lá ri os das em pre- 
sas (re du ção dos tri bu tos co bra dos so bre os sa lá ri os) e vi a bi li zar a
re for ma tri bu tá ria.” E na da so bre a pan de mia do co ro na ví rus. Re- 
por ta gem do jor nal O Es ta do de S. Pau lo des ta ca que “os cál cu los
ini ci ais apon tam um po ten ci al pa ra ar re ca dar R$ 120 bi lhões ao
ano”. A alí quo ta em es tu do é de 0,2%. Tal vez por is so o mi nis tro
Pau lo Gue des e sua equi pe te nham op ta do pe lo pre fi xo mi croim- 
pos to. A ba se de tri bu ta ção se rá mais am pla do que a da ex tin ta
CPMF. Mas afi nal, o que era a CPMF? Tra ta-se da Con tri bui ção
Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ções Fi nan cei ras, cri a da em 1996. A
ta xa ção re caia so bre to das as tran sa ções ban cá ri as, co bra das tan- 
to de pes so as fí si cas quan to de em pre sas de qual quer por te.

Na ver da de, a his tó ria da CPMF co me ça em 1993. Foi o go ver no
Ita mar Fran co que a cri ou uma ta xa ção cha ma da de Im pos to Pro- 
vi só rio so bre Mo vi men ta ção Fi nan cei ra (IPMF). Quan do FHC
che gou ao Pla nal to, ape nas tro cou o pre no me de “Im pos to” pa ra
“Con tri bui ção”. Mas o re sul ta do era o mes mo. O ob je ti vo do IPMF
era ar re ca dar di nhei ro pa ra co brir as eter nas di fi cul da des fi nan- 
cei ras na área da saú de. Du rou ape nas até de zem bro de 1994. Ao
ser re cri a do por FHC, a CPMF dei xou de ser tão “pro vi só ria” — em
1999 ela foi pror ro ga da até 2002. E, nes se ano, foi es ten di da no va- 
men te até 2004, e de pois, mais uma vez, até 2007, no go ver no do
pe tis ta Lu la.

Mui tos ar ris ca vam cha mar a CPMF de “Im pos to do Che que”,
ti tu lo de cré di to de pa ga men to à vis ta, ho je em qua se to tal men te
de su so. Mas a ga nân cia do go ver no por mais im pos to não saiu de
mo da nem dos cál cu los do mi nis tro Pau lo Gue des. Sig ni fi ca que o
mi croim pos to vai afe tar a ro ti na de qua se to dos os bra si lei ros, já
que a mai o ria dos ci da dãos mo vi men ta de al gu ma for ma a con ta
cor ren te. In clu si ve os be ne fi ciá ri os do au xi lio emer gen ci al, ca so
ve nha a tor nar-se per ma nen te, em pa co ta do no Bol so na Fa mí lia.

Ago ra é guer ra, en tre a Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, co- 
man da da por Au gus to Aras e a For ça Ta re fa da La va Ja to de Cu ri ti- 
ba, co or de na da pe lo pro cu ra dor Del tan Dal log nol. Aras acha po- 
der de mais con cen tra do nas for ças ta re fas e si na li za que pre ten de
ex tin gui-las.

Vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão acre di ta que Jair Bol so na ro
de ve che gar às elei ções pre si den ci ais de 2022 “ex tre ma men te
com pe ti ti vo”. Con fia que o tra ba lho do che fe da rá bons fru tos
elei to rais e ele che ga rá em 2022, fir me e for te.

Mou rão tem to da ra zão. Se a opo si ção con ti nu ar nes se nhe- 
nhe nhém até o ano das elei ções, ca da qual es ti can do o pes co ço
pa ra co mer so zi nho, as ra mas, to dos vão mor rer en ro la dos no ci- 
po al elei to ral de 2022. Até ago ra Bol so na ro na ve ga em céu de bri- 
ga dei ro.

 

Do pro cu ra dor-ge ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras, em guer ra
con tra a La va Ja to.

 
O Ra cha de MDB e DEM com o Cen trão apon ta ar ti cu la- 

ção em tor no de Do ria em 2022, dei xan do a es quer da
lam ben do os bei ços. Na po lí ti ca o jo go é pe sa do, com- 

pli ca do e pa ra pro fis si o nais. Quem fi zer bo ba gem, le va
xe que-ma te du plo.

 
Com o ra cha do Cen trão os de pu ta dos bol so na ris ta Hil- 

do Ro cha, João Mar ce lo (MDB) e uma va ri a da à cor da
bam ba ou tros do mes mo ti me go ver nis ta. São os par- 

la men ta res que nun ca apren de ram a tra ba lhar sem o
cli en te lis mo go ver nis ta.

 
Pa ra o go ver na dor Flá vio Di no, que lan çou a ideia de

unir o “MDB da es quer da” à fu são do PC doB com o
PSB, es tá na ho ra exa ta de en trar em ação. O MDB

além de con tar o mai or nú me ro de fi li a dos no país, tem
uma bo la da de R$ 145 mi lhões do fun do par ti dá rio.

Em ple no sé cu lo 21, com o país se apro xi man do de 100 mor tos
pe la covid19, al guns mo ra do res da cha ma da Pa nín su la da Pon ta
d’Areia, em São Luís, ten tam cri ar um no vo for ma to de apartheid
so ci al. Dis cri mi nar quem po de e quem não po de fre quen tar a
praia e os ba res do lo cal. A pro pos ta é uma afron ta imo ral à lei e às
ins ti tui ções de jus ti ça.

Tor na-se ur gen te uma res pos ta à al tu ra à es sa bi zar ra ten ta ti va
de fe char o bair ro de “emer gen tes”, com al guns idi o tas achan do
que o mun di nho de quem mo ra em pré di os de lu xo po de se iso lar
da ca pi tal, cer ca da de fa ve las e de po bre za ex tre ma. Es tu pi dez pe- 
nin su lar.

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeitura de São Luís 
paga  servidores  
nesta sexta-feira (31)

Prefeito Edivaldo acompanha 
avanço de obras de drenagem 
profunda no Santa Efigênia
No bairro o gestor está construindo rede de drenagem profunda de mais de 600 
metros de extensão que vai solucionar o problema de alagamento na região, 
garantindo mais mobilidade e qualidade de vida para a população

O 
prefeito Edivaldo Holanda 
Junior conferiu nesta quin-
ta-feira (29) o andamento 
das obras de drenagem pro-

funda no bairro Santa Efigênia que 
também está sendo contemplado 
com serviço de pavimentação. Estas 
ações integram o programa São Luís 
em Obras, que está impactando diver-
sos pontos da cidade com centenas 
de intervenções urbanísticas como 
drenagem, pavimentação, reforma 
de praças e mercados, entre outras 
frentes que se unem no maior paco-
te de intervenções urbanas da histó-
ria da cidade.

“A implantação da rede de drena-
gem profunda no bairro Santa Efigênia 
tem avançado bastante nas últimas 
semanas. Esta é uma região muito afe-
tada pelos alagamentos em períodos 
de chuva, mas com estas ações que 
estamos implantando vamos resol-
ver este problema”, disse o prefeito 
Edivaldo que esteve acompanhado da 
primeira-dama, Camila Holanda, e do 
secretário municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, Antonio Araújo.

No bairro Santa Efigênia, locali-
zada no polo Jardim São Cristóvão, a 
Prefeitura está implantando rede de 
drenagem profunda de mais de 600 
metros de extensão na Avenida João 
Alberto, que é a principal via do bairro, 
além de implantação de pavimentação 
em diversas ruas e avenidas. Após a 
conclusão da drenagem está previs-
ta a construção de uma ponte que vai 
ligar o bairro Santa Efigênia ao Ge-
niparana, atendendo uma demanda 
antiga da comunidade.

“Por determinação do prefeito Edi-
valdo, estamos executando a implan-
tação de drenagem profunda no San-
ta Efigênia. Uma obra aguardada há 
décadas pelos moradores e que vai 
garantir o escoamento adequado das 
águas pluviais, promovendo a mobi-
lidade e o bem-estar aos moradores”, 
enfatizou o secretário Antonio Araújo.

Moradora do bairro, a senhora Ma-
ria de Lurdes Soares, que reside no 
local há mais de 20 anos, conta que 

é muito grande o volume de água 
que escoa pela rua quando chove. 
“O prejuízo dos moradores é enor-
me, todos os anos, por isto muitas 
casas têm muretas na frente, para se 
protegerem da enxurrada. Estamos 
esperando faz muitos anos a reali-
zação desta obra e, agora, estamos 
vendo este sonho se realizar a cada 
dia”, disse Maria Soares que mora na 
Avenida Rio Poty, de esquina com a 
Avenida João Alberto.

“Moro neste bairro há mais de 30 
anos e sempre tivemos problemas 
de alagamento em época de chuva, 
mas com este serviço de drenagem, 
que o prefeito está fazendo agora, 
esperamos que seja a solução para 
o problema, pois isto vai beneficiar 
muitas famílias”, ressaltou Josivan 
Benedito Pereira.

Além da Santa Efigênia, a região 
do Jardim São Cristóvão está sendo 
contemplado como rede de drena-
gem profunda de 1,5 km de extensão, 
5 km de asfalto e com a construção 
da Ponte do Baixão, com 10 metros 
de extensão.

A gestão do prefeito Edivaldo, 
desde a criação do programa São 
Luís em Obras, tem concretizado 
um dos maiores planos de desen-
volvimento urbanístico da capi-
tal dos últimos anos, avançado 
por toda a cidade com centenas 
de frentes de trabalho, com a re-
forma de espaços públicos, cons-
trução de escolas, pavimentação 
de diversos bairros, obras de dre-
nagem, intervenções no trânsito, 
reforma de mercados, entre ou-
tras, ampliando os investimen-
tos já realizados para a melhoria 
da infraestrutura da capital.

Além das obras em Pedrinhas e na 
Santa Efigênia, estão sendo realiza-
dos serviços de drenagem profunda 
e superficial, que serão seguidas de 
pavimentação e outras melhorias, em 
regiões estratégicas como Jardim São 
Cristóvão, Divinéia, Santa Bárbara 
e também na área Itaqui-Bacanga, 
além de localidades da zona rural 
como Tibiri, Tiribirizinho e Rio do 
Meio; Recanto Verde e Vila Itamar; 
Vila Sarney, Vila Industrial e Vila Nova 
República.

O prefeito Edivaldo Holan-
da Junior paga nesta sexta-
feira (31) o salário dos servi-
dores municipais refente ao 
mês de julho. Mesmo com a 
crise econômica instalada em 
todo o país e que tem afetado 
o poder público com a bai-
xa arrecadação, a Prefeitura 
de São Luís tem conseguido 
enfrentar as dificuldades fi-
nanceiras e segue cumprin-
do seus compromissos com 
o servidor e toda a popula-
ção ludovicense com inves-
timentos na melhoria da in-
fraestrutura da cidade.

“Poucos dias após o paga-
mento da primeira parcela do 
13° salário, estamos efetuando 
também a quitação da folha 
de pagamento do salário dos 
servidores do mês de julho. O 
pagamento em dia influencia 
diretamente na movimentação 
da economia na capital ma-
ranhense, fazendo com que 

o capital gire e aqueça o co-
mércio de bens e serviços. 
O pagamento dos servidores 
municipais na nossa gestão é 
fruto de muito planejamen-
to e organização financeira”, 
destaca o prefeito Edivaldo.

O titular da Semfaz, Del-
cio Rodrigues, reforça que a 
gestão do prefeito Edivaldo 
trabalha com muito planeja-
mento financeiro.”Assim ga-
rantimos o pagamento dos 
servidores em dia, além dos 
investimentos em toda a ca-
pital, que atualmente recebe 
obras em diversos pontos da 
cidade”, explicou. Nos últi-
mos anos, o prefeito Edival-
do tem trabalhado com ante-
cipações salariais em quase 
todos os meses, assim como 
tem garantido o pagamento 
de benefícios como o 13° sa-
lário também antecipando a 

primeira parcela.

OPORTUNIDADE
Vale oferece capacitação em 
formatação de projetos na Lei 
Federal de Incentivo à Cultura

A Vale lançará no próximo 
dia 4 de agosto um progra-
ma de capacitação online para 
apoiar produtores culturais 
na formatação e cadastro de 
projetos na Lei Federal de In-
centivo à Cultura, através do 
Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac). Organiza-
ções de todos os portes, as-
sociações ou produtoras de 
todo o Brasil poderão acessar 
a capacitação, que é gratuita 
e visa a estimular a criação 
cultural no país. A iniciativa 
será dividida em cinco módu-
los com videoaulas e manu-
al disponibilizados em www.
vale.com.

“A Vale acredita no poder 
transformador da Cultura. A 
diversidade do Brasil é imensa 
e sua produção cultural pode 
ser ainda maior. No entanto, 
muitos profissionais do setor 
têm dúvidas no processo de 
cadastro de seus projetos em 

mecanismos de incentivo fis-

cal. Nosso objetivo é apoiá-los 

para que ampliem a possibi-

lidade de realizar esses pro-

jetos onde quer que estejam”, 
diz Christiana Saldanha, Ge-
rente de Patrocínios da Vale.

Os módulos apresentam, 
de maneira didática, informa-

ções sobre a Lei Federal de In-
centivo à Cultura e o sistema 
Salic, do Ministério do Turis-
mo, além do que é essencial 
para a construção de um pro-
jeto de destaque. As video-
aulas são ministradas  pelo 
professor, roteirista e produ-
tor cultural  Jorge Pieiro, com 
conteúdo desenvolvido por 
Henilton Menezes, ex-Secre-
tário de Fomento e Incentivo à 
Cultura e autor do livro “A Lei 
Rouanet muito além dos (f )
atos” (Editora Loyola, 2016) e 
Suellen Moreira, especialista 
em gerenciamento de projetos 
e consultora em elaboração 
e captação de recursos para 
projetos pela Lei Federal de 
Incentivo à Cultura. A inicia-
tiva também contará com li-
ves, onde produtores poderão 
esclarecer dúvidas.

Como se 
inscrever?

A capacitação é gratuita, 
sem necessidade de cadastro 
prévio. O curso estará dispo-
nível a partir de 4 de agosto no 
site da Vale (www.vale.com).

 Últimos dias do feirão 
de negociaçao virtual do 
BRK Ambiental

SALÁRIO 

Com o objetivo de auxiliar 
os clientes que enfrentam di-
ficuldades financeiras diante 
da crise provocada pela pan-
demia do novo Coronavírus, a 
BRK Ambiental, empresa res-
ponsável pelos serviços de água 
e esgoto em Paço do Lumiar e 
São José de Ribamar, realiza o 
Feirão de Negociação On-Li-
ne para clientes residenciais, 
na plataforma Acordo Certo.

A ação, que já começou e vai 
até o próximo dia 31 de julho, 
irá auxiliar os clientes que têm 
débitos com a concessionária 
e buscam condições facilitadas 
para regularizar os valores. A 
partir do uso de um sistema de 
inteligência artificial, todo o 
processo de negociação é digi-
tal, o que evita deslocamentos 
até as lojas da concessionária e 
torna o atendimento ao cliente 
ainda mais simplificado.

Os acordos são exclusivos, 
conforme as necessidades 
de cada pessoa, e oferecem 
opções como pagamento de 
faturas vencidas à vista com 
isenção de multas e juros, par-
celamento ou até mesmo o 
reparcelamento de uma ne-
gociação realizada anterior-
mente.

“Estamos diante de um 
momento sem precedentes 
em todo o mundo e entende-
mos que é importante adotar-
mos medidas que auxiliem e 
tranquilizem os nossos clien-
tes que estão com dificulda-
des de realizar os pagamentos 
das faturas. Neste momento, 
nossa prioridade é garantir a 
manutenção dos serviços de 
água e esgoto para todos”, diz 
Raniere Siqueira, gerente co-
mercial da BRK Ambiental no 
Maranhão.

Contas de água 
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Além de ter mais tempo, as empresas poderão utilizar videoconferência para realizar as
votações e assembleias gerais ordinárias que são exigidas pela legislação.

Ve to

In ves ti men to

Vo ta ção

SOCIEDADE

Lei prorroga prazo para
assembleias gerais 

O
pre si den te Jair Bol so na ro
san ci o nou a lei que pror ro- 
ga os pra zos pa ra a re a li za- 
ção de reu niões e as sem- 

blei as ge rais or di ná ri as de em pre sas
de so ci e da des anô ni mas, li mi ta das e
co o pe ra ti vas. Além de ter mais tem po,
as em pre sas po de rão uti li zar vi de o- 
con fe rên cia pa ra re a li zar as vo ta ções
e as sem blei as ge rais or di ná ri as de aci- 
o nis tas ou só ci os, que são exi gi das pe- 
la le gis la ção.

A Lei nº 14.030/2020 foi

pu bli ca da ho je (29) no

Diá rio Ofi ci al da União

com um ve to ao tex to

apro va do no Con gres so

Na ci o nal no iní cio des te

mês.

De acor do com a no va lei, as so ci e- 
da des anô ni mas (in cluin do com pa- 
nhi as aber tas e fe cha das, em pre sas
pú bli cas e so ci e da des de eco no mia
mis ta e su as sub si diá ri as) e as so ci e- 
da des li mi ta das (Lt da), que con cluí- 
ram o exer cí cio so ci al en tre 31 de de- 
zem bro de 2019 e 31 de mar ço de
2020, te rão até se te me ses pa ra re a li- 
zar su as as sem blei as. Pa ra as co o pe ra- 

ti vas e en ti da des de re pre sen ta ção do
co o pe ra ti vis mo, o pra zo é de no ve
me ses.

A pror ro ga ção do pra zo in de pen de
de re gras in ter nas (co mo cláu su las de
acor dos de aci o nis tas ou es ta tu tos)
que pre ve jam a re a li za ção de as sem- 
bleia em pra zo in fe ri or. Pe la lei pu bli- 
ca da nes ta quar ta-fei ra, es ses dis po si- 
ti vos se rão con si de ra das sem efei to
no exer cí cio de 2020.

Com a me di da, tam bém fi cam
pror ro ga dos os man da tos de ad mi- 
nis tra do res, mem bros de con se lho
fis cal e de co mi tês es ta tu tá ri os. Até a
re a li za ção da as sem bleia, a no va lei
tam bém per mi te que a de cla ra ção de
di vi den dos se ja fei ta pe lo con se lho de
ad mi nis tra ção (ou a di re to ria, na fal ta
do con se lho).

No ca so das com pa nhi as aber tas,
ca be rá à Co mis são de Va lo res Mo bi- 
liá ri os (CVM) de fi nir a da ta de apre- 
sen ta ção das de mons tra ções fi nan- 
cei ras e pror ro gar pra zos pa ra o exer- 
cí cio de 2020. As as so ci a ções, as fun- 
da ções e as de mais so ci e da des não
abran gi das pe la no va lei de ve rão ob- 
ser var as res tri ções à re a li za ção de
reu niões e de as sem blei as pre sen ci ais
até 31 de de zem bro de 2020, de acor- 
do com as re gras sa ni tá ri as de pre ven- 
ção à dis se mi na ção do no vo co ro na- 
ví rus, cau sa dor da co vid-19.

En quan to du ra rem as me di das res- 
tri ti vas em ra zão da pan de mia da co- 
vid-19, o pra zo de 30 di as pa ra o re gis- 
tro pú bli co de atos e do cu men tos, as- 
si na dos a par tir de 16 de fe ve rei ro de
2020, se rá con ta do a par tir da da ta em

que a jun ta co mer ci al res ta be le cer o
fun ci o na men to re gu lar dos seus ser- 
vi ços. A exi gên cia de ar qui va men to
pré vio de ato pa ra a re a li za ção de
emis sões de va lo res mo bi liá ri os e pa- 
ra ou tros ne gó ci os ju rí di cos tam bém
fi ca sus pen sa a par tir de 1º de mar ço
de 2020.

O pre si den te Bol so na ro ve tou o
dis po si ti vo do tex to que sus pen dia os
efei tos do não cum pri men to de in di-
ca do res fi nan cei ros ou de de sem pe- 
nho, du ran te o es ta do de ca la mi da de
pú bli ca de cre ta do em ra zão da pan-
de mia, pre vis tos em con tra tos ou em
quais quer ins tru men tos de dí vi da,
quan do re sul tem na obri ga ção de efe-
tu ar o seu pa ga men to de for ma an te-
ci pa da.

Em no ta, a Se cre ta ria-Ge ral da Pre- 
si dên cia ex pli cou que ao pos si bi li tar a
re vi são de atos e re la ções ju rí di cas já
con so li da das, a me di da ge ra va in se- 
gu ran ça ju rí di ca e im pli ca ria na que- 
bra con tra tu al en tre pri va dos, que
dis põem de me ca nis mos pró pri os de
ne go ci a ção. “Tal fa to acar re ta ria uma
in ter fe rên cia in dis cri mi na da do Es ta- 
do na re la ção en tre par ti cu la res, o que
po de au men tar a per cep ção de ris co
ins ti tu ci o nal e afe ta, em úl ti ma aná li- 
se, a pró pria evo lu ção do mer ca do de
cré di to e do mer ca do de ca pi tais”, diz
a men sa gem en vi a da ao Con gres so.

O ve to ain da se rá ana li sa do pe lo
Con gres so, que po de rá man tê-lo ou
der ru bá-lo.

SENADO

Relator mantém parecer do Novo Fundeb

A CÚPULA MENOR, VOLTADA PARA BAIXO, ABRIGA O PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.

O se na dor Flá vio Arns (Re de-PR),
re la tor no Se na do da pro pos ta de
emen da à Cons ti tui ção (PEC)
26/2020, que tor na per ma nen te o
Fun do de De sen vol vi men to e Va lo ri- 
za ção dos Pro fis si o nais da Edu ca ção
(Fun deb), pro to co lou, na ma nhã des- 
ta quar ta-fei ra (29), seu pa re cer so bre
a pro pos ta. Arns man te ve o tex to
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos
no dia 21 des te mês.

“Fo ram mais de dez au di ên ci as pú- 
bli cas no Se na do pa ra dis cu tir o te ma,
inú me ras reu niões com a de pu ta da
Do ri nha Re zen de [DEM-GO] e o de- 
pu ta do Ba ce lar [Po de-BA], pre si den te
da Co mis são Es pe ci al do Fun deb na
Câ ma ra, di ver sas reu niões com mo vi- 
men tos e en ti da des li ga dos à edu ca- 
ção, além da atu a ção im pe cá vel das
con sul to ri as le gis la ti vas e de or ça- 
men to das du as Ca sas Le gis la ti vas”,
dis se Arns. O se na dor res sal tou que
foi es sa união de es for ços que per mi- 
tiu uma ar ti cu la ção po lí ti ca harmô ni- 
ca e co or de na da en tre Câ ma ra e Se na- 
do du ran te a evo lu ção das dis cus sões
do no vo Fun deb.

A pro pos ta au men ta gra da ti va- 
men te a par ti ci pa ção da União no
Fun deb, pas san do dos atu ais 10% pa- 
ra 23% no ano de 2026. Ou tra no vi da- 
de é a cri a ção de um cri té rio apri mo- 
ra do de dis tri bui ção dos no vos re cur- 
sos da União, que se so ma ao cri té rio
atu al pa ra não pre ju di car nin guém.
“O no vo cri té rio pre vis to na PEC lan ça
seu olhar so bre as si tu a ções par ti cu la- 
res, ‘mu ni cí pio por mu ni cí pio’, e con- 
si de ra no cál cu lo da par ti lha to dos os
re cur sos vin cu la dos à edu ca ção, apri- 
mo ran do o cri té rio an ti go, o qual olha
so men te ‘es ta do por es ta do’, con si de- 
ran do uni ca men te os re cur sos re ce bi- 
dos via Fun deb”, ex pli cou o re la tor.

O no vo cri té rio tam bém au men ta o
po ten ci al re dis tri bu ti vo do Fun deb,
am pli an do em 54% o nú me ro de re- 
des de en si no be ne fi ci a das pe la com- 
ple men ta ção da União e, con se quen- 
te men te, o nú me ro de alu nos aten di- 
dos pe lo re cur so fe de ral.

O Fun deb aten de to das as eta pas
an te ri o res ao en si no su pe ri or e re pre- 

sen ta 63% do in ves ti men to pú bli co
em edu ca ção bá si ca. Os re cur sos do
fun do são des ti na dos às re des es ta du-
ais e mu ni ci pais de edu ca ção, con for- 
me o nú me ro de alu nos ma tri cu la dos
na edu ca ção bá si ca. “Se não fos se o
Fun deb, es ti ma-se que os va lo res mí-
ni mos de apli ca ção em edu ca ção gi- 
ra ri am em tor no de R$ 500 por alu no
ao ano nos mu ni cí pi os mais po bres
do Bra sil. Com o Fun deb, ho je, as se- 
gu ra-se que o in ves ti men to mí ni mo
per ca pi ta cor res pon da a cer ca de R$
3,6 mil por ano, re du zin do bas tan te as
de si gual da des en tre re giões, es ta dos e
tam bém en tre mu ni cí pi os de um
mes mo es ta do”, res sal tou Flá vio Arns.

A ex pec ta ti va é que o Fun deb se ja
vo ta do em agos to no Se na do.

An tes, po rém, os se na do res pre ci-
sam lim par a pau ta da Ca sa, que es tá
tran ca da por vá ri as me di das pro vi só- 
ri as já apro va das pe la Câ ma ra. Ca so a
pro pos ta se ja con fir ma da no Se na do
sem al te ra ções, o tex to vai à pro mul- 
ga ção.

DINHEIRO

Nota de R$ 200 começa
a circular em agosto

CÉDULA DE R$ 200 DEVE COMEÇAR A CIRCULAR NO FIM DO MES

A par tir do fim de agos to, os bra si lei ros po de rão cir- 
cu lar com um no vo ti po de cé du la. O Con se lho Mo ne tá- 
rio Na ci o nal (CMN) apro vou on tem (29) a cri a ção da no- 
ta de R$ 200.

A cé du la te rá co mo per so na gem o lo bo-gua rá, es pé- 
cie que fi cou em ter cei ro lu gar em uma pes qui sa re a li za- 
da pe lo BC so bre quais ani mais em ex tin ção de ve ri am
ser re pre sen ta das em no vas cé du las. O anún cio foi fei to
pe lo Ban co Cen tral (BC), que con vo cou uma en tre vis ta
co le ti va pa ra apre sen tar a no va no ta.

A di re to ra de ad mi nis tra ção do Ban co Cen tral, Ca ro li- 
na de As sis Bar ros, dis se que o lan ça men to da no va no ta
é uma for ma de a ins ti tui ção agir pre ven ti va men te pa ra
a pos si bi li da de de au men to da de man da da po pu la ção
por pa pel mo e da.

Se gun do o BC, en tre mar ço e ju lho des te ano, um dos
efei tos econô mi cos da pan de mia de co vid-19 foi o au- 
men to de R$ 61 bi lhões no en te sou ra men to de mo e da,
ou se ja, no tas que dei xa ram de cir cu lar por que a po pu- 
la ção dei xou o di nhei ro em ca sa.

De acor do com a di re to ra, não há fal ta de nu me rá rio
no mer ca do, mas o BC en ten de que o mo men to é opor- 
tu no pa ra o lan ça men to da no va cé du la di an te da pos si- 
bi li da de de au men to na de man da.

“Es ta mos vi ven do nes te mo men to um pe río do de en- 
te sou ra men to, efei to de ri va do da pan de mia. O Ban co
Cen tral nes se mo men to não con se gue pre ci sar por
quan to tem po os efei tos do en te sou ra men to de vem
per du rar”, dis se a di re to ra.

Em en tre vis ta co le ti va, Ca ro li na tam bém afir mou que
a ima gem da no ta de R$ 200 ain da não es tá dis po ní vel
por que es tá na fa se fi nal de tes tes de im pres são. O lan- 
ça men to es tá pre vis to pa ra o fi nal de agos to des te ano.

Se gun do o BC, a ti ra gem em 2020 se rá de 450 mi lhões
de uni da des, equi va len tes a R$ 90 bi lhões.

GUEDES

Reforma pode levar à
redução de impostos

GUEDES FALOU SOBRE UMA REFORMA TRIBUTÁRIA AMPLA

O mi nis tro da Eco no mia, Pau lo Gue des, dis se ho je
(29) que, com uma ba se am pla de tri bu ta ção – com mais
pes so as e em pre sas pa gan do tri bu tos –, é pos sí vel re du- 
zir e até ex tin guir im pos tos. Gue des es te ve ho je em reu- 
nião com o re la tor da re for ma tri bu tá ria no Con gres so,
de pu ta do Agui nal do Ri bei ro (PP-PB) pa ra dis cu tir o tex- 
to en vi a do pe lo go ver no ao Par la men to.

Se gun do Gue des, a re for ma cri a rá uma re dis tri bui ção
da car ga tri bu tá ria, am pli an do a ba se, e as sim se rá pos- 
sí vel eli mi nar e até re du zir tri bu tos, co mo o Im pos to so- 
bre Pro du tos In dus tri a li za dos (IPI). Se hou ver uma ba se
am pla no va, ela per mi ti rá ex tin guir vá ri os im pos tos, co- 
mo os co bra dos so bre ele tro do més ti cos co mo fo gões,
ge la dei ras e má qui nas de la var rou pa, além de au men- 
tar a fai xa de isen ção do Im pos to de Ren da.

“Mui ta coi sa po de ser fei ta se con se guir mos uma ba se
am pla que tri bu te quem não pa ga va an tes e per mi ta pa- 
gar me nos àque les que já pa ga vam. Quan do to dos pa- 
gam, to dos pa gam me nos”, dis se Gue des após o en con- 
tro, ao la do do de pu ta do Agui nal do Ri bei ro. Se gun do
Gue des, a reu nião mos trou que há “con ver gên cia de
prin cí pi os” en tre o go ver no e o Con gres so pa ra fa zer a
re for ma tri bu tá ria.

Agui nal do Ri bei ro dis se que es ses prin cí pi os são sim- 
pli fi ca ção tri bu tá ria, trans pa rên cia, jus ti ça tri bu tá ria,
com re dis tri bui ção da car ga tri bu tá ria, sem au men to do
vo lu me de im pos tos pa gos pe los con tri buin tes. “Is so é
fun da men tal pa ra que pos sa mos ter uma re for ma que
vai im pac tar po si ti va men te nos so país. To dos de se ja- 
mos ter um sis te ma que pos si bi li te me lho rar o am bi en te
de ne gó ci os, a con fi an ça no nos so país, que tra ga se gu- 
ran ça ju rí di ca, es ta bi li da de, e que is so ge re um im pac to
no nos so PIB [Pro du to In ter no Bru to – so ma de to dos os
bens e ser vi ços pro du zi dos no país].”

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Vacina Covid I

Na Rús sia, o go ver no anun ci ou nes ta ter-
ça-fei ra, 28, que po de rá ter uma va ci na con-
tra a co vid-19 apro va da em ape nas du as se- 
ma nas, se gun do in for ma ções da CNN. 

Se gun do a emis so ra, as au to ri da des rus-
sas dis se ram que es pe ram co me çar a dis tri-
bui ção pa ra a po pu la ção em 10 de agos to
pró xi mo. 

A ex pec ta ti va an te ri or era que a va ci na co-
me ças se a ser pro du zi da em se tem bro.

Vacina Covid II

No Bra sil, o se cre tá rio de Vi gi lân cia em
Saú de do Mi nis té rio da Saú de, Ar nal do Cor-
reia de Me dei ros, ani mou os fo liões 2021.

Dis se em en tre vis ta à emis so ra CNN Bra- 
sil, nes ta ter ça-fei ra, 28, que o Bra sil de ve re- 
ce ber um pri mei ro lo te de va ci nas con tra a
Co vid-19, do en ça cau sa da pe lo no vo co ro-
na ví rus, ain da em de zem bro des te ano. 

Se gun do ele, são es pe ra das um to tal de
15,2 mi lhões de do ses.
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A Se cre ta ria de Es ta do de Di rei tos
Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar
(Se dih pop) che ga ao se gun do de ba te
da sé rie 18º Diá lo gos In sur gen tes
que re a li za des de ju nho. Se rá nes ta
se gun da-fei ra, 3 de agos to, com o te -
ma “O fas cis mo no co ti di a no bra si -
lei ro”, de fen di do pe la dou to ra em fi -
lo so fia e au to ra, Mar cia Ti bu ri (fo to)
a par tir das 14h, no ca nal do Youtube
“Di rei tos Hu ma nos Ma ra nhão”. A Se -
dih pop, nor te a da pe la edu ca ção em
di rei tos hu ma nos, or ga ni zou uma
cam pa nha nas re des so ci ais, so bre
as ori gens des se re gi me e su as ma ni -
fes ta ções his tó ri cas e atu ais pe lo
mun do, bem co mo uma li ve no Ins ta -
gram com a par ti ci pa ção do pro fes -
sor Lyndon San tos, do De par ta men to
de His tó ria da UF MA.

O Skank fa rá uma
apre sen ta ção ex clu si -
va em seu ca nal no
Youtube (skan ko fi ci al),
em 1º de agos to, às
20h, pa ra co me mo rar
seus 30 anos de car rei -
ra. A ban da vai apro -
vei tar a opor tu ni da de
pa ra fa zer o bem e aju -
dar al gu mas en ti da -
des, en tre elas, o ITA CI
– Ins ti tu to de Tra ta -
men to do Cân cer In -
fan til.

A Fe co mér cio-MA di -
vul ga um le van ta men -
to que diz que, 36,9%
das fa mí li as de São
Luís es tão atu al men te
com dí vi das em atra so,
re pre sen tan do o mai or
ní vel de ina dim plên cia
re gis tra do nos úl ti mos
no ve anos na ci da de.
Se gun do Jo sé Ar tei ro,
pre si den te da en ti da -
de, “a pan de mia cri ou
di fi cul da des pa ra autô -
no mos e eli mi nou mui -
tos pos tos de tra ba -
lho”.

Aulas na UFMA

A UF MA vai mes mo ini ci ar o pri mei ro se mes-
tre de 2020, no dia 14 de se tem bro, pros se guin- 
do até o dia 19 de de zem bro. No pe río do de 9 a
11 de se tem bro, se rá a aco lhi da vir tu al, re a li za da
por ca da cur so de gra du a ção. As ati vi da des aca-
dê mi cas se rão de for ma re mo ta e/ou hí bri da,
cu jo sis te ma de en si no ado ta do, tem po ra ri a-
men te, vi sa de sen vol ver os com po nen tes cur ri- 
cu la res pos si bi li tan do a in te ra ção dis cen te-do- 
cen te-co nhe ci men to. O en si no re mo to é, pri o ri-
ta ri a men te, me di a do por tec no lo gi as na edu ca- 
ção, já o hí bri do, re a li za do de for ma pla ne ja da.

Aulas na Faene

Já a Fa cul da de de Ne gó ci os Fa e ne re to ma rá
as au las pre sen ci ais, no dia 17 de agos to, se guin- 
do ri go ro sos pro to co los de bi os se gu ran ça pa ra
alu nos, pro fes so res e fun ci o ná ri os.

A ins ti tui ção de sen vol veu um mo de lo ino va- 
dor que agre ga con teú do de va lor as so ci a do a
uma me to do lo gia mo der na e efi ci en te, com o
uso de tec no lo gi as.

En tre ou tras coi sas, se rão ado ta das ati vi da- 
des as sín cro nas (sem a ne ces si da de de ações
ins tan tâ ne as) e sín cro nas, ou se ja, com ações
ins tan tâ ne as.

Hoteis e Direitos Autorais

A in clu são do te ma que re ti ra o pa ga men to de
di rei tos au to rais no in te ri or dos apar ta men tos
dos ho téis do país na MP 948 tem mo bi li za do a
ho te la ria na ci o nal. A As so ci a ção Bra si lei ra da
In dús tria de Ho téis – ABIH Na ci o nal, não ques- 
ti o na o pa ga men to de di rei tos au to rais pe las
mú si cas to ca das nas áre as pú bli cas dos mei os
de hos pe da gem, po rém, pa ra a en ti da de, a co- 
bran ça não é per ti nen te den tro dos quar tos de
ho téis, já que a Lei de Di rei tos Au to rais au to ri za
a co bran ça da exe cu ção mu si cal so men te em lo- 
cais pú bli cos.

Pra curtir

O Sesc Ma ra nhão, um
dos mai o res pro pa -
ga do res da ar te no
es ta do  se pre pa ra
pa ra re to mar a sua
di nâ mi ca agen da
cul tu ral, só que ago ra
em no vo for ma to:
com apre sen ta ções e
pro du ções vir tu ais.

A ini ci a ti va, des ti na da
a ar tis tas lo cais, é o
pro je to Der re sol Cul -
tu ral, que se le ci o na rá
tra ba lhos em ar tes
cê ni cas, ar tes vi su ais,
au di o vi su al, li te ra tu -
ra/bi bli o te ca e mú si -
ca.

Com ins cri ção re a li -
za da de 29 de ju lho a
4 de agos to ex clu si -
va men te pe lo e-
mail edi tais cul tu ra -
sesc ma@gmail.com,
o edi tal com ple to e
ane xos es tão dis po ní -
veis
no https://www.sesc -
ma.com.br/edi tais/

A La tam Bra sil lan -
çou uma no va cam -
pa nha com pre ços
pro mo ci o nais pa ra
des ti nos do més ti cos
e in ter na ci o nais. 

As ofer tas es ta rão
dis po ní veis até as
23h59 de sex ta-fei ra
(31), vá li das pa ra
clas se econô mi ca.

Pa ra des ti nos bra si -
lei ros, os vo os po dem
ser re a li za dos en tre 5
de agos to e 16 de se -
tem bro e, pa ra des ti -
nos in ter na ci o nais,
en tre 1º de se tem bro
e 31 de maio de 2021.

No mais, ho je, 30 de
ju lho, é o Dia In ter na -
ci o nal da Ami za de,
se gun do a ONU. Sal -
ve sal ve.

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020
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Pesquisa mostra que 36,9% das famílias ludovicenses possuem dívidas em atraso. De
acordo com o levantamento. Esse é o maior índice de inadimplentes desde abril de 2011

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções da Fe co mér cio

Cré di to cau sa ina dim plên cia

Com pa ra ção dos nú me ros

PESQUISA

113 mil famílias de São
Luís estão endividadas

O
re a que ci men to do co mér- 
cio na ca pi tal ma ra nhen se e
re gião me tro po li ta na po de
ser no ta do em to dos os se- 

to res após o re tor no das ati vi da des
por con ta de três me ses de pa ra li sa- 
ção cau sa da pe la pan de mia do co ro- 
na ví rus.

Ape sar da re a ber tu ra das ati vi da des
co mer ci ais, os re fle xos são gran des
so bre a eco no mia lo cal, que é ve ri fi ca- 
da na mais re cen te pes qui sa de en di- 
vi da men to e ina dim plên cia do con su- 
mi dor (Peic), re a li za da men sal men te
pe la Fe de ra ção do Co mér cio de Bens,
Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma- 
ra nhão (Fe co mér cio-MA).

Os re sul ta dos são as sus ta do res,
pois 36,9% das fa mí li as da ca pi tal ma- 
ra nhen se es tão atu al men te com dí vi- 
das em atra so, re pre sen tan do o mai or
ní vel de ina dim plên cia re gis tra do nos
úl ti mos no ve anos na ci da de, ou se ja,
des de 2011 o re sul ta do não era tão al- 
to. Em nú me ros, 113.563 fa mí li as es- 
tão en di vi da das atu al men te.

O cres ci men to dos ina dim plen tes
acom pa nha um au men to ex pres si vo
na uti li za ção do cré di to, se gun do o es- 
tu do. 

A pes qui sa mos tra que 85,5% dos
con su mi do res re cor re ram às for mas
de fi nan ci a men to nes te mês pa ra pos- 
si bi li tar o con su mo.

O ní vel de to ma da de cré di to pe los
con su mi do res foi o mai or des de ja- 
nei ro de 2011. Pa ra a Fe co mér cio, a

ace le ra ção do uso do cré di to é uma al- 
ter na ti va que os con su mi do res en- 
con tra ram pa ra dri blar a re du ção ou
per da mo men tâ nea dos sa lá ri os, uti li- 
zan do prin ci pal men te o car tão de
cré di to co mo uma ex ten são da ren da
fa mi li ar, o que re sul ta no cres ci men to
da ina dim plên cia. “A pan de mia cri ou
di fi cul da des pa ra autô no mos, eli mi- 
nou pos tos de tra ba lho e obri gou
mui tas em pre sas, sem re cei ta, a re du- 
zi rem jor na da de tra ba lho e até sus- 
pen de rem con tra tos. Es se ce ná rio ge- 
rou res tri ções à ca pa ci da de de ren da
das fa mí li as, que pas sa ram a uti li zar o
car tão de cré di to pa ra fi nan ci ar su as
des pe sas cor ren tes, co mo gas tos com
su per mer ca do e far má cia, des do- 
bran do nes sa ina dim plên cia”, ava lia o
pre si den te da Fe co mér cio, Jo sé Ar tei- 
ro da Sil va.

A pes qui sa ain da des ta cou que o
ní vel de ina dim plên cia, na ava li a ção
men sal, avan çou 17,1% em re la ção ao
mês de ju nho e, na com pa ra ção anu- 
al, su biu 29,5% so bre ju lho de 2019.

Com is so, o es tu do es ti ma que
113.563 fa mí li as da ca pi tal ma ra- 
nhen se es tão em si tu a ção de ina dim- 
plên cia atu al men te. Já o ín di ce de uti- 
li za ção do cré di to cres ceu 8,0% na
pas sa gem men sal de ju nho pa ra ju lho
e 49,7% em re la ção ao mes mo pe río do
do ano pas sa do, re sul tan do na es ti- 
ma ti va de 263.420 fa mí li as lu do vi cen- 
ses en di vi da das, de acor do com o le- 
van ta men to. 

Os prin ci pais ti pos de dí vi das con- 
traí das pe los con su mi do res no pe río- 
do fo ram o car tão de cré di to (65,5%) e

os car nês de lo jas (26,1%). O es tu do da
Fe co mér cio res sal ta, ain da, que o
tem po mé dio de atra so da dí vi da é de
47 di as e o tem po mé dio de en vol vi- 
men to com o par ce la men to des sa dí-
vi da é de 6 me ses. O ní vel de com pro- 
me ti men to da ren da fa mi li ar com as
dí vi das é de 33%.  “Te mos um au men-
to de 16% no com pro me ti men to da
ren da do con su mi dor en di vi da do
nes te mês de ju lho na com pa ra ção
com o ano pas sa do, re fle tin do na re- 
du ção da ca pa ci da de de con su mo das
fa mí li as nes te mo men to. Es se ce ná rio
de ve rá ser re ver ti do nos pró xi mos
me ses a par tir do re a que ci men to da
eco no mia e da re a ti va ção dos pos tos
de tra ba lho”, fi na li za o em pre sá rio Jo- 
sé Ar tei ro da Sil va.

Es se ce ná rio ge rou

res tri ções à ca pa ci da de

de ren da das fa mí li as,

que pas sa ram a uti li zar

o car tão de cré di to pa ra

fi nan ci ar su as des pe sas

cor ren tes, co mo gas tos

com su per mer ca do e

far má cia, des do bran do

nes sa ina dim plên cia

PE DO FI LIA NO DF

Ma ra nhen se é sus pei to de abu sar de 90 me ni nos 
A Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral 

(PCDF) fi na li zou, na úl ti ma ter ça-fei- 
ra (28), o pri mei ro inqué ri to de por- 
no gra fia in fan to ju ve nil e es tu pro vir- 
tu al con tra um pe dó fi lo, de 31 anos. O 
sus pei to é oriun do de Gon çal ves Di as, 
mu ni cí pio no in te ri or do Ma ra nhão, e 
po de ter abu sa do se xu al men te de cer- 
ca de 90 me ni nos da ca pi tal fe de ral. 
Ele uti li za va per fis fal sos no Ins ta- 
gram pa ra atrair as ví ti mas.

A pri mei ra in ves ti ga ção do acu sa- 
do, re a li za da pe la 12ª De le ga cia de Po- 
lí cia (Ta gua tin ga Cen tro), já ha via in- 
di ca do que 60 ga ro tos ti nham si do 
obri ga dos a pro du zir ma te ri ais por- 
no grá fi cos pa ra o pe dó fi lo. Após a di- 
vul ga ção do ca so, cer ca de 30 no vas 
ví ti mas bus ca ram a uni da de.

De acor do com o de le ga do-che fe 
Jo sué Ri bei ro, a apu ra ção in di ca que o 
cri mi no so “po de ter con ver sa do com 
cen te nas de me ni nos ao mes mo tem- 
po. Além de ame a çar as ví ti mas pa ra 
con se guir ví de os de cu nho se xu al, ele 
com par ti lha va es sas ima gens en tre os 
ga ro tos, in cen ti van do-os a pro du zir o 
ma te ri al por no grá fi co”. Ini ci al men te, 
os in ves ti ga do res iden ti fi ca ram que

A 12ª DP, EM TAGUATINGA, INVESTIGA O CASO DO PEDÓFILO PRESO NO MARANHÃO

as pri mei ras 60 ví ti mas des te pe dó fi lo 
ti nham de 11 a 14 anos. Con tu do, com 
o sur gi men to de no vas de nún ci as, 
apu rou-se que ele pro cu ra va cri an ças 
ain da mais no vas. “Vi mos que ele tro- 
ca va men sa gens com me ni nos de até 
se te anos”, con fir ma Jo sué Ri bei ro.

Por con ta dos no vos re la tos, os 
agen tes irão abrir um se gun do inqué- 
ri to pa ra apu rar as ex ten sões dos cri- 
mes. O ce lu lar do pe dó fi lo, apre en di- 
do du ran te a pri são de le, no Ma ra- 

nhão, pas sa por pe rí cia no Ins ti tu to de 
Cri mi na lís ti ca (IC), da Po lí cia Ci vil.

“Ain da não há ne nhu ma pro va que 
in di que que o acu sa do par ti ci pa va de 
uma re de de pe do fi lia, com par ti lhan-
do os ma te ri ais dos me ni nos com ou- 
tros ho mens. Mas tu do se rá apu ra do, 
con for me o re sul ta do do lau do pe ri ci-
al do apa re lho ele trô ni co. Tam bém 
aguar da mos res pos tas das pá gi nas de 
re des so ci ais, que apoi am a in ves ti ga-
ção”, fi na li za o de le ga do.

ASSALTO A ÔNIBUS

Suspeito é morto no bairro do Bequimão
Na noi te da ter ça-fei ra (28), um

sus pei to foi mor to du ran te ten ta ti va
de as sal to a ôni bus da li nha Be qui- 
mão/Ipa se. O cri me ocor reu na Ave ni- 
da Um, no Be qui mão. De acor do com
in for ma ções po li ci ais, o mo to ris ta do
veí cu lo con tou que os três ho mens
en vol vi dos na ten ta ti va de as sal to em- 
bar ca ram no Ter mi nal da Coha- 
ma. Um de les fu giu do lo cal por tan do
uma ar ma. Ou tro não re sis tiu aos fe ri- 
men tos e fa le ceu no lo cal. O ter cei ro
en vol vi do foi en ca mi nha do pa ra a
Uni da de Mis ta do Be qui mão.

• 2 co lhe res de so pa de bi car bo na to de só dio;
• 2 xí ca ras de água mor na.

• Mis tu re bem até for mar uma pas ti nha
• Com a aju da de uma es pon ja ma cia, pas se em to da
par te in te ri or da ge la dei ra
• Dei xe o pro du to agir por 5 mi nu ti nhos, re ti re com um
pa no úmi do

Já pen sou em uti li zar o vi na gre pa ra po -
ten ci a li zar a lim pe za?

• 1/2 xí ca ra de vi na gre bran co com ál co ol;
• 1 xí ca ra de água mor na.

• Mis tu re os in gre di en tes e co lo que em um bor ri fa dor;
• Dei xe o pro du to agir por 5 mi nu tos, es fre gue a ge la -
dei ra e re ti re o ex ces so do pro du to com um pa no se co.

LIM PE ZA

Du as for mas
ca sei ras de
de sin fe tar ge la dei ra

O bi car bo na to de só dio é um in gre di en te co rin ga, vo- 
cê po de uti li zar ele de vá ri as for mas e uma de las é na
lim pe za.

Ho je va mos en si nar co mo usar ele pa ra au xi li ar na hi- 
gi e ni za ção da ge la dei ra, es sa mis tu ri nha vo cê vai po de
uti li zar em vá ri as ou tras par tes da co zi nha, fi que aten to.

Vai pre ci sar:

Pas so a pas so:

Es se é mais um in gre di en te que po de ser uti li za do na
lim pe za da ca sa. Lem bre-se que o vi na gre que po de ser
usa do na lim pe za é o bran co e com ál co ol, fi que aten to
pa ra es se de ta lhe.

Vai pre ci sar

Pas so a pas so

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020
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Os serviços, entretanto, continuarão a ser feitos exclusivamente de forma remota, até o
dia 21 de agosto, pela Central Telefônica 135, pelo aplicativo e pelo portal Meu INSS

Quem po de con cor rer a uma
das va gas do Es tá gio Cai xa?

• Es tu dan tes de cur sos téc ni cos em
Ad mi nis tra ção;
• Es tu dan tes de ní vel téc ni co e in te -
gra dos ao en si no mé dio nas áre as de

Ad mi nis tra ção, Se cre ta ri a do e Fi nan -
ças que es te jam cur san do en tre o 1º e
o pe núl ti mo se mes tre do cur so;
• Es tu dan tes de ní vel mé dio re gu lar
que es te jam cur san do do 1º ao 2º do
en si no mé dio ou o pro gra ma de Edu -
ção de Jo vens e Adul tos (EJA) que es -
te jam cur san do do 1º ao 3º ano;

Edi tal

Qual o sa lá rio do Es tá gio
Cai xa 2020? Tem be ne fí ci os?

• Ní vel mé dio / jor na da de 4h diá ri as
e 20 se ma nais / va lor da bol sa: R$ 400
• Ní vel mé dio / jor na da de 5h diá ri as
e 25 se ma nais/ va lor da bol sa: R$ 500
• Au xí lio-trans por te (be ne fí cio): R$
130 pa ra to das as va gas

Co mo re a li zar a pré-ins cri -
ção do Pro gra ma de Es tá gio
Cai xa?

24 DE AGOSTO

Reabertura das agências
do INSS é adiada

O
Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu- 
ro So ci al (INSS) pu bli cou no 
Diá rio Ofi ci al da União 
(DOU), por ta ria que adia 

pa ra o pró xi mo dia 24 a re a ber tu ra 
gra du al de su as agên ci as fí si cas em 
to do o país, de vi do à pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus. A Por ta ria 36 re sul ta 
de de ci são con jun ta da Se cre ta ria Es- 
pe ci al de Pre vi dên cia e Tra ba lho, do 
Mi nis té rio da Eco no mia, e do INSS.

O re tor no das ati vi da des pre sen ci- 
ais es ta va pre vis to pa ra a pró xi ma se- 
gun da-fei ra (3). Os ser vi ços, en tre tan- 
to, con ti nu a rão a ser fei tos ex clu si va- 
men te de for ma re mo ta, até o dia 21 
de agos to, pe la Cen tral Te lefô ni ca 135, 
pe lo apli ca ti vo e pe lo por tal Meu 
INSS. O aten di men to re mo to te rá 
con ti nui da de de pois da re a ber tu ra 
das agên ci as, des ta cou o ins ti tu to.

Se gun do o INSS, o ob je ti vo é evi tar 
a aglo me ra ção de pes so as. Quan do as 
ati vi da des pre sen ci ais fo rem rei ni ci a- 
das, te rão pri o ri da de os ser vi ços de 
pe rí cia mé di ca, ava li a ção so ci al, cum- 
pri men to de exi gên cia, jus ti fi ca ção 
ad mi nis tra ti va e re a bi li ta ção pro fis si- 
o nal. Se rão re to ma dos tam bém a jus- 
ti fi ca ção ju di ci al e o aten di men to re- 
la ci o na do ao mo ni to ra men to ope ra- 
ci o nal de be ne fí ci os.

A Por ta ria 36 es cla re ce que, em um 
pri mei ro mo men to, o tem po de fun ci- 
o na men to das agên ci as se rá par ci al, 
com seis ho ras con tí nu as, e o aten di- 
men to se rá ex clu si vo aos se gu ra dos e 
be ne fi ciá ri os me di an te agen da men to 
pré vio pe los ca nais re mo tos (Meu 
INSS e Cen tral 135). “A re a ber tu ra gra- 
du al e se gu ra irá con si de rar as es pe ci- 
fi ci da des de ca da uma das 1.525 agên-

O ATENDIMENTO REMOTO TERÁ CONTINUIDADE DEPOIS DA REABERTURA DAS AGÊNCIAS

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ci as da Pre vi dên cia So ci al no país. Ca- 
da uni da de de ve rá ava li ar o per fil do 
qua dro de ser vi do res e con tra ta dos, o 
vo lu me de aten di men tos re a li za dos, a 
or ga ni za ção do es pa ço fí si co, as me- 
di das de lim pe za e os equi pa men tos 
de pro te ção in di vi du al e co le ti va”, es- 
ta be le ce a por ta ria.

As uni da des que não reu ni rem con- 
di ções ne ces sá ri as pa ra aten der o ci- 
da dão com se gu ran ça se gui rão ope- 
ran do em re gi me de plan tão re du zi do. 
Um pai nel ele trô ni co se rá dis po ni bi li- 

za do pe lo INSS, com in for ma ções so-
bre o fun ci o na men to das agên ci as da 
Pre vi dên cia So ci al, os ser vi ços ofe re- 
ci dos e o ho rá rio de fun ci o na men- 
to. “To das as me di das to ma das pa ra 
ga ran tir o di rei to dos ci da dãos du ran-
te a pan de mia de Co vid-19, in cluin do 
a sim pli fi ca ção dos pro ce di men tos, a 
dis pen sa de exi gên ci as e a ofer ta de 
ser vi ços por meio de ca nais re mo tos, 
con ti nu a rão va len do mes mo após a 
re to ma da do aten di men to pre sen ci-
al”.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ciee inicia pré-inscrição para concurso de estágio

OS ESTUDANTES QUE DESEJAM PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO DEVEM ACESSAR O PORTAL DO CIEE

O Cen tro de In te gra ção Em pre sa
Es co la (Ci ee) deu iní cio ao pe río do de
pré-ins cri ção pa ra o Pro gra ma de Es- 
tá gio da Cai xa Econô mi ca Fe de ral. As
opor tu ni da des são pa ra alu nos do En- 
si no Mé dio, Edu ca ção de Jo vens Adul- 
tos (EJA) e do En si no Téc ni co.

Tra ta-se de um pro ces so se le ti vo
sim pli fi ca do, com va li da de na ci o nal.
A pro va da se le ti va se rá com pos ta de
30 ques tões, da qual o can di da to de ve
acer tar mais da me ta de pa ra ser apro- 
va do. Es tu dan tes de to das as re giões
do Bra sil po dem par ti ci par.

É per mi ti do a par ti ci pa ção do can- 
di da to se aten di das as se guin tes atri- 
bui ções:

Ní vel Mé dio/Téc ni co

De acor do com o edi tal, en ten de-se
por ní vel mé dio os cur sos téc ni cos in- 
te gra dos, EJA e en si no mé dio re gu lar.
Pa ra a de fi ni ção de en si no téc ni co, o
tex to apon ta pa ra os cur sos que são
vol ta dos à pro fis si o na li za ção.

Por meio de uma bol sa au xí lio, o es- 
tu dan te de ní vel mé dio/téc ni co apro- 
va do re ce be rá a quan tia fi xa de R$ 400
ou R$ 500 + va le trans por te no va lor de
R$ 130, to ta li zan do R$ 530 e R$ 630,
res pec ti va men te.

A va ri an te dos pa ga men tos le va em
con ta a jor na da de tra ba lho, es ti pu la- 
da en tre 4 e 5h.

Con fi ra os de ta lhes abai xo:

Os es tu dan tes que de se jam par ti ci- 
par do pro ces so se le ti vo pa ra ní vel
mé dio/téc ni co de vem aces sar o por- 
tal do CI EE e se ca das tra rem até o dia
22 de mar ço de 2021, pra zo de en cer-
ra men to das ins cri ções.

Lo go após o pre en chi men to da fi- 
cha, o can di da to de ve es pe rar pe lo
con ta to do CI EE pa ra a re a li za ção da
pro va ob je ti va on-li ne, com 30 ques- 
tões.

Co mo fa zer com pras pe lo Cai xa Tem

Ve ja a se guir um tu to ri al de co mo cri ar o
car tão de dé bi to vir tu al!

APP CAI XA TEM

Ve ja co mo fa zer
com pras com o
di nhei ro do FGTS

Mes mo com o sa que do Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS) ain da in dis po ní vel pa ra a gran de par- 
te dos be ne fi ciá ri os, quem já re ce beu o be ne fí cio na for- 
ma de cré di to em pou pan ça so ci al di gi tal já po de uti li- 
zar o di nhei ro pa ra fa zer com pras por meio do apli ca ti- 
vo Cai xa Tem.

A fer ra men ta per mi te ge rar um car tão de dé bi to vir- 
tu al pa ra ser uti li za do em com pras pe la in ter net ou ma- 
qui ni nhas de car tão.

Acei to pra ti ca men te em to das lo jas que re ce bem pa- 
ga men tos na mo da li da de dé bi to da ban dei ra Elo, o car- 
tão per mi te com que os con su mi do res mo vi men tem os
re cur sos fi nan cei ros sem sair de ca sa, pe la te la do ce lu- 
lar.

O car tão de dé bi to vir tu al ge ra do apa re ce na te la do
apli ca ti vo com o nú me ro, no me do cli en te, da ta de va li- 
da de e ban dei ra.

Ca so quei ra co me çar o uso, bas ta ge rar o có di go de
se gu ran ça (CVV) na pró pria pla ta for ma, com va li da de
de al guns mi nu tos pa ra o res guar dan do e se gu ran ça das
mo vi men ta ções.

Por tan to, não se pre o cu pe se o có di go ex pi rar. Pa ra fa- 
zer ou tras com pras e/ou pa ga men tos, bas ta ge rar ou tro
có di go de for ma ágil.

Pas so 1: Abra o apli ca ti vo Cai xa Tem e fa ça o lo gin
com o CPF e se nha, de pois se le ci o ne “en trar”.

Pas so 2: Se le ci o ne a op ção “car tão de dé bi to vir tu al”,
na la te ral es quer da do me nu. Na mes ma ho ra o car tão
se rá exi bi do na te la, com o nú me ro, ban dei ra, no me e
da ta de va li da de.

Pas so 3: Na par te in fe ri or do car tão, em fren te a có di- 
go de se gu ran ça, se le ci o ne “ge rar” pa ra que o seu có di go
se ja cri a do. Por tan to, lem bre-se que ele irá ex pi rar den- 
tro de ins tan tes, sen do ne ces sá rio um no vo pa ra tran sa- 
ções fu tu ras.

Pron to! A par tir daí, é só des fru tar do seu car tão de dé- 
bi to vir tu al Cai xa Tem pa ra pa gar bo le tos e fa zer as su as
com pras.

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020
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Trabalho de reforma estaria bastante lento. MAC fica de olho e exige cumprimento das
normas de alojamento dos atletas no intervalo da partida

NE RES PIN TO

SAU LO DU AI LI BE

Si tu a ção com pli ca da

CAMPEONATO MARANHENSE

FMF manda vistoriar
campo de São Mateus

S
e não fo rem con cluí das as
obras de re for ma dos ves tiá ri- 
os do Es tá dio Pi nhei rão, na ci- 
da de de São Ma teus, o jo go

MAC x Ju ven tu de cor re sé rio ris co de
não ser re a li za do na que le lo cal. As fo- 
tos en vi a das à Fe de ra ção Ma ra nhen se
de Fu te bol (FMF), on tem pe la ma nhã,
mos tram que mui ta coi sa ain da pre ci- 
sa ser fei ta pa ra que o lo cal te nha re al- 
men te con di ções de re ce ber os atle- 
tas. Por is so, a en ti da de de ci diu au to- 
ri zar uma vis to ria no lo cal a fim de
evi tar que a com pe ti ção se ja re co me- 
ça da com es te sé rio pro ble ma. Até
por que a di re to ria do Ma ra nhão Atlé- 
ti co tam bém já es tá in for ma da so bre a
si tu a ção. No co me ço da se ma na, o
pre si den te do Ju ven tu de e pre fei to de
São Ma teus, Mil ti nho Ara gão in for- 
mou que a pre vi são é de que tu do fi- 
que pron to, por que os tra ba lhos es tão
ace le ra dos e den tro do cro no gra ma
es ta be le ci do pa ra a con clu são. On- 
tem, ele con fir mou o que ha via di to.
“Vai fi car tu do pron to, sim. Os tra ba- 
lhos se en con tram bem adi an ta dos,
com os ho mens tra ba lhan do”,  afir- 
mou, acres cen tan do que bre ve os jo- 
gos po dem ser pro gra ma dos du ran te
a noi te. “Va mos aguar dar o re sul ta do
da vis to ria de ter mi na da pe lo pre si- 
den te da fe de ra ção  pa ra que pos sa- 
mos  de ci dir o que fa zer”, dis se a O
Im par ci al o vi ce-pre si den te de Com- 
pe ti ções, Hans Ni na. Ele acres cen tou
que já tem co nhe ci men to que o cam- 
po não é pro ble ma. “Nos sa pre o cu pa- 
ção ini ci al é com o cam po, até por que
há uma ori en ta ção de que tem que
ha ver um am bi en te em que as pes so- 
as pos sam con ver sar, tu do bem,mas

os clu bes de vem evi tar fi car den tro de
ves tiá ri os. O ide al se ria che gar pron to
do ho tel e ini ci ar o aque ci men to pa ra
o con fron to, por uma ques tão de pro- 
te ção ao co vid. Aqui mes mo es tá au- 
to ri za do o aque ci men to no cam po,
mes mo ten do um ves tiá rio es tru tu ra- 
do. Mas va mos aguar dar pra ver es sa
si tu a ção re al”, con cluiu Hans.

O pre si den te do Ma ra nhão Atlé ti co
Clu be, Rob son Paz, dis se es tar acom- 
pa nhan do aten ta men te os fa tos e que
só ha ve rá jo go se hou ver re al men te
con di ções pa ra is so. “Acre di to no bom
sen so da FMF. Se o ves tiá rio não fi car
pron to, não acre di to que a fe de ra ção
au to ri ze a re a li za ção des sa par ti da”,
afir mou o di ri gen te, que não quis adi- 
an tar quais as pro vi dên ci as que o clu- 
be po de to mar ca so os ves tiá ri os não
te nha con di ções de re ce ber os atle tas.
As aco mo da ções tam bém se es ten- 
dem aos ár bi tros, se gu ran ça e pro fis- 
si o nais da im pren sa que vão fa zer a
co ber tu ra do es pe tá cu lo. “Ima gi nem,
as pes so as ne ces si tan do fa zer su as
ne ces si da des fi si o ló gi cas e não ter se- 
quer um lo cal pa ra is so. En ten do que
uma com pe ti ção pro fis si o nal tem 
que ter um mí ni mo de or ga ni za ção.
Nem no fu te bol ama dor acon te ce es se
ti po de coi sa. Es pe ra mos que tu do se- 
ja re sol vi do pa ra o bem da ima gem do
nos so fu te bol nes te mo men to em que
é gran de a ex pec ta ti va  pa ra o rei ní cio
do cam pe o na to”, en fa ti zou Rob son
Paz.

Além de se di ar a par ti da de re co- 
me ço do Es ta du al, mar ca da pa ra
15h30 do pró xi mo sá ba do (1º/8), o Pi- 
nhei rão tem ou tro jo go pro gra ma do
pa ra a pró xi ma ter ça-fei ra (4), en tre
Ju ven tu de e Sam paio Cor rêa. A di re- 
to ria tri co lor ob ser va aten ta men te
mas aguar da pri mei ro o que po de

ocor rer com a par ti da en te MAC e Ju-
ven tu de Sa mas.

Alheio ao pro ble ma, o trei na dor
Mar lon Cu trim se gue em bus ca da
me lhor equi pe que vai en fren tar o
MAC. O pro gra ma de trei na men tos
pros se guiu on tem e de ve ser en cer ra- 
do quan do vai ser tes ta da a me lhor
equi pe pa ra a re es treia no Es ta du al.

RETORNO DO ESTADUAL

Apenas volante Amorim está fora de jogo

MAC TEM QUASE TODOS OS JOGADORES À DISPOSIÇÃO DO TÉCNICO RAIMUNDINHO LOPES. APENAS AMORIM CUMPRE SUSPENSÃO

LAÉCIO FONTENELE / MARANHÃO

Um dos pri mei ros ti mes a ini ci ar o
re tor no dos trei na men tos e que mais
se re for çou pa ra a con ti nu a ção do
Cam pe o na to Ma ra nhen se 2020, en- 
trou na quar ta se ma na de tra ba lhos. O
Ma ra nhão Atlé ti co Clu be re a li zou ou- 
tros tes tes da co vid-19 em seu elen co,
co mis são téc ni ca e fun ci o ná ri os do
clu be e ne nhum pro ble ma. To dos as
34 pes so as tes ta das de ram ne ga ti vo
pa ra a do en ça. Des ta for ma o téc ni co
Rai mun di nho Lo pes te rá for ça má xi- 
ma pa ra ten tar ga ran tir a clas si fi ca ção
na pró xi ma fa se do Es ta du al.

O MAC en tra rá em cam po no pró xi- 
mo sá ba do (1º), às 15h30, pa ra en ca- 
rar o Ju ven tu de Sa mas, em São Ma- 

teus, pe la sex ta ro da da da com pe ti ção
lo cal.

O téc ni co Rai mun di nho Lo pes, não
tem des fal ques por le são, ape nas a
sus pen são do vo lan te Amo rim, que
re ce beu car tão ver me lho na úl ti ma
par ti da do ti me an tes da pa ra da por
con ta da pan de mia do co ro na ví rus. O
ti me Qua dri co lor per deu por 3 x 2 pa- 
ra o Pi nhei ro, no dia 1º de mar ço.
Amo rim foi ex pul so aos 19 mi nu tos
do se gun do tem po. Pa ra o lu gar de le,
Rai mun di nho Lo pes de ve rá co lo ca o
vo lan te Hei der.

Des ta for ma, o pró vá vel ti me ti tu lar
do Bo de Gre gó rio se rá o Ma ra nhão
Atlé ti co con tra o Pei xe Po raquê, no sá- 
ba do de ve ser: Di e go; Mi chel, Mai con,
Wan der son e Gui lher me; Hei der, Ju ni- 

nho Ara can jo e Alex Mi nei ro (Je fer- 
son); Gi le ard (Davyson), Adri an e Be-
ti nho.

Com cin co pon tos na ta be la ocu- 
pan do a sex ta co lo ca ção, o MAC de- 
pen de ape nas das “pró pri as per nas”,
pa ra a clas si fi ca ção pa ra a pró xi ma fa-
se. Is so por que o seu ad ver sá rio di re to
na ta be la é o São Jo sé, com qua tro
pon tos na sé ti ma co lo ca ção e com um
jo go a mais. Mes mo que o Pei xe Pe dra
ven ça seu jo go, não se rá o su fi ci en te
pa ra al can çar o Bo de.

O MAC, ca so per ca ou em pa te com
o Sa mas, ain da tem o clás si co Ma re- 
mo to, no dia 4 de agos to, às 15h30, no
Cas te lão.

Jo gos de ho je
• 19h30 – Bra gan ti no x Co rinthi ans
• 21h30 – San tos x Pon te Pre ta

Os no mes es co lhi dos

PAULISTÃO

Luan destaca força do
Timão nas quartas

LUAN DEU ASSISTÊNCIA PARA GOL DA CLASSIFICAÇÃO DO TIME

RODRIGO COCA/AG. CORINTHIANS

O Co rinthi ans fez, na úl ti ma ter ça-fei ra (28), trei no de
cam po com to dos os jo ga do res ti tu la res dis po ní veis pa- 
ra a par ti da di an te do Bra gan ti no, de ho je, quin ta-fei ra
(30), às 19h (de Bra sí lia), pe las quar tas de fi nal do Cam- 
pe o na to Pau lis ta.

Após uma se gun da-fei ra de ati vi da de re ge ne ra ti va, os
ti tu la res fo ram a cam po pa ra um tra ba lho tá ti co e um
co le ti vo. A ati vi da de, por con ta dos pro to co los da pan- 
de mia, foi fe cha da pa ra a im pren sa.

Pa ra a par ti da, o téc ni co Ti a go Nu nes não con ta com
Bo sel li, que pas sou por uma ci rur gia na fa ce, e com Eve- 
ral do, que tem do res na co xa es quer da. Por ou tro la do,
ele pro mo ve rá a re es treia de Jô e te rá no elen co o co lom- 
bi a no Can til lo, que se re cu pe rou bem da Co vid-19.

Um pro vá vel Co rinthi ans pa ra a de ci são tem: Cás sio,
Fag ner, Gil, Da ni lo Ave lar e Car los Au gus to; Ga bri el,
Can til lo (Ca ma cho ou Eder son), Lu an, Ra mi ro e Jan der- 
son (Ma teus Vi tal); Jô.

Ti tu lar da equi pe, Lu an des ta cou a for ça do Ti mão no
Pau lis tão e pro je tou a par ti da de ho je. “Acre di ta mos a to- 
do mo men to que iría mos clas si fi car. Fi ca mos mui to
tem po pa ra dos, mas sa bía mos da im por tân cia de ven- 
cer. Ago ra é ou tro cam pe o na to. Va mos fa zer de tu do pa- 
ra fa zer um gran de jo go”, des ta cou o ca mi sa 7, que deu
as sis tên cia pa ra o gol de Ave lar con tra o Oes te.

O Co rinthi ans, que es tá con cen tra do no CT há uma
se ma na, vol tou a trei nar na tar de de on tem quar ta-fei ra
e fe chou a pre pa ra ção.

TREINADOR NA ÁREA

Fla próximo de
anunciar Torrent

TORRENT E GUARDIOLA TRABALHARAM JUNTOS POR 10 ANOS

O pró xi mo pas so do Fla men go pa ra sa cra men tar o
acor do com Domènec Tor rent se rá en con trar pes so al- 
men te o trei na dor. O vi ce de fu te bol, Mar cos Braz, e o di- 
re tor exe cu ti vo, Bru no Spin del, vi a jam nes ta quar ta-fei- 
ra pa ra Gi ro na, ci da de pró xi ma a Bar ce lo na, on de ha ve- 
rá a as si na tu ra do con tra to até de zem bro de 2021.

O des lo ca men to é en ca ra do mais co mo for ma li da de:
uma for ma de se lar o acor do e as si nar o con tra to. A ex- 
pec ta ti va é de que Domènec tam bém gra ve um ví deo
pa ra os tor ce do res do Fla men go. Braz e Spin del só pre- 
ten dem vol tar ao Bra sil quan do ti ve rem tu do ofi ci a li za- 
do. Uma ques tão es tá per to de ser re sol vi da: a co mis são
téc ni ca. Tor rent tra rá ao Bra sil três pro fis si o nais pa ra o
acom pa nhar: o au xi li ar Jor di Guer re ro, o ana lis ta Jor di
Gris e mais um pre pa ra dor fí si co, que ain da não foi de fi- 
ni do. O de par ta men to de fu te bol con ver sa com Tor rent
tam bém a pos si bi li da de de man ter Mau rí cio Sou za, o
Mau ri ci nho, na co mis são téc ni ca. O Fla men go não quer
re pe tir o ce ná rio que acon te ceu com Jor ge Je sus, quan- 
do ne nhum de seus pro fis si o nais per ma nen tes acom- 
pa nhou o dia a dia do por tu guês.

Na pre pa ra ção fí si ca, há tam bém a pos si bi li da de de o
pre pa ra dor fí si co Ro ber to Jú ni or, o Be ti nho, ser efe ti va- 
do co mo nú me ro 1 ca so Tor rent não de fi na um no me
pa ra o car go. Ele é quem mais es te ve pró xi mo dos por tu- 
gue ses na pas sa gem vi to ri o sa e re ce beu elo gi os ras ga- 
dos de Má rio Mon tei ro an tes de se guir pa ra o Ben fi ca.

Jor di Guer re ro é uma no vi da de no gru po. Ele não tra- 
ba lhou com Domènec Tor rent no New York City FC, o úl- 
ti mo tra ba lho do ca ta lão co mo trei na dor. Guer re ro tor- 
nou-se co nhe ci do co mo au xi li ar de Pa blo Ma chín em
clu bes co mo Gi ro na, Espanyol e Se vil la. Ele era o res- 
pon sá vel por tra ba lhar as bo las pa ra das com o trei na- 
dor. Jor di Gris, sim, es te ve com Tor rent no New York,
após pas sa gem pe la Ín dia. Ele foi olhei ro das ca te go ri as
de ba se do Bar ce lo na

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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GOVERNO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de Reais)

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. Constituição e Objeto Social

1.2.Concessão do Serviço Público de Saneamento Básico
-
-

-

-

1.3. Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da continuidade operacional

-

-

-
-

1.4. Programa Viva Água

-

-

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

-

2.2. Não adoção pela Companhia das novas práticas contábeis brasileiras

-

-
-

-

-

2.3. Base de Mensuração

2.4. Uso de Estimativas Contábeis

-
-

2.5. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

2.6. Aprovação das Demonstrações Contábeis
‘

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Ativo circulante e não circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Contas a Receber de Clientes

Estoques

Demais ativos circulantes e não circulantes

-
-BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores em milhares de Reais)

ATIVO

CIRCULANTE

Contas a receber de clientes
Estoques

Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE

Contas a receber de clientes

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO 2.662.521 2.665.013

Notas    
Explicativas 31.12.2019 31.12.2018

   
    

    
    
     1.232.922  1.204.674 
   
    
   
 

    
 1.429.599 1.460.339

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Contrato de repasse de recursos - PAC

NÃO CIRCULANTE

Total do passivo não circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social
Adiantamento para aumento de capital

Total do patrimônio líquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas    
Explicativas  31.12.2019 31.12.2018
    
    
    

   
      1.863.338 1.697.276 
   
   
   

   
   
  
 
     
  36.188 137.128 

    
         762.995 830.609 
    
      2.662.521 2.665.013 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
LUCRO BRUTO
  78.927 45.204 
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS  
Administrativas e gerais 
Comerciais                 (48.145)                (35.303)
Tributárias                                                                                            
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas                  
          
   
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro                 (52.467)              (107.431)
    
  
RESULTADO FINANCEIRO

                
 

  

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL  (150.189)              (170.926)
    
  
Provisão para Imposto de Renda  
Provisão para CSLL 
    
    
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO   (150.189)  (170.926)

PREJUÍZO POR AÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO – R$  (0,075) (0,086)

 2019 2018

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
 
Ajustes de avaliação patrimonial
     
RESULTADO ABRANGENTE (83.064) (170.926)

 2019  2019 

Saldos em 31 de dezembro de 2017   2.500.000  1.642.452 21.455  - - 6.614 (1.030.945) 639.576 

Saldos em 31 de dezembro de 2018  2.500.000 1.992.975 32.891 - - 6.614 (1.201.871) 830.609

        

 Nota 
Explicativa

Capital Social

Autorizado  Subscrito e 
Integralizado 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

 Ajustes de 
exercícios
anteriores 

 Reserva 
de capital 

 Prejuízos
acumulados Total 

Adiantamentos
 para Aumento 

de Capital 

    
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    
    

    

    
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais               8.407 (305.439)
    

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
    

    
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento            (37.187) (117.839)
    
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
    

    

    
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDES              (6.112)         (24.318)
    

    
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDES              (6.112) (24.318)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Valores expressos em milhares de Reais)

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Investimento

Imobilizado

-

Intangível

3.3. Passivos circulante e não circulante

Imposto de Renda e Contribuição Social 

-

-

Provisão para contingências

Demais passivos circulantes e não circulante

3.4. Apuração do resultado

-

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

11. FORNECEDORES E EMPREITEIROS

12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

6. ESTOQUE

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

10. IMOBILIZADO

9. BLOQUEIOS JUDICIAIS

A Companhia em março de 2018 obteve decisão no Supremo Tribunal Federal através da ADPF 513: (i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efei-
tos de quaisquer medidas de execução judicial contra a CAEMA em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da Repú-
blica, com a imediata liberação dos valores; (ii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassa-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impairment Test)

    
Bancos    

    

 (a) 1.324.716 1.133.669

Total  1.167.291 972.859
    

Total  1.167.291 972.859

   
 

 

   
 
Total 1.324.716 1.133.669

 31/12/2019 31/12/2018
   
 

Total 7.000 9.171

 31/12/2019 31/12/2018
   
 

  31/12/2019 31/12/2018
   
 

Total  1.754 151.078
    

Total  1.754 151.078

  31/12/2019 31/12/2018
    
 

Total  4.923 54.914

Instituição Financeira Valores

     

 Sistemas de esgoto

Bens de uso geral

- 

31/12/2019 31/12/2018Taxa 
Anual de 
Deprec.

(%) Custo Custo
Depreciação 
Acumulada

Depreciação 
Acumulada Líquido Líquido

  2019 2018
    
Saldo em 01 de janeiro (líquido)  1.386.411 1.293.550

Saldo em 31 de dezembro (líquido)  1.400.438 1.386.411

  31/12/2019(*)
  

Total  122.948

  31/12/2019 31/12/2018

Parcelamentos    

Total  1.220.805 1.071.576
    

Total  1.220.805 1.071.576 

  2019  2018
    

  31/12/2019  31/12/2018 
   

Total Dívida Ativa  980.469  632.325

   31/12/2019 31/12/2018

  

Total   20.885 25.726

    31/12/2019 31/12/2018
    

Total   456.467 447.092

    31/12/2019 31/12/2018
    

Total   13.386 13.386

13.CONTRATOS DE REPASSES DE RECURSOS - PAC

14.CONVÊNIOS
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-

-

-

-

-

-

-

    31/12/2019 31/12/2018
    

   42.338 16.964
Total   47.652 22.278

    31/12/2019 31/12/2018
    

Total   - 7.095

Acionistas Quantidade de Ações % Quantidade de Ações %

Total 1.992.975 100         1.992.975 100

 Débito Crédito
    

Total 65.719 132.844

 2019 2018
  
Lucro/Prejuízo do Exercício  (150.189)) (170.926)

 - - 
(=) Total das Adições   - - 

 - - 
(=) Total de Exclusões  -         - 
Prejuízo antes da Compensação de Prejuízos Fiscais  (150.189  (170.926) 

Lucro (Prejuízo) Fiscal do Período  (150.189) (170.926) 
 -  
Imposto de Renda (IRPJ) -  

  
Contribuição Social (CSLL) – Alíquota 9% - -

 2019 2018
    

Total 490.069 417.048
 

  2019 2018
    

Custos com pessoal    

Materiais    

Total  (411.142) (371.844)

  2019 2018
    
Despesas com pessoal    

 31/12/2019(*)

Total 19.692

15.OUTRAS CONTAS A PAGAR

16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

17. CONCESSÕES

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

18.1 Capital Social

18.2 Adiantamentos para Aumento de Capital (AFAC)

-

18.3 Reserva de Capital

18.4 Ajustes de avaliação patrimonial
-

-

-

-

-

-

-

18.5 Ajustes de exercícios anteriores

31/12/2019 31/12/2018

19.RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20.CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Materiais   

Total  (96.237) (141.821)

  2019 2018
    

Total  (48.145) (35.303) 

  2019 2018
    

Total  (600) (303)

  2019 2018
    

Total  13.588 24.792

  2019 2018
    

Total  15.645 12.579

  2019 2018
    

Total  (113.197) (76.074)

  31/12/2019(*)   
 
    
Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

Patrimônio Liquido  

22. DESPESAS COMERCIAIS

23. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

24.OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LIQUIDAS

25.RECEITAS FINANCEIRAS

26.DESPESAS FINANCEIRAS

27. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

-

28.INSTRUMENTOS FINANCEIROS

-
-

-

-

29. COBERTURA DE SEGUROS

30. LUCRO REAL

-

31. EVENTO SUBSEQUENTE

-
-

-

DIRETORIA

André dos Santos Paula

Carlos Rogério Santos Araújo

Atendimento ao Cliente

André dos Santos Paula

José Oliveira Ataídes

Leonardo Lima de Medeiros

Waldener Brasil de Menezes Júnior

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Diretores e aos Conselheiros da

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
São Luis- MA

Abstenção de opinião

COMPANHIA DE SANEAMENTO AM-
BIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA (“COMPANHIA”), 

-

-
COMPANHIA DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA -

nossa opinião de auditoria sobre essas demonstra-

Base para abstenção de opinião

Com relação aos estoques, não acompanhamos a 
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Por falta de documentação que suporte os saldos 
-
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-

-

-

-

-

Incerteza relevante relacionada com a continui-
dade operacional

-

continuidade operacional da CAEMA -
-

Outros Assuntos

COMPANHIA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CA-
EMA

-

Responsabilidade da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis

A administração da CAEMA -

-
das no Brasil e pelos controles internos que ela deter-

-
-

cidade da CAEMA

sua continuidade operacional e o uso dessa base 
-

beis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a CAEMA

-

CAEMA são 

-

CAEMA de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de audi-

-
-

ciente para fundamentar nossa opinião de auditoria 

Somos independentes em relação a CAEMA, de acor-

-

de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-

Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 

-

-

-

-
Atas da 149ª e 150ª 

Reuniões do Conselho Fiscal, com destaques para 
os itens 6.4 e 6.5  do  Relatório Anual Resumido 
Comitê de Auditoria Estatutário
Assim, são de parecer que o referido Balanço Patri-
monial e demais Demonstrações Financeiras do 
Exercício de 2019

-

de seus efeitos decorrentes da inaplicabilidade das 

-

não atendidas, bem como para recuperar contas a 

Diante do exposto, opina favoravelmente às De-
monstrações Contábeis do exercício 2019, deven-
do ser observadas as recomendações constantes 
do relatório do Comitê de Auditoria Estatuário, 
com destaques para os itens 6.4 e 6.5,  estando, 
portanto, em condições de serem submetidos à 
apreciação pela Assembleia Geral Ordinária dos 
Acionistas da Companhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão – CAEMA. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0788/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma 
Presencial de nº 021/2020, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA. 
O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação será em Sessão Pública a 
ser realizada às 09h00 do dia 11 de agosto de 2020, na Sala de Licitações da CPL, localizada na 
Prefeitura Municipal de Santa Inês, Av. Luiz Muniz, 1005, Centro, neste Município. O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª 
feira das 08h00 às 12h00, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível 
(pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal) ou pelo 
portal da transparência do município: http://transparencia.santaines.ma.gov.br:81/transparencia/. 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário 
de expediente.

Santa Inês - MA, 28 de julho de 2020.
Antonio Jacksom Lopes da Silva

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 005/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO. Objeto: 
Serviços de Gerenciamento de Sistema informatizado que utilize 
tecnologia de cartão magnético com administração e controle 
(auto-gestão) da frota dos veículos pertencentes ao SESI/SENAI/-
DR-MA, na Capital e municípios do Estado do Maranhão, confor-
me Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: PREGÃO 
PRESENCIAL CONJUNTO, do tipo Menor Preço Por Lote. Período 
de Retirada do Edital: De 30.07.2020 a 11.08.2020, no horário de 
12h30min às 17h30min. Local, Data e Hora: 1º andar do Edifício 
Casa da Indústria Albano Franco, localizado à Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/nº, Bequimão; CEP: 65060-645, São Luís/MA; no dia 
12 de agosto de 2020, às 14h00min. Observações: O Edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Portal da FIEMA – www.fie-
ma.org.br. Contato através do e-mail: cilic@fiema.org.br e telefone: 
(98) 2109-1868. Comissão Integrada de Licitações, 30 de julho de 
2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho - Pregoeira CILIC.

AVISO DE EDITAL DE CONVOCATÓRIA

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Departamento Regional no Maranhão comunica aos interessados a publicação 
do Edital de Convocatória nº01/2020, destinada a artistas e agentes culturais residentes no estado, para atuarem em 
ações on-line do “Projeto Derresol Cultural” do Sesc no Maranhão com propostas de criação, fruição e formação com 
ênfase naquelas produzidas durante o período de distanciamento social nas linguagens de artes cênicas, artes visuais, 
audiovisual, literatura/biblioteca e música. A inscrição será realizada exclusivamente através do e-mail 
editaisculturasescma@gmail.com, no período de 29/07 a 04/08 de 2020, até às 23h59 da data final de envio, com a 
seguinte referência: inscrição + nome do proponente. O arquivo deverá ser enviado em anexo no e-mail de inscrição ou 
via Google Drive (desde que o arquivo esteja liberado para acesso). 
   O Edital de Convocatória e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 
www.sescma.com.br/editais.   

 
Rutineia Amaral Monteiro

Diretora Regional

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

Prefeitura Municipal de Bacuri, Estado do Maranhão. AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. AVISO 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020/CPL/PMB. Ref: Processo Administrati-
vo nº 0044/2020. A Prefeitura Municipal de Bacuri, Estado do Maranhão, torna público aos interessados que 
realizará ás 08:30 horas, do dia 14 de Agosto de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
Situada Av. 07 de Setembro nº 210 – Centro – Bacuri – Maranhão, licitação na modalidade Tomada de Preços, 
tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global. Objeto: Recuperação de estradas vicinais no 
Município de Bacuri/Ma, pelo sistema de empreitada por preço global, conforme convênio nº CV Nº 
8.098.00/2020 – SICONV Nº 900592, na forma Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993. O Edital e seus 
anexos estão a disposição dos interessados supra, de 2º a 6ª, no horario das 08 às 12 horas, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importancia de R$ 50,00(Cinquenta 
reais), feito exclusivamente, através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela 
Coordenação de Tributos, Arrecadaçao e Fiscalização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do art. 21, parag. 4º da Lei nº 8.666/93, e comunica-
da aos interesados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na 
CPL, no endereço acima. Bacuri–MA, 28 de Julho  de 2020.  Linelson Ribeiro Rodrigues- Presidente da CPL

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

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 construção de praça ao lado da Biblioteca, Centro de Cultura e História na sede do município de 
Bernardo do Mearim (MA). ABERTURA: 20 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), 27 de julho de 2020. Antonio Hilton Laranjeira 
Silva. Secretário.

 

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO
 E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

AVISO DE ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.1307.011/2020
DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.

Afixada nos quadros de avisos localizados no prédio da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA (em 
15/07/2020); Publicada no Diário Oficial da União em (20/07/2020); Publicada no Diário Oficial do Município 
de Esperantinópolis (em 14/07/2020); divulgado no sítio oficial deste poder executivo – www.esperantino-
polis.ma.gov.br (em 15/07/2020); Jornal o Imparcial (em 17/07/2020); Diário Oficial do Estado do Maranhão 
(em 20/07/2020). TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020, “ONDE LÊ: 18.1805/2020, LEIA-SE: 
01.1307.011/2020.  “ONDE LÊ: 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridos, LEIA-SE: 285 (duzentos e 
oitenta e cinco) dias corridos” e onde “ONDE LÊ: José Mário Sanches. LEIA-SE: JOSÉ LAURO DE CASTRO”. 
Ficam ratificadas todas as informações não alteradas por esta errata. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra ou pelo email: cplesperantinopolis@gmail.com. ou pelo telefone (99) 98446-5027.

Esperantinópolis - MA, 29 de julho de 2020.
SUELDO SANKLY DE FREITAS FORMIGA

Secretário Municipal De Obras Públicas, Habitação e Transportes
PORTARIA Nº 442/2017

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020.

O Município de Lima Campos (MA), através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, em virtude da ocorrência de uma falha quando do envio do aviso 
de licitação ao Jornal de Grande Circulação denominado “O IMPARCIAL”, ocasionando a não 
veiculação da matéria no prazo mínimo previsto na Lei nº 10.520/2002, a Administração 
Municipal resolveu adiar a sessão do Pregão Presencial nº 023/2020, para registro de preços, do 
tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta 
Administração Pública, anteriormente marcada para o dia 06/08/2020, às 10:00hs, ficando com 
abertura remarcada para o dia 12/08/2020 às 10:00hs. A licitação será realizada na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/n°, Centro, Cep: 65.728-000 – Lima 
Campos/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08:00hs as 12:00hs  e no sitio oficial deste poder executivo municipal 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo telefone: (**99) 3646-1112

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

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 referente 
a construção da praça da saudade na Av. Manuel Matias, na sede do município de Bernardo do 
Mearim (MA). ABERTURA: 21 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), 27 de julho de 2020. Antonio Hilton Laranjeira Silva. Secretário.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 025/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, 
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições da 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço por item, para Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios 
para Complementação da oferta da Alimentação Escolar, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Coelho Neto – MA, no dia 12 de agosto de 2020 às 
09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, 
Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do 
Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclareci-
mentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 24 de julho de 
2020. Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020.

O Município de Lima Campos (MA), através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, em virtude da ocorrência de uma falha quando do envio do aviso 
de licitação ao Jornal de Grande Circulação denominado “O IMPARCIAL”, ocasionando a não 
veiculação da matéria no prazo mínimo previsto na Lei nº 10.520/2002, a Administração 
Municipal resolveu adiar a sessão do Pregão Presencial nº 022/2020, para registro de preços, do 
tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) 
para locação de veículos (automóveis, vans e caminhões), de interesse desta Administração 
Pública, anteriormente marcada para o dia 06/08/2020, às 08:00hs, ficando com abertura 
remarcada para o dia 12/08/2020 às 08:00hs. A licitação será realizada na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/n°, Centro, Cep: 65.728-000 – Lima 
Campos/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08:00hs as 12:00hs  e no sitio oficial deste poder executivo municipal 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo telefone: (**99) 3646-1112. 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020.

O Município de Lima Campos (MA), através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna 
público aos interessados que, em virtude da ocorrência de uma falha quando do envio do aviso 
de licitação ao Jornal de Grande Circulação denominado “O IMPARCIAL”, ocasionando a não 
veiculação da matéria no prazo mínimo previsto na Lei nº 10.520/2002, a Administração 
Municipal resolveu adiar a sessão do Pregão Presencial nº 024/2020, para registro de preços, do 
tipo menor preço, tendo por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o 
fornecimento de materiais de granito e vidraçaria (vidros, portas, janelas, espelhos, pias, balcões, 
bancadas, soleiras, degraus, peitoris, rodapés, molduras, etc), de interesse desta Administração 
Pública, anteriormente marcada para o dia 06/08/2020, às 14:00hs, ficando com abertura 
remarcada para o dia 12/08/2020 às 14:00hs. A licitação será realizada na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/n°, Centro, Cep: 65.728-000 – Lima 
Campos/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 08:00hs as 12:00hs  e no sitio oficial deste poder executivo municipal 
(www.limacampos.ma.gov.br), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. 
Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo telefone: (**99) 3646-1112

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020.

O Município de Lima Campos (MA), através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, em virtude da ocorrência de uma falha quando do envio do aviso de licitação ao Jornal 
de Grande Circulação denominado “O IMPARCIAL”, ocasionando a não veiculação da matéria no prazo 
mínimo previsto na Lei nº 10.520/2002, a Administração Municipal resolveu adiar a sessão do Pregão 
Presencial nº 025/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de provedor de acesso à internet, de 
interesse desta Administração Pública, anteriormente marcada para o dia 07/08/2020, às 08:00hs, ficando 
com abertura remarcada para o dia 13/08/2020 às 08:00hs. A licitação será realizada na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/n°, Centro, Cep: 65.728-000 – Lima Campos/MA. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00hs as 12:00hs  e no sitio oficial deste poder executivo municipal (www.limacampos.ma.gov.br), 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço retro 
mencionado ou pelo telefone: (**99) 3646-1112. 

Lima Campos (MA), 27 de julho de 2020.
Lisia Wadna Moreira Melo Vieira

Secretária Municipal de Administração
Portaria n°. 14 10 001/2019

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020.

O Município de Lima Campos (MA), através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público aos 
interessados que, em virtude da ocorrência de uma falha quando do envio do aviso de licitação ao Jornal 
de Grande Circulação denominado “O IMPARCIAL”, ocasionando a não veiculação da matéria no prazo 
mínimo previsto na Lei nº 10.520/2002, a Administração Municipal resolveu adiar a sessão do Pregão 
Presencial nº 026/2020, para registro de preços, do tipo menor preço, tendo por objeto a eventual 
contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para o fornecimento de oxigênio hospitalar, de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde, anteriormente marcada para o dia 08/08/2020, às 10:00hs, ficando com 
abertura remarcada para o dia 13/08/2020 às 10:00hs. A licitação será realizada na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/n°, Centro, Cep: 65.728-000 – Lima Campos/MA. 
O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08:00hs as 12:00hs  e no sitio oficial deste poder executivo municipal (www.limacampos.ma.gov.br), 
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço retro 
mencionado ou pelo telefone: (**99) 3646-1112. 

Lima Campos (MA), 27 de julho de 2020.
Lidiane de Sá Curvina 

Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 0001015/2017

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 

2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2306

LIVRO:  D 9           FOLHA:  105        TERMO: 2306
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 

pelo artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. JOSE BARROS DE SOUSA e 
MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA.Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural 

de Primeira Cruz – MA, nascido em 15/04/1965, estado civil divorciado, 

profissão vigilante, residente e domiciliado em Rua 11, nº 25, Vila São Jose, 

Paço do Lumiar – Ma, Filho de Jose Lisboa de Sousa e de Maria Barros de 

Sousa.Ela, de nacionalidade brasileira, natural de Humberto de Campos - MA, 

nascida em 04/02/1991, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 

residente e domiciliada em Rua 04, Quadra 06, Casa 01, Cidade Olímpica, 

Paço do Lumiar- MA, filha de Irene Pereira da Silva.Se alguém souber de 

algum impedimento, que o oponha. Lavro o presente para ser afixado em 

cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 29 de Julho de 2020.
Tathianne Sousa da Silva

Escrevente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2020.
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TIMBIRAS, realizará abertura dos envelopes de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, às 
08:30hs, do dia 03 de julho de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, situada na Rua 
José Antonio Francis, nº 15, Centro, Timbiras/MA, CEP 65.420-000, procedimento realizado através de 
Dispensa de Licitação, (EMERGENCIAL) no regime de empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, de interesse da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos, proveniente do Contrato de Repasse OGU nº 
888409/2019 - Operação 1066292-21 – Programa Desenvolvimento Regional. A Dispensa de Licitação 
será realizada na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e, demais normas pertinentes à espécie. O 
Projeto Básico, Planilhas Orçamentária, e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, 
no horário de 08 às 12hrs, segunda à sexta feira, e para consulta gratuitamente disponibilizados no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Timbiras (https://timbiras.ma.gov.br), no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/SACOP). Timbiras/MA, 28 de julho de 2020. Neila Melo Bezerra - PRESIDENTE DA 
CPL/PMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 07/2020. A Prefeitura Municipal 
de Tufilândia/Ma, CNPJ: 01.612.631/0001-24, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 
07/2020, objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de manutenção de estradas vicinais no município de Tufilândia MA, 
visando o exercício do ano de 2020, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 18/08/2020 às 09h:00 horas.  LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: Rua do Comércio 191 Centro Tufilândia/ MA, onde poderão 
consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h 
às 13:00h ou poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 
100,00 (cem reais). Tufilândia/MA, 28 de julho de 2020. EVANDRO SOUSA 
BARBOSA Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
TOMADA DE PREÇOS

Aviso de Licitação. Tomada de Preços Nº. 009/2020-CPL. A CPL - Comissão Permanente de Licitação 
do Município de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: 
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Engenharia para 
Conclusão dos Serviços Remanescentes da Construção da Escola com 3 Salas de Aula na Zona 
Rural (Povoado Curvelandia), conforme Especificações Técnicas. MODALIDADE: Tomada de Preços; 
TIPO: Menor Preço Por Global – Base Legal: Lei Nº 8.666, De 21 de Junho de 1993; DATA DE ABERTU-
RA: 17 de Agostoo de 2020, às 09h00min; LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura 
Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro. AQUISIÇÃO 
DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos em 
horário das 08:00 às 12:00 horas, Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Vila Nova 
dos Martírios - MA, localizada na Avenida Rio Branco S/Nº- Centro, ou solicitar em mídia  ou impresso 
mediante a apresentação de material de impressão (papel A-4), até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas e documentos, conforme Preceitua o art. 22 § 2º Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Vila Nova dos Martírios, aos 29 dias de Julho de 2020. Linda Maria Cruz Rodrigues – 
Secretária Municipal de Educação.

Governo envia projeto 
de lei para criar Instituto 
Maranhense de Infectologia

 

N
o prédio que re-
cuperamos na 
Vila Palmei-
ra, e que hoje 

atende casos de corona-
vírus, desejamos instalar 
o Instituto Maranhense 
de Infectologia e o Hos-
pital de Doenças Infecto-
parasitárias. Envio agora 
o projeto de lei à Assem-

bleia Legislativa”, publi-
cou o governador Flávio 
Dino, nesta quarta-feira 
(29), por meio de suas re-
des sociais. 

O novo instituto mé-
dico deverá garantir tra-
tamento especializado e 
assistência ambulatorial 
gratuita para doenças in-
fectoparasitárias, como: 

aids, sífilis, tuberculose, han-
seníase, hepatites virais, vi-
roses respiratórias, meningi-
tes infecciosas, toxoplasmose, 
doença de Chagas, dengue, 
zika, dentre outras.   Prestar 
assistência hospitalar especia-
lizada e gratuita aos pacientes 
portadores de doenças infec-
toparasitárias em enfermarias 
e em unidade de cuidados in-
tensivos é um dos principais 
objetivos do novo instituto.    O 
projeto de lei foi encaminhado 
nesta quarta-feira (29) ao Le-
gislativo e visa alterar o nome 
do Centro de Saúde “Dr. Ge-
nésio Rêgo” e criar o Institu-
to Maranhense de Infectolo-
gia – IMI, que deverá passar a 
ser chamado de Hospital de 
Doenças Infectoparasitórias 
“Dr. Genésio Rêgo”.

Projeto prevê mudar o Centro de Saúde “Dr. Genésio Rêgo” para Hospital de Doenças 
Infectoparasitórias “Dr. Genésio Rêgo
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CORONAVÍRUS

“Sem vacina Favela
não desfila”
O

pro fes sor mes tre em Co mu- 
ni ca ção So ci al e In ves ti ga- 
dor Cul tu ral, Eu cli des Mo- 
rei ra Ne to, es cre veu so bre a

im por tân cia da va ci na con tra o co ro- 
na ví rus pa ra a re a li za ção do des fi le.
Eu cli des, que é mem bro da di re to ria
da Fa ve la do Sam ba, ex pres sou sua
opi nião so bre o as sun to.A ma ni fes ta- 
ção cul tu ral im pre te ri vel men te re- 
quer aglo me ra ção de pes so as pra ti- 
can tes e de apre ci a do res. Com es sa
afir ma ti va, pe ço per mis são aos lei to- 
res pa ra ex por uma de ci são di re to ria
da Fa ve la do Sam ba, que es te ve reu ni- 
da em nú me ro bem re du zi do no iní- 
cio des ta se ma na, mais pre ci sa men te
dia 22 de ju lho quan do de ci diu que
não fa rá pro du ção do des fi le car na va- 
les co pa ra o ano de 2021, co mo vi nha
ocor ren do nos úl ti mos tem pos, con si- 
de ran do es se in ves ti men to re quer ne- 
ces sa ri a men te a aglo me ra ção de pes- 
so as se ja qual for o ce ná rio.De acor do
com a di re to ria da que la agre mi a ção
car na va les ca, até o mês de fe ve rei ro
vin dou ro não ha ve rá co mo a ci ên cia
tes tar e pro du zir uma va ci na pa ra
apli car na po pu la ção de nos so país, e
con se quen te men te de nos sa ci da de,
vi a bi li zan do as sim as fes ti vi da des do
pró xi mo ci clo car na va les co. Es se cui- 
da do é im pres cin dí vel pa ra que pos- 
sa mos pro te ger vi das e não co lo que- 
mos em pe ri go a vi da das pes so as. 

Mas, uma coi sa já es tá de fi ni da, se
hou ver a pos si bi li da de de ser de sen- 
vol vi da al gu ma ação ou ati vi da de li- 
ga das ao car na val, obe de cen do as re- 
co men da ções das au to ri da des da área
da saú de, se rá de sen vol vi da den tro
dos li mi tes que se ja pos sí vel a sua exe- 
cu ção, nem que se ja em for ma to de
“li ves”. Es sa de ci são da di re to ria fa ve- 
len se é uma ma nei ra de de mons trar à
po pu la ção da ci da de de São Luís que a
So ci e da de Re cre a ti va Fa ve la do Sam- 

ba es tá vi va e ain da po de rá ser ob je to
de so ci a bi li da de no meio só cio co mu- 
ni tá rio de nos sa re gião. Va le res sal tar
tam bém que nes te ano a Fa ve la do
Sam ba es ta rá com ple tan do seus 70
anos de exis tên cia, pois a mes ma fo ra
fun da da em 26 de ou tu bro de 1950,
por tan to es sa da ta não de ve rá pas sar
em bran co. 

Por con se guin te, to da e

qual quer ati vi da de

re cre a ti va pro mo vi da

pe la Fa ve la do Sam ba

no sen ti do de fes te jar

sua da ta co me mo ra ti va

de 70 anos e a

tem po ra da do pró xi mo

car na val es ta rá

di re ci o na da de for ma

con ti da, con si de ran do

es sa tra ves sia pro vo ca da

pe la epi de mia do

Co ro na ví rus 19.

As sim, to da ação que se rá exe cu ta- 
da com a chan ce la da na ção fa ve len- 
se, pre ten de-se cons ti tuir em uma
ação dig na pa ra mar car es se pe río do
ri tu al que é car re ga do de sig ni fi ca do
pa ra os adep tos de nos sa agre mi a ção

car na va les ca.  Des se mo do, até o sur- 
gi men to da tão so nha da va ci na que
imu ni za os se res hu ma no dos ma les
des se ví rus in vi sí vel, cha ma do Co vid-
19, a Fa ve la do Sam ba e seus adep tos
vão uti li zar co mo  ele men to de re co- 
nhe ci men to e re ve rên cia, os pro fis si- 
o nais do cam po da saú de, ou se jam,
os mé di cos, en fer mei ros, téc ni cos, ci- 
en tis tas, so cor ris tas, etc., e a sua he-
rói ca e in can sá vel lu ta pa ra com ba ter
a pan de mia Co ro na ví rus 19. Com is- 
so, to da e qual quer ati vi da de pú bli ca
da na ção fa ve len se a par tir de ago ra
se rá uti li za do co mo ob je to mo ti va dor
da que la agre mi a ção car na va les ca, o
te ma “He róis da Re sis tên cia”, uma
cla ra alu são aos pro fis si o nais do cam-
po da saú de que fo ram pa ra li nha de
fren te com ba ter es se mons tro des co- 
nhe ci do e ca tas tró fi co. Co mo ain da
não sa be mos o que vai acon te cer no
fu tu ro, fi ca re gis tra do pa ra to da a co- 
mu ni da de lu do vi cen se que a Fa ve la
do Sam ba es tá so li dá ria com as fa mí li-
as de mi lha res de ví ti mas do Co vid 19
– aliás vá ri os in te gran tes da pró pria
na ção fa ve len se ti ve ram su as vi das
cei fa das, in ter rom pen do so nhos e o
fu tu ros de pes so as que ain da es pe ra- 
vam mui to con tri buir pa ra com a nos- 
sa so ci e da de. Aos pro fis si o nais da
área mé di ca e a to dos aque les que es- 
tão com a de ter mi na ção de com ba ter
o Co ro na ví rus 19, a eter na gra ti dão da
Fa ve la do Sam ba. En ten de mos que é
mui to co e ren te e pro vi den ci al es sa
me di da de não ha ver des fi le de car na-
val sem a va ci na pa ra imu ni zar as pes- 
so as, por is so, fi quem em ca sa e man- 
te nham os cui da dos de dis tan ci a-
men tos, hi gi e ne e pre ven ção pa ra não
so frer as con sequên ci as des sa pan de- 
mia ater ro ri zan te. Pen se nis so. Con ti- 
nu a mos a atra ves sar a pan de mia Co- 
vid 19.

FENÔMENO

Fábio Porchat estreia na Globo em outubro

FÁBIO PORCHAT NO COMANDO DO TALK SHOW QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT?; PROGRAMA ESTREIA NA GLOBO EM OUTUBRO

Fenô me no de crí ti ca e pú bli co na
TV pa ga, o Que His tó ria É Es sa, Por- 
chat? vai es tre ar na Glo bo em ou tu- 
bro. Du ran te en tre vis ta re a li za da na
tar de des ta quar ta-fei ra (29), Fá bio
Por chat conr mou que o talk show do
GNT tam bém se rá exi bi do na emis so- 
ra, de ma nei ra si mi lar à do Lady
Night, pro gra ma de Ta tá Wer neck pa ra
o Mul tishow.

“Va mos exi bir os

epi só di os da pri mei ra

tem po ra da, eles vão

es tre ar em ou tu bro. Não

sei ain da o dia ou ho ra,

vai ao ar em ou tu bro,

no vem bro e de zem bro

na gra de da Glo bo, vai

acon te cer”, ar mou o

hu mo ris ta.

O pro gra ma reú ne con vi da dos fa- 
mo sos e anô ni mos, que re la tam his tó- 
ri as inu si ta das e en gra ça das que vi- 
ven ci a ram. Mui tas de las vi ra li zam na
in ter net no dia se guin te à exi bi ção na
TV pa ga.

Em en tre vis ta pa ra o No tí ci as da TV,
re a li za da em de zem bro de 2019, Por- 
chat co men tou so bre o su ces so da
atra ção: “O pes so al do GNT já me dis- 
se que é uma das mai o res au di ên ci as
na TV, que é o pro gra ma mais vis to de
to da a Glo bo sat no stre a ming e tam- 
bém o de mai or re per cus são nas re des
so ci ais”. A pri mei ra tem po ra da foi
exi bi da no ano pas sa do, e a se gun da
co me çou a ser gra va da, mas foi in ter- 
rom pi da por cau sa da pan de mia do
no vo co ro na ví rus. No iní cio des te
mês, as gra va ções fo ram re to ma das,
com adap ta ções no for ma to.

No GNT, a es treia dos no vos epi só- 
di os es tá mar ca da pa ra 4 de agos to.
Ago ra, se rão exi bi das du as edi ções
por se ma na, às ter ças e quin tas, às
22h30.

IN DI CA ÇÕES

TÍ TU LO

“Wat ch men” ocu pa
vá cuo de “Ga me of
th ro nes” no Emmy

A his tó ria cri a da por Alan Mo o re e Da ve Gib bons, ori- 
gi nal men te pu bli ca da en tre 1986 e 1987, já fi gu ra va en- 
tre os mai o res tí tu los do uni ver so dos qua dri nhos. Na
TV, a tra ma de Wat ch men vi ve um no vo ca pí tu lo des sa
tri lha de su ces so, com a mi nis sé rie lan ça da no ano pas- 
sa do pe lo HBO, em par ce ria com a DC Co mics.

Na pri mei ra edi ção do Emmy após o fim de Ga me of
th ro nes, que do mi nou a pre mi a ção nos úl ti mos anos,
Wat ch men as su miu o pos to de lí der de in di ca ções, com
26 no to tal. Ape sar da pan de mia do no vo co ro na ví rus, a
Aca de mia In ter na ci o nal das Ar tes e Ci ên ci as Te le vi si vas
man te ve o ca len dá rio da mai or pre mi a ção da TV mun- 
di al e anun ci ou sua lis ta de in di ca dos nes ta ter ça-fei ra
(28).

Com no ve epi só di os, a his tó ria se pas sa 35 anos de- 
pois dos acon te ci men tos nar ra dos e ilus tra dos nos qua- 
dri nhos. Ou se ja, guar dan do in ter va lo se me lhan te en tre
as du as pro du ções na vi da re al e tam bém se pas san do
em uma re a li da de al ter na ti va.

Se a tra ma ori gi nal se de sen ro la em 1985, num con- 
tex to de Guer ra Fria, a mi nis sé rie se pas sa em tem pos
atu ais, con tex tu a li zan do a vi o lên cia ra ci al e po li ci al dos
EUA. Os vi lões são um gru po de su pre ma cis tas bran cos
que atua em Tul sa, no es ta do de Oklaho ma. Po rém, a
ideia prin ci pal em tor no dos pro ta go nis tas é man ti da,
com os su per-he róis pou co usu ais, vis tos pe la so ci e da- 
de co mo mar gi nais.

A per so na gem prin ci pal, in ter pre ta da por Re gi na
King, é An ge la Abar, uma de te ti ve da Tul sa Po li ce. Ela
tam bém aten de pe la iden ti da de de Sis ter Knight, ca rac- 
te ri za da por tra jar há bi to de frei ra e usar uma ba la cla va
ne gra pa ra co brir o ros to.

Se as más ca ras “en tra ram na mo da” na pan de mia,
tor nan do-se um aces só rio co ti di a no as so ci a ção à pre- 
cau ção de con tá gio, a he roí na a usa pa ra es con der sua
iden ti da de, de pois que al guns ofi ci ais da po lí cia lo cal
pas sa ram a ser per se gui dos pe la sei ta ra cis ta.

Por es se mo ti vo, ou tros per so na gens tam bém fa zem
uso do aces só rio. Va le lem brar que um lon ga-me tra gem
que adap ta va a his tó ria dos qua dri nhos pa ra o ci ne ma,
man ten do mes mo tí tu lo e per so na gens, foi lan ça do em
2009, com di re ção de Zack Snyder (300).

 Com in ser ções do pas sa do e re fe rên ci as a ou tros per- 
so na gens e ele men tos da tra ma ori gi nal dos qua dri- 
nhos, Wat ch men te ve boa re cep ção da crí ti ca des de que
foi lan ça da na TV, em ou tu bro do ano pas sa do. Atin giu
mé dia de 97% de apro va ção no si te Rot ten To ma to es,
que men su ra ava li a ções.

Além de Rgi na King, Jeremy Irons tam bém foi in di ca- 
do ao Emmy, na ca te go ria me lhor ator em mi nis sé rie.
Yahya Ab dul-Ma te en , Jo van Ade po e Louis Gos sett Jr.
en tra ram na dis pu ta nas ca te go ri as de ato res co ad ju- 
van tes. A mi nis sé rie é pro du zi da e es cri ta por Da mon
Lin de lof, que foi in di ca do pe lo ro tei ro, ao la do de Cord
Jef fer son. Na dis pu ta prin ci pal, Wat ch men vai con cor rer
com Na da or to do xa, da Net flix, Lit tle fi res everywhere,
exi bi da pe la Ama zon Pri me Vi deo, Mrs. Ame ri ca, do FX,
e Ina cre di tá vel, tam bém da Net flix.

Sem as en cer ra das Fle a bag e Ga me of th ro nes, gran- 
des ven ce do ras do ano an te ri or, ou tros des ta ques des te
ano são Ozark, da Net flix, e Suc ces si on, da HBO, com 18
no me a ções ca da uma, além de The mar ve lous Mrs. Mai- 
sel, exi bi da pe la Ama zon Pri me Vi deo, que so mou 20 in- 
di ca ções des ta vez. A co mé dia le vou qua tro prê mi os na
edi ção do ano pas sa do.

Ou tras sé ri es co nhe ci das de mais lon ga da ta do pú- 
bli co e an te ri or men te in di ca das pe la Aca de mia re a pa re- 
ce ram nas ca te go ri as prin ci pais (ago ra com o nú me ro
de con cor ren tes am pli a do pa ra oi to). É o ca so de Kil lig
Eve, The hand maid’s ta le e O mé to do Kominsky.

As no vi da des tam bém ti ve ram vez. Des ta que pa ra
The man da lo ri an, da Disney +, am bi en ta da na Ga lá xia
de Star wars, in di ca da, en tre ou tras ca te go ri as, a me lhor
sé rie de dra ma.

Nas dis pu tas de me lhor atu a ção, a in di ca ção de no- 
mes mui to co nhe ci dos fez a ale gria de mui tos fãs, que
acom pa nha ram a trans mis são do més ti ca dos anún ci os,
co man da da pe la atriz Les lie Jo nes. Jen ni fer Anis ton e
Ste ve Ca rell fo ram dois de les e irão con cor rer ao Emmy
de me lhor atriz e ator em sé rie dra má ti ca pe los pa péis
em The Mor ning show, prin ci pal atra ção do re cém-lan- 
ça do ser vi ço de stre a ming da Ap ple TV .

Ou tras in di ca ções ce le bra das fo ram pa ra es tre las
mais jo vens, em es pe ci al Zendaya, des ta que na sé rie
Eupho ria, da HBO, e Ramy Youssef, de Ramy, de sen vol- 
vi da pe lo Hu lu.

Na dis pu ta en tre emis so ras e ser vi ços de stre a ming,
ter ri tó rio mais di ver so a ca da ano e pa ra qual o Emmy
tem um pe so es pe ci al na lu ta por mais as si nan tes, a Net- 
flix se des ta cou. Fo ram 160 in di ca ções no to tal pa ra su as
pro du ções, con tra 107 da HBO, sua mai or con cor ren te.
Tam bém dis po ní veis no Bra sil, a Ama zon Pri me Vi deo
te ve 30, en quan to a Ap ple TV , 18.

Sem que a Aca de mia In ter na ci o nal das Ar tes e Ci ên ci- 
as Te le vi si vas te nha de ta lha do exa ta men te co mo, a ce- 
rimô nia de pre mi a ção do Emmy se rá no dia 20 de se- 
tem bro, em for ma to vir tu al, com apre sen ta ção do hu- 
mo ris ta Jimmy Kim mel.

Con fi ra os pro gra mas que ti ve ram o mai or nú me ro de
in di ca ções

Wat ch men (26), The mar ve lous mrs. Mai sel (20),
Ozark (18), Suc ces si on (18), The Man da lo ri an (15),
Saturday night li ve (15), Schitt’s cre ek (15), The crown
(13), Hollywood (12) e Westworld (11).

São Luís, quinta-feira, 30 de julho de 2020
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