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03H51 ................ 5.3M

10H19 ................ 0.7M

16H23 ................ 5.4M

22H34 ................ 1.1M

As trocas de farpas entre o governador do Maranhão Flávio Dino 
(PCdoB) e o presidente  Jair Bolsonaro (sem partido) ganharam, esta 
semana, novo capítulo embutido de artimanhas e olhares para 2022.

Novas beliscadas 

Obra na Fonte do Bispo 
altera trânsito no 

Anel Viário amanhã
Em função das obras de urbanização da 

Fonte do Bispo e Anel Viário, a Prefeitura de 
São Luís, por meio da Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes (SMTT), vai alterar, 
neste sábado (1º), a partir das 6h, o trânsito 

no local. PÁGINA 9

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão orienta que o dinheiro recebido de forma irregular seja devolvido para os cofres públicos do Governo Federal.

 PÁGINA 9

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

Empresário e bebê  morrem em acidente

Igreja de São João  faz 
live solidária para
 arrecadar fundos

Com a pandemia da Covid-19, o Centro Comunitário 
São João Batista, localizado no Centro da capital 

maranhense, teve que suspender as suas atividades 
assim como a Igreja também.   PÁGINA 10

PÁGINA 10

 AUXÍLIO EMERGENCIAL IRREGULAR

 TURISMO: Concessão 
dos Lencóis  Maranhenses 

pode durar 30 anos

Dono de bar na 
Península é notificado 
pelo Ministério Público

A Promotoria de Justiça de Defesa 
do Consumidor de São Luís, notificou o 
empresário, dono de um bar localizado na 
Península, após ter enviado em um grupo 
de WhatsApp mensagens consideradas 

discriminatórias.  PÁGINA 9

LITERATURA: A história 
da capoeira no 

Maranhão em livro
 PÁGINA 12

KART FEMININO 
Pilotos estreiam na 
Corrida do Batom

 PÁGINA 12

LUTA
Belfort dá recado 
a Wanderlei Silva

PÁGINA 12

 PÁGINA  7

PORTAS FECHADAS

Agora

Antes

Prefeito Edivaldo entrega
 Mercado do Coroadinho 

Novo mercado vai beneficiar feirantes e consumidores que trabalham no local 
e agora contam com uma estrutura totalmente nova, seguindo todos os padrões 
de segurança e sanitários; obra integra programa São Luís em Obras, maior pa-
cote de serviços de infraestrututura da história da cidade. PÁGINA 6
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Estudos mostram como o Sars-CoV-2 pode afetar o funcionamento do coração a longo
prazo. Em um deles, 78% dos pacientes tiveram músculo do órgão comprometido

VI LHE NA SO A RES

Pre o cu pa ção

ALERTA

Danos cardíacos ficam
após fim da covid-19

A
me di da que os ci en tis tas co- 
nhe cem me lhor a co vid-19,
mais iden ti fi cam si nais de
que al gu mas com pli ca ções

de sen ca de a das por es sa do en ça po- 
dem pro vo car da nos per sis ten tes ao
or ga nis mo. Du as pes qui sas de sen vol- 
vi das na Ale ma nha e di vul ga das on- 
tem re for ça ram es sas sus pei tas. Um
dos es tu dos re ve lou que in di ví du os
in fec ta dos pe lo Sars-CoV-2 apre sen- 
ta ram in fla ma ção no te ci do car día co
me ses após a re cu pe ra ção. O ou tro
tra ba lho con fir mou a pre sen ça do ví- 
rus no mi o cár dio (pa re de car día ca)
em pes so as que fa le ce ram em de cor- 
rên cia da en fer mi da de. As du as in ves- 
ti ga ções fo ram pu bli ca das na re vis ta
es pe ci a li za da Ja ma Cardiology.

No pri mei ro es tu do, os pes qui sa- 
do res con ta ram com a par ti ci pa ção
de 100 pa ci en tes, que fo ram sub me ti- 
dos a exa mes de res so nân cia mag né- 
ti ca pe ri o di ca men te. Por meio da tec- 
no lo gia, os in ves ti ga do res com pro va- 
ram que a mai or par te dos ana li sa dos
so freu da nos no mús cu lo car día co
mes mo 71 di as após te rem se re cu pe- 
ra do da co vid-19. “Nos sas aná li ses re- 
ve la ram com pro me ti men to car día co
em 78 pa ci en tes (78%) e in fla ma ção
mi o cár di ca em an da men to em 60 pa- 
ci en tes (60%), in de pen den te men te
de con di ções pre e xis ten tes, gra vi da de
e cur so ge ral da do en ça”, de ta lham os
au to res no tra ba lho, li de ra do por Va- 
len ti na O. Punt mann, do Hos pi tal

Uni ver si tá rio de Frank furt.
Os pes qui sa do res des ta cam que os

da dos ob ti dos ser vem de aler ta pa ra a
pos si bi li da de de da nos mais gra ves à
saú de car día ca em pa ci en tes in fec ta- 
dos pe lo Sars-CoV-2. “Em bo ra os efei- 
tos a lon go pra zo des sas al te ra ções na
saú de que fo ram vis tas no es tu do ain- 
da não te nham si do es tu da dos, sa be- 
mos que es se ti po de anor ma li da de
po de agra var car di o mi o pa ti as in fla- 
ma tó ri as (…) Es sas des co ber tas in di- 
cam a ne ces si da de de in ves ti ga ção
con tí nua das con sequên ci as car di o- 
vas cu la res a lon go pra zo da co vid-19”,
en fa ti zam os au to res.

Lá za ro Fer nan des de Mi ran da, car- 
di o lo gis ta do Hos pi tal San ta Lú cia,
em Bra sí lia, e con se lhei ro da So ci e da- 
de Bra si lei ra de Car di o lo gia (SBC),
des ta ca que a pes qui sa apro fun da in- 
for ma ções já per ce bi das por pro fis si- 
o nais da área. “Al gu mas pes qui sas ha- 
vi am apon ta do pa ra o efei to da co vid-
19 no te ci do car día co, e es se tra ba lho
re for ça es sa ques tão com da dos bas- 
tan te só li dos. A res so nân cia mag né ti- 
ca é um dos re cur sos mais sen sí veis
pa ra fa zer es sa aná li se, mais que o ele- 
tro car di o gra ma e a to mo gra fia car día- 
ca, por exem plo, apon tan do, as sim,
com ve ra ci da de, que es sas al te ra ções
po dem ocor rer”, ex pli ca.

Se gun do o mé di co, os efei tos pro- 
vo ca dos pe la co vid-19 no mús cu lo
car día co, in clu si ve após a re cu pe ra- 
ção da do en ça, po dem ser de sen ca de- 
a dos de vi do a uma re a ção do sis te ma
imu ne. “Mes mo quan do es sa pes soa
se cu ra, po dem fi car resquí ci os do pa- 

tó ge no, e is so faz com que o sis te ma
de de fe sa con ti nue agin do con tra ele e
ge re es sa in fla ma ção”, ex pli ca.

Em um se gun do es tu do, ci en tis tas
ana li sa ram au tóp si as de 39 pa ci en tes
que fa le ce ram com co vid-19 e cons ta- 
ta ram a pre sen ça do pa tó ge no no te- 
ci do car día co em 60% dos ca sos. “O
ge no ma vi ral es ta va pre sen te no te ci- 
do do mi o cár dio em uma par ce la con- 
si de rá vel do gru po ana li sa do. E es ses
da dos es tão de acor do com tra ba lhos
an te ri o res que mos tra ram co mo os
re cep to res de Sars-CoV-2 são ex pres-
sos nas cé lu las do mi o cár dio”, de ta- 
lham, no ar ti go, os ci en tis tas li de ra- 
dos por Di a na Lind ner, pes qui sa do ra
do De par ta men to de Car di o lo gia e
área vas cu lar do Cen tro Uni ver si tá rio
do Co ra ção, na Ale ma nha.Pa ra Lá za ro
Mi ran da,  o tra ba lho tam bém con tri-
bui ao apro fun dar o en ten di men to
so bre da nos no co ra ção cau sa dos pe- 
lo no vo co ro na ví rus. 

São in fla ma ções do mús cu lo do co- 
ra ção, o mi o cár dio, que o en fra que-
cem e atra pa lham o bom be a men to
do san gue. Exis tem qua tro ti pos: a di- 
la ta da, que ex pan de o te ci do e atin ge
pes so as de 20 a 60 anos; a res tri ti va,
quan do o mús cu lo car día co se tor na
du ro e rí gi do; a car di o mi o pa tia hi per- 
tró fi ca, que se ca rac te ri za pe lo es pes- 
sa men to das pa re des do co ra ção; e a
ar rit mo gê ni ca do ven trí cu lo. Es se úl- 
ti mo é ra ro e ocor re quan do o te ci do
do mús cu lo car día co é subs ti tuí do
por um te ci do ci ca tri za do, afe tan do
os si nais elé tri cos do co ra ção.

PESQUISA

Paciente pode passar vírus por até 21 dias

ESSE É O TEMPO DE DISSEMINAÇÃO DE CASOS GRAVES. EM INFECÇÕES LEVES, A MÉDIA CAI PARA NOVE DIAS, DE ACORDO COM A OMS 

Ci en tis tas ain da não sa bem di zer
por quan to tem po uma pes soa que foi
in fec ta da pe lo ví rus Sars-CoV-2 po de
trans mi tir a do en ça, o que di fi cul ta o
de sen vol vi men to de es tra té gi as de
pre ven ção. A Or ga ni za ção Mun di al da
Saú de (OMS) in for mou, on tem, que
es tu dos ini ci ais mos tram que pes so as
com ca sos gra ves da co vid-19 po dem
trans mi tir a en fer mi da de por até três
se ma nas, um tem po su pe ri or ao de
pa ci en tes com ca sos le ves, que, se- 
gun do o ór gão, se ria de no ve di as. Es- 
pe ci a lis tas acre di tam que mais pes- 
qui sas são ne ces sá ri as pa ra com pro- 
var es sas sus pei tas.

“Es ta mos usan do es sa in for ma ção
pa ra sa ber por quan to tem po al guém
pre ci sa ser iso la do pa ra pre ve nir a
trans mis são”, afir mou a lí der téc ni ca
da res pos ta ao co ro na ví rus da OMS,
Ma ria Van Kerkho ve, du ran te co le ti va
de im pren sa re a li za da em Ge ne bra. A
es pe ci a lis ta tam bém res sal tou que a
OMS re co men da iso la men to de to dos
os pa ci en tes, in de pen den te men te da
gra vi da de da do en ça, co mo for ma de
di mi nuir o con tá gio pe lo co ro na ví rus.
“É im por tan te que to dos os ca sos se- 
jam iden ti fi ca dos, mes mo os as sin to- 
má ti cos, por que eles tam bém po dem
trans mi tir”, en fa ti zou.

Kerkho ve tam bém des ta cou que é
ne ces sá rio ter cer te za quan to ao pe- 
río do em que uma pes soa po de trans- 
mi tir a do en ça por que es sa in for ma- 
ção po de aju dar a in ter pre tar tes tes,
co mo o PCR.  Es se exa me, ba se a do na

co le ta de se cre ção do na riz e da gar- 
gan ta, é o mais efi caz pa ra apon tar a
co vid-19 e po de dar po si ti vo por um
lon go pe río do de tem po. “Mas is so
não sig ni fi ca, ne ces sa ri a men te, que
es sas pes so as são in fec ci o sas, que po- 
dem trans mi tir o ví rus pa ra ou tros”,
pon de ra.

A es pe ci a lis ta tam bém tran qui li zou
as pes so as ao res sal tar que, em bo ra
pa ci en tes que apre sen tam a for ma se- 
ve ra da do en ça trans mi tam o ví rus
por mais tem po, elas já es tão nos hos- 
pi tais e iso la das, o que im pe di ria uma
trans mis são des con tro la da. Kerkho- 
ve, po rém, não fez men ção ao ex ces so
de pa ci en tes sen do aten di dos nos
cen tros hos pi ta la res, uma re a li da de
en fren ta da por boa par te dos paí ses
nes ta pan de mia. Ela tam bém fri sou
que os da dos fo ram apre sen ta dos por
la bo ra tó ri os par cei ros da or ga ni za- 
ção, e que ain da são li mi ta dos, co le ta- 
dos em es tu dos que não fo ram re vi sa- 
dos por pa res nem pu bli ca dos em re- 
vis tas ci en tí fi cas.

Ges mar Ro dri gues Sil va, co or de na- 
dor do De par ta men to Ci en tí fi co de
Imu ni za ção da As so ci a ção Bra si lei ra
de Aler gia e Imu no lo gia (AS BAI), res- 
sal ta que o tem po de trans mis são é al- 
go que sem pre pre o cu pou a co mu ni- 
da de mé di ca. “No co me ço da pan de- 
mia, es sa foi uma ques tão que dei xou

os es pe ci a lis tas mui to re ce o sos, nin- 
guém sa bia quan to tem po de ter mi na-
do pa ci en te pre ci sa ria fi car iso la do,
até por que a ca pa ci da de de trans mis- 
são des se ví rus é mui to al ta, al go ain- 
da mais pre o cu pan te”, ex pli ca.

O mé di co des ta ca que ou tros ci en- 
tis tas bus cam da dos re la ci o na dos ao
pe río do em que um pa ci en te po de in- 
fec tar ou tra pes soa com a co vid-19. “É
um te ma que tem si do mui to es tu da- 
do. No Rio de Ja nei ro, te mos uma
equi pe de di ca da a is so, mas ain da não
ti ve mos aces so aos seus re sul ta dos.
Sa be mos que as pes so as ex cre tam
par tí cu las vi rais por um tem po lon go,
mas não sa be mos se elas são ca pa zes
de con ta mi nar ou tro in di ví duo, es sa é
a gran de ques tão”, diz.

O es pe ci a lis ta bra si lei ro acre di ta
que os da dos di vul ga dos pe la OMS
pre ci sam ser me lhor ava li a dos. “In fe-
liz men te, eles aca bam vol tan do atrás
em mui tas in for ma ções que di vul- 
gam. An te ri or men te, dis se ram que
es se tem po era de 14 di as pa ra os ca- 
sos le ves. De pois, di mi nuí ram de no- 
ve a 10 di as de iso la men to. É al go que
acon te ce por que as pes so as es tão pre-
o cu pa das com a pan de mia e com
pres sa de di vul gar es tu dos.” Her mer- 
son Luz, in fec to lo gis ta, tam bém acre- 
di ta que os da dos di vul ga dos pe la
OMS pre ci sam ser con fir ma dos. “A ca- 
da dia, sur gem no vas in for ma ções.
Por is so, te mos que res sal tar que mui- 
tas coi sas que são di vul ga das ago ra
não são re gras”, jus ti fi ca. (VS)

ANTICORPOS

Vírus da gripe comum
pode ser um protetor

CIENTISTAS ALEMÃES SÃO RESPONSÁVEIS POR ESSE ESTUDO

Uma das ca rac te rís ti cas da co vid-19 que ain da não
fo ram com pre en di das por es pe ci a lis tas da área mé di ca
é por que mui tas pes so as con tra em o ví rus e não de- 
mons tram sin to mas. Es sa re a ção po de ocor rer por cau- 
sa de an ti cor pos pro du zi dos pe lo cor po hu ma no de vi do
ao con ta to com mi cro-or ga nis mos se me lhan tes, co mo
o do res fri a do co mum, se gun do ci en tis tas ale mães. Os
pes qui sa do res che ga ram a es sa con clu são em um es tu- 
do ci en tí fi co pu bli ca do na úl ti ma edi ção da re vis ta Na- 
tu re.

No tra ba lho, os ci en tis tas de ram fo co à ação das cé lu- 
las T hel per, um ti po de gló bu lo bran co es sen ci al pa ra a
re gu la ção de res pos ta imu ne do or ga nis mo. Os pes qui- 
sa do res iso la ram cé lu las imu nes do san gue de 18 pa ci- 
en tes com co vid-19 e cé lu las imu nes do san gue de 68 in- 
di ví du os que nun ca ha vi am si do ex pos tos ao Sars-CoV-
2. Os ci en tis tas, en tão, es ti mu la ram es sas cé lu las imu- 
no ló gi cas usan do pe que nos frag men tos sin té ti cos da
pro teí na spi ke, a que aju da o Sars-CoV-2 a en trar nas cé- 
lu las hu ma nas.

Os pes qui sa do res tes ta ram se as cé lu las T hel per se ri- 
am ati va das pe lo con ta to com os frag men tos da pro teí- 
na. O fenô me no ocor reu em 15 das 18 pes so as com co- 
vid-19 (85%). “Era exa ta men te o que es pe rá va mos. O
sis te ma imu no ló gi co des ses pa ci en tes es ta va no pro ces- 
so de com ba ter es se no vo ví rus e, por tan to, mos trou a
mes ma re a ção in vi tro”, ex pli ca, em co mu ni ca do, Clau- 
dia Gi e sec ke-Thi el, pes qui sa do ra do Ins ti tu to Max
Planck de Ge né ti ca Mo le cu lar.

A equi pe, no en tan to, fi cou sur pre sa ao en con trar cé- 
lu las T hel per de me mó ria, ca pa zes de re co nhe cer frag- 
men tos de Sars-CoV-2 no san gue de in di ví du os sau dá- 
veis. Elas fo ram en con tra dos em um to tal de 24 dos 68
in di ví du os sau dá veis tes ta dos (35%). A re a ção à ex po si- 
ção aos frag men tos da pro teí na spi ke, po rém, foi dis tin- 
ta. (VS)

RAIO-X

Traçando a rota dos
casos iniciais na China

PESQUISA BASEIA-SE  EM CASOS DO PERÍODO PRÉ-PANDÊMICO

Um es tu do de fi niu on de os pri mei ros ca sos de co vid-
19 re gis tra dos fo ra da Chi na po dem ter se ori gi na do. Os
au to res do tra ba lho, pu bli ca do on tem na re vis ta es pe ci- 
a li za da The Lan cet In fec ti ous Di se a ses, uti li za ram um
ban co de da dos pu bli ca dos na in ter net so bre os ca sos
do pe río do pré-pan dê mi co. Com ba se nos his tó ri cos,
cons ta ta ram que boa par te das pri mei ras pes so as in fec- 
ta das era vi a jan te da Itá lia, da Chi na ou do Irã. A vi gi lân- 
cia da in fec ção por Sars-CoV-2 du ran te as pri mei ras 11
se ma nas do sur to, en tre 31 de de zem bro de 2019  e 10 de
mar ço de 2020, re ve lou que três quar tos (75/99) dos paí- 
ses afe ta dos fo ra da Chi na con ti nen tal re la ta ram seu
pri mei ro ca so da en fer mi da de em pes so as que ha vi am
fei to vi a gens re cen te men te, sen do que qua se dois ter ços
des ses pri mei ros ca sos es ta vam re la ci o na dos a es ta di as
em Itá lia (27%), Chi na ( 22%) ou Irã (11%) “Nos sas des- 
co ber tas su ge rem que vi a gens de ape nas al guns paí ses
com trans mis são subs tan ci al de Sars-CoV-2 po dem ter
ge ra do sur tos adi ci o nais em to do o mun do an tes da ca- 
rac te ri za ção da co vid-19 co mo uma pan de mia, em 11
de mar ço de 2020”, de ta lha, em co mu ni ca do, Fa ti mah
Dawo od, pes qui sa do ra do Cen tro de Con tro le e Pre ven- 
ção de Do en ças (CDC), nos Es ta dos Uni dos, e uma das
au to ras do tra ba lho. Du ran te as aná li ses dos ca sos re gis- 
tra dos an tes do pe río do de pan de mia, os ci en tis tas tam- 
bém en con tra ram ta xas al tas de trans mis são em lo cais
es pe cí fi cos, co mo tem plos e hos pi tais. “Ti ve mos gran- 
des sur tos em am bi en tes re li gi o sos, des ta can do a ne ces- 
si da de de par ce ria com es sas or ga ni za ções ao pro je tar e
im ple men tar es for ços de mi ti ga ção da co mu ni da de (…)
Mui tos ca sos fo ram re gis tra dos na área mé di ca tam- 
bém, res sal tan do a ne ces si da de de prá ti cas ri go ro sas de
pre ven ção e mo ni to ra men to dos pro fis si o nais de saú de
quan to a si nais de do en ça”, re la ta Phi lip Ricks, tam bém
au tor do es tu do.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

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


oimparcial.com.br CORONAVÍRUS Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com 3

Ministério Público do Maranhão pode impedir o acesso à faixa litorânea das praias que
já havia sido proibido em decorrência da pandemia do novo coronavírus em São Luís

FAIXA LITORÂNEA

Sem acesso de carros na
Praia do Meio e Araçagi ?
DA REDAÇÃO

Pos to A

D
u ran te en tre vis ta co le ti va 
re a li za da pe lo Mi nis té rio 
Pú bli co nes ta quin ta-fei ra 
(30), o pro mo tor de Con tro- 

le Ex ter no, Clau dio Gui ma rães, in for- 
mou que nas pró xi mas se ma nas te rá 
uma reu nião com o pre fei to de São Jo- 
sé de Ri ba mar, Eu des Sam paio, pa ra 
dis cu ti rem so bre a pos sí vel proi bi ção 
per ma nen te do aces so de veí cu los au- 
to mo to res as prai as do Meio e do Ara- 
ça gi.

De acor do com o pro mo tor, há uma 
reu nião a ser mar ca da so bre o as sun to 
com o pre fei to do mu ni cí pio, pa ra que 
uma me di da de proi bi ção per ma nen- 
te do aces so de veí cu los au to mo to res 
às prai as do Meio e do Ara ça gi, as sim 
co mo já ocor re na praia do Olho 
d’Água, que é de res pon sa bi li da de da 
Pre fei tu ra de São Luís.

O aces so à fai xa li to râ nea das prai as 
já ha via si do proi bi do em de cor rên cia 
da pan de mia do no vo co ro na ví rus. 
Clau dio Gui ma rães afir mou que a de- 
ci são de pen de do Po der Pú bli co, mas 
ne go ci a ções es tão sen do en ca mi nha- 
das pa ra que a de ter mi na ção se ja ado- 
ta da nas áre as.

Em en tre vis ta co le ti va re a li za da na 
ma nhã des ta quin ta-fei ra (30), o Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (MP- 
MA) di vul gou as me di das que se rão 
to ma das em re la ção à si tu a ção da 
área de no mi na da “Pos to A”, no bair ro

CLAUDIO GUIMARÃES AFIRMOU QUE A DECISÃO JUDICIAL DEPENDE DO PODER PÚBLICO

da Pon ta D’Areia. De acor do com o ór- 
gão, se rão mo vi das ações em re la ção à 
ocu pa ção ir re gu lar da área, à pro te- 
ção ao meio am bi en te e à dis cri mi na- 
ção de con su mi do res, após co men tá- 
ri os de cu nho pre cei tu o so se rem di- 
vul ga dos por um em pre sá rio da re- 
gião.

De acor do com o MP MA, se rá ave- 
ri gua da a ocu pa ção ex ces si va de me- 
sas e bar ra cas, fa to que tem ocor ri do 
de for ma ir re gu lar por co mer ci an tes 
da re gião.

Além dis so, se gun do Lí tia Ca val- 

can te, Pro mo to ra de Jus ti ça, o dis cur- 
so, am pla men te di vul ga do nas re des 
so ci ais, fei to por um pro pri e tá rio de 
um es ta be le ci men to na Pon ta 
D’Areia, foi ca rac te ri za do co mo pe ri- 
go so, de ódio e tam bém prá ti ca abu si- 
va, con for me o Có di go de De fe sa do 
Con su mi dor. De acor do com o MP- 
MA, o pro pri e tá rio já foi no ti fi ca do e 
de ve rá apre sen tar sua de fe sa.

Uma ação tam bém se rá mo vi da 
com o in tui to de as se gu rar a pre ser va- 
ção da ve ge ta ção, das du nas e da res- 
tin ga da Pon ta D’Areia

DISTANCIAMENTO

Regras não conseguiram conter isolamento social

DE MARÇO A JULHO O NÍVEL DE ISOLAMENTO SOCIAL FOI DIMINUINDO, MESMO COM O RIGOR DAS AÇÕES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

O grau de ri gor das me di das de dis- 
tan ci a men to so ci al ado ta das por go- 
ver nos es ta du ais e mu ni ci pais pa ra
con ter a dis se mi na ção do no vo co ro- 
na ví rus foi re du zi do em cer ca de um
ter ço du ran te os pri mei ros qua tro
me ses de pan de mia de Co vid-19 no
Bra sil. Pa ra le la men te, o ní vel de iso la- 
men to da po pu la ção – aqui en ten di do
co mo o quan to as pes so as de fa to fi- 
cam em ca sa – caiu pe la me ta de no
mes mo pe río do. Os da dos fa zem par- 
te da no ta téc ni ca “Co vid-19 e Me di- 
das Le gais de Dis tan ci a men to de Go- 
ver nos Es ta du ais: Aná li se Com pa ra ti- 
va do Pe río do de Mar ço a Ju lho de
2020”, di vul ga da nes ta quin ta-fei ra,
30, pe lo Ins ti tu to de Pes qui sa Econô- 
mi ca Apli ca da (Ipea).

En tre os pe río dos de 23 a 27 de
mar ço e 20 a 24 de ju lho de 2020, por
exem plo, a que da no ri gor das me di- 
das de dis tan ci a men to foi de 31%, en- 
quan to a di mi nui ção nos ní veis de
iso la men to foi de 52%. O grau de ri gor
é men su ra do por meio do ín di ce de
me di das le gais de dis tan ci a men to so- 
ci al (IDS), que abran ge ações em seis
áre as: sus pen são de even tos e ati vi da- 
des de es ta be le ci men tos cul tu rais, es- 

por ti vos ou re li gi o sos; das ati vi da des
de ba res, res tau ran tes e si mi la res; das
ati vi da des de ou tros es ta be le ci men- 
tos co mer ci ais e de ser vi ços, ex ce to os
es sen ci ais; das ati vi da des de es ta be le- 
ci men tos in dus tri ais, ex ce to os es sen- 
ci ais; das au las; e as res tri ções ao
trans por te ter res tre, flu vi al ou ma rí ti- 
mo de pas sa gei ros.

De acor do com o au tor do es tu do e
pes qui sa dor do Ipea, Ro dri go Fra ca- 
los si de Mo ra es, de mar ço a ju lho o ní- 
vel de en ga ja men to das pes so as
quan to ao iso la men to so ci al foi di mi- 
nuin do, mes mo com o ri gor das ações
de dis tan ci a men to so ci al pe los es ta- 
dos e mu ni cí pi os. “Is so acon te ceu por
vá ri os mo ti vos, en tre eles o des gas te
das pes so as em se man te rem fe cha- 
das em ca sa e até mes mo a bus ca por
al gu ma ren da”, con clui o eco no mis ta.
En tre os 14 es ta dos com mai or ri gor
nas me di das de iso la men tos, 12 são
das re giões Nor te e Nor des te do país.

A pes qui sa mos tra que me di das ri- 
go ro sas de dis tan ci a men to es ti ve ram
cor re la ci o na das com ní veis mais al tos
de iso la men to so ci al. Ou se ja, o grau
de ri gor das me di das de fa to in flu en- 
cia o quan to as pes so as fi cam em ca- 

sa. No en tan to, a as so ci a ção en tre es- 
sas va riá veis não foi cons tan te: ao lon-
go do tem po, as me di das de dis tan ci a- 
men to pas sa ram a ter ca da vez me nos
efei to so bre o com por ta men to da po- 
pu la ção, ain da que o nú me ro de no- 
vos ca sos e óbi tos por Co vid-19 au-
men tas se.

O es tu do in di ca que al gu mas Uni- 
da des da Fe de ra ção já pos su em pla- 
nos or ga ni za dos de res tri ção e de fle- 
xi bi li za ção, com cri té ri os ob je ti vos, e
is so for ne ce à po pu la ção mais se gu-
ran ça so bre o que es pe rar nas hi pó te- 
ses de au men to ou de re du ção da
quan ti da de de in fec ta dos e de óbi tos.
São os ca sos de Rio Gran de do Sul e
São Pau lo, que aguar dam ava li a ções
dos nú me ros de in fec ta dos e óbi tos
pa ra de fi nir se ali vi am ou não as me-
di das de dis tan ci a men to so ci al.

Se gun do Mo ra es, o fa to de não ha-
ver um pro to co lo cen tral de atu a ção
no com ba te à pan de mia foi con di ci o- 
nan te pa ra que as pes so as não man ti- 
ves sem o pa ta mar de iso la men to do
iní cio das me di das res tri ti vas. “Mas
ain da há es pa ço pa ra que se jam de fi- 
ni dos pro to co los na ci o nais de con- 
ten ção da Co vid-19”, afir ma.

LU CI A NA GO MES

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

COVID-19

Maranhão tem menor
taxa de contágio do vírus

DE ACORDO COM A PESQUISA DA FGV/PUC, A TAXA É DE 0,84

Um es tu do, re a li za do por pes qui sa do res da FGV e da
PUC-Rio, in for mou que o Ma ra nhão é o es ta do com a
me nor ta xa de con tá gio do no vo co ro na ví rus no Bra sil.
Os da dos uti li za dos na pes qui sa fo ram atu a li za dos na
quar ta-fei ra (29).

De acor do com a pes qui sa, a ta xa é de 0,84. O mes mo
re sul ta do foi iden ti fi ca do no Es pí ri to San to, o le van ta- 
men to de da dos foi re a li za do em ou tros dez es ta dos e
to dos es tão com a ta xa abai xo de 1. Os 16 es ta dos res tan- 
tes e o Dis tri to Fe de ral apre sen ta ram a ta xa de con tá gio
aci ma de 1.

Quan do a ta xa de con tá gio es tá abai xo de 1, sig ni fi ca
que a ten dên cia é que o nú me ro de no vos ca sos co me- 
cem a cair, já que o ví rus é trans mi ti do pa ra um nú me ro
me nor de pes so as. O es ta do ten do a ta xa mai or que 1,
sig ni fi ca que ca da in fec ta do es tá trans mi tin do o ví rus
pa ra mais de uma pes soa, cau san do o au men to no nú- 
me ro de ca sos con fir ma dos.

De acor do com o úl ti mo bo le tim di vul ga da na noi te
des ta quar ta-fei ra (29) pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES), o Ma ra nhão re gis trou nas úl ti mas 24h, 1.7006
no vos ca sos e 19 óbi tos. To ta li zan do 117.694 ca sos con- 
fir ma dos, sen do 2.978 mor tes por co ro na ví rus.

A ca pi tal ma ra nhen se pos sui 15.953 ca sos, Im pe ra triz
4.592 e San ta Inês 3.928, sen do as três ci da des com o
mai or nú me ro de ha bi tan tes in fec ta dos. O es ta do já re- 
gis tra 105.671 pes so as re cu pe ra das da do en ça. Mais de
258 mil tes tes fo ram re a li za dos, 138.241 ca sos fo ram
des car ta dos e o nú me ro de ca sos sus pei tos é 4.824.

LEVANTAMENTO

Poucos profissionais de
saúde foram testados

SITUAÇÃO  FOI  PESQUISADA E DIVULGADA PELO NEB E FGV 

Ape nas um em ca da três pro fis si o nais de saú de foi
tes ta do pa ra co vid-19, de acor do com le van ta men to di- 
vul ga do on tem (30), pe lo Nú cleo de Es tu dos da Bu ro- 
cra cia (NEB), da Fun da ção Ge tu lio Var gas (FGV). Em bo- 
ra as ca te go ri as da área es te jam ex pos tas, di a ri a men te, a
um al to ris co de con tá gio da do en ça, so men te me ta de
dos fun ci o ná ri os re ce beu equi pa men tos de pro te ção in- 
di vi du al (EPI) pa ra de sen vol ver su as ati vi da des, no mês
pas sa do.

Os EPI fal ta ram, so bre tu do, en tre agen tes co mu ni tá- 
ri os de saú de e os agen tes de en de mia. Em ju nho, ape- 
nas 32% de les re ce be ram es se ti po de item, por ini ci a ti- 
va dos res pec ti vos em pre ga do res. O ín di ce es tá so men te
um pou co aci ma do re gis tra do em abril, de 19,65%.

Os apon ta men tos fo ram ela bo ra dos com ba se em
uma se gun da de vo lu ti va do es tu do A Pan de mia de Co- 
vid-19 e os Pro fis si o nais de Saú de Pú bli ca no Bra sil. O
le van ta men to ou viu 2.138 pro fis si o nais da saú de pú bli- 
ca, de to dos os ní veis de aten ção e re giões do país, en tre
os di as 15 de ju nho e 1º de ju lho.

A amos tra gem é com pos ta por 40% de agen tes co mu- 
ni tá ri os e agen tes de con tro le de en de mia, 20,8% de pro- 
fis si o nais de en fer ma gem, 14,7% de mé di cos e 23,8% de
ou tros pro fis si o nais do seg men to.

A pri mei ra fa se do es tu do, re a li za da em abril, foi cos- 
tu ra da a par tir da per cep ção de 1.456 tra ba lha do res.
Além de am pli ar o nú me ro de en tre vis ta dos, os pes qui- 
sa do res bus ca ram in ves ti gar as pec tos re la ti vos a saú de
men tal, as sé dio mo ral e tes ta gem dos pro fis si o nais.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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HA MIL TON RA PO SO
Mé di co Psi qui a tra

Amanda

Não se lem bra va que san gue ti nha aque le
gos to. Meio me tá li co. Pe ga jo so. Es tra nho.
Não sa bia há quan to tem po es ta va dei ta da.
O chão pa re cia uma pe dra de ge lo. Acor dou
aos pou cos. Mui ta dor. Es ta va de bru ços. A
per na di rei ta nu ma po si ção es tra nha. Sen- 
tia-se su fo ca da. Pes co ço fe ri do. E san gue.
Mui to san gue. Aos pou cos re co bra a cons ci- 
ên cia. “Meu Deus, se rá que con si go sair da- 
qui?”. Não con se gue gri tar, pe dir so cor ro.
“Vou mor rer.” As lá gri mas se mis tu ram ao
so fri men to. Dor. Mui ta dor. Es cu ta al go. Um
gri to ou um sus sur ro? Di fí cil dis tin guir. Al- 
guém a er gue. “Ele vol tou.” Cho ra in con tro- 
la vel men te. Não co nhe ce quem a car re ga.
Não dá pa ra en xer gar ou ou vir. Ele ten ta ex- 
pli car e em res pos ta só re ce be um cho ro
cheio de de ses pe ro. Ele cho ra tam bém.
“Quan ta mal da de.” Per ce be que foi co lo ca- 
da num car ro e que es tão em mo vi men to. Há
mais al guém no car ro. Uma cri an ça, tal vez.
“O que es tá acon te cen do?” O veí cu lo pa ra.
“Não con si go mais.” Al guém gri ta so cor ro e
lo go é car re ga da. Des maia. Vi a gem da cons- 
ci ên cia até a in cons ci ên cia. O so no é tu mul- 
tu a do. Su fo can te. “Vou mor rer?”

Cin co di as de pois de sua che ga da ao hos- 
pi tal, Aman da fi nal men te acor da. Ain da é
di fí cil abrir os olhos. Ten ta fa lar, mas não
con se gue. Tem al go em sua gar gan ta. Um
ho mem ten ta ex pli car o que es tá acon te cen- 
do, mas ela não en ten de. Man ter-se acor da- 
da é um de sa fio. Não con se gue me xer os bra- 
ços. Re co nhe ce a mãe do seu la do. Mui to
can sa da, dor me mais um pou co. Acor da
mais tar de. Des sa vez per ce be o am bi en te
em que es tá. Pa re ce um hos pi tal. O mé di co,
Dr. Ro dol fo, con ver sa com ela: “Olá, Aman- 
da. Es ta mos mui to fe li zes que vo cê es te ja
acor da da. Vo cê es tá no hos pi tal. Che gou
mui to ma chu ca da e ti ve mos que co lo car um

tu bo pra aju dá-la a res pi rar.”Aman da co me- 
ça a cho rar. “Eu so bre vi vi”, pen sa. “So bre vi- 
vi”.

Ao lon go dos di as, Aman da re co bra os
seus sen ti dos. O mé di co ex pli ca, fi nal men te,
que ela che gou ao hos pi tal mui to gra ve. Le- 
sões no cor po in tei ro. Ha via re ce bi do gol pes
de fa ca, so cos e pon ta pés. To dos su fi ci en tes
pa ra pro vo car a sua mor te, que te ria ocor ri- 
do se um vi zi nho não ti ves se in ter ce di do,
en tra do na ca sa e a res ga ta do. “Vo cê lem bra
o que acon te ceu com vo cê Aman da?” O ace- 
no com a ca be ça vem acom pa nha do de no- 
vas lá gri mas. A re cu pe ra ção foi len ta. Após
dez di as de UTI, Aman da foi trans fe ri da pa ra
o quar to. Ali aguar da vam fa mi li a res e ami- 
gos, to dos fe li zes com sua re cu pe ra ção.
Aman da se sen tia en ver go nha da. “Mãe, pe- 
de pra to do mun do sair. Que ro des can sar
um pou co.”

Me ses de pois de ter re ce bi do al ta, um ad- 
vo ga do da fa mí lia fez uma vi si ta. “Aman da, o
juiz mar cou o dia de seu de poi men to.” No
dia mar ca do, Aman da acor da ce do. Ves te-se
sem mui ta ce rimô nia e se gue pa ra o fó rum.
A fa mí lia vai em pe so. É tan ta gen te que pro- 
vo ca até ri sos. “Pa re ço uma rai nha, se gui da
pe la mi nha guar da de hon ra.” Per ma ne ce- 
ram ao seu la do du ran te to do o de poi men to.
Na sa la es ta va Da ni el, al ge ma do e ca bis bai- 
xo. Per ma ne ceu a pe di do da ví ti ma. “Não
vou di zer na da que não sai ba.” Nem pa re cia
o ho mem que fu giu da ca sa com a cer te za de
que te ria ma ta do a es po sa. “Aman da, pre ci- 
sa mos que vo cê re la te tu do o que acon te ceu.
Ima gi no que não se ja fá cil, mas é pre ci so que
vo cê nos con te tu do do que se lem bra. Não
te nha pres sa”, dis se o juiz.

“Co nhe ci Da ni el quan do es tá va mos na
fa cul da de. Ele cur san do di rei to e eu ar qui te- 
tu ra. Fo mos apre sen ta dos por um ami go em
co mum. Ani ma do e fes ti vo. Não de mo rou
en ga ta mos um re la ci o na men to. Ele sem pre
mui to ciu men to, mas re ser va do. Ja mais im- 
pu nha su as von ta des. As ve zes re cla ma va

das rou pas que eu ves tia ou da saí da com as
ami gas. Tu do nor mal. Na mo ra mos du ran te
três anos. Ele lo go foi apro va do num bom
con cur so pú bli co, en quan to eu es ta va tra ba- 
lhan do num es cri tó rio de ar qui te tu ra. Ca sa- 
mos. Ca sa men to dos so nhos, sa be? Meu pai
já ha via fa le ci do há al guns anos, mas mi nha
mãe es ta va mui to fe liz, apro va va a união.
Me ni no de fa mí lia boa, di zia ela. De pois da
lua mel, vol ta mos à ro ti na. Es tá va mos mo- 
ran do num apar ta men to mui to bom, que
ha vía mos com pra do com nos sas eco no mi as
e com a aju da dos nos sos pais. Um brin co.
Cer ta noi te, saí mos pa ra jan tar e no res tau- 
ran te en con tra mos com um ami go de es co-
la. Ele nos cum pri men tou e dis se que fa zía-
mos um be lo ca sal.

Che gan do em ca sa Da ni el me ques ti o nou
e dis se que não gos tou do jei to que ele ti nha
fa la do co mi go. Re tru quei com um ri so. Nes- 
se dia re ce bi um ta pa. Fi quei sem re a ção,
mas na ma nhã se guin te, Da ni el pe diu des-
cul pas. Acei tei, mas aqui lo vi rou ro ti na. Não
con ta va na da pa ra mi nha mãe ou meus ir-
mãos, na cer te za de que tal vez es ti ves se fa-
zen do al go er ra do. Três me ses de agres são.
Can sei. De pois de um dia de mui ta dis cus-
são, dis se a ele que aqui lo não ia dar cer to.
Pe guei a cha ve do car ro e co me cei a cor rer
na di re ção da por ta. A pres sa não era me do
de ser agre di da, mas de de sis tir. Ama va de- 
mais aque le ho mem. Da ni el blo que ou a por-
ta e sem fa lar deu o pri mei ro so co. De pois
mais um. Sen ti uma sen sa ção es tra nha na
bar ri ga. Ele me acer tou com uma fa ca. Caí e
no chão, ele chu tou mi nhas per nas, tron co e
pes co ço. Acho que de pois des mai ei. Não
lem bro de mui ta coi sa de pois dis so. Me dis-
se ram que um vi zi nho me aju dou.”

Aman da tre mia. Ain da sen tia do res no
cor po. Ver go nha de su as es co lhas. “Dou tor,
de via ter saí do de ca sa de pois que ele me deu
o pri mei ro ta pa. Mas não ti ve co ra gem. Por
quê, Da ni el? O que te fiz?” Saiu da sa la sem
su as res pos tas. Uma so bre vi ven te.

EM TEMPOS DE PANDEMIA

Reflexão sobre as representações sociais do idoso

Em tem pos de pan de mia, o me do ou o
sen ti men to de cul pa re a cen de um ve lho e
no vo dis cur so de pre o cu pa ção com os mais
ve lhos, o “cui de dos ido sos”. A so ci e da de que
se diz pre o cu pa da, é a mes ma so ci e da de que
agri de, ex plo ra e ex põe o ido so a to das as for- 
mas de ris cos. Um com por ta men to am bi va- 
len te em meio ao co ro na ví rus. Ques ti o no o
que de ve ria ser in da ga do às au to ri da des pú- 
bli cas, do que re pre sen ta o ido so? O que re- 
pre sen ta o en ve lhe cer den tro de um con tex- 
to so ci al? Cal lis (1996) quan do tra tou des te
as sun to e fez vá ri as ci ta ções de so ci e da des
em re la ção ao en ve lhe ci men to dos seus po- 
vos. Se gun do ele, os es qui mós quan do en ve- 
lhe ci am e per di am su as for ças pa ra o tra ba- 
lho, eram in ci ta dos pe los mais jo vens ao sui- 
cí dio. Na Áfri ca, os ho ten to tes, um po vo nô- 
ma de do su do es te afri ca no, se pa ra va os ido- 
sos lú ci dos e os não lú ci dos, e aque les que ti- 
nham per di do a lu ci dez, eram iso la dos da
co mu ni da de e dei xa do pa ra trás. No Ja pão,
os ido sos eram con du zi dos aos cu mes das
mon ta nhas, as mon ta nhas da mor te, e daí
sa cri fi ca dos. Na Ter ra do Fo go, em Ushu aia,
a úl ti ma ci da de an tes da An tár ti da, os ido sos
eram re co nhe ci dos co mo de ten to res do sa- 
ber e ga nha vam pri vi lé gi os es pe ci ais, co mo
uma es po sa mais jo vem.

 

Exis te re la to de que na Chi na, Con fú cio,
em sua sa be do ria, ins ti ga va os mais no vos
afir man do “que é aos 60 anos que o ho mem
se tor na ca paz de li ber tar seu cor po e es pí ri- 
to.”

O Li vro de Pro vér bi os diz que: “Quem faz
si nais ma li ci o sos com os olhos pla ne ja o
mal; quem fran ze os lá bi os já es tá a meio ca- 
mi nho da prá ti ca do que é ruim. O ca be lo
gri sa lho é uma co roa de ex pe ri ên cia e es- 
plen dor, que de ve ser con quis ta da me di an te
uma vi da jus ta. Mui to me lhor é o ho mem
pa ci en te que o guer rei ro, mais va le con tro lar
as emo ções e os ím pe tos do que con quis tar
to da uma ci da de.” Si mo ne de Be au voir (En- 
saio so bre a ve lhi ce – 1970) “Pa ra a so ci e da- 
de, a ve lhi ce apa re ce co mo uma es pé cie de
se gre do ver go nho so…com re la ção às pes so- 
as ido sas, es sa so ci e da de não é ape nas cul- 
pa da, mas cri mi no sa. Abri ga da por mi tos da
ex pan são e da abun dân cia, tra ta os ve lhos
co mo pá ri as…” Se gun do o IB GE, em 2025, a
po pu la ção bra si lei ra es ti ma da se rá de 322
mi lhões de pes so as, sen do que 34 mi lhões
com ida de aci ma de 65 anos, re pre sen tan do
mais de 15% da po pu la ção to tal, por tan to 34
mi lhões de ci da dãos e ci da dãs que de ve ri am
se en con trar em qual quer uma das ocu pa- 
ções re co nhe ci das e de fi ni das por lei e não
co mo pá ri as da so ci e da de, jo ga dos à pró pria
sor te ou abri ga dos por ca ri da des e so bre vi- 
ven do às cus tas de ces tas bá si cas ou de au xí- 
li os emer gen ci ais.

Cou ti nho (Ci da da nia, de mo cra cia e edu- 
ca ção – 1999) afir ma que “Pres si o na dos pe la
que da da ta xa de lu cro mo ti va do pe la re ces- 
são que sem pre aba la o ca pi ta lis mo, os lí de- 
res bur gue ses bus cam o fim do es ta do de
bem-es tar e ao con jun to de di rei tos so ci ais
con quis ta dos pe los tra ba lha do res, de vol- 
ven do ao mer ca do a re gu la ção de ques tões
co mo edu ca ção, saú de, ha bi ta ção e pre vi- 
dên cia so ci al, pro va de que os di rei tos so ci- 
ais não in te res sam pa ra a bur gue sia. Em al-
gum mo men to po de até to le rá-los e ten tar
usar em seu fa vor, mas se em pe nham em li- 
mi tá-los e su pri mi-los, sem pre..” O en ve lhe- 
ci men to é uma fa se da vi da com ca rac te rís ti- 
cas pró pri as, en tre tan to, a so ci e da de que fa- 
la em “cui dar dos ido sos”, é a mes ma que
apoia as res tri ções so ci ais bur gue sas e é a
mes ma que re co nhe ce a ve lhi ce co mo per da
da be le za fí si ca, per da do co nhe ci men to e
que acha que to do ido so é in ca paz. O ido so
não é so men te uma pes soa a ser cui da da e
pro te gi da, ele pre ci sa an tes, ser vis to e es tar
pre sen te na so ci e da de co mo ci da dão, com
to dos os di rei tos a se rem exer ci dos.

A ex pec ta ti va de vi da de qual quer pes soa
não re pre sen ta so men te a au sên cia de do en- 
ça. O ho mem ne ces si ta de me lho res con di- 
ções de sa ne a men to, po lí ti cas pú bli cas na
área so ci al, pre ser va ção do meio am bi en te,
sis te ma de saú de pú bli co e re so lu ti vo, se gu- 
ran ça, ren da mí ni ma ne ces sá ria pa ra so bre-
vi vên cia com dig ni da de e res pei to.

WEL LI TON RE SEN DE*
*Au di tor Fe de ral – Ven ce dor do Prê mio In no va re (wel li -
ton.re sen de@yahoo.com.br)

Equi lí brio
Or ça men tá rio: es se
prin cí pio ain da va le?

Os prin cí pi os or ça men tá ri os são pre mis sas a se rem ob ser va- 
das na ela bo ra ção e na exe cu ção da lei or ça men tá ria. O prin cí pio
mais co men ta do no mo men to é o do equi lí brio. Es se fun da men to
foi con ce bi do nos ide ais li be rais dos eco no mis tas clás si cos
(Smith, Say, Ri car do).

No en tan to, com o keynesianismo (a par tir dos anos 1930) hou- 
ve um de clí nio na ideia do equi lí brio, jus ti fi can do a in ter ven ção
do go ver no nos pe río dos de re ces são, es pe ci al men te pa ra fi nan ci- 
ar in ves ti men tos com po ten ci al de ge ra ção de em pre go.

Nes sa ló gi ca, ad mi tia-se o dé fi cit (e o con se quen te en di vi da- 
men to) e seu fi nan ci a men to. Eco no mi ca men te ha ve ria com pen- 
sa ção, pois a uti li za ção de re cur sos oci o sos ge ra ria mais em pre go,
mais ren da, mais re cei ta pa ra o go ver no e, fi nal men te, re co lo ca ria
a eco no mia na sua ro ta de cres ci men to.

No Bra sil, a Cons ti tui ção Fe de ral de 1988 ado tou uma pos tu ra
mais re a lis ta. Propôs o equi lí brio en tre as ope ra ções de cré di to e
as des pe sas de ca pi tal. O art. 167, in ci so III, ve da: “a re a li za ção de
ope ra ções de cré di tos que ex ce dam o mon tan te das des pe sas de
ca pi tal ….”. O en di vi da men to só po de ser ad mi ti do pa ra a re a li za- 
ção de in ves ti men to ou aba ti men to da dí vi da. Ou se ja, de ve-se
evi tar to mar di nhei ro em pres ta do pa ra des pe sa cor ren te (de ma- 
nu ten ção da má qui na es ta tal), con tu do é per mi ti do dé fi cit pa ra
as des pe sas de ca pi tal (in ves ti men tos). Es sa pre cei to sim ples,
cha ma da de “re gra de ou ro”, é de gran de im por tân cia pa ra as fi- 
nan ças pú bli cas do país, ten do si do re for ça da pe la Lei de Res pon- 
sa bi li da de Fis cal (LRF, art. 12, § 2º): “O mon tan te pre vis to pa ra as
re cei tas de ope ra ções de cré di to não po de rá ser su pe ri or ao das
des pe sas de ca pi tal cons tan tes do pro je to de lei or ça men tá ria.”

Ou tra no vi da de no or de na men to das fi nan ças pú bli cas do país
e que se re la ci o na à ten ta ti va de man ter o or ça men to equi li bra do
é a ins ti tui ção do cha ma do No vo Re gi me Fis cal (PEC do con ge la- 
men to dos gas tos), ins ti tuí dos pe la Emen da Cons ti tu ci o nal nº 95,
de 2016 (art. 106 do ADCT), vá li do por 20 anos a par tir de sua pro- 
mul ga ção. To dos os Po de res e Ór gãos autô no mos da União pas sa- 
ram a ser obri ga dos a obe de cer a um li mi te pa ra a des pe sa pri má- 
ria (gas tos que não in clu em o pa ga men to dos ju ros da dí vi da pú- 
bli ca), que te ve por ba se aque la ve ri fi ca da no exer cí cio de 2016,
de vi da men te cor ri gi da por ín di ce in fla ci o ná rio.

No en tan to, o efei to da pan de mia tam bém che gou às fi nan ças
pú bli cas na ci o nais. O De cre to Le gis la ti vo nº 6/2020, de cla rou ca- 
la mi da de pú bli ca pa ra fins do cum pri men to da LRF, até o dia 31
de de zem bro de 2020. Con vém res sal tar, que es ta foi a pri mei ra
vez que a na ção fez uso da pre vi são do art. 65 da Lei Fis cal: “Art.
65. Na ocor rên cia de ca la mi da de pú bli ca re co nhe ci da pe lo Con- 
gres so Na ci o nal, no ca so da União, ou pe las As sem bléi as Le gis la- 
ti vas, na hi pó te se dos Es ta dos e Mu ni cí pi os, en quan to per du rar a
si tu a ção: I – se rão sus pen sas a con ta gem dos pra zos e as dis po si- 
ções es ta be le ci das nos arts. 23, 31 e 70; II – se rão dis pen sa dos o
atin gi men to dos re sul ta dos fis cais e a li mi ta ção de em pe nho pre- 
vis ta no art. 9°. Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se o dis pos to no ca put no
ca so de es ta do de de fe sa ou de sí tio, de cre ta do na for ma da Cons- 
ti tui ção.”

Nes se sen ti do, União, Es ta dos e Mu ni cí pi os es ta rão dis pen sa- 
dos de atin gir os re sul ta dos fis cais e tam bém de obe de cer à obri- 
ga to ri e da de de li mi tar em pe nhos quan do a des pe sa pú bli ca se
ele var. Por tan to, até o fim do ano, po dem alo car re cur sos pa ra o
com ba te ao co ro na ví rus com mai or fa ci li da de.

Uma ou tra car ta da nas fi nan ças pú bli cas foi da da pe lo Mi nis- 
tro Ale xan dre de Mo ra es (Su pre mo Tri bu nal Fe de ral) que afas tou,
ex cep ci o nal men te, a in ci dên cia dos ar ti gos 14, 16, 17 e 24 da LRF e
114, ca put, e pa rá gra fo 14, da Lei de Di re tri zes Or ça men tá ri as de
2020 (LDO 2020). Com a li mi nar, es tá dis pen sa da a exi gên cia de
es ti ma ti vas de im pac to or ça men tá rio-fi nan cei ro e de com pa ti bi- 
li da de com a LDO. Cai tam bém a exi gên cia de de mons tra ção da
ori gem dos re cur sos e da pon de ra ção dos efei tos fi nan cei ros do
au men to de gas tos tri bu tá ri os in di re tos e des pe sas obri ga tó ri as
de ca rá ter con ti nu a do. Por ou tro la do, a “PEC do Or ça men to de
Guer ra”, au to ri zou o go ver no a vi o lar a “re gra de ou ro” pa ra uti li- 
zar re cur sos (ob ti dos com a emis são de tí tu los) ori gi nal men te
des ti na dos à ro la gem da dí vi da pú bli ca (re fi nan ci a men to do prin- 
ci pal) no pa ga men to de seus ju ros e en car gos.

Res pon den do per gun ta que dá tí tu lo a es te ar ti go: do pon to de
vis ta for mal, o prin cí pio do equi lí brio or ça men tá rio es tá sus pen- 
so, pe lo me nos até o dia 31 de de zem bro de 2020.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O primeiro projeto,  institui o Conselho Municipal das Escolas Comunitárias da capital
maranhense, assim como o Fundo Municipal em Defesa e Manutenção destas 

CÂMARA DE SAO LUÍS

Projeto cria fundos para
esporte amador

O
Ple ná rio da Câ ma ra Mu ni ci- 
pal de São Luís apro vou nes- 
ta ter ça-fei ra (28), du ran te 
ses são ex tra or di ná ria hí bri- 

da, pro je tos de lei, de au to ria do ve re- 
a dor Ge ni val Al ves (Re pu bli ca nos), 
que be ne fi ci am di re ta men te as es co- 
las co mu ni tá ri as da ca pi tal e o es por te 
ama dor.

O pri mei ro pro je to, que se guiu pa ra 
san ção do pre fei to Edi val do Ho lan da 
Jú ni or (PDT), ins ti tui o Con se lho Mu- 
ni ci pal das Es co las Co mu ni tá ri as da 
ca pi tal ma ra nhen se, as sim co mo o 
Fun do Mu ni ci pal em De fe sa e Ma nu- 
ten ção des tas ins ti tui ções de en si no.

A pro pos ta pi o nei ra vi sa 

ade quar à Le gis la ção da 

ci da de, be ne fi ci an do 

di re ta men te mi lha res de 

cri an ças e jo vens que 

es tu dam nes te ti po de 

es co la, que pres ta 

re le van tes ser vi ços à 

so ci e da de, 

prin ci pal men te em 

re giões, cu jos 

mo ra do res, pos su em

O PRIMEIRO PROJETO SEGUIU PARA SANÇÃO DO PREFEITO EDIVALDO HOLANDA JUNIOR

po der aqui si ti vo bai xo.

Se gun do o pro je to, o Fun do se rá 
man ti do pe lo Mu ni cí pio, que de ve rá 
ter a de vi da do ta ção em seu or ça men- 
to anu al. Pre vê tam bém que a Pre fei- 
tu ra di re ci o ne até 5% do va lo res ar re- 
ca da dos com os royalties da ex plo ra- 
ção na ci o nal de pe tró leo, gás na tu ral e 
re cur sos hí dri cos pa ra ma nu ten ção 
das uni da des de en si no.

Já o Con se lho de ve rá ser com pos to 
por até dez mem bros ti tu la res – e seus 
res pec ti vos su plen tes – que se rão 
oriun dos do Po der Pú bli co e da so ci e- 
da de ci vil or ga ni za da.

O Fun do Mu ni ci pal de In cen ti vo ao 
Es por te Ama dor tam bém pre vê o di- 
re ci o nan do, por par te da Pre fei tu ra, 
de re cur sos ar re ca da dos pa ra ma nu-
ten ção de di ver sas mo da li da des es-
por ti vas em São Luís.
O pro je to   se guiu pa ra san ção do Exe- 
cu ti vo.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Dino sanciona lei que firma parceria com Unicef

O UNICEF IRÁ APRESENTAR UM PLANO DE TRABALHO À SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR (SEDIHPOP)

Em reu nião vir tu al re a li za da na
ma nhã des ta quin ta-fei ra (30), o go- 
ver na dor Flá vio Di no anun ci ou a san- 
ção da lei que au to ri za o in ves ti men to
de R$ 500 mil em par ce ria com o Fun- 
do das Na ções Uni das pa ra a In fân cia
(Uni cef). A ação faz par te da im plan- 
ta ção do Pro gra ma de País 2017-2021
da en ti da de, e se rão es tru tu ra das
ações es pe ci a li za das pa ra a pro te ção
e cui da do de cri an ças e ado les cen tes
ex cluí dos ou vul ne rá veis.

O Uni cef irá apre sen tar um Pla no
de Tra ba lho à Se cre ta ria de Di rei tos
Hu ma nos e Par ti ci pa ção Po pu lar (Se- 
dih pop), con ten do es pe ci fi ca ções so- 
bre as ações a se rem exe cu ta das e as
obri ga ções de ca da uma das par tes.

“Com ale gria in for mo que fi nal- 
men te foi san ci o na da a lei que au to ri- 
za a par ce ria com o Uni cef e o Go ver- 
no do Ma ra nhão, co mo ha vía mos nos

com pro me ti do. Che ga mos a um fi nal
fe liz”, dis se o go ver na dor Flá vio Di no
du ran te a reu nião.

De acor do com Flo ren ce Bau er, re- 
pre sen tan te do Uni cef no Bra sil, “a
par ce ria com o es ta do do Ma ra nhão,
ape sar do con tex to di fí cil da pan de- 
mia, es tá ca da vez mais for ta le ci da e
ge ran do mais re sul ta dos”.

Se gun do a co or de na do ra do Uni cef
no ter ri tó rio Amazô ni co, Anyoli Sa na- 
bria, o Ma ra nhão é um es ta do van- 
guar da no ter ri tó rio. “Te nho acom pa- 
nha do o es for ço do Go ver no do Ma ra- 
nhão, es ta mos mui to con ten tes pe la
con tri bui ção. Tra ba lha mos com no ve
es ta dos e o Ma ra nhão é van guar da,
pi o nei ro, con se gue mo de lar mui tas
ações e in ter ven ções”.

Tam bém par ti ci pa ram da reu nião
os se cre tá ri os Mar cos Pa che co, da
pas ta de Po lí ti cas Pú bli cas; Fran cis co

Gon çal ves, da Se dih pop; e Ofé lia Sil-
va, co or de na do ra do es cri tó rio do
Fun do das Na ções Uni das pa ra a In- 
fân cia (Uni cef) no Ma ra nhão.

 Flá vio Di no anun ci ou a

san ção da lei que

au to ri za o in ves ti men to

de R$ 500 mil em

par ce ria com o Fun do

das Na ções Uni das pa ra

a In fân cia (Uni cef)
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Co vid na li ve

NA SA no Ma ra nhão?

Fer ro via Ca ra jás

“Is so, faz es sa ca ri nha de fi lha da pu ta que
vo cê já vai…”.

Du ro na que da (1)

Du ro na que da (2)

No vas be lis ca das
As tro cas de far pas en tre o go ver na dor do Ma ra nhão Flá vio Di- 

no (PC doB) e o pre si den te  Jair Bol so na ro (sem par ti do) ga nha- 
ram, es ta se ma na, no vo ca pí tu lo em bu ti do de ar ti ma nhas e olha- 
res pa ra 2022. No dia em que o país re gis tra mais de 90 mil mor tes
por cau sa do no vo co ro na ví rus, Bol so na ro se gue cri ti can do as
me di das de pro te ção à po pu la ção, to ma das pe los go ver na do res,
que, se gun do to dos os es tu dos ci en tí fi cos, ca so não fos sem to ma- 
das, o Bra sil te ria pe lo me nos o do bro de mor tos.

Foi com ba se nos nú me ros de mor tes até se gun da-fei ra, acres- 
cen ta dos ao de de sem pre ga dos no país, que Flá vio Di no es cre veu
ao ocu pan te do Pla nal to a se guin te pro vo ca ção: “Con si de ran do
es te ce ná rio de sa fi a dor, gos ta ria de su ge rir uma reu nião li de ra da
por V. Exa. com os go ver na do res e os pre si den tes das con fe de ra- 
ções em pre sa ri ais e cen trais sin di cais pa ra que pos sa mos cons- 
truir um ‘Pac to Na ci o nal Pe lo Em pre go’, com me di das emer gen ci- 
ais de ge ra ção de em pre go e ren da”. São es ca ra mu ças po lí ti cas di- 
re tas e que to cam na fe ri da.

Na ter ça-fei ra, quan do o pre si den te vol tou ao ex pe di en te, de- 
pois do iso la men to por con ta de ha ver con traí do a co vid-19, ele
de bo chou, fa lan do aos seus fi eis se gui do res na por ta do Pa lá cio
da Al vo ra da. “Tem go ver na dor ago ra que quer que eu fa ça um
pac to pe lo em pre go. Mas ele con ti nua com o es ta do de le fe cha- 
do”. Na ré pli ca, Di no re ba teu: “Con si de ro que o de sem pre go não é
as sun to a ser tra ta do com iro ni as”. E con cluiu em men sa gem no
twit ter, que o te ma tão sé rio não de ser tra ta do no “cer ca di nho” do
Al vo ra da. “Por is so, in sis to na ideia do Pac to Na ci o nal pe lo Em- 
pre go”.

En quan to is so, a pan de mia avan ça de vas tan do vi das, em pre- 
gos e fe chan do em pre sa das co mo nun ca an tes na his tó ria. Na ma- 
nhã de on tem, o Pa lá cio do Pla nal to con fir mou que a pri mei ra-
da ma Mi chel le Bol so na ro, 38, tes tou po si ti vo pa ra co vid-19, mas
es ta va em bom ba es ta do de saú de. Por sua vez, o mi nis tro da Ci- 
ên cia, Tec no lo gia e Ino va ção, Mar cos Pon tes tam bém pe gou o
covid19. Ele é o quin to mi nis tro de Bol so na ro a con trair a do en ça,
mas o pre si den te apa re ceu no va men te, on tem, sem más ca ra, nu- 
ma aglo me ra ção de apoi a do res na Bahia, on de mon tou um ca va- 
lo e saiu cum pri men tan do pes so as.

O mi nis tro Mar cos Pon tes anun ci ou ter pe ga do a co vid-19, na
quar ta-fei ra (29), ao fi nal de uma trans mis são ao vi vo, com o se na- 
dor Ro ber to Ro cha (PSDB). O en con tro vir tu al dis cu tiu o uso do
cen tro de lan ça men to de Al cân ta ra, no Ma ra nhão.

Na cha ma da pa ra a li ve com Mar cos Pon tes, Ro ber to Ro cha
dis se que iria de ba ter a in dús tria bi li o ná ria ae ro es pa ci al, “mui to
im por tan te pa ra o Ma ra nhão”. E en tu si as mou-se: “É a NA SA que
che ga ao Ma ra nhão”.

O vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, es tá na ex pec ta ti va de, fu- 
tu ra men te, o Ma ra nhão se be ne fi ci ar dos re cur sos do Fun do Na- 
ci o nal de De sen vol vi men to Fer ro viá rio co mo com pen sa ção fi- 
nan cei ra da ex plo ra ção da Es tra da de Fer ro Ca ra jás, por mais três
dé ca das, no seu ter ri tó rio.

 

Do de sem bar ga dor Jo sé Eer nes to Man zi, ao ou vir, da OAB-SC,
pe di do ex pli ca ções so bre ofen sa à ad vo ga da Ro ber ta Mar tins Ma ri- 
nho Vi an na Ne ves, du ran te ses são vir tu al da 3ª Câ ma ra do Tri bu- 
nal Re gi o nal do Tra ba lho da 12ª Re gião.

 

O de pu ta do es ta du al Ro ber to Cos ta (MDB) quer ga- 
nhar, no can sa ço, Ro se a na Sarney, o no me pre fe ri do e

úni co com po ten ci al elei to ral no par ti do, pa ra dis pu tar
a pre fei tu ra de São Luís em no vem bro. Ro se a na, por sua vez, des- 
con ver sa: nem sim nem não.

 
O MDB es tá em dú vi da pro fun da so bre as elei ções de

no vem bro. Em bo ra sen do o mai or par ti do em nú me ro
de fi li a dos no país e um dos mai o res em Fun do Par ti- 

dá rio. A le gen da sar neís ta no Ma ra nhão tem co mo op- 
ção apoi ar o ex-juiz Car los Ma dei ra, ou Edu ar do Brai de.

 
É gol pe! O de pu ta do es ta du al Ar nal do Me lo (MDB) te ve

o ce lu lar clo na do e os gol pis tas es tão o usan do com li- 
ga ções, pe din do aju da em no me do par la men tar, de

mai or tem po de man da to na As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão.

O pre fei to li cen ci a do de Pa ço do Lu mi ar, Do min gos Du tra (PC- 
doB), de pois de um ano que so freu um AVC gra ve, já pas sou por
on ze ci rur gi as e fal ta mais uma. Po rém, seu es ta do de saú de é
bom, mas ele não es tá in te res sa do na elei ção 2020.

A pri o ri da de de Du tra é cui dar da re cu pe ra ção ple na da saú de
e es pe rar as elei ções de 2022 pa ra ten tar um man da to na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Até ago ra ele tem si do um vi to ri o so na lu ta tra va- 
da pe la vi da. Pe lo que ele pas sou, Du tra es tá em ex ce len te es ta do.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020
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Alumar celebra 40 anos de implantação em São Luís

No dia 31 de julho de 1980, o plantio de 
uma muda de Ipê-amarelo celebrou o iní-
cio do Consórcio de Alumínio do Maranhão. 
Formado pelas empresas Alcoa, Rio Tinto e 
South32, a Alumar sempre esteve presente na 
vida econômica, social e cultural no estado. 
Investimentos, parcerias, pesquisas, geração 
de emprego e renda, qualificação profissional 
e ações sustentáveis na fabricação da alumina 
deram à Alumar, ao longo dessas quatro dé-
cadas, seu caráter de liderança no segmen-
to. De maneira ativa e participativa, a Alumar 
conquistou excelência operacional por meio 
do absoluto respeito pela vida, diversidade, 
meio ambiente e sustentabilidade, além de 
intensa participação nas comunidades com 
foco nas áreas da educação, geração de em-
prego e renda e engajamento.

O Maranhão viu sua economia ganhar um 
novo impulso com a instalação da Alumar, ao 
receber um dos maiores projetos privados na 
área industrial até então implantado no país. 
O investimento total na planta, desde a inau-
guração, ultrapassa os US$ 5.4 bilhões propi-
ciando, sobretudo aos maranhenses, capaci-
tação profissional, emprego e oportunidades 
de negócios.

A Alumar reconhece em suas pessoas a ra-
zão de seu sucesso. O Consórcio promove a 

gestão da diversidade e incentiva uma cultura 
de estímulo ao conhecimento e de inclusão. 
Segundo o diretor do Consórcio, Helder Tei-
xeira, “a presença dos colaboradores, comu-
nidade e população na vida diária da Alumar 
nos enche de orgulho, ao mesmo tempo que 
aumenta a nossa responsabilidade em rela-
ção ao nosso sucesso, cujo sentido é também 
o triunfo pessoal e profissional de cada um”.

A Alumar tem hoje em seu efetivo cerca de 
90% de mão de obra maranhense e tem traba-
lhado junto às empresas prestadoras de ser-
viços para garantir que grande parte dos co-
laboradores que atuam nas áreas da fábrica 
sejam moradores das comunidades vizinhas 
à planta. Esse número expressivo confirma o 
compromisso e apoio ao desenvolvimento local.

A Alumar também contribui com o desen-
volvimento social e econômico da região por 
meio de apoio à cultura, saúde, educação, trei-
namentos e cursos profissionalizantes que se 
somam às iniciativas do Instituto Alcoa que, em 
2020, completou 30 anos de apoio em prol das 
comunidades. Há três décadas, essa parceria 
vem desenvolvendo e transformando coleti-
vamente as comunidades de São Luís, a fim de 
torná-las mais inclusivas e menos desiguais. 
Essas iniciativas beneficiaram ao longo dos 40 
anos, centenas de milhares de pessoas e or-

ganizações como o Banco de Leite Humano, 
Hospital da Mulher, a construção do Centro 
de Ensino Professor Mário Meireles (única es-
cola de ensino médio da área rural), Unidade 
de Saúde 24h na Zona Rural e construção da 
Casa Familiar Rural. Os investimentos sociais 
ultrapassaram R$ 22 milhões de reais nos úl-
timos 10 anos.

Em harmonia com o complexo industrial, 
está o Parque Ambiental que completou 24 
anos, no dia 30 de julho. Em uma área de 1.800 
ha que abriga mais de 200 espécies da flora 
e uma enorme variedade da fauna local esse 
projeto pioneiro no estado é a maior reser-
va de preservação da biodiversidade da ilha. 
Desde que foi inaugurado, o Parque Ambien-
tal recebeu mais de 160 mil visitantes entre 
estudantes, professores, familiares e comu-
nidades vizinhas, tornando-se um centro de 
referência em educação ambiental, preser-
vação e pesquisa.

O Consórcio possui um sistema de gestão 
integrado que engloba a gestão de qualidade, 
saúde, segurança, meio ambiente, gestão social 
e foi estabelecido com base nas normas NBR 
ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. Em 
2019, obteve a certificação ASI, (Aluminium 
Stewardship Iniative), o mais importante Selo 
de Sustentabilidade na cadeia de valor do alu-

mínio, onde atesta o trabalho consistente da 
empresa em produzir alumina de forma res-
ponsável e sustentável. A Alumar está colocada 
entre as empresas da mais alta reputação nos 
mercados mundiais; um compromisso com 
uma produção capaz de suprir as demandas 
operacionais, sem comprometer os recursos 
necessários para o abastecimento futuro, uma 
sintonia entre sucesso econômico, conserva-
ção ambiental e responsabilidade social.

 

Participação Acionária

REDUÇÃO REFINARIA

Alcoa: 60% Alcoa: 54%

South32: 40% South32: 36%

Rio Tinto Alcan: 10%

Capacidade de Produção

ALUMINA: 3.700.000 toneladas por ano

Movimentação do Porto Alumar

Matérias-primas, insumos, alumina e 
bauxita: 14.500.000 ton/ano

Investimento Total

REDUÇÃO, REFINARIA e 
PORTO: US$ 5.4 bilhõe

 Edivaldo entrega Mercado do Coroadinho 

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior 
entregou nesta quinta-feira (30) 
o novo Mercado do Coroadinho, 
o primeiro de um pacote de dez 

mercados que estão sendo reconstruídos por 
meio do programa São Luís em Obras. Os 
feirantes que trabalham no local e consumi-
dores receberam o novo espaço com muita 
alegria já que agora terão condições dignas 
de trabalho e a certeza de que os produtos 
vendidos estarão dentro das condições sani-
tárias.Também estão sendo reformados pelo 
gestor os equipamentos do Monte Castelo, 
Cohab, Santo Antônio, Bom Jesus, Vila Ba-
canga, Anil, São Francisco, Santa Cruz e Tu-
lhas (Praia Grande).

“Estamos entregando um novo merca-
do aos feirantes e consumidores. O antigo 
mercado estava totalmente insalubre. É um 
equipamento que garante condições mais 
dignas de trabalho aos feirantes e produtos 
com mais qualidade à população do bairro. O 
Mercado do Coroadinho é o primeiro de um 
conjunto de dez que estamos reconstruin-
do. Os próximos a serem entregues serão os 
mercados das Tulhas (Praia Grande) e do Anil 
e, até o fim do ano, iremos entregar todos os 
demais. Esta é mais uma frente importante 
do programa São Luís em Obras, por meio 
do qual estamos reestruturando os merca-
dos da cidade e levando diversas obras de 
infraestrutura para todas das regiões de São 
Luís”, disse o prefeito Edivaldo acrescentando 
que esta é a maior intervenção, em merca-
dos, da história da cidade de São Luís e que 
está sendo feita em sua gestão.  Durante a 
entrega ele esteve acompanhado da primei-
ra dama, Camila Holanda; do vice-prefeito, 
Julio Pinheiro; dos secretários municipais de 
Agricultura, Pesca e Abastecimento, Emer-
son Macedo; de Obras e Serviços Públicos, 
Antonio Araújo; Relações Parlamentares, No-
nato Chocolate; e dos vereadores Ivaldo Ro-
drigues e Nato Junior.

De acordo com o vice-prefeito, Julio Pi-
nheiro, a entrega do mercado é um dos com-
promissos da gestão do prefeito Edivaldo. “A 
falta de estrutura dos mercados de São Luís 
era um problema que precisava ser enfren-
tado e superado. O prefeito Edivaldo assu-
miu este compromisso com a cidade e hoje 
entrega o primeiro dos dez que estamos re-
construindo. Todos estão recebendo obras 
estruturantes que vão garantir mais digni-
dade aos feirantes e mais saúde à popula-
ção na compra do seu alimento”, afirmou.

MERCADO
O novo mercado do Coroadinho tem área total 

de 656 metros quadrados e entre boxes e bancas 
e vai beneficiar 112 feirantes que trabalham no 
local e agora contam com uma estrutura to-
talmente nova, seguindo todos os padrões de 
segurança e sanitários. O espaço conta com 
pias em todas as entradas para que os consu-
midores possam higienizar as mãos antes de 
comprarem os produtos. Os boxes e bancas 
também contam com pias, revestimento em 
cerâmica, instalações elétricas, iluminação. 
Os que manipulam alimentos contam ainda 
com tubulação de gás. Todos os espaços são 
padronizados para garantir que cada feirante 

possa comercializar seus produtos com con-
forto e de forma organizada.

O mercado ganhou novo piso e cobertu-
ra, ventilação natural, saídas de emergência 
e sistema contra incêndio, monitores de vi-
deomonitoramento, área administrativa, ba-
nheiros para uso pelos públicos masculino e 
feminino. O projeto também respeita as nor-
mas de acessibilidade, por isso, foram feitas 
rampas de acesso para pessoas com mobili-
dade reduzida ou em cadeira de rodas, piso 
táctil para deficientes visuais e banheiro para 
uso por pessoas com mobilidade reduzida ou 
em cadeira de rodas.

Também foi feita a recuperação das vias 
do entorno com a execução de serviços de re-
cuperação das tampas de drenagem da Ave-

nida Amália Saldanha e ruas de acesso ao 
mercado. As ruas ao redor receberam nova 
pavimentação. Serviços necessários para ga-
rantir o acesso de consumidores e feirantes 
ao local. “Todo o projeto foi pensado para 
entregar à comunidade um mercado moder-
no e que atendesse a todas as necessidades 
de feirantes e consumidores. Por isso, demo-
limos toda a antiga estrutura e construímos 
um novo mercado da fundação ao teto”, disse 
o titular da Semosp, Antonio Araújo.

O novo mercado do Coroadinho trará di-
versos benefícios para feirantes e consumido-
res, pois se trata de um equipamento moder-
no feito respeitando as normas de segurança 
e sanitárias. Isso dará mais dignidade para o 
trabalho dos feirantes, mais conforto para os 
consumidores, vai incentivar o comércio lo-
cal, além de ser um espaço para escoamento 
da produção da agricultura familiar.

 

SATISFAÇÃO
Os feirantes e consumidores receberam o 

novo mercado com muita satisfação, pois ele 
representa o fim de uma espera de décadas. 
“Eu faço parte deste mercado há 34 anos. Co-
mecei como feirante e agora faço parte da ad-
ministração. O que a gente tinha era um local 
totalmente insalubre para trabalhar. Agora, 
temos um mercado que foi construído exa-
tamente do jeito que os feirante precisavam. 
Com certeza teremos mutos benefícios, o prin-
cipal será o aumento das vendas já que muita 
gente deixou de vir aqui por causa da sujei-
ra”, disse Maria Lucimar Almeida, gerente do 
mercado do Coroadinho.

Mercado do Coroadinho, o primeiro de dez que estão sendo reconstruídos pela Prefeitura

Novo mercado vai beneficiar feirantes e consumidores que trabalham no local e agora contam com uma estrutura totalmente nova, seguindo todos os 
padrões de segurança e sanitários; obra integra programa São Luís em Obras, maior pacote de serviços de infraestrututura da história da cidade

AntesAgora
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A empresa CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.907.486/0001-53, vem, por 
meio do presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR:
Os clientes Cpf Contrato Identificador Parcela/ vencimento
ALDO EMILIO SALDANHA GOMES 924.069.803-59 1532 QUADRA 05 LT 05 10/01/2020 a 10/07/2020
Ranyela Leal Gomes 032.698.063-61 1532 QUADRA 05 LT 05 10/01/2020 a 10/07/2020
ALDO EMILIO SALDANHA GOMES 924.069.803-59 1533 QUADRA 05 LT 06 10/01/2020 a 10/07/2020
Ranyela Leal Gomes 032.698.063-61 1533 QUADRA 05 LT 06 10/01/2020 a 10/07/2020
HORTELINA MARIA DA CONCEICAO 010.194.173-07 1150 QUADRA 20 LT 18 10/01/2020 a 10/07/2020
WANDERLEIA DE SOUSA MORAIS 011.593.423-50 314 QUADRA 31 LT 13 10/01/2020 a 10/07/2020
Freude Dutra Sousa 819.090.803-06 314 QUADRA 31 LT 13 10/01/2020 a 10/07/2020
WANDERLEIA DE SOUSA MORAIS 011.593.423-50 316 QUADRA 31 LT 15 10/01/2020 a 10/07/2020
Freude Dutra Sousa 819.090.803-06 316 QUADRA 31 LT 15 10/01/2020 a 10/07/2020
GILDILEIA DE BRITO MARTINS 004.279.813-28 827 QUADRA 19 LT 28 10/11/2019 a 10/07/2020
D´ANGELO CASTRO SOUZA TIMOTEO 010.656.873-62 1470 QUADRA 28 LT 01-E 10/11/2019 a 10/07/2020
EZEQUIEL ARAUJO DE SOUZA 056.726.753-95 403 QUADRA 34 LT 06 25/10/2019 a 25/07/2020
RAIMUNDA BRITO MACHADO 645.185.153-15 2160 QUADRA 34 LT 12 10/11/2019 a 10/07/2020
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente, efetuem a purgação da mora referente ao contrato de 
compromisso de compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao imóvel acima citados situados no Cidade Jardim, Imperatriz 
– MA, devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto devidamente acrescidas dos 
encargos moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o 
contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato regresso dos 
direitos do retro mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma 
vez operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de direito dos notificados (após realizadas as 
deduções e abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos mesmos no escritório da notificante.

Os clientes Cpf Contrato Identificador Parcela/ vencimento 

ALDO EMILIO SALDANHA GOMES 924.069.803-59 1532 QUADRA 05 LT 05 10/01/2020 a 10/07/2020 

Ranyela Leal Gomes 032.698.063-61 1532 QUADRA 05 LT 05 10/01/2020 a 10/07/2020 

ALDO EMILIO SALDANHA GOMES 924.069.803-59 1533 QUADRA 05 LT 06 10/01/2020 a 10/07/2020 

Ranyela Leal Gomes 032.698.063-61 1533 QUADRA 05 LT 06 10/01/2020 a 10/07/2020 

HORTELINA MARIA DA CONCEICAO 010.194.173-07 1150 QUADRA 20 LT 18 10/01/2020 a 10/07/2020 

WANDERLEIA DE SOUSA MORAIS 011.593.423-50 314 QUADRA 31 LT 13 10/01/2020 a 10/07/2020 

Freude Dutra Sousa 819.090.803-06 314 QUADRA 31 LT 13 10/01/2020 a 10/07/2020 

WANDERLEIA DE SOUSA MORAIS 011.593.423-50 316 QUADRA 31 LT 15 10/01/2020 a 10/07/2020 

Freude Dutra Sousa 819.090.803-06 316 QUADRA 31 LT 15 10/01/2020 a 10/07/2020 

GILDILEIA DE BRITO MARTINS 004.279.813-28 827 QUADRA 19 LT 28 10/11/2019 a 10/07/2020 

D´ANGELO CASTRO SOUZA TIMOTEO 010.656.873-62 1470 QUADRA 28 LT 01-E 10/11/2019 a 10/07/2020 

EZEQUIEL ARAUJO DE SOUZA 056.726.753-95 403 QUADRA 34 LT 06 25/10/2019 a 25/07/2020 

RAIMUNDA BRITO MACHADO 645.185.153-15 2160 QUADRA 34 LT 12 10/11/2019 a 10/07/2020 

 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020. A Prefeitura Municipal de Presiden-
te Médici, Estado do Maranhão, Através do seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída 
pela Portaria nº 006/2020 de 28 de janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que a realização do certame está previsto para o dia 19 de agosto de 2020 às 
14h00min (quatorze horas) horário de Brasília, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo menor preço por item, tendo por objeto a Aquisição de veículo de passeio tipo hatch 0km 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de 
Presidente Médici/MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem 
a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, 
assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas 
seguintes páginas da Internet: https://presidentemedici.ma.gov.br/licitacaolista.php, www.com-
prasgovernamentais.gov.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail cpl2017presidenteme-
dici@hotmail.com, ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Presidente/MA, Setor de 
Licitações situado à Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuitamente ou 
pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações pelo telefone (098) 
3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 
24 de julho de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 07/2020
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, 
através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 07/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de 
estradas vicinais no município de Brejo de Areia MA, através de convênio 
firmado com o Ministério da Agricultura, na forma da Lei nº 8.666/93, lei 
complementar 123/06, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie no dia 20/08/2020 às 09:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da 
Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia/MA, onde poderão consultar 
o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 
12:00h. Brejo de Areia/MA, 30 de julho de 2020. IVANUSA CARVALHO SILVA 
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2020

O Município de Esperantinópolis (MA), Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de 
Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processa-
do e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 001/2017 e 002/2017 e subsidiariamente as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital a realizar-se às 
14h00min horas do dia 17 de agosto de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – 
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital 
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, 
das 08:00 ás 12:00 horas. . Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e 
através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 30 de julho de 2020. Joelson 
Ribeiro Bezerra, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Portaria: 039/2020.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Oficiala da Serventia Extrajudicial do 1° Ofício, Comarca da Ilha de São Luis/MA, Termo Judiciário de São José de 
Ribamar/MA, nos termos do art. 26, § 4° da Lei 9.514/97, intimo o(s) mutuário(s) abaixo relacionado(s) para purgar(em) o(s) 
débito(s) de sua(s) responsabilidade(s), devidamente atualizado(s) e com incidência dos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, relativo ao financiamento imobiliário que tem como Credora o Banco Bradesco S/A. 
Fica(m), portanto, ciente(s) de que têm o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados a partir da última publicação do 
presente edital, para querendo, purgar o débito e evitar a Consolidação da Propriedade pela Credora Fiduciária, o que poderá 
ser feito na Serventia Extrajudicial do 1° Ofício Comarca da Ilha de São Luís –MA Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, 
situado à Avenida Gonçalves Dias, n° 415, Centro diariamente, exceto aos sábados e domingos, no horário de 08:00h às 17:00h 
ou Agência do Banco Bradesco S/A em horário bancário. Contrato: 0848142-3; Devedores Fiduciantes: Eugenia Bernal de 
Souza, documento n° 067.476.393-91 e seu cônjuge José Adelaide de Souza documento n° 270.049.377-04, Registro do 
imóvel/garantia: Matrícula n° 68.510; Endereço do imóvel: Rua 09, Lote 11, Quadra B1, Loteamento Rio da Prata, Araçagy, São 
José de Ribamar/MA CEP: 65110-000. 

São José de Ribamar, 28 de Julho de 2020.

Serventia Extrajudicial do 1° Ofício Comarca da Ilha de São Luis – MA 
Termo Judiciário de São José de Ribamar

Luciene Castelo Branco Campos dos Santos  Tabeliã / Registradora Titular
                          
                           Clemilson Sousa Moura                                                                                             Liziane Santos Pereira Bosaipo                                                                                                 
                                  Tabelião/Registrador Substituto                                                             Tabelião/Registradora Substituta
                               
                              Anna Carolina Santos Moura Barreto                                                                                    Luciano de Sousa Cantanhêde
                                Tabelião/Registradora Substituta                                                                                               Escrevente Autorizado
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - SRP. A Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/MA torna público que no dia 18 de agosto de 2020, 
às 08h00min, realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
por item, tendo por objeto o Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada 
aquisições de materiais de construção, pintura, madeira, pré-moldados, ferramentas 
e acessórios hidráulicos e sanitários as necessidades das diversas secretarias do 
município de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada 
na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuita-
mente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações 
pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.-
com. Presidente Médici - MA, em 27 de julho de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago 
- Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 - SRP. A Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/MA torna público que no dia 18 de agosto de 2020, 
às 14h00min, realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
por item, tendo por objeto o Registro de preços para eventuais contratações de 
pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de matérias permanente, equipamentos e 
suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município de Presidente Médici – MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 
147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada 
na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no 
horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuita-
mente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações 
pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.-
com. Presidente Médici - MA, em 30 de julho de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago 
- Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020. A Pregoeira da Prefeitura 
Barra do Corda-MA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2020, lei nº 13.979/2020 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, que tem como objeto 
Contratação de empresa para aquisição de medicamentos da farmácia básica conforme 
termo de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Corda, no 
dia 07 de Agosto de 2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos 
da tecnologia da informação, site https://www.comprasnet.gov.br, sendo presidida pela 
Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do Corda - MA. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço 
https://www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou 
e-mail: cpl@barradocorda.ma.gov.br das 08:00 as 12:00hs. Barra do Corda – MA, 28 de 
julho de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 020/2020. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na 
seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor preço, 
que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93, suas 
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS. ABERTURA: 13 de agosto de 2020, às 
09h00min (nove), no auditório da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situado na Av. José Pedro 
Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde serão recebidas e abertas os envelopes de 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. Participarão da Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus 
objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Considerando o atual momento de 
pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser 
adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 2M (dois metros) entre 
os presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bom-
jardim.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação 
do Município de BOM JARDIM - MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em 
mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com. BOM JARDIM - 
MA, 28 de julho de 2020. Felipe Pereira Bacelar - Pregoeiro.

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

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela Portaria Nº 025/2020, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, torna público o resultado da 
Licitação, Tomada de Preços nº 010/2020 tendo por objeto: Contratação de pessoa 
jurídica especializada para construção de muros e calçadas em diversas unidades de 
ensino do município de Buriticupu/MA, feita no critério Menor Preço Global, sagrando-se 
vencedora a Empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.703.869/0001-
-16 com o valor de R$ 1.151.854,03 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e três centavos), estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 
Buriticupu - MA, 29 de julho de 2020. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente 
da CPL.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 020/2020

O Município de Esperantinópolis (MA), Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a eventual e futura aquisição de equipamentos 
odontológicos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo 
Municipal de Saúde, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual 
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 001/2017 e 002/2017 e 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do 
Edital a realizar-se às 09h00min horas do dia 14 de agosto de 2020. A sessão pública de julgamento será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, 
Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e 
habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta 
gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. . Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: 
(99) 98446-5027 e através do E-mail: cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 30 de julho 
de 2020. Joelson Ribeiro Bezerra, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Portaria: 039/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 021/2020

O Município de Esperantinópolis (MA), Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando 
licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço 
por Item, objetivando a eventual e futura aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, em conformidade com o Termo de Referência 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos 
Municipais nº 001/2017 e 002/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital a realizar-se às 09h00min horas do dia 17 de agosto de 
2020. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
situada à Rua 03 de agosto, nº 31, Centro, Esperantinópolis – MA, no dia, hora e local citados, em que 
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de 
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. . 
Esclarecimento adicional no mesmo endereço, telefone: (99) 98446-5027 e através do E-mail: 
cplesperantinopolis@gmail.com. Esperantinópolis - MA, 30 de julho de 2020. Raimundo Carneiro Corrêa, 
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Portaria: 110/2017.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - SRP A Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/MA torna público que no dia 19 de agosto de 2020, 
às 08h00min, realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
por item, tendo por objeto o Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada 
contratação de empresa para o fornecimento de pneus e câmaras de ar para os 
veículos pertencentes a frota do município de Presidente Médici/MA, na forma da 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto 
Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela 
Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei 
Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie.  O Edital e seus Anexos 
encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente 
Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e 
retirado gratuitamente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, 
maiores informações pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presi-
dentemedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 20 de julho de 2020. João 
Paulo Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

O Município de Poção de Pedras através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que, 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços. OBJETO: contratação de empresa de engenha-
ria especializada na execução de obras e serviços de conclusão de quadra coberta com vestiário, 
padrão FNDE, no bairro Estrada da Vitória, sede, no município de Poção de Pedras – MA, mediante o 
regime de empreitada por preço global. DATA: 20 de agosto de 2020 – HORA: 14:20h. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. REGÊNCIA LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. INFORMAÇÕES: Este Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no endereço Rua Manoel Máximo, 49- Centro – Poção de Pedras/MA, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser obtido gratuitamente, em mídia. Informações 
complementares no endereço acima ou por Email: pmppmacpl@outlook.com. Poção de Pedras 
(MA), 29 de julho de 2020. Francisca Bandeira Câmara. Secretário Municipal de Educação. Portaria nº 
018/2019-GPM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2020. 
A Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na 
forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 13 de agosto de 2020 às 09:00 horas, fará 
licitação objetivando a Aquisição de Equipamentos de Informática para ações de cadastra-
mento dos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS e informatização das Unidades Básicas 
de Saúde – UBS do Município de Riachão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Sáude; 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item. Os interessados deverão procurar 
à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante 
recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 
das 9:00 às 12:00 h. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. 
Riachão (MA), 29 de julho de 2020. Raimundo Madeira Neto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS – MA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

Aviso de Licitação. Pregão Presencial Nº. 001/2020. O Pregoeiro Oficial do Município 
de Vila Nova dos Martírios – MA., torna público que, realizará licitação na seguinte forma: 
OBJETO: Contratação de serviço de coffee-break, café da manhã e coquetel, com 
infraestrutura e serviço de Buffet para atender as necessidades do município de Vila 
Nova dos Martírios - MA. Conforme Termo de Referencia. MODALIDADE: Pregão 
Presencial; TIPO: Menor Preço Por Iteml – Base Legal: Lei No 10.520, de 17 de Julho de 
2002; DATA DE ABERTURA: 18 de Agosto de 2020, às 09h00min horas; LOCAL: 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 o Edital e seus anexos, ou solicitar em mídia, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas,  ou impresso mediante a apresentação de material de impressão 
(papel A-4), até a data do recebimento das propostas e documentos de habilitação. Vila 
Nova dos Martírios – MA, 30 de Julho de 2020. Secretário Municipal de Planejamento, 
Finanças e Gestão Pública. Edson Rodrigues Chaves.

INICIATIVA PRIVADA

Concessão dos Lençóis 
Maranhenses pode durar 30 anos

P
ara o ministro, con-
cessões ajudarão a 
aumentar visitações 
aos parques nacio-

nais em diversos estados, in-
cluindo o Maranhão. Anún-
cio foi feito durante visita ao 
Parque Nacional de Brasília

O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, disse 
ontem (30) que pretende con-
ceder à iniciativa privada, por 
pelo menos 15 anos, alguns 
dos principais parques na-
cionais. Segundo ele, há pro-
postas para que essas con-
cessões cheguem a 30 anos, 
caso sejam prorrogadas.

Na avaliação do ministro, 
o setor privado “tem sempre 
mais agilidade para adminis-
trar” por estar sujeito a regras 
jurídicas diferentes que pos-
sibilitam mais recursos para 
investir. “Além de saber res-
ponder ao que a sociedade 
quer, respondendo imedia-
tamente a demandas como 
as de locais de alimentação, 
abertura de novas trilhas e 
contratação de guias”, acres-
centou Salles, durante visita 
ao Parque Nacional de Brasí-
lia – ao qual foram destinados 
R$ 2,5 milhões para obras de 
reestruturação.

Segundo Salles, as conces-
sões ajudarão a aumentar as 
visitações aos parques nacio-
nais. “Queremos atrair o setor 
privado para ajudar a operar 
os parques através da conces-
são. Estamos prevendo con-
cessões por 15 anos, mas há 
propostas para 20, para que 

possam eventualmente ser 
prorrogadas para 30 anos. 
Não só para este [Parque 
Nacional de Brasília] como 
para outros parques nacio-
nais”, ressaltou.

De acordo com o mi-
nistro, o novo modelo de 
concessões aumentará, já 
a partir deste ano, a quan-
tidade de investimentos e 

melhorará tanto a oferta 
de serviços como a infra-
estrutura.

“Começou a partir de 
parques do Rio Grande do 
Sul, com o parque nacional 
Aparatos da Serra, que está 
em posição mais avança-
da; o de São Francisco de 
Paula e o de Canela. Tam-
bém incluímos o Parque 

Nacional de Brasília; o de 
São Joaquim, na Serra ca-
tarinense; Lençóis Mara-
nhenses; Jericoacoara [CE] 
e a Chapada dos Guima-
rães [MT]. São as unida-
des que entendemos ter 
grande potencial turísti-
co, mas que estão subu-
tilizados”, acrescentou o 
ministro.
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Hotel Sesc reabre

Aten to ao atu al ce ná rio de pan de mia, o
Ho tel Sesc Olho D’Água re a bre as por tas pa- 
ra hós pe des de to do o Bra sil. Ofer tan do uma
es tru tu ra ali nha da aos pro to co los de saú de e
se gu ran ça, o Ho tel do Sesc Ma ra nhão es tá
pre pa ra do pa ra re ce ber to dos os gru pos etá-
ri os com se gu ran ça. Os pa co tes de hos pe da-
gem es tão ao pre ço pro mo ci o nal de R$ 94,50
nas mo da li da des sin gle e du plo, no pe río do
de ju lho a se tem bro de 2020.

Prêmio Emmy

A 72° edi ção dos prê mi os Emmy, os mais
im por tan tes da TV ame ri ca na, se rá to tal-
men te vir tu al de vi do à pan de mia de CO VID-
19, que cau sa es tra gos nos Es ta dos Uni dos, o
que não é sur pre sa. Por is so, os or ga ni za do- 
res do even to, pre vis to pa ra 20 de se tem bro,
en vi a ram uma car ta a to dos os can di da tos
se le ci o na dos, cu ja lis ta foi pu bli ca da na ter- 
ça, pa ra in for má-los que a fes ta em Los An-
ge les não se rá ce le bra da es te ano. 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão tem acom pa nha do pes so al men -
te o pro ces so de re no va ção da Es tra -
da de Fer ro Ca ra jás, pe lo go ver no fe -
de ral. Com o pron to au xí lio e in ter -
mé dio do mi nis tro Rai mun do Car re -
ro, du ran te vo ta ção nes ta quar ta-fei -
ra, 29, em ses são do Tri bu nal de Con -
tas da União, o Ma ra nhão foi in cluí do
no rol das re co men da ções do pro ces -
so TC 018.841/2019-8 , ao se con si -
de rar a con ve ni ên cia e a vi a bi li da de
de in cluir no âm bi to da pror ro ga ção
an te ci pa da da Es tra da de Fer ro Ca ra -
jás a im plan ta ção do ra mal en tre Es -
trei to e Bal sas (MA), a tí tu lo de in -
ves ti men to obri ga tó rio.

For ma do em Di rei to,
com es pe ci a li za ção em
Di rei to Pe nal, Mi sa el
Cos ta  (@mi sa el cos ta -
can tor) re des co briu-se
na mú si ca e es tá man -
dan do bem na do bra di -
nha ser ta ne jo e for ró.
Na tu ral do Ce a rá, o jo -
vem ta len to so des lan -
chou de pois que mi -
grou pa ra o Ma ra nhão
e nes ta sex ta-fei ra, às
20h, ele co man da uma
li ve di re to de uma chá -
ca ra, com con vi da dos
e trans mis são pe lo
YouTube.

As em pre sá ri as Aglai
Fer nan da e Aglai Es ter
es tão à fren te de uma
no va fran quia que pro -
me te mo vi men tar as
aman tes de ma qui a -
gem. Tra ta-se da Ali ce
Sa la zar Sto re, uma
mul ti mar cas que reú ne
di ver sas ten dên ci as
em ma kes con cei tu a -
das mun do à fo ra. A
lo ja se rá inau gu ra da
ofi ci al men te dia 6 de
agos to no São Luís
Shop ping, com a pre -
sen ça de vá ri os in flu -
en ci a do res di gi tais.

Governo e Agronegócio I

Ain da so bre a con quis ta do ra mal na Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, a ex pec ta ti va do go ver no do
Es ta do do Ma ra nhão é a de que, fu tu ra men te, e
por meio des ta im por tan te ini ci a ti va, pos sa ser
be ne fi ci a da com re cur sos do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Fer ro viá rio a tí tu lo de com- 
pen sa ção fi nan cei ra da ex plo ra ção da Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, por mais três dé ca das, no seu
ter ri tó rio. A área de in fluên cia des se ra mal (são
300 km pa ra o Pa rá e 700 km pa ra o Ma ra nhão,
se gun do o mi nis tro Car re ro) abran ge rá di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Governo e Agronegócio II

Com po ten ci al de pro du ção de até 17 mi lhões
de to ne la das de so ja, mi lho, al go dão, fa re lo de
so ja, ar roz, sor go e ca na de açú car, en tre ou tros
pro du tos; es tes mu ni cí pi os são as mai o res pro- 
du to ras do agro ne gó cio do Bra sil, e fi ca jus ta-
men te na re gião do MA TO PI (Ma ra nhão, To can- 
tins e Pi auí). O ra mal que vai do Es trei to – de on- 
de a Fer ro via do Ca ra jás pas sa – até Bal sas, vai
ser um de sen vol vi men to econô mi co ex tra or di- 
ná rio. Pa ra o vi ce Car los Bran dão, uma im por- 
tan te con quis ta que rein se re com for ça o Ma ra- 
nhão no ra dar do agro ne gó cio mun di al.

Certificação digital

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís
tem am pli a do os be ne fí ci os con ce di dos a pes so- 
as fí si cas e ju rí di cas, pa ra aqui si ção de pro du tos
da en ti da de. Em fun ção das di fi cul da des econô- 
mi cas cau sa das pe la pan de mia de co ro na ví rus,
nes te mês de ju nho a CDL de ci diu re du zir os va- 
lo res da cer ti fi ca ção di gi tal. O ge ren te co mer ci al
da en ti da de, Ma ri níl son Cu trim, ex pli ca que
com a re du ção a CDL tem atu al men te o me nor
cus to en tre as cer ti fi ca do ras da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O aten di men to vir tu al se rá en tre 9h e
17h, de se gun da a sex ta-fei ra, na CDL.

Pra curtir

Aten ção aman tes de
um bom reg gae. O
pro je to “Som de Bob”,
for ma do por no mes
de pe so da ce na na ci -
o nal, pre pa rou uma
li ve em tri bu to a Bob
Marley!

Es sa trans mis são
ma ra vi lho sa acon te -
ce no sá ba do, dia 1º
de agos to, às 17h, di -
re to do ca nal do pro -
je to no Youtube. O re -
per tó rio ain da é sur -
pre sa.

A Co mis são da Jo vem
Ad vo ca cia da OAB
Ma ra nhão aca ba de
lan çar a cam pa nha
CO NEC TAR, que vi sa
con se guir do a ções de
com pu ta do res e
equi pa men tos de in -
for má ti ca em bom
es ta do pa ra jo vens
ad vo ga das e ad vo ga -
dos do es ta do.

Pa ra fa zer a do a ção,
bas ta se di ri gir aos
pon tos de co le ta: a
se de da Sec ci o nal
Ma ra nhen se e de su -
as Sub se ções.

As ope ra do ras as so -
ci a das à As so ci a ção
Bra si lei ra das Ope ra -
do ras de Vi a gens
(Braz toa) dei xa ram
de fa tu rar cer ca de R$
4,5 bi lhões por con ta
da pan de mia do no vo
co ro na ví rus (Co vid-
19).

É o que in di ca o ba -
lan ço re a li za do pe la
as so ci a ção re fe ren te
ao pri mei ro se mes tre
de 2020. A boa no tí cia
fi ca por con ta da mai -
or par te (69%) das
as so ci a das ter re a li -
za do ven das em ju -
nho.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020
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Hotel Sesc reabre

Aten to ao atu al ce ná rio de pan de mia, o
Ho tel Sesc Olho D’Água re a bre as por tas pa- 
ra hós pe des de to do o Bra sil. Ofer tan do uma
es tru tu ra ali nha da aos pro to co los de saú de e
se gu ran ça, o Ho tel do Sesc Ma ra nhão es tá
pre pa ra do pa ra re ce ber to dos os gru pos etá-
ri os com se gu ran ça. Os pa co tes de hos pe da-
gem es tão ao pre ço pro mo ci o nal de R$ 94,50
nas mo da li da des sin gle e du plo, no pe río do
de ju lho a se tem bro de 2020.

Prêmio Emmy

A 72° edi ção dos prê mi os Emmy, os mais
im por tan tes da TV ame ri ca na, se rá to tal-
men te vir tu al de vi do à pan de mia de CO VID-
19, que cau sa es tra gos nos Es ta dos Uni dos, o
que não é sur pre sa. Por is so, os or ga ni za do- 
res do even to, pre vis to pa ra 20 de se tem bro,
en vi a ram uma car ta a to dos os can di da tos
se le ci o na dos, cu ja lis ta foi pu bli ca da na ter- 
ça, pa ra in for má-los que a fes ta em Los An-
ge les não se rá ce le bra da es te ano. 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão tem acom pa nha do pes so al men -
te o pro ces so de re no va ção da Es tra -
da de Fer ro Ca ra jás, pe lo go ver no fe -
de ral. Com o pron to au xí lio e in ter -
mé dio do mi nis tro Rai mun do Car re -
ro, du ran te vo ta ção nes ta quar ta-fei -
ra, 29, em ses são do Tri bu nal de Con -
tas da União, o Ma ra nhão foi in cluí do
no rol das re co men da ções do pro ces -
so TC 018.841/2019-8 , ao se con si -
de rar a con ve ni ên cia e a vi a bi li da de
de in cluir no âm bi to da pror ro ga ção
an te ci pa da da Es tra da de Fer ro Ca ra -
jás a im plan ta ção do ra mal en tre Es -
trei to e Bal sas (MA), a tí tu lo de in -
ves ti men to obri ga tó rio.

For ma do em Di rei to,
com es pe ci a li za ção em
Di rei to Pe nal, Mi sa el
Cos ta  (@mi sa el cos ta -
can tor) re des co briu-se
na mú si ca e es tá man -
dan do bem na do bra di -
nha ser ta ne jo e for ró.
Na tu ral do Ce a rá, o jo -
vem ta len to so des lan -
chou de pois que mi -
grou pa ra o Ma ra nhão
e nes ta sex ta-fei ra, às
20h, ele co man da uma
li ve di re to de uma chá -
ca ra, com con vi da dos
e trans mis são pe lo
YouTube.

As em pre sá ri as Aglai
Fer nan da e Aglai Es ter
es tão à fren te de uma
no va fran quia que pro -
me te mo vi men tar as
aman tes de ma qui a -
gem. Tra ta-se da Ali ce
Sa la zar Sto re, uma
mul ti mar cas que reú ne
di ver sas ten dên ci as
em ma kes con cei tu a -
das mun do à fo ra. A
lo ja se rá inau gu ra da
ofi ci al men te dia 6 de
agos to no São Luís
Shop ping, com a pre -
sen ça de vá ri os in flu -
en ci a do res di gi tais.

Governo e Agronegócio I

Ain da so bre a con quis ta do ra mal na Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, a ex pec ta ti va do go ver no do
Es ta do do Ma ra nhão é a de que, fu tu ra men te, e
por meio des ta im por tan te ini ci a ti va, pos sa ser
be ne fi ci a da com re cur sos do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Fer ro viá rio a tí tu lo de com- 
pen sa ção fi nan cei ra da ex plo ra ção da Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, por mais três dé ca das, no seu
ter ri tó rio. A área de in fluên cia des se ra mal (são
300 km pa ra o Pa rá e 700 km pa ra o Ma ra nhão,
se gun do o mi nis tro Car re ro) abran ge rá di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Governo e Agronegócio II

Com po ten ci al de pro du ção de até 17 mi lhões
de to ne la das de so ja, mi lho, al go dão, fa re lo de
so ja, ar roz, sor go e ca na de açú car, en tre ou tros
pro du tos; es tes mu ni cí pi os são as mai o res pro- 
du to ras do agro ne gó cio do Bra sil, e fi ca jus ta-
men te na re gião do MA TO PI (Ma ra nhão, To can- 
tins e Pi auí). O ra mal que vai do Es trei to – de on- 
de a Fer ro via do Ca ra jás pas sa – até Bal sas, vai
ser um de sen vol vi men to econô mi co ex tra or di- 
ná rio. Pa ra o vi ce Car los Bran dão, uma im por- 
tan te con quis ta que rein se re com for ça o Ma ra- 
nhão no ra dar do agro ne gó cio mun di al.

Certificação digital

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís
tem am pli a do os be ne fí ci os con ce di dos a pes so- 
as fí si cas e ju rí di cas, pa ra aqui si ção de pro du tos
da en ti da de. Em fun ção das di fi cul da des econô- 
mi cas cau sa das pe la pan de mia de co ro na ví rus,
nes te mês de ju nho a CDL de ci diu re du zir os va- 
lo res da cer ti fi ca ção di gi tal. O ge ren te co mer ci al
da en ti da de, Ma ri níl son Cu trim, ex pli ca que
com a re du ção a CDL tem atu al men te o me nor
cus to en tre as cer ti fi ca do ras da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O aten di men to vir tu al se rá en tre 9h e
17h, de se gun da a sex ta-fei ra, na CDL.

Pra curtir

Aten ção aman tes de
um bom reg gae. O
pro je to “Som de Bob”,
for ma do por no mes
de pe so da ce na na ci -
o nal, pre pa rou uma
li ve em tri bu to a Bob
Marley!

Es sa trans mis são
ma ra vi lho sa acon te -
ce no sá ba do, dia 1º
de agos to, às 17h, di -
re to do ca nal do pro -
je to no Youtube. O re -
per tó rio ain da é sur -
pre sa.

A Co mis são da Jo vem
Ad vo ca cia da OAB
Ma ra nhão aca ba de
lan çar a cam pa nha
CO NEC TAR, que vi sa
con se guir do a ções de
com pu ta do res e
equi pa men tos de in -
for má ti ca em bom
es ta do pa ra jo vens
ad vo ga das e ad vo ga -
dos do es ta do.

Pa ra fa zer a do a ção,
bas ta se di ri gir aos
pon tos de co le ta: a
se de da Sec ci o nal
Ma ra nhen se e de su -
as Sub se ções.

As ope ra do ras as so -
ci a das à As so ci a ção
Bra si lei ra das Ope ra -
do ras de Vi a gens
(Braz toa) dei xa ram
de fa tu rar cer ca de R$
4,5 bi lhões por con ta
da pan de mia do no vo
co ro na ví rus (Co vid-
19).

É o que in di ca o ba -
lan ço re a li za do pe la
as so ci a ção re fe ren te
ao pri mei ro se mes tre
de 2020. A boa no tí cia
fi ca por con ta da mai -
or par te (69%) das
as so ci a das ter re a li -
za do ven das em ju -
nho.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020
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Hotel Sesc reabre

Aten to ao atu al ce ná rio de pan de mia, o
Ho tel Sesc Olho D’Água re a bre as por tas pa- 
ra hós pe des de to do o Bra sil. Ofer tan do uma
es tru tu ra ali nha da aos pro to co los de saú de e
se gu ran ça, o Ho tel do Sesc Ma ra nhão es tá
pre pa ra do pa ra re ce ber to dos os gru pos etá-
ri os com se gu ran ça. Os pa co tes de hos pe da-
gem es tão ao pre ço pro mo ci o nal de R$ 94,50
nas mo da li da des sin gle e du plo, no pe río do
de ju lho a se tem bro de 2020.

Prêmio Emmy

A 72° edi ção dos prê mi os Emmy, os mais
im por tan tes da TV ame ri ca na, se rá to tal-
men te vir tu al de vi do à pan de mia de CO VID-
19, que cau sa es tra gos nos Es ta dos Uni dos, o
que não é sur pre sa. Por is so, os or ga ni za do- 
res do even to, pre vis to pa ra 20 de se tem bro,
en vi a ram uma car ta a to dos os can di da tos
se le ci o na dos, cu ja lis ta foi pu bli ca da na ter- 
ça, pa ra in for má-los que a fes ta em Los An-
ge les não se rá ce le bra da es te ano. 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão tem acom pa nha do pes so al men -
te o pro ces so de re no va ção da Es tra -
da de Fer ro Ca ra jás, pe lo go ver no fe -
de ral. Com o pron to au xí lio e in ter -
mé dio do mi nis tro Rai mun do Car re -
ro, du ran te vo ta ção nes ta quar ta-fei -
ra, 29, em ses são do Tri bu nal de Con -
tas da União, o Ma ra nhão foi in cluí do
no rol das re co men da ções do pro ces -
so TC 018.841/2019-8 , ao se con si -
de rar a con ve ni ên cia e a vi a bi li da de
de in cluir no âm bi to da pror ro ga ção
an te ci pa da da Es tra da de Fer ro Ca ra -
jás a im plan ta ção do ra mal en tre Es -
trei to e Bal sas (MA), a tí tu lo de in -
ves ti men to obri ga tó rio.

For ma do em Di rei to,
com es pe ci a li za ção em
Di rei to Pe nal, Mi sa el
Cos ta  (@mi sa el cos ta -
can tor) re des co briu-se
na mú si ca e es tá man -
dan do bem na do bra di -
nha ser ta ne jo e for ró.
Na tu ral do Ce a rá, o jo -
vem ta len to so des lan -
chou de pois que mi -
grou pa ra o Ma ra nhão
e nes ta sex ta-fei ra, às
20h, ele co man da uma
li ve di re to de uma chá -
ca ra, com con vi da dos
e trans mis são pe lo
YouTube.

As em pre sá ri as Aglai
Fer nan da e Aglai Es ter
es tão à fren te de uma
no va fran quia que pro -
me te mo vi men tar as
aman tes de ma qui a -
gem. Tra ta-se da Ali ce
Sa la zar Sto re, uma
mul ti mar cas que reú ne
di ver sas ten dên ci as
em ma kes con cei tu a -
das mun do à fo ra. A
lo ja se rá inau gu ra da
ofi ci al men te dia 6 de
agos to no São Luís
Shop ping, com a pre -
sen ça de vá ri os in flu -
en ci a do res di gi tais.

Governo e Agronegócio I

Ain da so bre a con quis ta do ra mal na Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, a ex pec ta ti va do go ver no do
Es ta do do Ma ra nhão é a de que, fu tu ra men te, e
por meio des ta im por tan te ini ci a ti va, pos sa ser
be ne fi ci a da com re cur sos do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Fer ro viá rio a tí tu lo de com- 
pen sa ção fi nan cei ra da ex plo ra ção da Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, por mais três dé ca das, no seu
ter ri tó rio. A área de in fluên cia des se ra mal (são
300 km pa ra o Pa rá e 700 km pa ra o Ma ra nhão,
se gun do o mi nis tro Car re ro) abran ge rá di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Governo e Agronegócio II

Com po ten ci al de pro du ção de até 17 mi lhões
de to ne la das de so ja, mi lho, al go dão, fa re lo de
so ja, ar roz, sor go e ca na de açú car, en tre ou tros
pro du tos; es tes mu ni cí pi os são as mai o res pro- 
du to ras do agro ne gó cio do Bra sil, e fi ca jus ta-
men te na re gião do MA TO PI (Ma ra nhão, To can- 
tins e Pi auí). O ra mal que vai do Es trei to – de on- 
de a Fer ro via do Ca ra jás pas sa – até Bal sas, vai
ser um de sen vol vi men to econô mi co ex tra or di- 
ná rio. Pa ra o vi ce Car los Bran dão, uma im por- 
tan te con quis ta que rein se re com for ça o Ma ra- 
nhão no ra dar do agro ne gó cio mun di al.

Certificação digital

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís
tem am pli a do os be ne fí ci os con ce di dos a pes so- 
as fí si cas e ju rí di cas, pa ra aqui si ção de pro du tos
da en ti da de. Em fun ção das di fi cul da des econô- 
mi cas cau sa das pe la pan de mia de co ro na ví rus,
nes te mês de ju nho a CDL de ci diu re du zir os va- 
lo res da cer ti fi ca ção di gi tal. O ge ren te co mer ci al
da en ti da de, Ma ri níl son Cu trim, ex pli ca que
com a re du ção a CDL tem atu al men te o me nor
cus to en tre as cer ti fi ca do ras da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O aten di men to vir tu al se rá en tre 9h e
17h, de se gun da a sex ta-fei ra, na CDL.

Pra curtir

Aten ção aman tes de
um bom reg gae. O
pro je to “Som de Bob”,
for ma do por no mes
de pe so da ce na na ci -
o nal, pre pa rou uma
li ve em tri bu to a Bob
Marley!

Es sa trans mis são
ma ra vi lho sa acon te -
ce no sá ba do, dia 1º
de agos to, às 17h, di -
re to do ca nal do pro -
je to no Youtube. O re -
per tó rio ain da é sur -
pre sa.

A Co mis são da Jo vem
Ad vo ca cia da OAB
Ma ra nhão aca ba de
lan çar a cam pa nha
CO NEC TAR, que vi sa
con se guir do a ções de
com pu ta do res e
equi pa men tos de in -
for má ti ca em bom
es ta do pa ra jo vens
ad vo ga das e ad vo ga -
dos do es ta do.

Pa ra fa zer a do a ção,
bas ta se di ri gir aos
pon tos de co le ta: a
se de da Sec ci o nal
Ma ra nhen se e de su -
as Sub se ções.

As ope ra do ras as so -
ci a das à As so ci a ção
Bra si lei ra das Ope ra -
do ras de Vi a gens
(Braz toa) dei xa ram
de fa tu rar cer ca de R$
4,5 bi lhões por con ta
da pan de mia do no vo
co ro na ví rus (Co vid-
19).

É o que in di ca o ba -
lan ço re a li za do pe la
as so ci a ção re fe ren te
ao pri mei ro se mes tre
de 2020. A boa no tí cia
fi ca por con ta da mai -
or par te (69%) das
as so ci a das ter re a li -
za do ven das em ju -
nho.
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ra hós pe des de to do o Bra sil. Ofer tan do uma
es tru tu ra ali nha da aos pro to co los de saú de e
se gu ran ça, o Ho tel do Sesc Ma ra nhão es tá
pre pa ra do pa ra re ce ber to dos os gru pos etá-
ri os com se gu ran ça. Os pa co tes de hos pe da-
gem es tão ao pre ço pro mo ci o nal de R$ 94,50
nas mo da li da des sin gle e du plo, no pe río do
de ju lho a se tem bro de 2020.

Prêmio Emmy

A 72° edi ção dos prê mi os Emmy, os mais
im por tan tes da TV ame ri ca na, se rá to tal-
men te vir tu al de vi do à pan de mia de CO VID-
19, que cau sa es tra gos nos Es ta dos Uni dos, o
que não é sur pre sa. Por is so, os or ga ni za do- 
res do even to, pre vis to pa ra 20 de se tem bro,
en vi a ram uma car ta a to dos os can di da tos
se le ci o na dos, cu ja lis ta foi pu bli ca da na ter- 
ça, pa ra in for má-los que a fes ta em Los An-
ge les não se rá ce le bra da es te ano. 

O vi ce-go ver na dor Car los Bran -
dão tem acom pa nha do pes so al men -
te o pro ces so de re no va ção da Es tra -
da de Fer ro Ca ra jás, pe lo go ver no fe -
de ral. Com o pron to au xí lio e in ter -
mé dio do mi nis tro Rai mun do Car re -
ro, du ran te vo ta ção nes ta quar ta-fei -
ra, 29, em ses são do Tri bu nal de Con -
tas da União, o Ma ra nhão foi in cluí do
no rol das re co men da ções do pro ces -
so TC 018.841/2019-8 , ao se con si -
de rar a con ve ni ên cia e a vi a bi li da de
de in cluir no âm bi to da pror ro ga ção
an te ci pa da da Es tra da de Fer ro Ca ra -
jás a im plan ta ção do ra mal en tre Es -
trei to e Bal sas (MA), a tí tu lo de in -
ves ti men to obri ga tó rio.

For ma do em Di rei to,
com es pe ci a li za ção em
Di rei to Pe nal, Mi sa el
Cos ta  (@mi sa el cos ta -
can tor) re des co briu-se
na mú si ca e es tá man -
dan do bem na do bra di -
nha ser ta ne jo e for ró.
Na tu ral do Ce a rá, o jo -
vem ta len to so des lan -
chou de pois que mi -
grou pa ra o Ma ra nhão
e nes ta sex ta-fei ra, às
20h, ele co man da uma
li ve di re to de uma chá -
ca ra, com con vi da dos
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As em pre sá ri as Aglai
Fer nan da e Aglai Es ter
es tão à fren te de uma
no va fran quia que pro -
me te mo vi men tar as
aman tes de ma qui a -
gem. Tra ta-se da Ali ce
Sa la zar Sto re, uma
mul ti mar cas que reú ne
di ver sas ten dên ci as
em ma kes con cei tu a -
das mun do à fo ra. A
lo ja se rá inau gu ra da
ofi ci al men te dia 6 de
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Shop ping, com a pre -
sen ça de vá ri os in flu -
en ci a do res di gi tais.
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Ain da so bre a con quis ta do ra mal na Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, a ex pec ta ti va do go ver no do
Es ta do do Ma ra nhão é a de que, fu tu ra men te, e
por meio des ta im por tan te ini ci a ti va, pos sa ser
be ne fi ci a da com re cur sos do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to Fer ro viá rio a tí tu lo de com- 
pen sa ção fi nan cei ra da ex plo ra ção da Es tra da
de Fer ro Ca ra jás, por mais três dé ca das, no seu
ter ri tó rio. A área de in fluên cia des se ra mal (são
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se gun do o mi nis tro Car re ro) abran ge rá di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.
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Com po ten ci al de pro du ção de até 17 mi lhões
de to ne la das de so ja, mi lho, al go dão, fa re lo de
so ja, ar roz, sor go e ca na de açú car, en tre ou tros
pro du tos; es tes mu ni cí pi os são as mai o res pro- 
du to ras do agro ne gó cio do Bra sil, e fi ca jus ta-
men te na re gião do MA TO PI (Ma ra nhão, To can- 
tins e Pi auí). O ra mal que vai do Es trei to – de on- 
de a Fer ro via do Ca ra jás pas sa – até Bal sas, vai
ser um de sen vol vi men to econô mi co ex tra or di- 
ná rio. Pa ra o vi ce Car los Bran dão, uma im por- 
tan te con quis ta que rein se re com for ça o Ma ra- 
nhão no ra dar do agro ne gó cio mun di al.
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nes te mês de ju nho a CDL de ci diu re du zir os va- 
lo res da cer ti fi ca ção di gi tal. O ge ren te co mer ci al
da en ti da de, Ma ri níl son Cu trim, ex pli ca que
com a re du ção a CDL tem atu al men te o me nor
cus to en tre as cer ti fi ca do ras da ca pi tal ma ra- 
nhen se. O aten di men to vir tu al se rá en tre 9h e
17h, de se gun da a sex ta-fei ra, na CDL.

Pra curtir

Aten ção aman tes de
um bom reg gae. O
pro je to “Som de Bob”,
for ma do por no mes
de pe so da ce na na ci -
o nal, pre pa rou uma
li ve em tri bu to a Bob
Marley!

Es sa trans mis são
ma ra vi lho sa acon te -
ce no sá ba do, dia 1º
de agos to, às 17h, di -
re to do ca nal do pro -
je to no Youtube. O re -
per tó rio ain da é sur -
pre sa.

A Co mis são da Jo vem
Ad vo ca cia da OAB
Ma ra nhão aca ba de
lan çar a cam pa nha
CO NEC TAR, que vi sa
con se guir do a ções de
com pu ta do res e
equi pa men tos de in -
for má ti ca em bom
es ta do pa ra jo vens
ad vo ga das e ad vo ga -
dos do es ta do.

Pa ra fa zer a do a ção,
bas ta se di ri gir aos
pon tos de co le ta: a
se de da Sec ci o nal
Ma ra nhen se e de su -
as Sub se ções.

As ope ra do ras as so -
ci a das à As so ci a ção
Bra si lei ra das Ope ra -
do ras de Vi a gens
(Braz toa) dei xa ram
de fa tu rar cer ca de R$
4,5 bi lhões por con ta
da pan de mia do no vo
co ro na ví rus (Co vid-
19).

É o que in di ca o ba -
lan ço re a li za do pe la
as so ci a ção re fe ren te
ao pri mei ro se mes tre
de 2020. A boa no tí cia
fi ca por con ta da mai -
or par te (69%) das
as so ci a das ter re a li -
za do ven das em ju -
nho.
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Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) orienta que o dinheiro recebido
de forma irregular seja devolvido para os cofres públicos do Governo Federal

DA RE DA ÇÃO

En ten da o ca so

In ter di ção

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Servidor será penalizado
se não devolver dinheiro 

Fis ca li za ção

C
er ca de 84 mil ser vi do res pú- 
bli cos do Ma ra nhão re ce be- 
ram o au xí lio emer gen ci al de 
for ma ir re gu lar. Após le van- 

ta men to pa ra a iden ti fi ca ção dos be- 
ne fi ci a dos no Ma ra nhão com o au xí- 
lio de R$ 600, pa go pe lo Go ver no Fe- 
de ral, pa ra ame ni zar os im pac tos 
econô mi cos cau sa dos aos ci da dãos 
de bai xa ren da com a pan de mia do 
co ro na ví rus, o Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do do Ma ra nhão (TCE-MA) ori- 
en ta os ser vi do res pú bli cos ati vos, 
ina ti vos, pen si o nis tas, es ta du ais e 
mu ni ci pais, que re ce be ram o re cur so 
de for ma ir re gu lar, a de vol ve rem os 
va lo res. O ór gão in for ma que aque les 
que não res ti tuí rem o di nhei ro es ta- 
rão su jei tos a pro ces so ad mi nis tra ti vo 
dis ci pli nar.

Se gun do o TCE-MA, a so li ci ta ção e 
o re ce bi men to do au xí lio emer gen ci al 
por meio da in ser ção ou de cla ra ção 
de in for ma ções fal sas nos sis te mas de 
so li ci ta ção do be ne fí cio, são pas sí veis 
de ca rac te ri za ção co mo cri mes de fal- 
si da de ide o ló gi ca e de es te li o na to, 
além de con fi gu ra rem pos sí veis in fra- 
ções dis ci pli na res a se rem ana li sa das 
no âm bi to da res pec ti va uni da de fis- 
ca li za da.

No ca so dos pa ga men tos ir re gu la- 
res do au xí lio emer gen ci al a ser vi do- 
res mi li ta res, o Tri bu nal de Con tas da 
União (TCU) fir mou ju ris pru dên cia 
no sen ti do de que os va lo res re ce bi- 
dos ir re gu lar men te de vem ime di a ta- 
men te ser de vol vi dos aos co fres pú- 
bli cos.

O TCE-MA re co men da aos fis ca li-

QUEM NÃO RESTITUIR O DINHEIRO ESTARÁ SUJEITO A PROCESSO ADMINISTRATIVO

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASILL

za do res es ta du ais e mu ni ci pais res- 
pon sá veis pe la ges tão das fo lhas de 
pa ga men tos dos seus res pec ti vos po- 
de res e ór gãos, as sim co mo aos res- 
pec ti vos ór gãos de con tro le in ter no, 
que ado tem, de for ma rá pi da e efe ti- 
va, as se guin tes pro vi dên ci as: con sul- 
tar a fer ra men ta ele trô ni ca do Tri bu- 
nal de Con tas, Pai nel de Vín cu los, do 
Sis te ma de Acom pa nha men to de Atos 
de Pes so al, em até trin ta di as, pa ra ter 
aces so à re la ção de ser vi do res vin cu- 
la dos a sua ad mi nis tra ção que re ce be- 
ram in de vi da men te o au xí lio emer- 
gen ci al. Após es sa eta pa, que ado tem 
me di das de mo do a es ti mu lar a de vo- 
lu ção vo lun tá ria dos va lo res re ce bi- 
dos in de vi da men te.

Na au sên cia de ma ni fes ta ção vo- 
lun tá ria pa ra a de vo lu ção dos va lo res 
re ce bi dos in de vi da men te, que ins tau- 
rem pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli-
nar, ob ser van do a le gis la ção cor re la ta 
em vir tu de do ato de re ce bi men to de 
Au xí lio Emer gen ci al con fi gu rar in fra- 
ção dis ci pli nar, que de va ser apu ra da 
no âm bi to da res pec ti va Uni da de Fis- 
ca li za da.

A de ci são nor ma ti va do TCE aler ta 
tam bém os ges to res pa ra a pre ser va- 
ção dos da dos pes so ais cons tan tes 
das in for ma ções aces sa das na fer ra- 
men ta ele trô ni ca e que es tas se jam 
tra ta das com o si gi lo ne ces sá rio, con- 
for me es ta be le ce a le gis la ção cor re la- 
ta.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Dono de bar na Península é notificado pelo MPMA

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
(MP MA), por meio da 2ª Pro mo to ria
de Jus ti ça de De fe sa do Con su mi dor
de São Luís, no ti fi cou o em pre sá rio,
do no de um bar lo ca li za do na Pe nín- 
su la, após ter en vi a do em um gru po
de What sApp men sa gens con si de ra- 
das dis cri mi na tó ri as so bre quem de- 
ve ria fre quen tar o seu es ta be le ci men- 
to.

De acor do com a Pro mo to ra de Jus- 
ti ça de De fe sa do Con su mi dor de São
Luís, Lí tia Ca val can te, o dis cur so, am- 
pla men te di vul ga do nas re des so ci ais
fei to pe lo em pre sá rio, foi ca rac te ri za- 
do co mo pe ri go so, de ódio e tam bém
iden ti fi ca do co mo prá ti ca abu si va,
con for me o Có di go de De fe sa do Con- 
su mi dor (CDC).

Du ran te co le ti va de im pren sa re a li- 
za da on tem, quin ta-fei ra (30), MP MA
di vul gou as me di das que se rão to ma- 
das em re la ção à si tu a ção ao “Pos to
A”. De acor do com o ór gão, se rão mo- 
vi das ações em re la ção à ocu pa ção ir- 
re gu lar da área, à pro te ção ao meio
am bi en te e à dis cri mi na ção de con su- 
mi do res, após os co men tá ri os de cu- 
nho pre cei tu o so se rem di vul ga dos
pe lo em pre sá rio.

Ain da se gun do o MP MA, se rá ave ri- 
gua da a ocu pa ção ex ces si va de me sas
e bar ra cas, fa to que tem ocor ri do de
for ma ir re gu lar por co mer ci an tes da
re gião. A si tu a ção te ve iní cio após
aglo me ra ções e fes tas se rem re gis tra- 
das no úl ti mo fim de se ma na na área
de no mi na da “Pos to A”, na Pe nín su la,
no bair ro da Pon ta d’Areia.

Pa ra Jú lio Ba cel lar, pre si den te da
As so ci a ção dos Mo ra do res da Pe nín- 
su la, es te é con si de ra do um fa to iso la- 
do, e afir mou que es pe ra que o epi só- 
dio tra ga efei to po si ti vo pa ra a po pu- 
la ção. “Es pe ra mos que es se tris te epi- 
só dio ter mi ne lo go e que pro du za al- 
gum efei to po si ti vo, quer se jam re la- 
ções in ter pes so ais co mo nos ser vi ços

pú bli cos de qua li da de pa ra to da a po- 
pu la ção”, fi na li zou.

O pre si den te afir mou ain da que a
as so ci a ção tem bus ca do jun to aos
agen tes pú bli cos, nas três es fe ras, os
be ne fí ci os mais va ri a dos nas áre as de:
con ser va ção pa tri mo ni al e de qua li- 
da de am bi en tal, in fra es tru tu ra, ur ba- 
nis mo, se gu ran ça, den tre ou tros.

Atra vés de uma men sa gem di vul- 
ga da em um gru po de What sApp, o
do no de um es ta be le ci men to lo ca li- 
za do na na Pe nín su la, no bair ro da
Pon ta d’Areia, dis se es tar in dig na do,
após ter no ta do que na re gião ha via
uma de man da de pes so as na da acei- 
tá veis pa ra os pa drões so ci ais do es ta- 
be le ci men to.

Ain da de acor do com a men sa gem,
o em pre sá rio in for mou que os gar- 
çons do seu es ta be le ci men to são ori- 
en ta dos a não aten der cli en tes que
não se en cai xem nos “pa drões so ci- 
ais”.

A pá gi na do es ta be le ci men to no
Ins ta gram foi al vo de crí ti cas após a
men sa gem ter vi ra li za do nas re des so- 
ci ais, sen do o pon ta pé tam bém pa ra
que de for ma sa tí ri ca di ver sos gru pos
com a pa la vra Pe nín su la ga nhas sem
no to ri e da de no What sApp, além de
de ze nas de me mes.

Em al guns des ses gru pos, mui tos
par ti ci pan tes in for ma ram que es tão
pro gra man do fa zer um pa go de com
chur ras co e fa ro fa em fren te ao lo cal
ama nhã, sá ba do (1º).

Pro cu ra do pe la re da ção de O Im- 
par ci al, o em pre sá rio ci ta do na ma té-
ria não aten deu nos sas li ga ções e não
res pon deu nos sas men sa gens.

Es pe ra mos que es se tris te

epi só dio ter mi ne lo go e

que pro du za al gum

efei to po si ti vo

Equi pes da Vi gi lân cia Sa ni tá ria e da
Po lí cia Mi li tar vis to ri a ram e in ter di ta-
ram bar ra cas e es tru tu ras mon ta das
na praia da Pe nín su la, no cha ma do
“Pos to A”, na ma nhã da úl ti ma se gun-
da-fei ra (27), após aglo me ra ções com
mo vi men ta ção e fes tas se rem re gis-
tra das no úl ti mo fim de se ma na na ca- 
pi tal.

A ação foi acom pa nha da por agen- 
tes da Blitz Ur ba na e Po lí cia Mi li tar,
que iso la ram a es tru tu ra mon ta da na
praia.

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

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

A aglo me ra ção co me çou a ser dis- 
cu ti da pe los mo ra do res da re gião em
gru pos de What sApp, de on de sur giu a
po lê mi ca a res pei to dos “pa drões so-
ci ais” na área no bre da ca pi tal da ma- 
ra nhen se.

Mu dan ças

FON TE DO BIS PO E EN TOR NO

Obra al te ra trân si to
no Anel Viá rio nes te
sá ba do, dia 1º

Em fun ção das obras de ur ba ni za ção da Fon te do Bis- 
po e Anel Viá rio, a Pre fei tu ra de São Luís, por meio da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT), vai
al te rar, nes te sá ba do (1º), a par tir das 6h, o trân si to no
lo cal.

A mu dan ça se rá pro vi só ria e atin gi rá as vi as Fon te do
Bis po sen ti do Bar ra gem do Ba can ga; Fon te do Bis po
sen ti do Ca ja zei ras e no sen ti do do Ter mi nal da Praia
Gran de. Os tra ba lhos in te gram o pro gra ma São Luís em
Obras, o mai or pa co te de obras da his tó ria da ca pi tal co- 
lo ca do em prá ti ca pe la ges tão do pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or.

Com a mu dan ça, que con sis te no fe cha men to da ro- 
ta tó ria, quem vem do sen ti do Ter mi nal da Praia Gran de-
Fon te do Bis po/Anel Viá rio, se gue pa ra fa zer o con tor no
na Ave ni da Vi to ri no Frei re e vol ta pa ra se guir a Ave ni da
das Ca ja zei ras.

Quem vem da Bar ra gem do Ba can ga pa ra a Fon te do
Bis po, se gue di re to pa ra a Ave ni da das Ca ja zei ras ou en- 
tra pe la pis ta da es quer da e se gue no sen ti do Ter mi nal
da Praia Gran de.

Pa ra quem vem do Mer ca do Cen tral, não ha ve rá mu- 
dan ça: con ti nua se guin do di re to pa ra a Ave ni da Bei ra-
Mar e Ave ni da das Ca ja zei ras. No lo cal, agen tes de trân- 
si to fa rão a de vi da ori en ta ção do trá fe go.

A obra no lo cal con sis te na ur ba ni za ção de to do o ter- 
mi nal com mu dan ças na ge o me tria viá ria e do trân si to
no en tor no.

A ação in clui a eli mi na ção da atu al ro ta tó ria for ma da
pe lo en con tro das ave ni das Bei ra-Mar, Gua xen du ba, Vi- 
to ri no Frei re e Rua das Ca ja zei ras, bem co mo a im plan- 
ta ção de al ças es ten di das de es quer da li vre e al te ra ção
da es tru tu ra e con fi gu ra ção das pa ra das de ôni bus e veí- 
cu los de trans por tes em ge ral.

Além da mu dan ça viá ria, um dos ob je ti vos do pro je to
é, tam bém, re qua li fi car o es pa ço com me di das que con- 
sis tem em vi as de aces so dos ôni bus aos abri gos, me lho- 
ran do as con di ções dos usuá ri os de trans por tes que uti- 
li zam aque le ter mi nal.

Com is so, as vi as de aces so dos ôni bus se rão des lo ca- 
das pa ra fi ca rem mais pró xi mas à Ave ni da das Ca ja zei- 
ras, ge ran do mais es pa ço de uso pú bli co com vá ri as fi- 
na li da des no lo cal.

Em fun ção das obras de ur ba ni za ção que já ti ve ram
iní cio, to das as ati vi da des re a li za das na área es tão sen do
trans fe ri das pa ra as ime di a ções. Os pon tos de pa ra das
de to das as li nhas que pas sam pe lo do Anel Viá rio fo ram
trans fe ri das pa ra on de é mon ta da a Pas sa re la do Sam ba,
lo cal on de fo ram fei tas ade qua ções pro vi só ri as pa ra o
abri go de pas sa gei ros.

Pa ra is so, fo ram ins ta la dos pon tos de pa ra das de ôni- 
bus in te rur ba nos, in ter mu ni ci pais, vans, trans por tes de
ferry bo at, além dos pos tos de tá xi e mo to tá xi. Ain da na- 
que la área se rá mon ta da a in fra es tru tu ra pa ra a ins ta la- 
ção pro vi só ria das bar ra cas que se rão re ti ra das em ra zão
das obras.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020
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Polícia apreende armas que seriam usadas em assalto a banco no interior do estado. O
assalto estava previsto para acontecer logo no inicio do mês de agosto

DA RE DA ÇÃO

ARMAS APREENDIDAS

Polícia frusta assalto
a banco no Maranhão
LUCAS PRAZERES

A
Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, 
jun ta men te com a Po lí cia Mi- 
li tar e o Cen tro Tá ti co Aé reo 
(CTA), re a li za ram uma ope ra- 

ção de de sar ti cu la ção de um as sal to 
que acon te ce ria no Ban co do Bra sil, 
da ci da de de For mo sa da Ser ra Ne gra, 
dis tan te cer ca de 646 km da ca pi tal 
ma ra nhen se.

De acor do com a po lí cia, após sa- 
be rem do pos sí vel as sal to que es ta va 
pre vis to pa ra acon te cer lo go no iní cio 
do mês de agos to, equi pes da Su pe- 
rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga- 
ção Cri mi nal (Seic) pas sa ram cer ca de 
15 di as em tra ba lho no in te ri or do es- 
ta do até acha rem, na úl ti ma se gun da-
fei ra (27), no po vo a do de Ta bo cal, no 
mu ni cí pio de Tun tum, a ca sa de um 
dos sus pei tos que fa ria par te do gru po 
cri mi no so.

An tes de de fla gra rem a ope ra ção 
que ti nha o ob je ti vo de pren der o sus- 
pei to, ele fu giu, mas dei xou ma te ri al 
que se ria usa do na em prei ta da cri mi- 
no sa. Ele foi iden ti fi ca do e a po lí cia 
se gue re a li zan do bus cas pa ra pren dê-
lo.

O ho mem era o res pon sá vel pe lo 
apoio lo gís ti co e pe la guar da do ar ma- 
men to. Du ran te três di as foi fei to um 
tra ba lho de es ca va ção no quin tal da 
re si dên cia e to do o ma te ri al a ser usa- 
do du ran te a ação cri mi no sa foi en- 
con tra do.

Os ob je tos apre en di dos se tra tam 
de uma ca ra bi na ca li bre 12, uma es co- 
pe ta ca li bre 12, um fu zil ca li bre 556 e 
di ver sas mu ni ções. Além des se ar- 
men to, foi apren di do cer ca de 60 qui- 
los de mi gue li tos, ma te ri al que é usa- 
do pa ra in ter vir a pas sa gem de vi a tu-

Re du ção de as sal tos ban cos

AS ARMAS SERIAM UTILIZADAS PARA ASSALTO AO BANCO DO BRASIL NO INTERIOR

POLÍCIA CIVIL

ras da po lí cia, já que se tra ta de um 
ob je to ca paz de per fu rar pneus.

Ne nhum dos sus pei tos de fa ze rem 
par te do gru po cri mi no so fo ram pre- 
sos. A po lí cia ex pli ca que o lo cal pos- 
sui uma área de ma ta mui to den sa e 
nem mes mo com o apoio do Cen tro 
Tá ti co Aé reo (CTA) foi pos sí vel en con- 
trar.

De acor do com o Su pe rin ten den te 
da Seic, Ar man do Pa che co, ao com pa- 

rar o pri mei ro se mes tre de 2019 com o 
pri mei ro se mes tre de 2020, exis te 
uma que da no nú me ro de as sal tos a 
ban cos no es ta do do Ma ra nhão. En-
quan to no pri mei ro se mes tre de 2019 
fo ram 39 even tos, em 2020 até o mo-
men to fo ram ape nas cin co even tos 
cri mi no sos.

Ar man do Pa che co mos trou ain da 
que há uma re du ção pró xi ma a 70% 
no nú me ro de rou bos a ban cos, na 
mo da li da de a va por, on de os cri mi no-
sos ex plo dem a agên cia.

ITAPECURU-MIRIM

Empresário e bebê morrem em acidente

O GRAVE ACIDENTE TERIA SIDO PROVOCADO DURANTE UMA PERSEGUIÇÃO ENTRE CARROS NA CIDADE DE ITAPECURU-MIRIM 

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra
(29), uma tra gé dia foi re gis tra da na ci- 
da de de Ita pe cu ru-Mi rim, dis tan te
cer ca de 110 km da ca pi tal ma ra nhen- 
se. Um gra ve aci den te foi re gis tra do
na BR-222, ro do via fe de ral que cor ta o
Cen tro do mu ni cí pio, re sul tou na
mor te de um em pre sá rio e um be bê
de ape nas três me ses. O aci den te te ria
si to cau sa do por uma per se gui ção.

Se gun do in for ma ções, que ain da
con ti nu am sen do apu ra das pe la Po lí- 
cia Mi li tar, o em pre sá rio iden ti fi ca do
ape nas co mo “Fag ner”, te ria dis cu ti- 
do e agre di do uma mu lher em uma
pa ni fi ca do ra. A jo vem en tão se di ri gia
pa ra a de le ga cia pa ra pres tar quei xa,

com uma ami ga e o fi lho de la de três
me ses.

Elas te ri am si do se gui das por Fag- 
ner que, re vol ta do, te ria pro vo ca do o
gra ve aci den te, que atin giu ain da um
ter cei ro veí cu lo. Com o for te im pac to,
os veí cu los in va di ram uma igre ja e
uma qua se in va di ram um es ta be le ci- 
men to co mer ci al.

De acor do com a PM, o em pre sá rio
que não usa va cin to de se gu ran ça no
mo men to da co li são e mor reu no lo- 
cal. O be bê de três me ses fi cou em es- 
ta do gra ve e pre ci sou ser en ca mi nha- 
do um hos pi tal de São Luís, mas aca- 
bou fa le cen do.

As du as mu lhe res ti ve ram es co ri a- 
ções. O Cor po de Bom bei ros e a Po lí- 
cia Mi li tar es ti ve ram no lo cal re a li zan- 

do os pro ce di men tos ne ces sá ri os.

SAU LO DU AI LI BE

SÃO JOÃO BATISTA

Igreja faz live solidária
para arrecadar fundos

IGREJA SÃO JOÃO BATISTA FICA LOCALIZADA NO CENTRO 

Com a pan de mia da Co vid-19, o Cen tro Co mu ni tá rio
São João Ba tis ta, lo ca li za do no Cen tro da ca pi tal ma ra- 
nhen se, te ve que sus pen der as su as ati vi da des as sim co- 
mo a Igre ja tam bém.

Por con ta des sa si tu a ção o aten di men to mé di co e o
So pão So li dá rio, que era dis tri buí do, pa ra as pes so as em
si tu a ção de rua, as sim co mo to das as ati vi da des so ci ais
que o Cen tro ofe re ce du ran te o ano, tam bém fo ram sus- 
pen sas. Pa ra que os aten di men tos vol tem, a pa ró quia
pre ci sa pre pa rar e re or ga ni zar o Cen tro Co mu ni tá rio.
Pen san do nis so, se rá pro du zi da uma Li ve pa ra ar re ca- 
dar fun dos pa ra a re or ga ni za ção do Cen tro e as sim vol- 
tar a aten der os ir mãos que tan to pre ci sam des se ser vi ço
que o Cen tro Co mu ni tá rio ofe re ce.

A Su per Li ve Be ne fi cen te ocor re rá ho je, sex ta-fei ra,
dia 31 de ju lho, às 19h30, di re to da Igre ja São João Ba tis- 
ta, no Cen tro His tó ri co de São Luís.

A li ve con ta rá com a par ti ci pa ção de can to res ma ra- 
nhen ses co mo: Flá via Bit ten court, Ma ria Cla ra, Anas tá- 
cia Lia, Fer nan do de Car va lho, Ales san dro Ba tis ta, Mar- 
co Du ai li be, Ga bri el Melô nio, Ma ri Cor das e Lú cio Cor- 
das. To dos os ar tis tas do a ram seus ca chês em prol do
Cen tro Co mu ni tá rio São João Ba tis ta.

A li ve se rá trans mi ti da pe lo ca nal do YouTube da Pa- 
ró quia.

SÃO LUÍS

Agente é preso por
levar drogas a detentos

O AGENTE PENITENCIÁRIO DISTRIBUÍA DROGAS NO PRESÍDIO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão deu cum pri men to, na
ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (30), a man da do de pri- 
são pre ven ti va con tra um agen te pe ni ten ciá rio tem po- 
rá rio, de 51 anos, vin cu la do à Se cre ta ria Es ta du al de Ad- 
mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria (Se ap) do Ma ra nhão, sus pei- 
to de ter se as so ci a do a um cus to di a do do sis te ma pri si- 
o nal, pas san do a in se rir subs tân ci as ilí ci tas na UPR-
SLZ, em São Luís. Fo ram apre en di dos al guns apa re lhos
ce lu la res uti li za dos no cri me.

O man da do foi ex pe di do pe la Cen tral de Inqué ri tos
de São Luís. A po lí cia au tu ou o agen te pe las prá ti cas dos
cri mes de trá fi co e as so ci a ção pa ra o trá fi co de dro gas e
cor rup ção pas si va.

De acor do com a po lí cia, as in ves ti ga ções apon tam
que após a dro ga ser re ce bi da den tro do com ple xo pe ni- 
ten ciá rio, era co mer ci a li za da pa ra os de mais in ter nos. O
agen te pe ni ten ciá rio pas sou a re ce ber quan ti as em di- 
nhei ro e pro mes sas de re ce bi men to de bens co mo ar- 
mas de fo go pa ra a prá ti ca de tal con du ta.

Após a re a li za ção das for ma li da des le gais, o in ves ti- 
ga do foi sub me ti do a exa me de cor po de de li to e en ca- 
mi nha do ao Cen tro de Tri a gem de São Luís, on de per- 
ma ne ce rá a dis po si ção da jus ti ça.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020
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Cerca de 60 competidores, recorde de inscritos, vão à luta pelo lugar mais alto do pódio
sem público, durante todo o dia do sábado, dia 1º de agosto

KART FEMININO

Pilotos estreiam na
Corrida do Batom

Mo ni to ra men to das con di- 
ções de Saú de
• 1. Con tro le de aces sos em ge ral, in- 
clu si ve com cre den ci a men to no mi nal

A
ve lo ci da de ga nha um to que 
de vai da de ama nhã, sá ba do 
(1º), com a com pe ti ção fe mi- 
ni na de kart. O Clu be de Kart 

de São Luís re a li za a 1ª eta pa da Cor ri- 
da do Ba tom e a 3º eta pa do Cam pe o- 
na to Ma ra nhen se de Kart que se gue 
dis pu ta do nas ca te go ri as: Ca de te, 2T 
No va tos e Gra du a dos e F4 No va tos, 
Gra du a dos, Sê ni or e Ama dor.

Cer ca de 60 com pe ti do res, re cor de 
de ins cri tos, vão à lu ta pe lo lu gar mais 
al to do pó dio sem pú bli co. Es ta é uma 
das me di das sa ni tá ri as ado ta das pe lo 
Clu be de Kart de São Luís pa ra com- 
ba ter o con tá gio da Co vid-19.

A com pe ti ção vai acon te cer du ran- 
te to do o sá ba do com dis tri bui ção das 
ca te go ri as ao lon go do dia pa ra evi tar 
aglo me ra ções. No tur no ma tu ti no, 
das 9h30 às 12h en tram na pis ta os pi- 
lo tos da ca te go ria Ca de te e F4. A par tir 
das 14h, se rá a vez dos pi lo tos da ca te- 
go ria prin ci pal, 2T, e da F4 Ama dor 
ace le ra rem no Kar tó dro mo João Sa- 
lém e tam bém da mu lhe ra da pi sar 
fun do na Cor ri da do Ba tom.

O uso de más ca ras é obri ga tó rio 
pa ra to dos os en vol vi dos: pi lo tos, pre- 
pa ra do res, me câ ni cos e co la bo ra do- 
res. To tens de ál co ol em gel pa ra hi gi e- 
ni za ção das mãos es ta rão es pa lha dos 
por to da o Kar tó dro mo, as sim co mo 
pla cas com as ori en ta ções das me di- 
das sa ni tá ri as. A ce rimô nia de en tre ga 
dos tro féus con ti nua sus pen sa pa ra 
evi tar aglo me ra ção.

de to dos os que fo rem aden trar a pra- 
ça des por ti va/par que de ma nu ten ção 
ou apoio;
• 2. Au sên cia de pú bli co
• 3. An tes de aden trar a pra ça des por- 
ti va/par que de ma nu ten ção ou apoio, 
to dos de ve rão ter sua tem pe ra tu ra 
cor po ral me di da, atra vés de termô- 
me tro in fra ver me lho. Aque le cu ja 

tem pe ra tu ra se ja su pe ri or a 37,5ºC 
não po de rá aden trar a pra ça
• 4. De sin fec ção de to do ma te ri al e 
dos par ti ci pan tes que fo rem aden trar 
a pra ça des por ti va/par que de ma nu- 
ten ção ou apoio, que po de ser fei ta 
com ál co ol a 70%, hi po clo ri to de só- 
dio ou ou tro de sin fe tan te in di ca do 
pa ra es te fim

O KART FEMININO VOLTA ÀS PÍSTAS NESTE SÁBADO, DIA 1º DE AGOSTO, EM SÃO LUÍS

SAU LO DU AI LI BE

Elen co do Im pe ra triz
• Go lei ros: Wald son e Jai ro;
• La te rais-di rei tos: Mad son e Hud son;
• La te rais-es quer dos: Lor ran e Wesley;
• Za guei ros: Hen ri que Ma tos, To mais, Ra mon Bai a no;
• Vo lan tes: Dos San tos, No na to, Ti bi ri, Da ni el Pei xo to,
Adri a no Bis po dos San tos;
• Mei as: Chi cle te
• Ata can te: Lu cas Cam pos, Ce si nha, Jef fer son Araú jo,
Fe li pe Fer rei ra, Éri son.

IMPERATRIZ

Kobayashi tem 20
jogadores à disposição

IMPERATRIZ ENCARA O SAMPAIO SÁBADO, NO FREI EPIFÂNIO

VAGNER GRIGORIO / IMPERATRIZ

Pró xi mo do pri mei ro jo go da re es treia do Im pe ra triz
após pa ra li sa ção por con ta da pan de mia do co ro na ví- 
rus, o téc ni co Pau li nho Kobayashi bus ca ain da a me lhor
for ma ção do ti me pa ra en ca rar o Sam paio Cor rêa, às
18h, de ama nhã, dia 1º de agos to, no Es tá dio Frei Epi fâ- 
nio d’Aba dia, pe la sex ta ro da da do Cam pe o na to Ma ra- 
nhen se 2020.

Com um gru po ajus ta do, o trei na dor tem ape nas 20
jo ga do res à dis po si ção, sen do que dois de les ain da se
es tão dis po ní veis pa ra trei nar. O ata can te Jer ri nha se gue
le si o na do e o vo lan te Adri a no Bis po ain da não se apre- 
sen tou ao clu be. An tes da pa ra li sa ção, Kobayashi con ta- 
va com 30 atle tas.

Os jo ga so res Re nan Du tra, Wil li am Ama ral, Bre no,
Ka ri ri, Da Sil va, Alyson e Ro dol fo não ti ve ram seus con- 
tra tos re no va dos.

Sem seus prin ci pais no mes, a pro vá vel es ca la ção do
Ca va lo de Aço con tra o Tri co lor de ve ser:Wald son (Jai- 
ro); Hud son, Dos San tos, Hen ri que Ma tos, Ra mon Bai a- 
no; Chi cle te, Ti bi ri, Pei xo to e Lu cas Cam pos; Fe li pe e Gi- 
va (Ce si nha).

Co mis são téc ni ca é de se nha da

Os grin gos da no va co mis são
téc ni ca

FLAMENGO

Torrent custará menos da metade de  JJ

O VÍNCULO DE DOMÈNEC TORRENT COM O FLAMENGO SERÁ ATÉ 31 DEZEMBRO DE 2021

NEW YORK CITY

En quan to o Fla men go aguar da ape nas a
as si na tu ra no pa pel, os va lo res en vol vi dos
na ne go ci a ção com o téc ni co Domènec
Tor rent fo ram di vul ga dos. O ca ta lão e sua
co mis são de três pro fis si o nais vão re ce ber
1,5 mi lhão de eu ros por ano (cer ca de R$ 9
mi lhões na co ta ção atu al) . Jor ge Je sus e seu
staff, que ti nha se te in te gran tes, re ce bi am
mais do que o do bro: 3,5 mi lhões de eu ros
(cer ca R$ 21 mi lhões) anu ais.

A ex pec ta ti va é de que o acor do en tre
Fla men go e o trei na dor se ja sa cra men ta do
e anun ci a do até ho je.

O vín cu lo de Do me com o Fla men go se- 
rá até 31 de zem bro de 2021. Por es se pe río- 
do, ele e sua co mis são re ce be rão, no to tal,
2,25 mi lhões de eu ros (cer ca de R$ 13,5 mi- 
lhões). Com even tu ais pre mi a ções por
con quis tas, o va lor so be.

O vi ce de fu te bol Mar cos Braz e o di re tor
Bru no Spin del só re tor nam ao Bra sil quan- 
do tu do es ti ver sa cra men ta do no pa pel. A
pa la vra “con cei to” foi mui to uti li za da pe la
du pla du ran te a bus ca pe lo téc ni co, que
de ve ria ter um es ti lo ofen si vo, as sim co mo
Jor ge Je sus. Nas con ver sas com Domènec,
per ce be ram que ele tem uma óti ma lei tu ra
de jo go e a apos ta é de que seus trei na men- 
tos vão cha mar mui ta aten ção.

Tor rent tra rá ao Bra sil três pro fis si o nais:

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. Há tam bém a pos si bi li da-
de de Mau rí cio Sou za, téc ni co do sub-20,
ser man ti do no gru po por já co nhe cer o dia
a dia do clu be. Na pre pa ra ção fí si ca, exis te
a chan ce 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.

Já Jor di Gris 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 e tam bém fez par te da co mis são téc ni ca
de Pep Guar di o la no Bar ce lo na B. Ele sa be
fa lar por tu guês, o que se ria de gran de aju-
da no pro ces so de adap ta ção de Tor rent no
Bra sil.

MMA

Belfort dá recado a Wanderlei Silva

O LUTADOR BRASILEIRO, VITOR BELFORT, NÃO ATUA DESDE O UFC RIO 9, REALIZADO EM 2018

Em en tre vis ta, Vi tor Bel fort avi sou a
Wan der lei Sil va pa ra evi tar se ex por ao
ata car – ca so con trá rio, po de rá ser no cau- 
te a do ou tra vez. “Wan der lei, con ti nue
ven den do a lu ta. Vo cê vai le var uma sur ra
me re ci da. Se rá um pra zer po der lu tar
con tra vo cê de no vo. E já vou avi san do:
ten te tra ba lhar os gol pes re tos, não vem
mui to aber to, se não já sa be o que vai re ce- 
ber. Trei ne bas tan te e obri ga do por fa zer
do es por te”, de cla rou o ca ri o ca, que as si- 
nou con tra to com o One Cham pi onship
em mar ço de 2019, mas ain da não es tre ou
pe la fran quia.

Vi tor Bel fort – a exem plo do que fi ze ra
Wan der lei Sil va – ado tou um tom mis te ri- 
o so pa ra fa lar so bre o even to in te res sa do
em pro mo ver a lu ta. 

O “Fenô me no”, po rém, ad mi tiu que a
ne go ci a ção es tá em an da men to. “Es tá
sen do ne go ci a da. Eu apren di que não po- 
de mos fa lar mui to quan do as coi as es tão
acon te cen do. Es sa lu ta, com cer te za, tem
que ser re a li za da. Eu te nho to do o in te res- 
se. Quan do dois es tão com fo me e tem o
pra to de co mi da… Mas tem que ser uma
re fei ção mui to boa pa ra os dois”.

O re en con tro de Wan der lei Sil va e Vi tor
Bel fort no oc tó go no fi cou pró xi mo de
acon te cer em 2012, quan do fo ram es ca la- 
dos pa ra se rem trei na do res das equi pes
do TUF Bra sil. En tre tan to, o “Fenô me no”

que brou a mão, can ce lan do o con fron to.
Ques ti o na do se o em ba te en tre os ve te ra- 
nos ain da é atra en te pa ra o pú bli co, o ca- 
ri o ca não ti tu be ou e fez uma alu são a dois
as tros do bas que te. “Se vo cê pu des se bo- 
tar o Mi cha el Jor dan e o Ma gic John son
em uma qua dra, quem não gos ta ria de
ver? Len da é di fí cil. As pes so as es tão sem
ído los, sem íco nes no Bra sil. Exis tem as
len das, e os ca ras no vos. A gen te po de ofe- 
re cer as me lho res lu tas de en tre te ni men- 
to”.

Sem atu ar des de maio de 2018, quan do
saiu do Ul ti ma te após so frer um du ro no- 
cau te pa ra Lyoto Ma chi da, no UFC Rio 9,
Vi tor Bel fort re for çou o de se jo de me dir
for ças con tra ex po en tes do es por te, que
tam bém es tão em re ta fi nal de car rei ra,
co mo An der son Sil va e Fe dor Eme li a nen- 
ko. 

“Es tá na ho ra de dei xar os con tra tos de
la do, e os atle tas lu tem en tre si, in de pen- 
den te men te do even to. O Da na Whi te fa- 
zer a lu ta do Vi tor con tra o An der son, do
Vi tor con tra o Fe dor. Es tá na ho ra de fa zer
o me lhor con teú do ir pa ra o fã. Que ro lu- 
tar com o An der son se ria uma re van che
mui to in te res san te, com cer te za… Con tra
o Fe dor, o Ram pa ge Jack son. Tem mui to
ca ra bom, o Cha el Son nen, o Ti to Or tiz. As
len das que têm con di ções de lu tar, tem
que lu tar”.

São Luís, sexta-feira, 31 de julho de 2020
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Roberto Augusto A. Pereira, que é capoeira e doutorando em História Comparada pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fez um mergulho da prática no estado

Ge ra ções di fe ren tes

LITERATURA

A história da capoeira
no Maranhão em livro

I
n te gran te do pa trimô nio cul tu ral 
do po vo bra si lei ro, le ga do his tó- 
ri co de sua for ma ção e co lo ni za- 
ção, fru to do en con tro das cul tu- 

ras in dí ge na, por tu gue sa e afri ca na, 
de ven do ser pro te gi da e in cen ti va da, 
a ca po ei ra se es pa lhou por di ver sas 
re giões do país, e no Ma ra nhão por 
mui tos anos fi cou co nhe ci da co mo 
‘ca po ei ra gem’, por al guns pra ti can tes 
no iní cio do sé cu lo XX.

E um pou co des sa his tó ria es tá sen- 
do con ta da no li vro: “A Ca po ei ra do 
Ma ra nhão: en tre as dé ca das de 1870 e 
1930”, que se rá lan ça do pe lo Ins ti tu to 
do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co 
Na ci o nal (Iphan), se gun da-fei ra (3), 
em even to trans mi ti do ao vi vo às 16h 
pe la in ter net no ca nal ofi ci al do 
Iphan. A pu bli ca ção re sul ta de ação 
da sal va guar da da ca po ei ra no Ma ra- 
nhão, a par tir do tra ba lho re a li za do 
pe lo au tor Ro ber to Au gus to A. Pe rei ra, 
que é ca po ei ra e dou to ran do em His- 
tó ria Com pa ra da pe la UFRJ.

O au tor faz um per cur so no tem po 
pas sa do, re cor tan do um pe río do es- 
pe cí fi co da ca po ei ra no Ma ra nhão, so- 
bre tu do no am bi en te ur ba no da ci da- 
de de São Luís (MA), cu jas his tó ri as re- 
ve lam fa tos, per so na gens, tra je tó ri as, 
ex pe ri ên ci as e re la ções so ci ais, que a 
tor na um dos sím bo los da di ver si da de 
cul tu ral bra si lei ra. O li vro am plia o co- 
nhe ci men to so bre o bem cul tu ral, tra- 
zen do à to na não só os mo men tos de 
ori gem da ca po ei ra no es ta do, des de 
as mal tas de mo le ques aos ma ri nhei- 
ros ca po ei ris tas. A pu bli ca ção tam- 
bém dá vi si bi li da de às di fe ren tes ca te-

LANÇAMENTO É O PRIMEIRO DE UMA SÉRIE  QUE  DIVULGARÁ  A HISTÓRIA DA CAPOEIRA

go ri as so ci ais atri buí das a quem era 
iden ti fi ca do à ca po ei ra gem, re ve lan- 
do a pre sen ça de mu lhe res nas pri- 
mei ras for ma ções.

Fru to de ação pre vis ta no Pla no de 
Sal va guar da da Ca po ei ra do Ma ra- 
nhão, a pu bli ca ção é a pri mei ra de 
uma sé rie pre vis ta pa ra a di vul ga ção 
da his tó ria da ca po ei ra, in ti tu la da Ca- 
der nos de Ca po ei ra no Ma ra nhão. 
Nes se pri mei ro vo lu me, são re cons- 
truí dos mo men tos cha ve pa ra o en- 
ten di men to da gê ne se da ca po ei ra em 
ter ras ma ra nhen ses. Es ta ini ci a ti va 
pos si bi li ta rá a di vul ga ção da his tó ria 
de seus de ten to res à so ci e da de em ge- 
ral, con tri buin do pa ra au men tar e 
qua li fi car o co nhe ci men to so bre es te 
bem cul tu ral di an te dos pou cos re gis- 
tros bi bli o grá fi cos exis ten tes.

Com a pro pos ta de pro mo ver e di- 
vul gar a prá ti ca no Ma ra nhão, o li vro 
tam bém mos tra a for ma ção e de sen- 
vol vi men to da ca po ei ra, além de re-
for çar e evi den ciá-la co mo um bem 
cul tu ral pre sen te na cons tru ção his tó-
ri ca e iden ti tá ria no es ta do.

A Su pe rin ten dên cia do Iphan-MA 
vem atu an do com os ca po ei ris tas na 
sua mo bi li za ção e na im plan ta ção de 
ações de sal va guar da des de 2014, com 
o ob je ti vo de al can çar um nú me ro ca- 
da vez mai or de de ten to res, re a li zar 
fó runs e en con tros pro pí ci os à dis cus- 
são das de man das no es ta do. Atu al- 
men te, o Iphan tem atu a do na Pes qui- 
sa e Ma pe a men to da Ca po ei ra na Me- 
sor re gião Nor te do Ma ra nhão, pa ra 
ma pe ar e co nhe cer me lhor os gru pos 
exis ten tes no ter ri tó rio.

MÚSICA E SOLIDARIEDADE

O encontro musical de Liniker e Xenia França

LINIKER E XÊNIA FRANÇA VÃO RELEMBRAR, DURANTE LIVE,  SUCESSOS QUE MARCARAM  TRAJETÓRIA DE MILTON NASCIMENTO 

Mais um gran de en con tro en tre
íco nes da mú si ca bra si lei ra acon te ce
ho je (31). Des ta vez, Li ni ker e Xe nia
Fran ça se reú nem com Mil ton Nas ci- 
men to pa ra can tar su ces sos do cri a- 
dor de “Ma ria, Ma ria”. A li ve que se rá
pro mo vi da pe la Mas ter card te rá iní- 
cio às 20h30, e se rá trans mi ti da no ca- 
nal do YouTube da mar ca e tam bém
nos ca nais dos ar tis tas, além do Mul- 
tishow. A apre sen ta ção tem o ob je ti vo
de an ga ri ar do a ções de pra tos de co- 
mi da pa ra o mo vi men to “Fa ça par te:
co me ce o que não tem pre ço”, ini ci a- 
ti va li de ra da pe la Mas ter card que tem
co mo ob je ti vo do ar pe lo me nos 2 mi- 
lhões de re fei ções pa ra co mu ni da des
ca ren tes em com ba te à fo me e à po- 
bre za. Du ran te a li ve um QR Co de fi- 
ca rá dis po ní vel na te la, pa ra que o pú- 
bli co tam bém pos sa fa zer do a ções.
Ca da re al do a do se rá re ver ti do em um
pra to de co mi da pa ra a ONG Ação da
Ci da da nia, que des ti na rá as re fei ções
pa ra os mais afe ta dos pe la pan de mia.

Com o mes mo pro pó si to, a Mas ter- 
card pro mo veu, em ju nho, uma li ve
iné di ta en tre Gil ber to Gil e Iza. As sim

co mo na pri mei ra edi ção, o no vo en- 
con tro tam bém foi pen sa do por Zé Ri- 
car do, re no ma do cu ra dor ar tís ti co do
pal co Sun set do Rock in Rio, a pe di do
da WMc Cann, que as si na as pe ças de
co mu ni ca ção.“Nos so mo vi men to do- 
ou, até o mo men to, 1,5 mi lhão de re- 
fei ções, que aju da ram fa mí li as ne ces- 
si ta das nes te mo men to di fí cil. Fo ram
di ver sas ini ci a ti vas que con tri buí ram
pa ra atin gir mos es se nú me ro, co mo
nos sa úl ti ma li ve com Gil e Iza, nos sas
do a ções pe las pla ta for mas da
RecargaPay e iFo od, além da nos sa
mais re cen te do a ção de 1 mi lhão de
pra tos de co mi da pa ra a ONG Vi são
Mun di al. Se gui mos com o pro pó si to
de atin gir nos sa me ta ini ci al e es se en- 
con tro que pro mo ve re mos en tre Mil- 
ton, Xe nia e Li ni ker é mais uma das
mui tas ações que re for çam o nos so
com pro mis so no com ba te à fo me e
aos im pac tos da pan de mia” afir ma
Sa rah Bu chwitz, VP de Mar ke ting e
Co mu ni ca ção da Mas ter card. “A se- 
gun da li ve do pro je to tem fo co na ge- 
ni a li da de da obra com pos ta por Mil- 
ton Nas ci men to e al gu mas can ções

que, co mo in tér pre te, ele imor ta li zou. 

O re sul ta do é um en con tro iné di to
en tre dois gran des no mes da no va ge- 
ra ção da nos sa mú si ca, Li ni ker e Xe- 
nia Fran ça, e Mil ton. A be le za e de li ca- 
de za es tão des de a con cep ção de fil- 
ma gem em lin gua gem ci ne ma to grá fi- 
ca até a es co lha do re per tó rio re ple to
de pé ro las da mú si ca. Um en con tro
que, só por sua exis tên cia, abor da di- 
ver si da de e plu ra li da de hu ma na”, de- 
ta lha Zé Ri car do. “É uma hon ra pa ra
nós co mo agên cia con du zir es se pro- 
je to da Mas ter card, que pro mo ve en-
con tros iné di tos que não têm pre ço
pa ra o pú bli co e pa ra os ar tis tas, une
ge ra ções de can to res ta len to sos e
con tri bui com o bem mai or que é aju- 
dar a com ba ter a fo me no nos so País”
afir ma Ke vin Zung, COO da WMc- 
Cann. To das as re co men da ções das
au to ri da des de saú de se rão se gui das.
Tam bém ha ve rá trans mis são em li- 
bras.

TRANSMISSÃO ON LINE

Gil e Caetano ganham
homenagem em live

PROJETO É DA CANTORA BAIANA MARGARETH MENEZES

Mar ga reth Me ne zes vai re lem brar o show e DVD Pa ra
Gil e Ca e ta no, de 2015, em sua se gun da li ve, nes te sá ba- 
do, 1º de agos to, às 20h, com trans mis são pe lo YouTube.
A can to ra apre sen ta rá uma ver são atu a li za da do pro je- 
to, que reú ne ape nas can ções de Ca e ta no Ve lo so e Gil- 
ber to Gil, sob di re ção do ator e di re tor Jack son Cos ta. Na
li ve, a ar tis ta ar re ca da rá do a ções pa ra as Obras So ci ais
Ir mã Dul ce (OSID). 

“Mi nha car rei ra de ve mui to à pre sen ça de les na mi- 
nha vi da. É uma hon ra enor me pro mo ver es ta li ve, uma
opor tu ni da de de re vi si tar e tra zer em um no vo for ma to
um show pe lo qual te nho tan to ca ri nho. Fo ram tan tos
en con tros, tan tas ale gri as, que fi co ex tre ma men te fe liz
em re a li zar uma li ve com es se re per tó rio e com es sa ho- 
me na gem aos meus mes tres”, co me mo ra Mar ga reth,
que apre sen ta rá 24 mú si cas, com des ta que pa ra “O
Que re res”, “Re con ve xo”, “Eu vim da Bahia”, “Re fa zen- 
da”, “Luz do Sol”, “Tem po Rei” e “Va mos Fu gir”.

“(Ca e ta no e Gil) são au to res de mú si cas be lís si mas e
ne ces sá ri as nes te mo men to de re fle xão, que Mar ga reth
tam bém abra ça. Mes mo que não se ja um pal co de te a- 
tro, é pos sí vel cri ar um ele men to cê ni co. En tro pa ra cri ar
es se am bi en te, que já es tá na voz e na pos tu ra de la, e pa- 
ra co lo car uma ilu mi na ção pa ra que o pú bli co per ce ba
me lhor es sas nu an ces de sua in ter pre ta ção, emo ção e
do rit mo e do seu con to for te”, re ve la Jack son. O pro je- 
to Pa ra Gil e Ca e ta no foi ini ci a do de for ma des pre ten si o- 
sa em 2012 e re ve lou-se su ces so de pú bli co e crí ti ca. A
gra va ção do CD e DVD, em 2015, con tou com a par ti ci- 
pa ção de les, além de Pre ta Gil, Bem Gil, Mo re no Ve lo so,
Ro sa Pas sos e Sau lo.

TELEVISÃO

Roda Viva: entrevista
Rodrigo Maia na 2ª

PRES. DA CÂMARA  CONVERSARÁ SOBRE MOMENTO POLÍTICO

O pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go
Maia, es ta rá se gun da-fei ra (3) no cen tro do Ro da Vi va.
Com apre sen ta ção de Ve ra Ma ga lhães,o pro gra ma vai ao
ar às 22h, ao vi vo, na TV Cul tu ra, no si te da emis so ra,
Twit ter, Fa ce bo ok, YouTube e Lin ke dIn.

Ocu pan te de um car go on de não fal tam pro ble mas,
ele con vi ve, di a ri a men te, com di ver sos de sa fi os. O po- 
der exe cu ti vo não es con de as in ten ções de ter o le gis la ti- 
vo, além do ju di ciá rio, sob con tro le. Pro va dis so é a ten- 
ta ti va do Pa lá cio do Pla nal to de ele ger o pró xi mo pre si- 
den te da Câ ma ra. Tam bém é do Pa lá cio que par tem fre- 
quen tes ata ques con tra par la men ta res, lan ça dos por in- 
te gran tes do cha ma do “ga bi ne te do ódio”, gru po ra di cal,
pró xi mo do go ver no, que não to le ra di ver gên ci as.

Em meio a tu do is so, é pre ci so tra tar das pau tas de in- 
te res se do país, co mo as re for mas ad mi nis tra ti va e tri- 
bu tá ria. So bre es ta úl ti ma, Maia de fen de sua dis cus são e
apro va ção, mas já se mos trou to tal men te con trá rio à
apro va ção de um no vo im pos to so bre as tran sa ções di- 
gi tais, que fi cou co nhe ci do co mo a no va CPMF. “Nin- 
guém aguen ta mais im pos tos. Va mos cui dar da sim pli fi- 
ca ção e cor tar dis tor ções (…) A so ci e da de es tá can sa da
(…) es ta pro pos ta te rá mui ta di fi cul da de de pas sar na
Câ ma ra”, afir mou Maia, an te ci pan do co mo se rá o de ba- 
te em tor no da pro pos ta do go ver no.

O Ro da Vi va con ta com uma ban ca da de en tre vis ta- 
do res for ma da por Ba si lia Ro dri gues, ana lis ta de po lí ti ca
da CNN Bra sil; Ber nar do Mel lo Fran co, co lu nis ta do jor- 
nal O Glo bo e da rá dio CBN; De ni se Rothen burg, co lu- 
nis ta de po lí ti ca do jor nal Cor reio Bra zi li en se; Jus sa ra
So a res, re pór ter do jor nal O Es ta do de S. Pau lo; Ra ni er
Bra gon, re pór ter es pe ci al do jor nal Fo lha de S. Pau lo e a
par ti ci pa ção re mo ta do car tu nis ta Pau lo Ca ru so
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