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A Caixa Econômica não realizou 
sorteio das Loterias nesta 

quinta-feira, 11, devido ao 
Feriado de Corpus Christi.

Muitas dessas crianças e adolescentes estão fora da escola, flagrados carregando caixas nas feiras livres 
e supermercados, servindo bebida alcoólica em bares, ou trabalhando em casas de famílias. GERAL 8
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“Operação Cobiça Fatal”,
da PF e CGU, não deve
ficar restrita à capital
maranhense. POLÍTICA 3
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Sol com algumas
nuvens. Chove rápido
durante o dia e à
noite. LO
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Divulgação

Paulo Soares

Boi de Sonhos
celebra o São
João na Ilha, no
domingo, em
canal do Youtube 

Trabalho infantil atinge mais
de 2 mil famílias no Maranhão

De Jesus

Ainda assim, a missa de Corpus Christi foi celebrada ontem por meio de live, no Santuário de Nazaré, no Cohatrac; a tradicional 
procissão e o tapete colorido foram substituídos por campanha solidária para arrecadar doações.  CIDADES 6 E GERAL 8

Templos religiosos autorizados a reabrir

Uso de máscaras é
negligenciado em
praias de São Luís 
CIDADES 5

Covid-19

Papo Alternativo

Live de
Alcione e
aniversário
de Arthur
Azevedo 

PÁGINA 10

Empréstimos

Assembleia
suspende
parcela de
consignados
de servidores
POLÍTICA 3

Em aplicativo

Caixa libera
valor de 
R$ 1.045 
do FGTS na
segunda
GERAL 9

Protestos 

Europa teme
outra onda 
precoce 
do novo
coronavírus 
O MUNDO 7

Muitas pessoas foram flagradas ontem, aproveitando o dia de sol na orla de São Luís, sem o uso da máscara de proteção, essencial para evitar o contágio do novo coronavírus 

Assista em 
oestadoma.com/485244A
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DIA MUNDIAL DE COMBATE
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Covidão no Maranhão

Odesencadeamento da “Operação Cobiça Fatal”, numa ação
conjunta das superintendências locais da Polícia Federal e da
Controladoria Geral da União (CGU), não deve ficar restrito à

capital maranhense, São Luís.
No processo de apuração do suposto esquema envolvendo o que

os investigadores chamaram de consórcio de empresas montado
para fraudar processos licitatórios emergenciais – sempre por
dispensa -, a PF e a CGU já apontaram, de imediato, que os
envolvidos podem estar agindo em pelo menos outras cinco
cidades.

E, durante entrevista coletiva
após o cumprimento de
mandados expedidos pela
Justiça Federal, a
superintendente da PF no
Maranhão, delegada Cassandra
Parazi, deu a senha: a operação
pode ganhar ramificações no
interior.

Seria o chamado “Covidão” do
Maranhão.

- Nós estamos investigando
fatos, e, a partir daí, a gente
aumenta o objeto de
investigação, para verificar a participação de outros municípios que
fizeram mau uso dos recursos para adquirirem as máscaras e
outros produtos. Vale lembrar que não foram esses os únicos
destinos desses recursos federais -, destacou a superintendente.

Segundo ela “tem muito ainda a ser apurado”. “Alguns dados,
infelizmente, a gente não vai poder repassar para vocês e o que a
gente tem a dizer é que as buscas realizadas hoje tiverem grande
sucesso. Colhemos muitas provas que vão ajudar no processo
dessa investigação –, completou Parazi.

Se alguém pensou em roubar dinheiro de combate à Covid-19 e
ficar impune, é melhor começar a repensar.

• Dois empresários alvo da Operação Cobiça Fatal, da Polícia Federal, já
conseguiram revogar decretos de prisão no TRF-1.

• O Maranhão já tem mais mortos por Covid-19 que todos os estados das regiões
Sul e Centro-Oeste juntos, informa o deputado Wellington do Curso.

• A Assembleia Legislativa finaliza os preparativos para retomar as ses-
sões plenárias presenciais após mais de dois meses de suspensão.

E MAIS

PF deu a entender
que deve expandir
ao interior ações
contra corrupção
durante pandemia

Escapou
Um dos alvos da Operação Cobiça Fatal, o empresário João de Deus

Lima Júnior teve a prisão decretada, mas não chegou a ser preso.
Não se sabe por que, mas o mandado de prisão em desfavor dele não

foi cumprido pela Polícia Federal.
Antes disso, o empresário acionou advogados e conseguiu reverter a

decisão pelo seu encarceramento no Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF-1).

Imbatível?
O petista José Dirceu, informa a coluna Radar, de Veja, decidiu opi-

nar sobre a possível criação de uma frente de esquerda para contrapor
o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2022.

Segundo a publicação, amigos do petista dizem que ele acredita que
o melhor para o PT seria aguardar as coisas piorarem no país para o par-
tido voltar a sonhar com chances de vencer uma eleição.

Para isso, ainda de acordo com a coluna, o ideal seria uma candida-
tura do PT encabeçada pelo governador Rui Costa (Bahia), tendo de vi-
ce o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), o que “seria imba-
tível”. Será?

Derrota
A eleição de Marreca Filho como novo coordenador da bancada do

Maranhão no Congresso representou uma derrota dupla do governador
Flávio Dino (PCdoB).

O parlamentar do Patriota acabou prevalecendo sobre os dois prefe-
ridos do comunista.

A primeira opção de Dino era o deputado Gil Cutrim (PDT), que abriu
logo cedo e decidiu apoiar o nome de André Fufuca (PP). Este até sus-
tentou a candidatura por mais tempo, mas também desistiu, em cima
da hora, em nome da unidade.

Plágio
O engenheiro mecânico Kaio Nogueira acusa a Secretaria de Estado

da Administração Penitenciária (Seap) de plagiar um projeto de cabine
de desinfecção de baixo custo desenvolvido na Uema.

Segundo ele, um modelo da cabine e os dados do projeto foram doa-
dos para a Seap para que novas unidades fossem produzidas pelos de-
tentos.

A produção efetivamente começou, mas, ainda de acordo com o en-
genheiro, a secretaria interrompeu os contatos quando foi cobrada a pa-
gar os royalties da propriedade intelectual.

Referência
Coordenado pela juíza Lavínia Macedo, o Congresso Nacional de Di-

reito Eleitoral, promovido pelo TRE-MA, contou com mais de 4 mil par-
ticipantes de todo o país, e quase 15 mil reproduções no YouTube.

Com o tema "Democracia, Eleições Municipais e Pandemia", o even-
to foi um dos maiores da área do Direito, na forma virtual, já realizados
no Brasil.

O sucesso do Congresso organizado pela Escola do Judiciário do TRE
do Maranhão foi destacado na sessão do Pleno do Tribunal Regional Elei-
toral de Minas Gerais, na terça-feira (9).

Roubados
A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem o ex-chefe de gabinete

da Prefeitura de Barra do Corda, Carlito Santos, suspeito de participar de
quadrilha especializada na compra e venda de veículos roubados.

Carlito é ex-vereador da cidade e deixou o posto na gestão Eric Cos-
ta (PCdoB) para tentar retornar à Câmara Municipal nas eleições deste
ano.

O filho dele, Kleber dos Santos, que também tinha cargo na Prefeitu-
ra e também pode ser candidato, também foi preso.

DE OLHO

É O VALOR aproximado que o governo federal já
enviou ao Governo do Maranhão – de forma direta,
ou via emendas e fundo – para combate à Covid-19.

R$ 400 MILHÕES 

Colegiado de parlamentares do Nordeste foi criado após governadores
pagarem adiantado por respiradores que não chegaram; caso está no STJ

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

U
ma Comissão Parlamen-
tar Interestadual criada
por 26 deputados esta-
duais dos nove estados

do Nordeste para acompanhar e fis-
calizar o Consórcio Nordeste tem
participação do Maranhão. O de-
putado Wellington do Curso (PSDB)
é o representante maranhense no
colegiado.

O grupo se reuniu pela primeira
vez, numa videoconferência, na se-
gunda-feira, 8, e decidiu que vai am-
pliar os esforços de fiscalização da
malfadada compra de 300 respira-
dores pelo consórcio de governado-
res nordestinos. Os equipamentos,
no valor de R$ 48,7 milhões, foram
pagos antecipadamente à empresa
HempCare Pharma, mas nunca che-
garam ao Brasil.

Durante o debate desta semana,
os parlamentares elaboraram uma
Carta de Intenções na qual apontam
irregularidades latentes na condu-
ção do Consórcio Nordeste – a prin-
cipal delas, a falta de transparência.

“O Consórcio Nordeste não pos-
sui Portal de Transparência e não di-
vulga oficialmente as despesas e as
informações públicas sobre sua es-
trutura administrativa e suas con-
tratações, o que é uma nítida viola-
ção às disposições constitucionais
da publicidade e transparência”, diz
trecho do documento, que segue:

“Por manejar diretamente verbas
públicas milionárias dos nove es-
tados do Nordeste, o Consórcio não
pode permanecer inerte na divul-
gação de seus dados, muito menos
pode manter sua total ineficiência
no enfrentamento dos problemas
reais vivenciados pela região Nor-
deste”.

Inquérito
A fraude na compra dos respira-

dores foi alvo da Operação Ragna-
rok, desencadeada no início da se-
mana passada pela Polícia Civil da
Bahia. Como o caso pode envolver
governadores, o processo decorrente
da ação policial foi encaminhado

para o Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Cabe à Corte, em função do
foro privilegiado, processar e julgar
gestores estaduais.

Antes, a ação tramitava no Tri-
bunal de Justiça da Bahia (TJ-BA),
em virtude de a presidência do co-
legiado de governadores ser exercida
pelo chefe do Executivo baiano, Rui
Costa (PT).

Segundo investigação da Polícia
Civil da Bahia, a HempCare Pharma,
contratada pelo consórcio, deixou
de entregar 300 respiradores, no
valor de R$ 48,7 milhões, pagos an-
tecipadamente. Sediada em Arara-
quara, a empresa foi contratada para
intermediar a compra dos respira-

dores fabricados na China e garan-
tir o seu transporte até o Brasil.

Ainda de acordo com a Polícia
Civil baiana, a ação do grupo foi de-
nunciada pelo próprio consórcio.
“O estabelecimento se apresentava
como revendedor dos produtos e
tentou negociar de forma fraudu-
lenta com vários setores no país,
entre eles os Hospitais de Campa-
nha e de Base do Exército, ambos
em Brasília”, informou a corpora-
ção, em nota.

Do total pago á HempCare
Pharma, o Governo do Maranhão
pagou, também de forma anteci-
pada, aproximadamente R$ 4,9 mi-
lhões por 30 respiradores – algo em

torno de R$ 160 mil por unidade. O
recurso foi depositado na contra do
Consórcio Nordeste.

Nesta semana, o deputado fede-
ral Edilázio Júnior (PSD) protocolou,
na 21ª Vara Cível de Brasília, ação po-
pular, com pedido de liminar, para
que o Estado do Maranhão, o Con-
sórcio Nordeste e a HempCare sejam
obrigados a devolver aos cofres pú-
blicos o valor que o governo Flávio
Dino (PCdoB) repassou ao colegiado
de governadores nordestinos.

Ele pede, também, que os réus
sejam obrigados a pagar dano moral
coletivo de igual valor. O dinheiro
deve ser repassado ao Fundo Esta-
dual de Saúde.

A Assembleia Legislativa do Mara-
nhão suspenderá, pelo prazo de 90
dias, a partir deste mês de junho,
os descontos referentes aos em-
préstimos consignados em folha
dos seus servidores, conforme es-
tá previsto na Lei 11.274/2020, pro-
mulgada pelo presidente da Casa,
deputado Othelino Neto (PCdoB),
no dia 4 deste mês.

Os servidores que desejarem
manter os descontos de seus em-
préstimos consignados em folha
deverão encaminhar a solicitação
à Diretoria de Recursos Humanos
da Alema, através do email consig-
nados@al.ma.leg.br, impreterivel-
mente até o dia 15 de junho, ma-
nifestando interesse na manuten-
ção do desconto, conforme asse-
gura o art.5º, parágrafo único, da
Lei 11.274/2020. Também deverão

ser encaminhadas, em anexo, fo-
tocópias do RG e do CPF.

O diretor de Recursos Humanos
da Assembleia, Eduardo Pinheiro,

esclareceu que se o servidor perder
o prazo de se manifestar, que se en-
cerra no próximo dia 15, o descon-
to em folha da parcela do emprés-

timo consignado será suspenso por
90 dias.

A Lei 11.274/2020, referente ao
Projeto de Lei Ordinária n°
100/2020, de autoria da deputada
Helena Duailibe (Solidariedade),
coautoria do deputado Adriano
Sarney (PV) e emenda do deputa-
do César Pires, autoriza a suspen-
são, por 90 dias, do desconto sala-
rial das parcelas de empréstimos
consignados em folha de paga-
mento de aposentados, servidores
públicos e empregados da iniciati-
va privada.

A iniciativa integra as ações da
Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, que usa da prerrogativa de
legislar para ajudar a população
maranhense a superar as dificul-
dades da crise sanitária causada
pelo novo coronavírus. �

MA integra comissão
que fiscaliza compra
de respiradores no NE

Assembleia suspende parcelas de
consignados após lei promulgada

Consórcio Nordeste comprou respiradores, pagou adiantado, mas não recebeu equipamentos da contratada

Projeto foi aprovado pelos deputados ainda no início da pandemia da Covid-19, mas promulgado
apenas na semana passada, após o governador Flávio Dino (PCdoB) recusar-se a sancionar a nova lei

Divulgação

Lei foi promulgada por Othelino
Neto, na semana passada

MAIS

Se não quiser...
A direção superior da
Assembleia Legislativa
esclarece que aqueles
servidores que desejarem
manter os descontos de seus
empréstimos consignados
em folha deverão
encaminhar uma solicitação
à Diretoria de Recursos
Humanos da Alema, através
do email criado para isso:
consignados@al.ma.leg.br

Divulgação/Ag. Assembleia

Representante do
MA é Wellington

do Curso

A HempCare deveria intermediar
a compra de 300 respiradores de
modelo chinês encomendado pelo
Consórcio Nordeste para que os
equipamentos fossem distribuídos
a hospitais públicos dos nove es-
tados da região (Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte e Sergipe) em meio à pan-
demia da covid-19.

Sucessivos atrasos na entrega
dos produtos e a posterior recusa

da empresa de devolver o dinheiro
já recebido despertou suspeitas
entre governadores e autoridades
de saúde. Pressionada, a empresa
passou a sugerir que o Consórcio
do Nordeste aceitasse aparelhos
fabricados aqui mesmo, no Brasil,
no lugar do modelo chinês enco-
mendado. 

Segundo o secretário de Segu-
rança Pública da Bahia, surgiu
então o mais forte indício de
fraude: a suposta ligação da Hemp-

Care com o grupo Biogeoenergy,
que tem, entre suas empresas, uma
suposta fabricante de respiradores.

De acordo com Barbosa, ao
cumprir os mandados de busca e
apreensão na sede da HempCare,
em Araraquara, os policiais não en-
contraram nenhum respirador.
Nem chinês nem brasileiro. “Não
encontramos nenhum respirador
pronto. Ou seja, por mais que a
empresa alegasse a intenção de en-
tregar [modelos] nacionais e não
os aparelhos chineses, eles tam-
bém não existem. Trata-se de um
indício fortíssimo de que estamos
diante de uma fraude”, insistiu o
secretário. �

Sucessivos atrasos na entrega
levantaram suspeitas na BA



cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 12 de junho de 2020

Pandemia da Covid-19
modificou a festividade
tradicional religiosa de
Corpus Christi
Em  CIDADES 6

Pessoas se arriscam e caminham
na área litorânea sem máscaras
Na Avenida Litorânea, em São Luís, muitas pessoas foram flagradas fazendo pedalada e
aproveitando o dia de sol na praia sem o uso da máscara de proteção, que é essencial na pandemia

CAMPANHA DA ANS
Nas redes sociais, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) está realizando a campanha para
incentivar o uso da máscara de proteção, a fim de conter
a disseminação do novo coronavírus. Em seu site, o órgão
destaca que as mensagens alertam que o cuidado é
pessoal, mas os benefícios da utilização do equipamento
são coletivos. As informações transmitidas estão sendo
compartilhadas nos vários canais da ANS, com a hasthag
#EuUsoMáscara.
A Agência objetiva chamar atenção para a
responsabilidade individual e coletiva no combate à
pandemia da Covid-19. “É importante destacar que as
restrições de circulação impostas com o objetivo de evitar
aglomerações ainda são o principal fator de controle da
doença e devem ser respeitadas. Mas nos casos que é
inevitável a circulação em vias públicas ou ambientes de
grande movimentação de pessoas, a recomendação é que
todos usem máscara de proteção que cubra totalmente a
boca e nariz e que esteja bem alinhada ao rosto, sem
deixar espaçamento”, salientou a ANS.
Segundo a ANS, o ideal é que a pessoa utilize máscaras
alternativas, ou seja, feitas de tecido ou outros materiais,
deixando, assim, as do tipo cirúrgicas descartáveis (N-95)
para uso exclusivo dos profissionais de saúde envolvidos
no combate à doença.

MÁSCARAS CASEIRAS
Muitas pessoas estão utilizando máscaras caseiras,
mas estas precisam seguir algumas especificações do
Ministério da Saúde (MS). É preciso que a máscara
tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja,
dupla face. Além disso, deve ser individual, isto é,
não pode ser dividida com ninguém. Elas podem ser
feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros
tecidos, desde que desenhadas e higienizadas
corretamente.
O importante, segundo o MS, é que a máscara seja
feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a
boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem
deixar espaços nas laterais.

DECRETO

No dia 20 de abril, o
Governo do Estado
publicou o Decreto nº
35.746, que dispõe sobre
as regras de
funcionamento das
atividades econômicas no
Maranhão, em razão dos
casos de infecção pela
Covid-19 e dá outras
providências. O ato
administrativo levou em
consideração a Portaria nº
188, de 3 de fevereiro
deste ano, quando o
Ministério da Saúde
declarou Emergência em
Saúde Pública de
Importância Nacional, em
decorrência do novo
coronavírus.
Por meio desse
documento, tornou-se
obrigatório no Maranhão
o uso de máscaras de
proteção descartáveis,
caseiras ou reutilizáveis,
como medida não
farmacológica destinada a
contribuir para a
contenção e prevenção da
pandemia. Esses
equipamentos devem ser
utilizados em locais
públicos e em outros de
uso coletivo, ainda que
privados. Ficou decido que
o Poder Público adotará as
medidas de produção e
distribuição do material,
em especial, para pessoas
em situação de rua.

A
máscara, descartável
ou caseira, tem a fun-
ção de proteger contra
o novo coronavírus,

que pode estar circulando no am-
biente. Também tem o propósito
de impedir a transmissão da
Covid-19 a outras pessoas. Inclu-
sive, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) está fazendo
uma campanha em suas redes
sociais sobre isso. Apesar da ob-
rigatoriedade do uso do material,
por meio do Decreto nº 35.746,
ainda ocorrem flagrantes de
gente caminhando ou passeando
sem o equipamento, como foi ve-
rificado ontem na região da Lito-
rânea, em São Luís.

Em toda a extensão da Avenida
Litorânea, essa situação foi veri-
ficada, sobretudo na área do cal-
çadão e na faixa de areia. Pessoas
foram observadas fazendo ativi-
dade física em bicicletas sem a
máscara no rosto. A prática de
exercício físico é fundamental
para uma saúde metabólica,
porém, é importante que as me-
didas de prevenção ao novo co-
ronavírus sejam respeitadas, para
o bem de todos. De nada adianta
agir com irresponsabilidade,
ainda mais em um período tão
delicado como esse marcado pela
pandemia.

Na areia, O Estado também
flagrou muitas pessoas aprovei-
tando a brisa, sentadas ou em pé,
com o rosto descoberto. Outras
estavam tomando banho no mar
igualmente sem a devida prote-
ção contra a Covid-19. Para pio-
rar a situação, isso ocorria em
aglomerações, fator que favorece
o contágio da doença.

Cuidados no uso
Segundo a ANS, alguns cuidados
precisam ser seguidos no uso do
material de proteção. A Agência
Nacional de Saúde Suplementar
ressalta, em sua campanha, que,
em primeiro lugar, a máscara é
individual. Isso significa que não
pode ser dividida com ninguém,
incluindo familiares. Cada um
deve ter o seu equipamento.
“Para usar regularmente as más-
caras protetoras é necessário cui-
dado no manuseamento e uso
para evitar exposição à Covid-19.
Para colocar e retirar do rosto, o
manuseio deve ser feito apenas
pelos elásticos ou atilhos”, pon-
tuou o órgão.

Em seguida, o usuário deve
lavar de imediato a máscara com
sabão ou água sanitária, dei-
xando-a de molho por cerca de
20 minutos, para higienização
total. Além disso, o material deve
conter pelo menos duas camadas
de pano (dupla face). Na campa-
nha, a ANS destaca que é impor-
tante ter elásticos ou tiras para
amarrar acima das orelhas e
abaixo da nuca, para que o tecido
sempre proteja a boca e o nariz.
Isso evita que não restem espa-
ços na face da pessoa.

“Chegando em casa, lave as
máscaras usadas com água sani-
tária. Deixe de molho por cerca de
20 minutos. Use a máscara sem-

pre que precisar sair de casa. Saia
sempre com pelo menos uma re-
serva e leve uma sacola para guar-
dar a máscara, quando precisar
trocar”, ressaltou a Agência.

Importância da máscara
Embora muitas pessoas conti-
nuem andando desprotegidas do
coronavírus, a máscara é impor-
tante como medida de preven-
ção. A Covid-19 é transmitida, por
exemplo, por gotículas de saliva
contaminadas que acabam sendo
levadas para mucosas do corpo,
como boca, nariz e olhos. Desse
modo, com o material no rosto,
o vírus fica impedido de alcançar
partes do corpo que são portas
de entrada.

Para quem ainda não teve ne-
nhum sintoma do coronavírus,
essa medida é essencial, pois
existem os conhecidos como as-
sintomáticos, que podem estar
infectados, mas o corpo não dá
sinais da contaminação. Na re-
vista “Influenza e Outros Vírus
Respiratórios”, pesquisadores pu-
blicaram um relato no qual um
homem que não usava máscara
facial entrou em um ônibus com
sintomas de tosse, mas não sabia
que estava com a Covid-19.

Naquele momento, muitos
passageiros não usavam másca-
ras. Dos 39 ocupantes do ônibus,
cinco foram contaminados pela
doença.�

Fotos/Paulo Soares

Existem os
conhecidos como

assintomáticos

A prática de
exercício físico é

fundamental 

Para usar regularmente as máscaras
protetoras é necessário cuidado no

manuseamento e uso para evitar exposição à
Covid-19. Para colocar e retirar do rosto, o
manuseio deve ser feito apenas pelos
elásticos ou atilhos”

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar )

MESMO
em um passeio

despretensioso na
orla, é essencial o
uso da máscara
para se proteger

da Covid-19

Divulgação
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A pandemia do novo corona-
vírus está acelerando na África,
onde se dissemina em áreas
rurais após viajantes estran-
geiros a levarem às capitais,
alertou a Organização Mundial
da Saúde (OMS) nesta quinta-
feira.

A OMS também disse, no en-
tanto, não haver indício que
grandes números de casos gra-
ves e mortes estejam passando
despercebidos e que o vírus
não causou infecções signifi-

cativas em campos de refugia-
dos do continente.

Dez países impulsionam a
epidemia africana e respondem
por 75% dos cerca de 207.600
casos no continente, disse
Matshidiso Moeti, diretora re-
gional da África da OMS. Cerca
de 5 mil mortes foram relata-
das.

A África do Sul, que no mês
passado iniciou um relaxa-
mento gradual do isolamento,
é a mais atingida, represen-
tando um quarto de todos os
casos, disse ela.�

A África do Sul, que iniciou um relaxamento
gradual do seu isolamento, é a mais atingida 

Europa teme segunda
onda precoce da Covid-19
após protestos em massa
Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram em grandes cidades
europeias em dias recentes para protestar contra o racismo no mundo 

GCIS

Casos de latrocínios
crescem em São Luís,
segundo dados da SSP 

Dois acusados de violência sexual
foram presos em menos de 24 ho-
ras no Maranhão. Um dos detidos
é um homem, de 43 anos, que te-
ria estuprado a sua enteada, me-
nor de idade, no ano de 2014, na
cidade de Caxias.

A polícia informou que esse
criminoso foi preso ontem em
cumprimento de ordem judicial
expedida pela 3ª Vara Criminal.
Ele foi abordado em sua resi-
dência, localizada no Residen-
cial Vila Paraíso, em Caxias, e
conduzido para o presídio desse
município.

Em São Luís
A outra prisão ocorreu na Reser-
va do Itapiracó, na capital, no úl-
timo dia 10, e o detido foi identi-

ficado como Edvan Amorim Fon-
seca. O delegado Carlos Alessan-
dro de Assis, que é superinten-
dente da Polícia Civil da Capital,
informou que o criminoso estava
cumprindo pena no regime aber-
to pelo crime de estupro. Este ato
criminoso tinha ocorrido nessa
reserva.

Ainda segundo o delegado, Ed-
van Fonseca mais uma vez foi de-
nunciado por cometer esse tipo
de ato criminoso. A vítima disse
que estava realizando atividade
física nessa reserva quando foi
abordada pelo acusado.

Ela foi obrigada a entrar em
uma área de matagal e, logo após,
estuprada como também agredi-
da fisicamente e ameaçada de
morte. �

Dois acusados 
de estupro foram
presos  no estado 
Um dos criminosos já havia sido detido por
cometer esse mesmo tipo de crime, em SL 

Um esquema de comercialização
de veículos roubados, inclusive,
em outros estados, foi desarticu-
lado no último dia 10, durante um
cerco realizado pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), na cidade
de Barra do Corda. A PRF infor-
mou que essa empreitada crimi-
nosa tinha a participação de um
ex-vereador.

Ainda segundo a PRF, o ex-par-
lamentar seria o responsável pe-
la aquisição e venda dos carros
ilegais. Durante a operação, ele e
mais duas pessoas foram presas
como ainda recuperados os veí-

culos Toyota Corolla Altis, de pla-
cas do Distrito Federal, roubado
no ano passado em Brasília; um
Hyundai HB 20 com placas tam-
bém do DF, tomado de assalto
neste ano, no município de Novo
Gama, no estado de Goiás; e um
Hyundai HB 20, placas do DF,
roubado em Brasília também nes-
te ano.

Os veículos estão avaliados em
R$ 150.000. A ocorrência foi en-
caminhada para a Delegacia Re-
gional de Barra de Corda. A Polí-
cia Civil informou que as investi-
gações vão continuar. �

Veículos roubados
são apreendidos
Polícia realizou cerco na cidade de Barra do Corda
e desmontou comercialização ilegal de carros

Na região da Grande Ilha, segundo a Secretaria de Segurança (SSP), em apenas
um dia deste mês aconteceram mais crimes deste tipo do que em maio inteiro

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

A
violência continua cres-
cendo na  Grande Ilha.
Dados da Secretaria de
Segurança Pública (SSP)

revelam que somente no último
dia 9 ocorreram três vezes a quan-
tidade de casos de latrocínio (rou-
bo seguido de morte) registrados
durante o mês passado, que con-
tou com apenas um caso. A polícia
ainda ontem estava realizando in-
cursões na Região Metropolitana
de São Luís para efetuar a prisão
de, pelo menos, mais quatro en-
volvidos no assalto e na morte do
subtenente do Corpo de Bombei-
ros Militar, Valber Nélio Costa Pe-
reira, de 57 anos. O crime ocorreu
no bairro Vassoural, em Paço do
Lumiar.

O caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), coordenado pelo delega-
do Felipe César. A polícia já ouviu
algumas testemunhas, inclusive fa-
miliares da vítima e continua no
aguardo de resultados de exames
periciais feitos pelos peritos do Ins-
tituto de Criminalística (Icrim).

As incursões na Ilha continuam
para efetuar a prisão dos suspeitos
desse latrocínio. A polícia informou
que um deles é Aldair Silva dos
Santos, o Bebezinho. Ele reside no
Residencial Pirâmide e está sendo
acusado de ter efetuado o tiro no
subtenente do Corpo de Bombei-
ros Militar. Ainda participaram des-
sa ação criminosa Leandro Nasci-
mento, o Mousa; e Salum Barros da
Silva, que também residem na Pi-
râmide.

Os policiais também estão pro-
curando uma mulher, identificada

como Tamires, que teria escondi-
da a pistola da vítima, residente na
Vila Talita, na cidade de Raposa.
Ainda segundo a polícia, os acusa-
dos fazem parte de uma facção cri-
minosa que atua nessa localidade,
principalmente realizando assal-
tos, homicídios e comercialização
de droga.

O crime
Valber Nélio foi abordado por três
criminosos quando estava che-
gando em uma residência, no Vas-
soural. De acordo com a polícia, a
vítima reagiu ao assalto. Houve tro-
ca de tiros. Uma das balas atingiu
a cabeça do subtenente e a cami-
nho do Hospital Socorrão I, no
Centro, ele veio a falecer. Ele ainda
teve a sua pistola roubada.

Os criminosos fugiram em um
veículo Gol branco. Ainda no dia
do crime, o carro apreendido foi le-
vado para a delegacia como ainda
duas pessoas, que ajudaram na fu-
ga do trio criminoso, foram presos.

Uma arma de fogo também foi
apreendida e no decorrer desta se-
mana vaiser periciada.

Mais ocorrência
O outro caso de latrocínio teve co-
mo vítima o motorista de aplicati-

vo Rafael Washington Correa Ri-
beiro, de 32 anos. Segundo a polí-
cia, a vítima foi assassinada dentro
do seu veículo HB 20 cinza, de pla-
cas não identificadas, na área da
Ribeira, e duas pessoas participa-
ram dessa empreitada criminosa.

Os populares disseram para a
polícia que olharam dois homens
deixando o carro, chegaram a es-
cutar barulho de tiros e, logo após,
ligaram para o Centro Integrado de
Operações de Segurança (Ciops).
Havia marcas de tiros na cabeça da
vítima, cujo corpo foi removido pa-
ra o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiado.

A polícia também está investi-
gando o latrocínio que teve como
vítima Raimundo Nonato Pires dos
Santos, de 47 anos. 

De acordo com a polícia, ele foi
abordado em plena tarde do últi-
mo dia 9, nas proximidades da He-
momar, no bairro da Jordoa. Após
a ação criminosa, os acusados to-
maram rumo ignorado. �

Divulgação

BRUXELAS 
.
A Europa pode enfrentar uma dis-
parada de infecções por Covid-19
nas próximas semanas devido aos
protestos em massa ocorridos no
continente nos últimos dias, dis-
seram autoridades e especialistas
da União Europeia nesta quinta-
feira,11.

Dezenas de milhares de mani-
festantes se reuniram em grandes
cidades europeias em dias recen-
tes para protestar contra o ra-
cismo após o assassinato do afro-
norte-americano George Floyd
sob custódia da polícia.

“Se você aconselha todos a fi-
carem a um metro e meio uns dos
outros e no final todo mundo fica
perto dos outros, se abraçando,
então não tenho um bom pres-
sentimento disso”, disse Jozef Ke-
secioglu, que preside a Sociedade
Europeia de Medicina de Trata-
mento Intensivo, em uma confe-
rência.

Indagado se pode haver um au-
mento de infecções na próxima
quinzena, ele respondeu: “Sim,
mas espero estar errado”.

Pico da doeça 
A maioria das 27 nações do bloco já
passou pelo pico da epidemia e está
reabrindo negócios e fronteiras gra-

dualmente, uma vez que a doença
recuou nas últimas semanas.

Antes dos protestos recentes,
cientistas acreditavam em uma se-
gunda onda só depois do verão, mas
as aglomerações podem afetar esta
tendência positiva.

“Como em qualquer doença res-
piratória infecciosa, eventos em
massa podem ser uma grande rota
de transmissão”, disse à Reuters Mar-
tin Seychell, autoridade de saúde da
Comissão Europeia, quando ques-
tionado sobre a possibilidade de uma
segunda onda precoce desenca-
deada pelas manifestações.

O vírus ainda está circulando, mas
em índices menores do que há al-
gumas semanas atrás, explicou.

A probabilidade e o tamanho
de uma segunda onda do novo co-
ronavírus dependeriam da ma-
nutenção eficiente das medidas
de distanciamento social e de ou-
tros fatores de prevenção, muitos
dos quais ainda são desconheci-
dos, disse ele. �

Pessoas aglomeradas em protesto contra o racismo em Portugal 

Crianças são monitoradas em barreira,  na cidade de Durban, África do Sul 

Polícia Civil ainda procura os envolvidos no crime de latrocínio quevitimou o bombeiro Valber Nélio 

Casos de Covid-19
aceleram em países da
África, afirma a OMS 

Divulgação 

NÚMEROS

3
Latrocínios ocorreram 
no último dia 9, na Ilha de 
São Luís, segundo dados 
da SSP

1  
Pessoa foi morta e
assaltada no mês passado
na Região Metropolitana de
São Luís
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MA tem mais de duas mil famílias
com registro de trabalho infantil 
De acordo com informações da Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes), houve redução de 87,8% no
número de famílias inseridas no Cadastro Único com marcação de trabalho infantil no Maranhão desde 2015

“É
dever da família, da
comunidade, da so-
ciedade em geral e do
poder público assegu-

rar, com absoluta prioridade, a efe-
tivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao esporte, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitá-
ria”. Assim diz o Artigo 4º do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Com essa temática, esta
sexta-feira, 12, está sendo lembrado
o Dia Mundial de Combate ao Tra-
balho Infantil. No Maranhão, dados
do Ministério da Cidadania mos-
tram que há 2.226 famílias com re-
gistro de trabalho infantil no Ca-
dastro Único.

De acordo com informações
transmitidas pelo Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria do De-
senvolvimento Social (Sedes), o
Poder Executivo estadual conse-
guiu reduzir em 87,8% o número
de famílias inseridas no Cadastro
Único (CadÚnico) com marcação
de trabalho infantil no Maranhão.
Essa diminuição está ocorrendo
desde 2015, quando havia 18.298
famílias. Em 2016, havia 12.796 fa-
mílias. Em 2017, essa quantidade
era de 8.755. Já em 2018, o número
era de 5.745.

No ano passado, conforme
dados do Ministério da Cidadania,
o número de famílias era de 3.426.
Em 2020, até o momento, a quan-
tidade inserida é de 2.226. “A Sedes
pontua que crianças e adolescen-
tes retiradas da condição de viola-

ção de direitos são inseridas em ser-
viços socioassistenciais com acom-
panhamento familiar, no âmbito da
política de assistência social asso-
ciada às demais iniciativas do Go-
verno do Estado, em outras políti-
cas públicas”, destacou a secretaria.

A Sedes enfatizou que está rea-
lizando ações com o objetivo de ga-
rantir oportunidades de desenvol-
vimento humano e social a todas
as crianças e adolescentes do es-
tado, por meio da aliança com o
Fórum Estadual de Prevenção do
Trabalho Infantil no Maranhão (Fe-
petima) e outros órgãos.

Programação na data
A data é lembrada em 12 de junho
para conscientizar sociedade e o
Poder Público sobre a temática.
Ela foi instituída pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
no ano de 2002. Em várias partes
do planeta, ocorrem encontros e
reflexões sobre os riscos do em-
prego de crianças e adolescentes

em tarefas proibidas pela legisla-
ção. No entanto, devido à pande-
mia da Covid-19, os eventos estão
sendo virtuais, para evitar aglo-
merações ou contato entre as pes-
soas, como está acontecendo em
várias instâncias.

Em alusão à data, a Secretaria de
Estado de Direitos Humanos e Par-
ticipação Popular (Sedihpop) disse
que está somando esforços aos de-
mais membros do Fórum Estadual
de Combate e Erradicação do Tra-
balho Infantil no Maranhão, para a
realização de uma campanha vir-
tual, lançada no último dia 9 de
junho e que será encerrada nesta
sexta-feira, 12. �

No ano passado, o número de famílias afetadas pelo trabalho infantil  era de 3.426 no Maranhão

Divulgação

O Governo do Maranhão publi-
cou nova portaria autorizando a
reabertura das organizações reli-
giosas em todo o estado, desde
que sigam uma série de regras
para evitar a disseminação do co-
ronavírus.

A Portaria 038 já está valendo.
As organizações religiosas, como
igrejas, precisam seguir tanto as
regras gerais (que valem para
todos os estabelecimentos)
quanto as específicas para esse
segmento.

Entre as regras, está a de que as
organizações religiosas só podem

funcionar com metade de sua ca-
pacidade. Para assegurar o cum-
primento dessa medida, devem
ser retirados bancos, cadeiras e si-
milares até que se atinjam os 50%
de capacidade ou fazer marcações
para indicar onde as pessoas
devem sentar.

Deve haver distância de dois
metros entre as pessoas, com ex-
ceção dos que sejam da mesma
família e morem na mesma casa.
Não pode haver aglomerações na
entrada ou na saída. Também não
são permitidas vigílias que pos-
sam gerar aglomeração. �

Igrejas autorizadas
a reabrir  no estado,
mas com protocolos
Entre regras, está a de que organizações só
podem funcionar com metade do público 

Não são permitidas vigílias que possam gerar aglomeração

Este ano, o dia 12 de junho ganhou
um significado especial. Em tem-
pos de pandemia, a data que marca
o Dia Mundial de Combate ao Tra-
balho Infantil 2020 recebe a home-
nagem de músicos e compositores
maranhenses que abraçaram pro-
jeto da Justiça do Trabalho no Ma-
ranhão e, pelas redes sociais, can-
tam e interpretam composições
autorais relacionadas à temática. A
série projeto ganhou a assinatura
do Clube do Choro do Maranhão.
De 13 composições, seis são músi-
cas inéditas de compositores ma-
ranhenses compostas especial-
mente para o projeto.

A co-gestora da Comissão de
Combate ao Trabalho Infantil e Es-
tímulo à Aprendizagem do TRT Ma-
ranhão, juíza Liliana Maria Ferreira
Soares Bouéres, ressalta a impor-
tância da parceria com os músicos
e compositores. 

“O Maranhão é uma terra de ta-
lentos musicais e artísticos e foi sur-

preendente ver o engajamento de
todos a favor dessa causa. Os com-
positores, alguns deles servidores
da Justiça do Trabalho no Mara-
nhão, estão de parabéns”, destacou.

Levar alegria
Nesta época de isolamento, os mú-
sicos e cantores, pessoas que levam

um pouco de alegria por meio das
redes sociais, deram o tom da cam-
panha regional no do Maranhão. “

Por meio da música, as pessoas
se unem e nesse momento os ar-
tistas, de um modo geral, tem le-
vado um pouco de conforto às pes-
soas. No caso desse projeto,
considero que vamos dar o recado,

de forma lúdica para que as pes-
soas entendam o quanto é impor-
tante sair em defesa dessas crian-
ças e adolescentes”, diz Paulo
Trabulsi, presidente do Clube do
Choro do Maranhão.

Grandes nomes da música 
Pelas redes sociais, vão cantar e
tocar em defesa de crianças e ado-
lescentes nada menos que Paulo
Trabulsi, Carlinhos Veloz, Osmar
do Trombone, João Neto, Gisele
Padilha, João Eudes, Ronnie
Duarte, Wanda Cunha, Isaac Bar-
ros, Seu Raimundinho, Vinicius
Gomes, Joãosinho Ribeiro, Qui-
rino, Ricardo Azoubel e Hugo
Reis.A produção musical é de Ed-
vania Kátia e a direção musical é
de Paulo Trabulsi.

Para acompanhar, os vídeos es-
tarão disponíveis no youtube no
Canal do Centro de Memória e Cul-
tura do TRT e pelo Facebook do
Centro de Memória do TRT. �

Artistas vão homenagear
crianças e adolescentes 
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil ganha em 2020 a homenagem de músicos e compositores
maranhenses, que vão cantar e interpretar, em vídeos, composições autorais relacionadas à temática

O músico Carlinhos Veloz é um dos artistas que vai se apresentar 

SAIBA MAIS

Conforme o ECA, criado
pela Lei nº 8.069/1990,
existem proibições com
relação ao trabalho infantil
e à profissionalização de
adolescentes em idade
permitida. Em termos
gerais, não pode ocorrer
qualquer forma de trabalho

até os 13 anos. Além disso,
existem responsabilidades
do Sistema de Garantia de
Direitos e as condições
para o trabalho protegido.
Isso acontece na forma de
aprendiz, aos 14 anos, e
com várias restrições
previstas na Lei. 

ECA 

Íntegra em oestadoma.com/485248
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2.226 famílias
vivem essa

situação no MA



Profissão de futuro
Quando tudo isso passar, a ciência terá um

outro grande desafio: estudar-se ainda mais.
Até agora, uma vacina e um remédio precisavam de

cerca de uma década para merecer aprovação final. Os
prazos foram encurtados, mas mesmo assim, até que uma
proteção confiável contra o novo corona chegue a nós,
centenas de milhares de pessoas terão morrido. No caso da
vacina, o processo começa com testes em laboratório, depois
em animais e, por fim, três ensaios clínicos (em humanos)
precisam ser realizados.

Profissão de futuro 2
No assunto: ainda é necessário acompanhar os eventuais

efeitos colaterais e os resultados de longo prazo. Não
há exagero em todas essas exigências. Segurança e pressa,
em geral, são inimigos irreconciliáveis. Nos cabe agora
buscar uma nova equação segura entre rigor científico e
tempo de produção dos fármacos. É por isso que, daqui para
frente, crescerá a relevância da metaciência, que usa a
metodologia científica para estudar a própria ciência. Taí
uma profissão de futuro.

Comércio virtual
Os empreendedores inscritos na “ReSolVi” (Rede Solidária

de Comércio Virtual), a partir de hoje já poderão entrar ao
ambiente virtual da plataforma para cadastrar seus produtos e
serviços, a serem divulgados por meio do novo canal gratuito
no mercado digital maranhense. Para começar a usar a
plataforma, todo pequeno negócio que já se inscreveu com
objetivo de comercializar no site, deve fazer a confirmação do
cadastro com aceitação do termo de adesão e criar seu login e
senha de acesso.

Reflexão sobre o racismo
No segundo dos quatro episódios da minissérie Olhos que

Condenam (2019), a mãe de um dos jovens negros presos
injustamente no caso que ficou conhecido como “Os Cinco do
Central Park” vê Donald Trump discursar, na televisão, a favor
da pena de morte para os garotos. Era 1989, e o hoje presidente
dos EUA ainda estava no início de sua escalada política. Trinta
anos depois, uma produção de TV cobra o racismo latente de
sua manifestação, recriando essa história do passado a partir
de uma ponte com o presente.

Reflexão sobre o racismo 2
E Trump, mesmo consciente do desfecho do caso (o

verdadeiro criminoso foi identificado em 2002, quando só
então o quinteto pôde sair da cadeia), não cedeu: segue
negando-se a pedir desculpas pela campanha difamatória que
liderou à época. Essa sequência emblemática, em um dos
mais pungentes seriados dos últimos anos, ilustra a maneira
com que o cinema e a TV têm respondido às tensões raciais
dos EUA em tempos de levantes como o observado após a
morte de George Floyd: com uma contundência raras vezes
vista em Hollywood.

Reflexão sobre o racismo 3
Os comentários sociais já vinham caracterizando parte da

melhor produção audiovisual norte-americana do século 21
(os filmes antibelicistas sobre o Iraque e o Afeganistão são uma
prova), mas foi a partir da eleição de Donald Trump, em 2016,
que se viu deflagrado uma espécie de movimento cuja marca
é a reflexão sobre o racismo.

O que satisfaz o presidente
De traje e gravata, Jair Bolsonaro desceu do carro para mais

uma das suas entrevistas em frente ao palácio. Era noite.
Semblante calmo e fala serena, foi respondendo às perguntas
dos repórteres. Mesmo diante das questões mais provocativas,
não perdeu o prumo. Em frente à tevê, eu comemoro. Vejo ali
um sopro de esperança, uma luz, um sinal de que o presidente
sabe falar de forma construtiva. Bolsonaro até sorriu, parecia
pensar um pouco antes de responder, buscando um caminho
que unia sinceridade e paz.

O que satisfaz o presidente 2
Os minutos foram passando. E Bolsonaro, batendo bola,

numa boa. E respondia, e respondia, e respondia. Talvez
mesmo sem dar conta, o presidente era o pescador que
pacientemente aguardava a mordida no anzol. Até que uma
pergunta o induziu a falar sobre a Organização Mundial da
Saúde. Bolsonaro franziu a testa, entesou o corpo e criticou
fortemente a instituição, ameaçando inclusive rompimento se
as coisas não fossem do jeito que ele gostaria. Pronto. Ele
terminou a resposta e encerrou a entrevista. A manchete
estava garantida.

Para escrever na pedra:
“Prefiro viver num mundo de fantasias do que num

mundo que não acredita em sonhos.” De Hayley Williams.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

A TV Mirante inova mais uma vez e traz um
conteúdo diferente para alegrar o telespectador
maranhense. O grupo Pão com o Ovo vai invadir
as telas na tarde de sábado, dia 20, às 14h30, com
uma Live para arrecadar doações para os

maranhenses que mais precisam de auxilio neste
momento. Yardi, filha de Dijé planeja um noivado
online no Fumacê. Clarisse aproveita e vai atrás
do fuxico que terá participações especiais de
ThaynaraOG, Rômulo Estrela e Alcione.

Live do 
Pão com
Ovo

A PROCURADORA de Justiça Mariléa dos Santos Costa em noite de charme e elegância com o
marido desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho (do TRT-M

O futuro
ninguém acerta

1 Faço coro com o escritor
Mario Corso quando pergunta
como será o mundo amanhã e
responde, sinceramente, que não
sabe. Eu também não sei. E acredito
que você que está me lendo,
igualmente não sabe. Ele próprio
reconhece que a pergunta é só para
provocar o leitor com o que pulsa
em todos nós: a apreensão quanto
ao futuro. É isso que faz com que
tantos comecem a traçar
panoramas pós-pandemia. Porém
não são mais do que projeções de
seus medos ou desejos. O futuro
ninguém acerta.

2 Corso pergunta mais: alguém
em 2019 previu como estaríamos
em 2020? Para sermos coerentes,
alguns cientistas alertaram para a
possibilidade de um vírus fazer o
estrago que está acontecendo. Mas
não quando e como. Todos
conhecemos o racismo estrutural
dos EUA, sua constante tensão, mas
de que a América iria pegar fogo
depois de mais um negro ser morto
pela brutalidade policial ninguém
tinha ideia.

3 No livro A Lógica do Cisne
Negro, o escritor Nassim Taleb
demonstra como negligenciamos
os efeitos dos acontecimentos
improváveis no curso da História.
Embora o mundo não pare de nos
esfregar na cara eventos
extraordinários que mudam tudo,
nós construímos a posteriori
narrativas falaciosas, que
ordenam eventos isolados, dando
uma aparente coerência e
linearidade histórica que nunca
houve. Não se pode dizer que não
existam causas e consequências
no nosso caminhar histórico, mas
existe sim o imponderável. O
demônio do acaso nos atropela
sempre que pode.

Contradição
Já que é para ser contra, vou ser

contra quem é contra.
É a suprema e necessária

contradição. Necessária, porque
resumir uma
identidade à oposição é, além de
inútil, um erro. Só alimenta e
empertiga o outro lado. Eu, por
exemplo, sou contra os extremos.

Mas, para que isso faça sentido,
preciso ser a favor de alguma coisa.
No meu caso, da moderação e da
conversa, mesmo que às vezes eu
tenha vontade – e eventualmente o
faça – de levantar o tom da
argumentação.

Sou a favor dos a favor, com
algumas licenças poéticas. Baratas,
por exemplo. Para ser contra as
baratas, não faz falta ser a favor do
inseticida, se é que faz algum
sentido.

Reflexão
A TVN, através dos canais

Discovery Channel, Home & Health
e TLC faz um convite à reflexão
coletiva e à mudança sobre o tema
do racismo.

Um programa imperdível para
todas as idades.

Trata-se do especial Oprah
Winfrey apresenta: Para onde
vamos? que será exibido nesse
domingo às 22h55.

Um especial que promete entrar
para a história dos debates em
torno da questão racial, em
resposta à contínua mobilização
civil que ocorre nos Estados Unidos.
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Divulgação/Herbert Alves

Diante da necessidade de
retomada às atividades econômicas, o
Senac se programa para realizar
diversas ações de fortalecimento à
reabertura do comércio em todo o
Maranhão, considerando as nova
regras e formas de funcionamento
dessas atividades.

No assunto: um dos objetivos da
Instituição é preparar as equipes de
trabalho para essa nova realidade,
capacitando os funcionários das
empresas do comércio de bens,
serviços e turismo, com orientações
técnicas e protocolos que
possibilitem aos mesmos, a
realização de tarefas com segurança
e riscos mínimos, tanto para eles,
quanto para os clientes.

Em tempo: a iniciativa prevê a
doação de 6 mil máscaras de proteção
de uso individual, produzidas em
tecido, nos laboratórios de
modelagem do Senac nos municípios
de São Luís, Imperatriz, Bacabal, Santa
Inês e Timon. Instituições carentes
desses municípios serão as principais
beneficiadas com a ação.

O Banco do Nordeste selecionou
17 projetos de pesquisa e inovação
que propõem soluções de combate ao
novo coronavírus (Covid-19) e para os
quais serão destinados R$ 5 milhões.

Os recursos são não reembolsáveis
e contemplam micro e pequenas
empresas e empresas de pequeno-
médio porte de cinco estados do

Nordeste – Bahia, Ceará, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Sergipe.
Nenhum do Maranhão.

Ana Lúcia Albuquerque e Amaro
Santana Leite curtem noitada
romântica do Dia dos Namorados
usando o delivery do Alameda
Trinta. Amanhã seguem para a
fazenda, em Itapecuru, para verem a
criação de bovinos.

O pacote especial que o Hotel
Blue Tree São Luís lançou para o Dia
dos Namorados e que inclui um
jantar à luz de velas ao redor da
piscina, além de hospedagem e café
da manhã, é para ser usufruído em
data futura quando da reabertura
do hotel.

RÁPIDAS
Fotos/ Divulgação

RAFA KALIMANN, influencer
Sobre se encaixar a um
padrão de beleza 

“Tive que fazer
terapia porque eu
não me aceitava.
Por causa do
padrão. Eu queria
ter perna fina, e as
minhas pernas são
grossas... Hoje eu
me amo do jeitinho
que eu sou. Mas até
eu chegar nesse
processo foi difícil”

O Brasil também terá sua “live das lives”. No mesmo
molde do “One World: Together at Home”, promovido
por Lady Gaga em abril, a MTV Brasil em parceria com
a organização humanitária MSF (Médico Sem
Fronteiras) vai juntar artistas nacionais e
internacionais no dia 18 de junho em um show
beneficente para homenagear profissionais da saúde e
apoiar ações de MSF no combate ao coronavírus pelo
mundo. Anavitória, Anitta, Duda Beat, Emicida,
Gilberto Gil, Jota Quest, Manu Gavassi, MC Rebecca,
Melim, Paulo Miklos, o duo americano Sofi Tukker, Tati
Zaqui e Vitor Kley são alguns dos nomes já
confirmados para apresentações inéditas, gravadas
pelos próprios artistas de suas casas. O especial será
transmitido nos canais oficiais da MTV no YouTube e no Facebook. Na TV, os canais MTV, Comedy Central e
Paramount Network transmitem, simultaneamente. O horário ainda não foi divulgado.

MTV une Anitta, Gilberto Gil e outros
artistas em show “Juntos a Distância”
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEX 12/06/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Na curta trajetória de 17 meses à frente da Presidência da República, 
Jair Bolsonaro vive mais um momento trepidante de repentinos arrou-
bos, confrontos institucionais, mudanças de postura, de discursos e de 
atos praticados.

O trepidante do Planalto

PRIVATIZAÇÃO 

Aprovado leilão da 
BR-135 e BR-316

A concessão da BR-135 e 316 no Maranhão foi aprovada após a reunião. O trecho de 438 km é fundamental para o escoamento de grãos da região conhecida 
como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e deve ir a leilão em 2022.O Ministério da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, elencou alguns projetos na área 
de transportes, que somam 11 ativos. Entre os ativos foi aprovada a concessão das duas BRs que cortam o Maranhão e elas devem ser privatizadas. PÁGINA 10

Conheça as maiores 
histórias de amor da 
Literatura mundial

A BOLA VAI ROLAR

Federação e clubes 
definem retorno 
do Maranhense

O primeiro compromisso do fute-
bol maranhense para o retorno após 
a pandemia do coronavírus está mar-
cado para hoje, às 10h. FMF e os clu-
bes se reúnem para a definição de da-
tas e competições futuras para 2020. 
 PÁGINA 11

CHAFARIZ

Datada de 1912, estátua de figura 
feminina que integra o antigo 

chafariz que adorna o local, passou 
por restauração completa e já foi 
devolvida ao logradouro que será 

entregue à cidade pelo prefeito 
Edivaldo em breve. PÁGINA 6

Ao longo da história, o amor foi tema 
central de obras que se transformaram em 
verdadeiros ícones da literatura. Entre elas 
estão “Romeu & Julieta” (1957), de William 

Shakespeare, uma das histórias românticas 
mais difundidas em todo o mundo; e “O 

Corcunda de Notre Dame” (1831), de Victor 
Hugo, que aborda as diferentes facetas do 

amor possível e impossível. PÁGINA 12

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

PÁGINA  9

Redução de salários
e jornadas pode 

ser ampliada

MAIS 60 DIAS 

O prazo adicional ainda não está 
fechado porque a medida depende de 
espaço no Orçamento para bancar os 

benefícios como compensação aos 
atingidos, mas uma das possibilidades 
em estudo é estender o limite em mais 

60 dias pelo Governo Federal. PÁGINA 2

Monumento histórico 
restaurado está de 

volta à Praça da 
Misericórdia

Isolamento gera alerta 
para relacionamentos 

abusivos em casa

Como funciona o 
namoro em tempos 

de pandemia
PÁGINA  9

Surpreenda o 
seu amor no Dia 
dos Namorados

PÁGINA  9
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A disseminação da pandemia da covid-19 na cidade de São Paulo acontece de forma
distinta nas dezenas de bairros

Múl ti plos fa to res

Mo bi li da de e cen tros co mer ci ais

Ações com ar ti cu la ção lo cal

PA LO MA PI NHEI RO

En ten da o mé to do:

FATORES

Estratégias locais para
enfrentar covid-19

A
dis se mi na ção da pan de mia
de co vid-19 na ci da de de São
Pau lo acon te ce de for ma dis- 
tin ta nas de ze nas de bair ros,

mos tra o ma pe a men to fei to pe lo La- 
bo ra tó rio Es pa ço Pú bli co e Di rei to à
Ci da de (Lab Ci da de) da Fa cul da de de
Ar qui te tu ra e Ur ba nis mo da Uni ver si- 
da de de São Pau lo (USP).O es tu do
que ob ser va as hos pi ta li za ções e mor- 
tes pe la do en ça rua a rua in di ca que o
ví rus atin ge de for mas di fe ren tes ca da
re gião, mes mo na com pa ra ção en tre
bair ros com ca rac te rís ti cas se me- 
lhan tes, e pro põe que as po lí ti cas e
me di das de con ten ção ao no vo co ro- 
na ví rus se jam to ma das em es ca la me- 
nor, de for ma lo ca li za da, den tro dos
dis tri tos da ca pi tal pau lis ta na. “Tem
fa ve la que tem [mui tos ca sos]? Tem.
Tem fa ve la que não tem? Tem”, diz o
pes qui sa dor do Lab Ci da de Aluí zio
Ma ri no a res pei to do que o cru za men- 
to de da dos fei to pe lo gru po tem mos- 
tra do. Os pes qui sa do res usa ram uma
ba se de da dos dis po ni bi li za da pe lo
Mi nis té rio da Saú de que mos tra as in- 
ter na ções por SRAG por CEP re si den- 
ci al. As sim, os ma pas mos tram não só
o nú me ro de ca sos da do en ça por re- 
gião, mas por rua de ocor rên cia, as sim
co mo as mor tes re la ci o na das.

A aná li se in di ca a exis tên cia de
múl ti plos fa to res que le vam à dis se- 
mi na ção da do en ça em de ter mi na dos
lo cais. “Não é só den si da de ha bi ta ci o- 
nal. Não é só pre ca ri da de ha bi ta ci o- 
nal”, en fa ti za Ma ri no ao fa lar so bre a

ne ces si da de de evi tar dis cur sos e con- 
clu sões pré-es ta be le ci das. “In clu si ve,
por que es ses dis cur sos fo ram mui to
usa dos des de a dé ca da de 1960 até ho- 
je pa ra re mo ver fa ve las e cor ti ços”,
lem bra. O pes qui sa dor des ta ca a im- 
por tân cia de olhar pa ra além das sim- 
pli fi ca ções (cen tro e pe ri fe ria) e pa ra
den tro das di vi sões re gi o nais ad mi- 
nis tra ti vas, co mo as pre fei tu ras re gi o- 
nais da ca pi tal pau lis ta. “Bra si lân dia
tem a po pu la ção de uma ci da de de
mé dio por te. Se vo cê pe gar os da dos
só por Bra si lân dia, di zem pou ca coi- 
sa. Aon de em Bra si lân dia?”, ques ti o- 
na o pes qui sa dor fa zen do re fe rên cia
ao dis tri to pau lis ta no com mai or pro- 
por ção de ca sos e on de vi vem 260 mil
pes so as com di ver sas re a li da des
econô mi cas e so ci ais. “Não é só uma
re la ção cen tro e pe ri fe ria. No cen tro a
gen te tem lu ga res mui to dis tin tos, co- 
mo a re gião da Luz on de es tá a Cra co- 
lân dia, com vá ri as pen sões e mo ra do- 
res em si tu a ção de rua”, acres cen ta.

A par tir des ses pri mei ros re sul ta- 
dos, o gru po in ves ti ga ago ra ou tras
va riá veis que po dem ex pli car a dis tri- 
bui ção lo cal da do en ça. “A gen te vai
cru zar is so com da dos de mo bi li da de.
Cru zar com os da dos dos cen tros co- 
mer ci ais de bair ro, ver se tem al gu ma
re la ção en tre a pre sen ça dos cen tros
co mer ci ais”, diz o pes qui sa dor so bre
as pos si bi li da des que se rão ana li sa- 
das com mais da dos a par tir dos in dí- 
ci os for ne ci dos pe lo en tre la ça men to
das in for ma ções. “Já dá pa ra per ce ber

uma re la ção mui to for te en tre o cen-
tro co mer ci al do bair ro e a pre sen ça
da co vid”, des ta ca Ma ri no so bre uma
das prin ci pais hi pó te ses. “On de mais
cir cu la gen te é on de mais es tá ten do a
dis se mi na ção da do en ça. Is so por
cau sa da mo bi li da de”, apon ta ou tro
pos sí vel fa tor de con ta mi na ção.

Is so, po de ria in di car, de acor do
com o pes qui sa dor, a ne ces si da de de
po lí ti cas que au men tem a se gu ran ça
do trans por te pú bli co. “Re pen sar a
po lí ti ca de mo bi li da de, ten do um per- 
cur so to do pro te gi do. Es pa ços pa ra as
pes so as não fi ca rem aglo me ra das,
mais ôni bus nas li nhas. Is so tem que
ser pen sa do nas li nhas on de es tá mais
con ges ti o na do o sis te ma”, pro põe.

Pa ra con se guir res pos tas lo cais efi- 
ci en tes, Ma ri no acre di ta na im por tân-
cia do for ta le ci men to de al gu mas po-
lí ti cas já exis ten tes no SUS. “Agen te de
saú de é uma pre ci o si da de do SUS e
eles es tão su per su ca te a dos. Ti nha
que ter pe lo me nos o do bro de agen- 
tes de saú de na rua, fa zen do tra ba lho
de cons ci en ti za ção”, diz. Ou tro pon to
fun da men tal, na opi nião do pes qui- 
sa dor, é uma ar ti cu la ção das po lí ti cas
pú bli cas com as or ga ni za ções ci vis e
co mu ni tá ri as nos ter ri tó ri os. “Sen tar
com as li de ran ças co mu ni tá ri as pa ra
iden ti fi car quem não con se gue se iso- 
lar”, exem pli fi ca so bre me di das que
po de ri am me lho rar a efi ci ên cia do
iso la men to so ci al, nor ma di fí cil de ser
ado ta da por pes so as com ren da ins tá- 
vel e mo ra dia pre cá ria.

ESTUDO

Dados apontam cenário de estabilidade em São Luís

A ANÁLISE DE DADOS RECENTES SOBRE O COMPORTAMENTO DA PANDEMIA EM SÃO LUÍS APONTA ESTABILIDADE

A aná li se de da dos re cen tes so bre o
com por ta men to da pan de mia em São
Luís apon ta uma es ta bi li da de em re- 
la ção ao nú me ro de mor tes e no vos
ca sos re gis tra dos.

O ce ná rio po de ser vi su a li za do
atra vés das re cen tes pro je ções do pro- 
fes sor e pes qui sa dor da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA), Al lan
Kar dec, dou tor em En ge nha ria da In- 
for ma ção pe la Uni ver si da de de
Nagoya, no Ja pão, país on de tam bém
es tu dou En ge nha ria Bi o mé di ca, com
mais de 20 anos de ex pe ri ên cia em es- 
ta tís ti ca e pro ces sa men to de da dos.

De acor do com in for ma ções di vul- 
ga das nos bo le tins epi de mi o ló gi cos
da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES), São Luís re gis trou 80 mor tes pe- 
lo no vo co ro na ví rus nos úl ti mos quin- 
ze di as. Em com pa ra ção, na quin ze na
em que vi go ra va o lock down, ins ti tuí- 
do pe lo de cre to n° 35.784, es se nú me- 
ro foi de 215 óbi tos. Se gun do o pes- 
qui sa dor, os da dos mais re cen tes
apon tam os re sul ta dos da ado ção da
me di da rí gi da de iso la men to no es ta- 
do.

Des de o iní cio do mês, 63 mor tes
fo ram re gis tra das na ca pi tal. Em com- 
pa ra ção com o mes mo pe río do do

mês de maio, 137 mor tes fo ram con ta- 
bi li za das. Ve ja:

 
MAIO    JU NHO
Dia 01/05: 12 óbi tos        Dia 01/06: 2

óbi tos
Dia 02/05: 9 óbi tos          Dia 02/06: 7

óbi tos
Dia 03/05: 11 óbi tos        Dia 03/06: 3

óbi tos
Dia 04/05: 14 óbi tos        Dia 04/06: 6

óbi tos
Dia 05/05: 14 óbi tos        Dia 05/06: 5

óbi tos
Dia 06/05: 11 óbi tos        Dia 06/06: 8

óbi tos
Dia 07/05: 18 óbi tos        Dia 07/06:

11 óbi tos
Dia 08/05: 16 óbi tos        Dia 08/06: 9

óbi tos
Dia 09/05: 18 óbi tos        Dia 09/06: 9

óbi tos
Dia 10/05: 14 óbi tos        Dia 10/06: 3

óbi tos
 
Se gun do Al lan Kar dec, até o mo- 

men to, na da in di ca que a ca pi tal ma- 
ra nhen se pre ci sa rá ado tar me di das
mais rí gi das co mo o “lock down” no- 
va men te. No en tan to, é im por tan te
lem brar que a prá ti ca de ações pre- 
ven ti vas de iso la men to é cru ci al na
pre ven ção de no vos ca sos da do en ça.

Por is so, o uso de más ca ras e o dis- 
tan ci a men to so ci al ain da se apre sen-
tam co mo as me lho res op ções pa ra
evi tar a con ta mi na ção pe lo no vo ví- 
rus.

Pro je ção mos tra re du ção após o
“lock down”. Nú me ro de ca sos por dia
apa re cem em azul. Já a  cur va em ro sa
in di ca a “ten dên cia”.

Com ba se em cál cu los ma te má ti-
cos, a aná li se uti li za o mé to do po li no- 
mi al e mos tra uma pro je ção de 3 a 5
di as. Em re la ção ao fu tu ro, o pes qui- 
sa dor en fa ti za que o com por ta men to
da pan de mia se ma ni fes ta de for ma
di fe ren te nos paí ses, re giões, es ta dos
e ci da des, o que de man da es tra té gi as
ade qua das pa ra a si tu a ção de ca da lo- 
cal.

É im por tan te res sal tar que es se ce- 
ná rio de es ta bi li da de não se apli ca em
re la ção aos nú me ros em to do o es ta- 
do, pois o ví rus tem avan ça do nas ci-
da des do in te ri or. De acor do com o
bo le tim di vul ga do na úl ti ma quar ta-
fei ra (10), o Ma ra nhão re gis trou 37
óbi tos e 1.439 no vos ca sos. Des tes,
1.181 es tão no in te ri or e 258 na ilha de
São Luís, in cluin do São Jo sé de Ri ba- 
mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa.

OMS

Ignorar assintomáticos
é ”mal-entendido”

MONITORAMENTO DA TEMPERATURA É UMA DAS MEDIDAS

Os cui da dos pa ra con tro lar a trans mis são do no vo co- 
ro na ví rus al te ra ram a ro ti na do pla ne ta e dei xa ram as
pes so as des con fi a das. Sur giu o ris co de elas se rem “cap- 
tu ra das” por um mi cro-or ga nis mo le tal e que po de es tar
pre sen te em qual quer um, in clu si ve na que les que não
apre sen tam os sin to mas da co vid-19, os cha ma dos as- 
sin to má ti cos. Me di das res tri ti vas du ras, co mo o blo- 
queio de ci da des e o uso obri ga tó rio de más ca ra, fo ram
to ma das pa ra evi tar es se ti po de in fec ção, en tre ou tros
ob je ti vos. Mas uma de cla ra ção fei ta, na se gun da-fei ra,
pe la Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) trou xe mais
in cer te zas ao ce ná rio. A agên cia  afir mou que a trans- 
mis são por as sin to má ti cos é ra ra e não de ve ser pri o ri- 
da de dos go ver nos. On tem, após a po lê mi ca ge ra da, a
en ti da de das Na ções Uni das dis se que hou ve um “mal-
en ten di do”.

“Es ta mos ab so lu ta men te con ven ci dos de que a
trans mis são por ca sos as sin to má ti cos es tá ocor ren do, a
ques tão é sa ber quan to, sa ber qual é a con tri bui ção re la- 
ti va de ca da gru po pa ra o nú me ro to tal de ca sos”,  dis se
Mi cha el Ryan,  di re tor exe cu ti vo do Pro gra ma de Emer- 
gên ci as da OMS. A afir ma ção po lê mi ca foi fei ta por Ma- 
ria van Kerkho ve, lí der téc ni ca do mes mo pro gra ma.
Tam bém on tem, a in fec to lo gis ta ten tou elu ci dar o as- 
sun to. “Re ce bi mui tas men sa gens pe din do es cla re ci- 
men tos so bre al guns ar gu men tos que usei on tem (se- 
gun da) du ran te a co le ti va de im pren sa. Acho im por tan- 
te es cla re cer al guns mal-en ten di dos so bre mi nha fa la.”

Se gun do Ma ria van Kerkho ve, já se sa be que mui tos
in fec ta dos pe lo Sars-CoV-2 não de sen vol vem os sin to- 
mas da co vid-19, e que a mai or par te da trans mis são se
dá a par tir de pes so as sin to má ti cas, ou se ja, que apre- 
sen tam si nais da do en ça. 

COVID-19

Governo estuda
diagnóstico sem teste

MEDIDA EVITARIA FICAR REFÉM DA DISPONIBILIDADE DE TESTE

O Mi nis té rio da Saú de e re pre sen tan tes de con se lhos
de se cre tá ri os de Es ta dos e mu ni cí pi os dis cu tem a am- 
pli a ção do di ag nós ti co da co vid-19 por meio de exa mes
de ima gem ou clí ni co-epi de mi o ló gi cos. Es tas aná li ses
con si de ram, por exem plo, to mo gra fia, sin to mas da do- 
en ça e con ta to do pa ci en te com pes so as in fec ta das pe lo
ví rus. Na lei tu ra de ges to res do SUS que acom pa nham o
de ba te, a me di das evi ta ria fi car re fém da dis po ni bi li da- 
de de tes tes.

A dis cus são ga nhou for ça em reu niões re cen tes do
mi nis té rio com se cre tá ri os por cau sa da ex plo são de ca- 
sos de Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da Gra ve (SRAG) em
2020. Se gun do o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co da Saú- 
de, com da dos de até 25 de maio, há 705% de in ter na- 
ções a mais por es tas sín dro mes nes te ano. São ca sos de
no vo co ro na ví rus 31% do to tal. Ou tras 66% des tas in ter- 
na ções são de sín dro mes não iden ti fi ca das ou de ca sos
em in ves ti ga ção, o que in di ca al ta sub no ti fi ca ção da
pan de mia.

O mi nis tro in te ri no da Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, já
ma ni fes tou oti mis mo a in ter lo cu to res pe la ado ção de
di ag nós ti cos que não exi gem uso dos tes tes. A prá ti ca é a
mes ma se gui da por ou tros paí ses. Al guns Es ta dos do
Bra sil tam bém ado tam es te ti po de exa me pa ra di ag nós- 
ti co, mas co mo ex ce ção.

O mi nis té rio co gi ta, ago ra, pa dro ni zar e es ti mu lar es- 
te ti po de exa me. Já na ges tão do on co lo gis ta Nel son Tei- 
ch a pro pos ta es ta va so bre a me sa. Pe lo cri té rio clí ni co-
epi de mi o ló gi co, a con fir ma ção se da ria a par tir da aná li- 
se do his tó ri co do pa ci en te, le van do em con ta se ele
apre sen ta sin to mas ca rac te rís ti cos da co vid-19 e te ve
con ta to com pes so as in fec ta das. Já pe lo cri té rio clí ni co-
ima gem, se ri am ana li sa das al te ra ções to mo grá fi cas de
pa ci en tes que ti ve ram con ta tos com pes so as in fec ta das.
A de ci são fi nal so bre o di ag nós ti co é do mé di co.

São Luís, sexta-feira, 12 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeitura de São Luís mantém diversas ações estratégicas que visam à erradicação do
trabalho infantil, incentivando práticas esportivas, de lazer e dança 

HIS TÓ RI CO

DAN ÇAN DO E EDU CAN DO

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Edivaldo  combate o
trabalho infantil

E
s ta sex ta-fei ra (12) é o Dia Na- 
ci o nal de Com ba te ao Tra ba- 
lho In fan til. Er ra di car es sa
prá ti ca ile gal da re a li da de de

São Luís é um dos com pro mis sos do
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or que,
por meio das se cre ta ri as mu ni ci pais
da Cri an ça e As sis tên cia So ci al (Sem- 
cas) e de Des por tos e La zer (Sem del),
vem tra ba lhan do em vá ri as fren tes
pa ra evi tar que os pe que nos te nham o
fu tu ro com pro me ti do e, con se quen- 
te men te, seus di rei tos vi o la dos. Ain da
com es ta pro pos ta, Pre fei tu ra de São
Luís tam bém man tém o pro je to “Dan- 
çan do e Edu can do”, da Se cre ta ria de
Edu ca ção (Se med) e co or de na do pe la
pri mei ra-da ma, Ca mi la Ho lan da, que
aten de de ze nas de cri an ças e ado les- 
cen tes com au las de bal let no con tra- 
tur no da es co la.

“A er ra di ca ção do tra ba lho in fan til
é uma ban dei ra que de ve ser de fen di- 
da por to da a so ci e da de e a Pre fei tu ra
de São Luís não tem se exi mi do de
par ti ci par des ta jor na da. Em prol das
nos sas cri an ças e ado les cen tes, te mos
tra ba lha do in ten sa men te pa ra ga ran- 
tir di rei tos in di vi du ais com ob je ti vo
de coi bir prá ti cas ile gais, co mo o é ca- 
so do tra ba lho in fan til. To da a so ci e- 
da de tem o de ver de se en ga jar nes ta
lu ta, que vi sa ga ran tir o fu tu ro de nos- 
sas cri an ças, se ja por meio de ati vi da- 
des co mo a dan ça, o es por te, o la zer e
ações de acom pa nha men to e as sis- 
tên cia so ci al”, des ta cou o pre fei to
Edi val do.

A se cre tá ria da Sem cas, An dreia
Lau an de, des ta ca que a ges tão do pre- 

fei to Edi val do é mar ca da pe lo gran de
com pro mis so com qua li da de de vi da
de cri an ças e ado les cen tes de São
Luís, fa to que im pli ca na lu ta per ma- 
nen te con tra o tra ba lho in fan til. “De- 
mons tra ções de com pro mis so são
iden ti fi ca das atra vés da re or ga ni za- 
ção da re de de ser vi ços de con vi vên- 
cia e for ta le ci men to de vín cu los. Os
es for ços da Sem cas so mam-se a ou- 
tras im por tan tes ações de sen vol vi das
pe las de mais se cre ta ri as e que são es- 
sen ci ais pa ra que pos sa mos, jun tos,
coi bir o tra ba lho in fan til em nos sa ci- 
da de”, des ta cou An dreia Lau an de.

Nes te sen ti do, en tre as vá ri as ati vi- 
da des de sen vol vi das pe la Pre fei tu ra,
na li nha de fren te es tão os tra ba lhos
da Co or de na ção de Ges tão das Ações
Es tra té gi cas do Pro gra ma de Er ra di- 
ca ção do Tra ba lho In fan til (AE PE TI),
que tem o ob je ti vo de me lho rar a co- 
ber tu ra e qua li fi ca ção da re de de pro- 
te ção so ci al do Sis te ma Úni co de As- 
sis tên cia So ci al (SU AS), cri an do uma
agen da que en vol va vá ri os se to res da
ad mi nis tra ção pú bli ca, co mo con se- 
lhei ros tu te la res, agen tes de saú de,
pro fes so res e ou tros pro fis si o nais da
re de de pro te ção das cri an ças e dos
ado les cen tes.

Es tas equi pes tra ba lham com di- 
ver sas ações es tra té gi cas co mo cam- 
pa nhas, ofi ci nas em es co las, pa les tras
com fa mí li as de cri an ças que se en- 
con tram em si tu a ção de tra ba lho in- 
fan til, sen si bi li za ção com ges to res de
fei ras e mer ca dos am bu lan tes, além
de fis ca li za ção em ce mi té ri os e fei ras.

Ou tra fren te de tra ba lho re a li za da

no com ba te ao tra ba lho in fan til é fei ta
pe lo Ser vi ço de Con vi vên cia e For ta le- 
ci men to de Vín cu los (SCFV), que tem
co mo ob je ti vo o for ta le ci men to das
re la ções fa mi li a res e co mu ni tá ri as,
as sim co mo a pro mo ção, in te gra ção e
tro ca de ex pe ri ên ci as en tre os par ti ci-
pan tes, cri an ças e ado les cen tes com
até 17 anos, va lo ri zan do o sen ti do de
co le ti vi da de. To da es sa ope ra ção é re-
a li za da por meio de ati vi da des cul tu-
rais, ar tís ti cas, de la zer, es por ti vas, pe- 
da gó gi cas e de for ma ção so ci al, tu do
is so com ofi ci nas, pa les tras, di nâ mi- 
cas, jo gos co le ti vos e con fra ter ni za- 
ções.

  

O dia 12 de ju nho, Dia Mun di al
con tra o Tra ba lho In fan til, foi ins ti tuí- 
do pe la Or ga ni za ção In ter na ci o nal do
Tra ba lho (OIT), uma agên cia das Na- 
ções Uni das, em 2002, ano da apre- 
sen ta ção do pri mei ro re la tó rio glo bal
so bre o tra ba lho in fan til na Con fe rên- 
cia In ter na ci o nal do Tra ba lho. Des de
2002, a OIT con vo ca a so ci e da de, os
tra ba lha do res, os em pre ga do res e os
go ver nos do mun do to do a se mo bi li- 
za rem con tra o tra ba lho in fan til.

No Bra sil, o 12 de ju nho foi ins ti tuí-
do co mo Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Tra ba lho In fan til pe la Lei Nº
11.542/2007. As mo bi li za ções e cam- 
pa nhas anu ais são co or de na das pe lo
Fó rum Na ci o nal de Pre ven ção e Er ra- 
di ca ção do Tra ba lho In fan til, em par- 
ce ria com os Fó runs Es ta du ais e su as
en ti da des mem bros.

Inclusão pelo esporte e lazer

PROJETO DANÇANDO E EDUCANDO, QUE ATENDE CRIANÇAS  ,  PROPORCIONANDO AULAS DE BALLET CLÁSSICO

Além des sas ações re a li za das pe la
Pre fei tu ra de São Luís, por meio dos
gru pos es pe cí fi cos, o com ba te ao tra- 
ba lho in fan til no mu ni cí pio tam bém
uti li za o es por te co mo uma es tra té gia,
a exem plo do pro je to Mo vi men to Res- 
ga te do Es por te, que aten de apro xi- 
ma da men te 5 mil cri an ças e ado les- 
cen tes de am bos os se xos, na fai xa
etá ria de 7 anos a 17 anos, em au las re- 
gu la res e de di ver sas mo da li da des es- 
por ti vas.

“Uma de nos sas pre mis sas é o di- 
rei to à ci da da nia atra vés da prá ti ca do
es por te e la zer e in cluí mos cri an ças e
ado les cen tes den tro des sa pers pec ti- 
va. Uma pro va dis so é o Pro gra ma Mo- 
vi men to Res ga te do Es por te, que
opor tu ni za a es se pú bli co qua li da de
de vi da e so ci a bi li da de, além de afas- 
tá-los de quais quer ati vi da des de ris- 
co e ex plo ra ção”, afir mou o se cre tá rio
mu ni ci pal Jas son La go Jú ni or (Sem- 
del).

Com 57 es co li nhas es por ti vas, o
pro je to se faz pre sen te em vá ri as áre as

da ca pi tal, co mo Ita qui-Ba can ga, São
Cris tó vão, Tu ru, Cohab, Ci da de Ope- 
rá ria, Que bra Po te, Vi la Pal mei ra e Vi- 
cen te Fi a lho. Ca da uma des sas es co las
pos sui um agen te de es por te, que é
res pon sá vel pe lo pla ne ja men to e re a- 
li za ção de au las e ati vi da des de re cre- 
a ção dos alu nos ins cri tos. Além dis so,
são re a li za das pa les tras, com pe ti ções
e even tos que es ti mu lam a so ci a bi li- 
da de dos jo vens. To do o ma te ri al es- 
por ti vo da do aos alu nos, co mo bo las,
equi pa men to de tra ba lho e uni for me
de equi pes é to tal men te dis po ni bi li- 
za do pe la Pre fei tu ra de São Luís.

Além da as sis tên cia so ci al e do es- 
por te, uma ou tra fren te de com ba te
ao tra ba lho in fan til im ple men ta da
pe la Pre fei tu ra de São Luís é o pro je to
Dan çan do e Edu can do, que aten de
cri an ças de 4 anos a 15 anos de ida de,
oriun dos da re de mu ni ci pal de en si- 
no, pro por ci o nan do au las de bal let
clás si co, tan to pa ra me ni nas quan to
pa ra me ni nos, com o ob je ti vo de de- 

sen vol ver a mu si ca li da de, dis ci pli na,
fo co, in te ra ção e cul tu ra dos alu nos.

“Quan do uma ati vi da de, se ja ela
es por ti va ou ar tís ti ca, é ali a da ao en si- 
no for mal, a cri an ça e o ado les cen te
tem mui to mais chan ces de se man ter
no ca mi nho do es tu do, pois são ati vi- 
da des que tra ba lham, além do cor po,
a dis ci pli na e a me mó ria”, dis se o se- 
cre tá rio de Edu ca ção, Mo a cir Fei to sa.
Alu nas do pro je to Dan çan do e Edu- 
can do

Tra ta-se de uma ati vi da de de sen-
vol vi da no con tra tur no es co lar, pos si- 
bi li tan do que as cri an ças te nham
uma ati vi da de fí si ca e edu ca ti va no
dia, pre en chen do seu tem po de for ma
pro du ti va e ade qua da.

A in clu são des se pro je to é de gran- 
de im por tân cia pa ra a cri an ça, mos-
tran do aos pais e res pon sá veis que
elas ne ces si tam da cons tru ção de
uma in fân cia sau dá vel, con for me es tá
pre vis to na Cons ti tui ção Fe de ral, por
meio do Es ta tu to da Cri an ça e do Ado- 
les cen te (ECA).

1
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3

BRs à ven da (1)

BRs à ven da (2)

Co or de na ção

“Ela caiu quan do en trou”

Adi a men to cer to (1)

Adi a men to cer to (2)

O tre pi dan te do
Pla nal to

Na cur ta tra je tó ria de 17 me ses à fren te da Pre si dên cia da Re- 
pú bli ca, Jair Bol so na ro vi ve mais um mo men to tre pi dan te de re- 
pen ti nos ar rou bos, con fron tos ins ti tu ci o nais, mu dan ças de pos- 
tu ra, de dis cur sos e de atos pra ti ca dos. Já gri tou com jor na lis tas,
man dou ou tros se ca la rem, ame a çou a Re de Glo bo e a Fo lha, re- 
cu ou em vá ri os atos ofi ci ais, ne ga agir pa ra con tro lar a Po lí cia Fe- 
de ral, en quan to faz o con trá rio. Fus ti ga e fu tri cas nas re des so ci ais
so bre tu do que pos sa con tra di tar su as opo si ções e opi niões. Co- 
mo no ca so da clo ro qui na, que ele de fen de co mo so lu ção pa ra o
covid19, en quan to con de na o iso la men to so ci al em no me da eco- 
no mia, ig no ran do a tra gé dia hu ma no mun di al den tro e fo ra dos
hos pi tais.

O pre si den te fa bri ca cri ses en tre os Po de res, ex tra po la nas re- 
des so ci ais, per de com pos tu ra quan do ou ve o que não gos ta, fu ra
a li tur gia do car go e de mi te mi nis tros sem dó nem com pai xão. Em
ou tros mo men tos, ba te-bo ca com apoi a do res na por ta do Pa lá cio
da Al vo ra da, ata ca go ver na do res, apoia ma ni fes ta ções pró-di ta- 
du ra, pe lo fe cha men to do Con gres so e do Su pre mo Tri bu nal e re a- 
li za reu nião mi nis te ri al que se trans for ma em mu vu ca. O pre si- 
den te jo ga po li ti ca men te com as For ças Ar ma das quan do age na
di re ção de um gol pe, mas se diz de fen sor da de mo cra cia.

Bol so na ro é um fenô me no em cri ar con fu são. Es tur ra so bre
sua con di ção de pre si den te da Re pú bli ca e o ta ma nho do po der
do ver bo man dar. Lu ta pe lo fim do dis tan ci a men to so ci al na cri se
da pan de mia do co ro na ví rus. Não de mons tra sen ti men to de pe- 
sar e an gús tia di an te da mor tan da de que já ba teu em 40 mil óbi- 
tos. É co mo se uma ci da de to da, do ta ma nho de Bom Jar dim ou
Es trei to, no Ma ra nhão, mor res sem to dos os ha bi tan tes. No en tan- 
to, Jair Bol so na ro deu mais uma cam ba lho ta em su as ati tu des,
des ta vez pa ra me lhor.

De re pen te, se so li da ri zou com a jor na lis ta da Re de Glo bo,
emis so ra que ele já cha mou de “li xo”, ví ti ma de um pa ra noi co que
in va diu a emis so ra e fez re fém a re pór ter Ma ri na Araú jo. Ele se di- 
zia fã da apre sen ta do ra do Jor nal Na ci o nal, Re na ta Vas con ce los
que, na que la da ta com ple ta va 40 anos. Bol so na ro não fi cou só
nis so. Fez uma reu nião mi nis te ri al, trans mi ti da ao vi vo por ca nais
ofi ci ais e não se ou viu ne nhum si nal de ges tos ou fa las des tram be- 
lha das co mo ocor reu na de 22 de abril. Bol so na ro pa re ce es tar le- 
van do em con ta a pres são po lí ti ca e até de den tro do pró prio gru- 
po far da do que gra vi ta em tor no do ei xo pa la ci a no.

As ro do vi as fe de rais, BRs-135 e 316, que cor tam o Ma ra nhão,
vão ser pri va ti za das até 2022. São par tes de on ze no vos ati vos de
in fra es tru tu ra de trans por tes que fo ram qua li fi ca dos co mo pri o ri- 
da de pa ra o pro gra ma de con ces sões do Go ver no Fe de ral. A BR-
135 es tá um ca os.

No dia 14 de ja nei ro de 2020 te ve iní cio a mo bi li za ção de ma- 
qui nas, ma te ri ais e mi li ta res do 3° Ba ta lhão de En ge nha ria de
Cons tru ção, “Vis con de da Par naí ba”, pa ra a ci da de de Ba ca bei ra.
Ob je ti vo: As Obras de res tau ra ção da BR 135. Pro mes sa pa ra co- 
me çar em ju nho.

O de pu ta do Jú ni or Mar re ca Fi lho tor nou-se co or de na dor da
ban ca da fe de ral no Con gres so, apoi a do pe los co le gas Jo si mar de
Ma ra nhão zi nho, Aluí zio Men des, Edu ar do Brai de e o se na dor tu- 
ca no Ro ber to Ro cha. To dos bol so na ris tas.

 

Do ator Li ma Du ar te, 90 anos, fa lan do no pro gra ma “Con ver sa
com Bi al”, so bre a de mis são da atriz Re gi na Du ar te do go ver no Jair
Bol so na ro, es ta se ma na.

 
O Boi de Ni na Ro dri gues, mai or ba ta lhão de or ques tra

do Ma ra nhão, com ple ta ama nhã 30 anos de su ces so no
Bra sil e exi bi ções pe lo mun do afo ra. Mes mo res pei tan- 

do o iso la men to so ci al na pan de mia, Con ci ta Bra ga,
sua co or de na do ra, não dei xa rá a da ta pas sar em bran co.

 
Ama nhã, a par tir das 17h vai ha ver li ves do Boi de Ni na

Ro dri gues pe los ca nais YouTube: boi de Ni na Ro dri- 
gues, na Band Ma ra nhão e no Ins ta gram @boi de ni na- 

o fi ci al. A pan de mia per mi te a rein ven ção, pe las mé di- 
as di gi tais, dos es pe tá cu los cul tu rais sem fes te jos ju ni nos.

 
Até uma bar be a ria, do em pre sá rio Pe dro de Mou ra Ne to

– um dos in ves ti ga dos da Po lí cia Fe de ral na ope ra ção
“Co bi ça Fa tal” – foi usa da co mo de pó si to de más ca ras

de pro te ção, sus pei tas de te rem si do su per fa tu ra das.
 

Com o pi co da pan de mia do co ro na ví rus no Bra sil ain da im- 
pre vi sí vel quan do acon te ce rá, não há mais dú vi da de que as elei- 
ções mu ni ci ais mar ca da pa ra 4 de ou tu bro te rão que ser adi a das.

Só fal ta o con sen so en tre o TSE, STF, TREs es ta du ais e o Con- 
gres so.

Pa ra me xer no cro no gra ma das elei ções, co mo a da ta, te rá que
pas sar por uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal apro va da pe- 
lo con gres so. Os pre si den tes da Câ ma ra, Ro dri go Maia; do Se na- 
do, Da vi Al co lum bre; e do TSE, Luiz Bar ro so vêm de ba ten do o as- 
sun to pa ra de fi nir a da ta, pro va vel men te em no vem bro.

São Luís, sexta-feira, 12 de junho de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO-MA
AVISO DE REABERTURA DA

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CPL/PMBV
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO -MA, com sede na Rua do Comercio, 
s/nº, Centro, no Município de Bela Vista do Maranhão -MA, Estado do Maranhão, através da 
Secretária Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados a 
CHAMADA PÚBLICA para aquisição de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura 
Familiar e do empreendedor familiar rural ou suas associações/organizações, destinados ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no Art. 21º da Lei 
Federal nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, atualizada pela Resolução 
CD/FNDE Nº 04/2015. O edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço 
supracitado de segunda a sexta, das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente, a partir da data de sua publicação.  A documentação de habilitação e o 
Projeto de Venda deverão ser entregues até as 10:00 (dez) horas do dia 06 de julho de 2020, no 
mesmo endereço. Bom Lugar – MA, em 10 de Junho  de 2020.GLeiziane Ferreira Artiman da 
Silva-Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE ERRATA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020. Afixada 
nos quadros de avisos localizados no prédio da Prefeitura Municipal de Esperan-
tinópolis/MA (em 02/06/2020); Publicada no Diário Oficial da União em 
(05/06/2020); Publicada no Diário Oficial do Município de Esperantinópolis (em 
02/06/2020); divulgado no sítio oficial deste poder executivo – www.esperanti-
nopolis.ma.gov.br (em 05/06/2020); Jornal o Imparcial (em 05/06/2020); Diário 
Oficial do Estado do Maranhão (em 05/06/2020). TOMADA DE PREÇOS Nº 
010/2020, “ONDE LÊ: realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 24 de junho de 
2020” “LEIA-SE: realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 29 de junho de 2020”. 
Ficam ratificadas todas as informações não alteradas por esta errata. Esclareci-
mentos adicionais no endereço supra ou pelo email: cplesperantinopolis@g-
mail.com. ou pelo telefone (99) 98446-5027. Esperantinópolis - MA, 09 de junho 
de 2020. ¬–Raimundo Carneiro Corrêa Secretário Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer Portaria: 110/2017.

AVISO DE ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020. Afixada nos quadros 
de avisos localizados no prédio da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA 
(em 02/06/2020); Publicada no Diário Oficial da União em (05/06/2020); Publica-
da no Diário Oficial do Município de Esperantinópolis (em 02/06/2020); divulga-
do no sítio oficial deste poder executivo – www.esperantinopolis.ma.gov.br (em 
05/06/2020); Jornal o Imparcial (em 05/06/2020); Diário Oficial do Estado do 
Maranhão (em 05/06/2020). TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020, “ONDE LÊ: 
realizar-se às 09:00 (nove) horas do dia 25 de junho de 2020” “LEIA-SE: realizar-
-se às 09:00 (nove) horas do dia 30 de junho de 2020”. Ficam ratificadas todas as 
informações não alteradas por esta errata. Esclarecimentos adicionais no 
endereço supra ou pelo email: cplesperantinopolis@gmail.com. ou pelo telefone 
(99) 98446-5027. Esperantinópolis - MA, 09 de junho de 2020. Sueldo Sankly de 
Freitas Formiga Secretario Municipal de Obras Publicas Habitação e Transporte 
Portaria: 442/2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Três Poderes, s/n – Centro – São Félix de Balsas - MA
E-mail: cplsaofelixdebalsas@gmail.com – 
CNPJ Nº 05.490.420/0001-17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020/SRP

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA através do seu Pregoeiro torna público, 
para conhecimento dos interessados que realizará no dia 01 de julho de 2020, às 08:00 horas, Licitação 
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de preços 
para contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para suprimento 
da Prefeitura Municipal de São Felix de Balsas.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Praça Três Poderes, s/n, centro, 
CEP: 65.890-000 – São Félix de Balsas/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado gratuitamente ou retirado mediante o pagamento de taxa no valor R$ 50,00 (cinquenta 
reais) feito através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou transferência bancária. Em 
atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado; será estabelecido distanciamento entre os participantes durante a sessão; será 
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. 
São Félix de Balsas/MA, 08 de junho de 2020. RAMON DE SOUZA MOREIRA. Pregoeiro Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Três Poderes, s/n – Centro – São Félix de Balsas - MA
E-mail: cplsaofelixdebalsas@gmail.com – 
CNPJ Nº 05.490.420/0001-17

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS/MA através da Comissão de Licitação torna 
público, para conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de junho de 2020, às 09:30 horas, 
Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, tipo menor preço global, tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de pavimentação em bloco de concreto 
sextavado no município de São Felix de Balsas. O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos 
interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Praça Três Poderes, s/n, centro, CEP: 
65.890-000 – São Félix de  Balsas/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado 
gratuitamente ou retirado mediante o pagamento de taxa no valor R$ 50,00 (cinquenta reais) feito através 
de Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou transferência bancária. Em atendimento as 
recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será 
estabelecido distanciamento entre os participantes durante a sessão; será obrigatória a utilização de 
mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. São Felix/ de Balsas/MA 08 de 
junho de 2020. RAMON DE SOUZA MOREIRA. Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Três Poderes, s/n – Centro – São Félix de Balsas - MA
E-mail: cplsaofelixdebalsas@gmail.com – 
CNPJ Nº 05.490.420/0001-17

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS/MA através da Comissão de Licitação torna 
público, para conhecimento dos interessados que realizará no dia 30 de junho de 2020, às 14:00 horas, 
Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, tipo menor preço, tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de implantação de sistema de 
abastecimento de água no Povoado Irapuá no município de São Felix de Balsas. O Edital e seus Anexos 
encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na 
Praça Três Poderes, s/n, centro, CEP: 65.890-000 – São Félix de Balsas/MA, no horário das 08h00min às 
12h00min, onde poderá ser consultado gratuitamente ou retirado mediante o pagamento de taxa no valor 
R$ 50,00 (cinquenta reais) feito através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM ou transferência 
bancária. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em 
local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento entre os participantes durante a sessão; será 
obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. São 
Félix de Balsas/MA, 08 de junho de 2020. RAMON DE SOUZA MOREIRA. Presidente da CPL

Monumento histórico volta a ser
 instalado na Praça da Misericórdia 
após reforma da prefeitura de São luís 
 Datada de 1912, estátua de figura feminina, que integra o antigo chafariz 
que adorna o local, passou por restauração completa e já foi devolvida ao 
logradouro que será entregue à cidade pelo prefeito Edivaldo em breve

U
m espaço mais aconche-
gante e propício para o 
lazer e convivência social 
dos moradores próximos 

ao local e para os visitantes é o que 
vai proporcionar a obra de requalifi-
cação da Praça da Misericórdia, no 
Centro. Iniciada este ano,  a revita-
lização, que integra o  programa São 
Luís em Obras, segue avançado e em 
breve será entregue para a população 
pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior. 
Após restauração, a estátua de figura 
feminina que integra o antigo chafa-
riz que adorna o local, voltou para o 
seu lugar de origem como importante 
símbolo secular. 

Retirada logo no início da obra, a 
estátua precisou passar por um lon-
go processo de restauração. Datada 
de 1912, ela traz uma imagem femi-
nina, feita de ferro fundido e, em seu 
interior, uma tubulação de água com 
saída no topo de sua cabeça. No pas-
sado, a estrutura servia como chafariz 
da praça, mas que com o tempo, dei-
xou de funcionar. Agora, porém, essa 

estátua retornará à Praça da Miseri-
córdia relembrando às antigas gera-
ções históricas distantes e permitindo 
novos capítulos a partir de sua reinau-
guração. “Entregaremos à população 
uma praça totalmente renovado, fru-
to de uma obra de requalificação que 
considerou preservar a história que 
lá existia e a beleza de um de nossos 
patrimônios, que é a estátua que fun-
cionava como chafariz na Praça da 
Misericórdia. Para que integre o novo 
espaço, ela precisou ser retirada para 
que fosse devidamente restaurada e 
voltasse a compor a história de um 
espaço de grande importância para a 
nossa cidade e para população”, des-
tacou o prefeito Edivaldo.

Durante a restauração, a peça pas-
sou por um processo de raspagem to-
tal para retirada das camadas de tinta 
que resistiram ao tempo. Nesta etapa, 
também foi realizado um processo de 
fosfatização, que serve para dar resis-
tência ao salitre, e que no litoral ma-
ranhense é muito abundante e tem 
a capacidade de corroer metais, es-

pecialmente peças de ferro fundido, 
matéria-prima da estátua. Além dis-
so, foi aplicada uma camada de zin-
co e uma pintura à base de laca, isto 
é, tinta automotiva.

PROGRAMA

A reforma da Praça da 
Misericórdia integra o programa 
São Luís em Obras, iniciativa do 
prefeito Edivaldo, que contempla 
ainda as requalificações do Largo 
do Carmo e Praça João Lisboa e 
entorno, obras no Parque do Bom 
Menino, praças da Saudade e da 
Bíblia, reforma do Mercado da Praia 
Grande e construção da Praça das 
Mercês um leque de ações nas áreas 
de infraestrutura como reformas 
de praças, mercados, logradouros 
públicos, unidades de saúde e ainda 
pavimentação de ruas e avenidas de 
diversos bairros da cidade.Trata-se 
do maior programa de urbanização 
já implementado nas últimas 
décadas em São Luís.

Monumento histórico é destaque da obra de requalificação que a Prefei-
tura de São Luís realiza na Praça da Misericórdia
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De acordo com a 2 ª Vara Especial de Violência doméstica e Familiar contra a Mulher de
São Luís, 54,02% das vítimas,  que sofrem de algum tipo de agressão, são jovens

PA TRÍ CIA CU NHA

• Crí ti cas de vem ser cons tru ti vas e
iso la das
• Quem gos ta acei ta, apoia, in cen ti va
e res pei ta
• Se o na mo ro te fi zer mal, caia fo ra!
• Não aban do ne o que te faz fe liz!
• Na mo ra da ide al exi ge res pei to e
igual da de
• Na mo rar não te obri ga a na da!
• Na mo ro é es co lha, não  é pri são!
• No na mo ro, iso la men to é sem pre
pe ri go so
• No na mo ro, vo cê em pri mei ro lu gar
sem pre!
• Vo cê nas ceu pa ra ser fe liz!
• Se for ame a ça da ou agre di da, de -
nun cie!

Co mo sur pre en der!
• Vo cê es tá pen san do em com prar os
me lho res pre sen tes co mo rou pas de
mar ca, apa re lhos de tec no lo gia e ou -
tras coi sas le gais? Eles são pre sen tes
bons, mas que tal dar al go di fe ren te e
cri a ti vo? Es sas coi sas são mui to co -
muns e cer ta men te não vai sur pre en -
der o na mo ra do.
• Além dis so, pre pa rar o pre sen te re -
pre sen ta eco no mia! Sai mui to mais

ba ra to vo cê fa zer uma sur pre sa pa ra
ele do que com prar e po de ter cer te za
de uma coi sa: ele vai dar mui to mais
va lor.
• Fa ça um jan tar sur pre sa! Que tal
apri mo rar os seus do tes cu li ná ri os?
Sur pre en da a pes soa ama da com um
pra to fá cil de fa zer co mo ma car rão,
la sa nha, ca ne lo ne ou ou tro de sua
pre fe rên cia. Ca pri che na de co ra ção
da me sa: co lo que ve las, ta ças e pra tos
bo ni tos. Não se es que ça de es co lher
um bom vi nho pa ra acom pa nhar o
car dá pio.
• Além de cui dar de ca da de ta lhe do
jan tar, vo cê pre ci sa es tar lin da. Es co -
lha uma rou pa bem bo ni ta e sen su al
pa ra sur pre en dê-lo.
• Ou tra ideia é vo cê pre pa rar al guns
mo men tos ín ti mos en tre vo cês.
Quan do es ti ve rem so zi nhos, que tal
fa zer uma mas sa gem? Exis tem vá ri os
óle os de mas sa gens no mer ca do com
pre ços aces sí veis. De pois, apos te em
um ba nho de hi dro mas sa gem acom -
pa nha do de mui tos bei ji nhos.
• Es co lha uma rou pa bem lin da pa ra
o mo men to: uma fan ta sia, uma lin ge -

rie sexy ou ou tra que pre fe rir. A re gra
é: ou se, ino ve e sur pre en da.
• Um dos me lho res pre sen tes, tam -
bém, é vo cê fa zer um ál bum de fo tos
com os me lho res mo men tos de vo cês.
Se pa re as fo tos de vi a gens, pas sei os,
fes tas e mo men tos de di ver são en tre
vo cês e pre pa re um fo to ál bum com
mui to ca ri nho e amor. Co lo que fra ses
e de cla ra ções di zen do o quan to o ama
e es tar fe liz por pas sar o dia dos na -
mo ra dos ao la do de le.
• Que tal uma vi a gem? Es co lha um
des ti no ba ca na e ro mân ti co e apro -
vei te a da ta pa ra cur tir uns di as ao la -
do de le. Vo cê po de op tar por fa zer
uma vi a gem à praia ou um acam pa -
men to, que po de sair em con ta. O im -
por tan te é vo cê mon tar um ro tei ro
ba ca na com pro gra ma ções va ri a das e
pas sar di as ines que cí veis.
• Que tal fa zer uma cai xa com fo to de
vo cês? Se pa re al gu ma em ba la gem de
ma dei ra que vo cê não usa mais e co le
fo to de vo cês por to da a cai xa. Na in -
ter net exis tem mui tos ví de os ex pli ca -
ti vos que en si nam co mo fa zer es te ti -
po de ar te sa na to.

DIA DOS NAMORADOS

Relacionamento
abusivo em alerta

Q
uem pen sa que os ca sos de
vi o lên cia do més ti ca co me- 
çam quan do o ca sal pas sa a
vi ver jun to, po de es tar en ga- 

na do. Mui tos dos re la ci o na men tos
abu si vos co me çam ain da no na mo ro.
De acor do com da dos ex traí dos pe la
2ª Va ra Es pe ci al de Vi o lên cia do més ti- 
ca e Fa mi li ar con tra a Mu lher de São
Luís, em pes qui sa di vul ga da no ano
2019, apon tam que 43% das ví ti mas
de al gum ti po de agres são são mu lhe- 
res sol tei ras, sen do que no to tal,
54,02% tem en tre 18 a 34 anos, con si- 
de ra das jo vens e jo vens-adul tas. “Par- 
tin do da pre mis sa de que vi ver sem vi- 
o lên cia é di rei to de to da mu lher, com
a apro xi ma ção do dia dos na mo ra dos,
veio a re fle xão so bre re la ci o na men tos
abu si vos en fren ta dos pe los jo vens,
que às ve zes se mos tram em atos de
ciú mes, de cor ren te de um ma chis mo
es tru tu ral”, dis se a jui za ti tu lar da 2ª
Va ra Es pe ci al de Vi o lên cia Do més ti ca
e Fa mi li ar Con tra a Mu lher de São
Luís,  Lú cia Bar ros Heluy.

As sim, vi san do tra ba lhar com uma
pro te ção pri má ria, em es pe ci al com
as mu lhe res jo vens, a 2ª Va ra to mou a
ini ci a ti va de re a li zar uma pro gra ma- 
ção vol ta da pa ra a cons ci en ti za ção e
re fle xão das mu lhe res, a fim de pre ve- 
nir e ori en tar so bre a vi o lên cia do- 
més ti ca. 

E tam bém pa ra que elas re fli tam
um pou co so bre co mo es tá seu re la ci- 
o na men to.

A cam pa nha tem o te ma “O Res pei- 
to sim, de ve ria ser um ví rus e con ta- 
mi nar to do mun do”, pa ra pre ven ção a
re la ci o na men tos abu si vos e cons ci- 
en ti za ção de jo vens, por oca sião da
pas sa gem do Dia dos Na mo ra dos (12
de ju nho).

As ações da cam pa nha se rão re a li- 
za das até sex ta-fei ra, 12, com pa les- 
tras ao vi vo (li ves) pe lo ins ta gram. No
Dia dos Na mo ra dos, às 16h, ha ve rá a
li ve-de ba te de en cer ra men to das ati- 
vi da des, so bre o te ma prin ci pal: “Re- 
la ci o na men to abu si vo, co mo de tec- 
tar?”, com a juí za e a pro mo to ra de
Jus ti ça es pe ci a li za da em vi o lên cia do- 
més ti ca, Sel ma Re gi na, no ins ta gram
MP MA_O FI CI AL, se gui da de li ve-
show so li dá ria, às 20h.

De acor do com a jui za  Lú cia Bar ros
Heluy, a cam pa nha se pro põe a des ta- 
car a im por tân cia do res pei to en tre as
pes so as; iden ti fi car mais ce do o re la- 
ci o na men to abu si vo; dis se mi nar in- 
for ma ções so bre Me di da Pro te ti va de
Ur gên cia pa ra mu lhe res jo vens; di vul- 
gar os ca nais de aten di men to da re de
de en fren ta men to à vi o lên cia con tra a
mu lher e ar re ca dar do a ções pa ra as
mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia
do més ti ca e fa mi li ar. “Quan to mais

ce do a mu lher iden ti fi car um re la ci o- 
na men to abu si vo, mais ce do ela po de 
pro cu rar aju da na re de de aten di men- 
to, bus car uma me di da pro te ti va,  e
evi tar que is so evo lua pa ra um ca so
mais sé rio. Es pe ci fi ca men te pa ra as
jo vens vem a nos sa pre o cu pa ção, e
co mo o dia dos na mo ra dos es tá aí, é
im por tan te le van tar es sa re fle xão e
in for mar”, dis se a juí za.

A ação da va ra tem o apoio ins ti tu- 
ci o nal do Tri bu nal de Jus ti ça do Es ta- 
do do Ma ra nhão (CE MU LHER e ES- 
MAM); Cor re ge do ria Ge ral de Jus ti ça
do Es ta do do Ma ra nhão; Mi nis té rio
Pú bli co es ta du al; Po lí cia Mi li tar (Pa- 
tru lha Ma ria da Pe nha); Ca sa da Mu-
lher Bra si lei ra (Po der Exe cu ti vo; Ins ti- 
tu to Es ta du al e Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra nhão; Nú cleo de
Gê ne ro da Uni ver si da de Es ta du al do
Ma ra nhão e As so ci a ção dos Ma gis tra-
dos do Ma ra nhão.

As ati tu des mos tram quem a pes- 
soa é de ver da de

É HOJE!

Surpreenda o seu amor no Dia dos Namorados

Sem gas tar mui to di nhei ro vo cê po- 
de sur pre en der seu na mo ra do com
um pre sen te fá cil, que po de ser com- 
pra do ou até fei to por vo cê mes mo.
Po de en con trar di cas e pre sen tes bem
le gais na in ter net em vá ri os si tes.

O Dia dos Na mo ra dos es tá che gan- 
do e que tal sur pre en dê-lo? Se guin do
al gu mas di cas, vo cê vai con se guir dei- 
xar o seu na mo ra do lou co e apai xo na- 
do por vo cê, ain da mais! Es sa da ta
pre ci sa ser co me mo ra da en tre vo cês
com mui to amor e ca ri nho, e são es sas
pe que nas sur pre sas que mar cam e
tor nam o elo mais for te en tre vo cês, e
as sim au men tan do o sen ti men to.

E pa ra quem es tá na mo ran do?

À DIS TÂN CIA

Na mo ro em tem pos
de pan de mia do
no vo co ro na ví rus

Em bo ra com a vi da vol tan do gra da ti va men te ao “nor- 
mal”, as me di das de iso la men to so ci al e dis tan ci a men to
ain da va lem, prin ci pal men te pa ra abra ços, bei jos, to- 
que… As sim, o dia dos na mo ra dos vai ser di fe ren te. Pa ra
mui tos ca sais, en con tros, jan ta res e saí das pre sen ci al- 
men te vão ter que fi car pa ra de pois. E pa ra quem não es- 
ta va na mo ran do an tes da pan de mia e que ria es tar com
al guém, ain da que vir tu al men te, a ma nei ra en con tra da
foi lan çar mão da In ter net pa ra apli ca ti vos de pa que ra
ou de na mo ro.

Uma pes qui sa do apli ca ti vo de re la ci o na men to ho- 
lan dês In ner Cir cle re ve la que os bra si lei ros es tão mais
ca ren tes e mais pre o cu pa dos em cri ar no vas co ne xões
afe ti vas. 42% dos 1.000 bra si lei ros sol tei ros en tre vis ta- 
dos dis se ram que es tão oti mis tas em en con trar par cei- 
ros de lon go pra zo du ran te a pan de mia, e 35% das pes- 
so as en tre 18 e 34 anos afir ma ram que es tão mais dis- 
pos tas a fa zer no vas co ne xões do que an tes do iso la- 
men to so ci al. Apli ca ti vos co mo o Bum ble, Tin der, Ok- 
Cu pid, do Mat ch Group, Happn es tão fa ci li tan do a vi da
de mui ta gen te dis pos to a en con trar al guém, ain da que
no mun do vir tu al.

A uni ver si tá ria Pa me la Li ma, dis se à re por ta gem que
já es tá há qua se 1 ano sem na mo ra do e que é adep ta sim
de apli ca ti vos de na mo ro, em bo ra ti ves se com eles de- 
sa ti va do há al gum tem po. Com a sus pen são das au las
por cau sa da pan de mia, ela ati vou no va men te. “Não ti- 
nha na da pa ra fa zer, en tão re sol vi ten tar co nhe cer umas
pes so as. Es tou con ver san do com um ra paz, tam bém
uni ver si tá rio, há pe lo me nos um mês. Vi que te mos vá ri- 
as afi ni da des e quan do tu do is so pas sar, quem sa be a
gen te não na mo ra de ver da de”, es pe ra ela, que co nhe- 
ceu o Rob son pe lo apli ca ti vo Tin der. De pois do Tin der a
con ver sa de les evo luiu pa ra o what sapp, pa ra as vi de o- 
cha ma das… e aguar da o fim da pan de mia.

Es tou con ver san do com um ra paz,

tam bém uni ver si tá rio, há pe lo

me nos um mês

Ou tra pes qui sa, des ta vez re a li za da pe lo Happn, no
mês de mar ço, re ve lou que 54% dos usuá ri os es tão dis- 
pos tos a ter um pri mei ro en con tro por vi de o cha ma da,
adap tan do o pró xi mo pas so na tu ral após o fler te vir tu al
às re co men da ções lo cais de saú de. É o que pre ten dem
Pa me la e Rob son. “Eu que ro en con trá-lo, en tão se tu do
der cer to a gen te vai se co nhe cer pes so al men te”, dis se.

A aten den te de cai xa Már cia San tos es tá há 2 me ses
sem ver o na mo ra do. Eles es tão jun tos há 9 me ses e ela
mo ra no bair ro Coha trac e ele, na Ci da de Ope rá ria. Ul ti- 
ma men te só se fa lam por apli ca ti vos de men sa gens, vi- 
de o cha ma das, re des so ci ais… Pa ra co me mo rar o dia
dos na mo ra dos vão se de di car um pou co mais nas con- 
ver sas vir tu ais. “A gen te vai se fa lar, na mo rar um pou qui- 
nho pe lo te le fo ne, eu vou man dar um pre sen te pa ra ele,
não sei se eu vou re ce ber (ri sos), e va mos dei xar pa ra co- 
me mo rar quan do pu der mos. Ele é do gru po de ris co en- 
tão es tá iso la do mes mo”, dis se.

A gen te vai se fa lar, na mo rar um

pou qui nho pe lo te le fo ne, eu vou

man dar um pre sen te pa ra ele, não

sei se eu vou re ce ber

Al gu mas di cas pa ra quem vai co me mo rar à dis tân cia
só de pen de da cri a ti vi da de de ca da um. Um pre sen te
en vi a do pa ra a ca sa da pes soa ama da, uma car ta, uma
men sa gem bo ni ta e ines pe ra da…, uma mon ta gem com
fo tos, uma de cla ra ção pú bli ca nas re des so ci ais po dem
de mons trar um pou co do seu amor pe la pes soa es pe ci- 
al. Tam bém é uma pro va que não im por ta o tem po sem
se ver ou a dis tân cia, o amor es tá ali! E tu do vai pas sar.
(P.C)

São Luís, sexta-feira, 12 de junho de 2020

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

A concessão da BR-135 e 316 também foi aprovada.O trecho de 438 km é fundamental
para o escoamento de grãos da região da Matopiba e deve ir a leilão em 2022

CONCESSÃO

BR-135 e 316 devem
ser privatizadas
SAULO DUAILIBE
Com informações do Correio Braziliense

A
pós a 13ª reu nião do con se lho 
do Pro gra ma de Par ce ri as de 
In ves ti men tos (PPI), fo ram 
anun ci a das a qua li fi ca ção de 

de ze nas de pro je tos com es ti ma ti va 
de in ves ti men to de R$ 37 bi lhões no 
Bra sil. A reu nião acon te ceu na úl ti ma 
quar ta-fei ra (10).

O Mi nis té rio da In fra es tru tu ra, Tar- 
cí sio Go mes, elen cou al guns pro je tos 
na área de trans por tes, que so mam 11 
ati vos. En tre os ati vos foi apro va da a 
con ces são das BRs-135 e 316 que cor- 
tam o Ma ra nhão, ou se ja, as ro do vi as 
de vem ser pri va ti za das.

A con ces são da BR-135 e 316 no 
Ma ra nhão foi apro va da após a reu- 
nião. O tre cho de 438 km é fun da men- 
tal pa ra o es co a men to de grãos da re- 
gião co nhe ci da co mo Ma to pi ba (Ma- 
ra nhão, To can tins, Pi auí e Bahia) e de- 
ve ir a lei lão em 2022.

Pa ra o mi nis tro da In fra es tru tu ra, 
Tar cí sio Go mes de Frei tas, a qua li fi ca- 
ção des ses pro je tos de mons tra que o 
pro gra ma de con ces sões do go ver no 
se gue seu cur so nor mal, mes mo di an- 
te da pan de mia pro vo ca da pe lo co ro- 
na ví rus. “Con ti nu a mos tra ba lhan do 
fir me na es tru tu ra ção de pro je tos, que 
é a ati vi da de or di ná ria do Mi nis té rio 
da In fra es tru tu ra. Es ses ati vos qua li fi- 
ca dos ho je têm ca pa ci da de de atrair 
in ves ti men tos ro bus tos, me lho ri as na 
pres ta ção de ser vi ços e ge ra ção de 
em pre gos. Com um port fó lio so fis ti- 
ca do de pro je tos, te mos ple nas con di- 
ções de al can çar os me lho res re sul ta- 
dos pa ra o país”, ava li ou o mi nis tro.

Ter mi nais

A CONCESSÃO DAS RODOVIAS NO MARANHÃO FOI APROVADA APÓS A REUNIÃO DA PPI

DIVULGAÇÃO

Além dis so, 21 tre chos de ro do vi as 
in te gra das no Pa ra ná e dois aces sos 
da BR-230/PA fo ram in cluí dos no Pla- 
no Na ci o nal de De ses ta ti za ção (PND). 
O con se lho tam bém apro vou o apoio 
ao li cen ci a men to am bi en tal da BR-
174/MT-RO, que é uma das atri bui- 
ções do Pro gra ma de Con ces sões e 
con sis te na ar ti cu la ção jun to a ou tros 
ór gãos am bi en tais no sen ti do de pri o- 
ri zar as aná li ses de li cen ci a men to das 
áre as a se rem li ci ta das.

Além das ro do vi as, tam bém foi 
anun ci a dos ou tros pro je tos de pri va- 
ti za ção co mo os ter mi nais MAC11, 
MAC12 e MAC13, no Por to de Ma ceió 
(AL), MUC01, no Por to de Mu cu ri pe, 
em For ta le za-CE; TER SAB, no Com- 

ple xo Por tuá rio de Areia Bran ca, no 
Rio Gran de do Nor te; e dois ter mi nais 
de com bus tí veis na área da Ale moa, 
no Por to de San tos, o STS08 e STS08A.

A se cre tá ria es pe ci al do PPI, 
Martha Seil li er, re ve lou a im por tân cia 
da con ti nui da de da agen da pa ra ga- 
ran tir o cres ci men to após a cri se. “O 
PPI es tá em per ma nen te con ta to com 
po ten ci ais in ves ti do res e aque les que 
já atu am no Bra sil e há ape ti te. Há 
mui to di nhei ro pa ra do a ju ros mui to 
bai xos. Os pro je tos do Bra sil são atra-
ti vos em ter mos de re tor no, o país tem 
um mer ca do con su mi dor mui to gran-
de. E uma la cu na de in fra es tru tu- 
ra,que pa ra nós é ruim, mas pa ra o in- 
ves ti dor é opor tu ni da de”, ex pli cou. 
“No se gun do se mes tre, já te re mos lei- 
lões que vão de mons trar is so”, dis se.

QUALIFICAÇÃO

25 mil vagas para
cursos virtuais gratuitos

OS CURSOS, COM 60 HORAS DE DURAÇÃO, SÃO GRATUITOS

DIVULGAÇÃO

Opor tu ni da de pa ra quem quer fa zer cur sos de Por tu- 
guês, Ma te má ti ca e Tec no lo gi as da In for ma ção e Co mu- 
ni ca ção em ca sa.

A Co or de na ção de Aper fei ço a men to de Pes so al de Ní- 
vel Su pe ri or (CA PES) ofe re ce, em par ce ria com o Mi nis- 
té rio da Edu ca ção (MEC), 25 mil va gas pa ra a ca pa ci ta- 
ção on-li ne.

Os cur sos, com 60 ho ras de du ra ção, são gra tui tos e
di re ci o na dos pa ra es tu dan tes de gra du a ção, con cluin- 
tes do En si no Mé dio e ma tri cu la dos na Uni ver si da de
Aber ta do Bra sil (UAB).

As ins cri ções es tão aber tas e vão até 26 de ju nho pe la
pla ta for ma AVA CA PES. “Com es sa ini ci a ti va, o go ver no
fe de ral re for ça seu com pro mis so com a edu ca ção, pos- 
si bi li tan do a qua li fi ca ção de mi lha res de jo vens, por
meio de cur sos atu a li za dos e de qua li da de”, afir ma Be- 
ne di to Agui ar, pre si den te da CA PES.

Mais de 45 mil es tu dan tes já fi ze ram os cur sos, que
es tão no ar des de abril e fo ram re vi sa dos e atu a li za dos
por es pe ci a lis tas das áre as. “Es se ti po de ini ci a ti va for ta- 
le ce a edu ca ção bá si ca, bem co mo o uso de tec no lo gi as
na edu ca ção a dis tân cia. Is so faz par te da mis são das
nos sas di re to ri as na CA PES”, ex pli ca Car los Le nuz za, di- 
re tor de Edu ca ção Bá si ca da Co or de na ção.

Ao con cluí rem o cur so, os es tu dan tes re ce be rão um
cer ti fi ca do emi ti do pe la CA PES com a car ga ho rá ria
cum pri da. O con teú do, me to do lo gia e ob je ti vos es tão
dis po ní veis pa ra con sul ta na pla ta for ma: http://ava- 
mec.mec.gov.br/#/ins ti tui cao/ca pes.

DA RE DA ÇÃO

Ope ra ção Co bi ça Fa tal

OPERAÇÃO COBIÇA FATAL

Empresa nunca havia vendido máscaras

OPERAÇÃO INVESTIGA SUPOSTO SUPERFATURAMENTO DE INSUMOS PARA COMBATE DA COVID-19

DIVULGAÇÃO

A Con tro la do ria-Ge ral da União (CGU),
que par ti ci pou em con jun ta com a Po lí cia
Fe de ral (PF) na “Ope ra ção Co bi ça Fa tal”,
re a li za da na úl ti ma ter ça-fei ra (9), nas ci- 
da des de São Luís e São Jo sé de Ri ba mar,
in for mou que uma das em pre sas con tra ta- 
das pa ra o for ne ci men to de más ca ras pa ra
com ba te a Co vid-19, nun ca ha via ven di do
o pro du to an tes.

Já a ou tra em pre sa con tra ta da ope ra va
em no me de “la ran jas”, além de ser de “fa- 
cha da”. A in ves ti ga ção apon ta ain da que as
em pre sas não pos suíam ca pa ci da de téc ni- 
co-ope ra ci o nal pa ra for ne ci men to de más- 
ca ras ci rúr gi cas des car tá veis su per fa tu ra- 
das.

A PF iden ti fi cou tam bém que ou tras em- 
pre sas es tão en vol vi das, no su pos to es que- 
ma de frau de e atu a vam em pe lo me nos
ou tros mu ni cí pi os do es ta do.

Na ma nhã da úl ti ma ter ça-fei ra (9), a Po- 

lí cia Fe de ral (PF), com o apoio da Con tro la- 
do ria Ge ral da União (CGU), de fla grou nas
ci da des de São Luís e São Jo sé do Ri ba mar,
a ope ra ção “Co bi ça Fa tal”, com o in tui to de
de sar ti cu lar as so ci a ção cri mi no sa vol ta da
à frau de em li ci ta ções vi san do des vi ar re- 
cur sos pú bli cos fe de rais que se ri am usa dos
no en fren ta men to do no vo co ro na ví rus
(Co vid-19) nas ci da des. As or dens ju di ci ais
fo ram ex pe di das pe lo juiz da 1ª Va ra Fe de- 
ral de São Luís.

A ope ra ção ti nha co mo ob je ti vo o cum- 
pri men to de três man da dos de pri são tem- 
po rá ria e de 14 man da dos de bus ca e apre- 
en são em São Luís e em São Jo sé de Ri ba- 
mar.

A ope ra ção in ves ti ga ain da pos sí veis
frau des em pro ces sos li ci ta tó ri os des sas
em pre sas re ven de do ras de in su mos hos pi- 
ta la res su per fa tu ra dos nos mu ni cí pi os de
Tim bi ras e Ma ti nha. A mes ma em pre sa já
te ria for ma li za do con tra tos, após dis pen sa
de li ci ta ções tam bém nos mu ni cí pi os de
Ica tu, Ca ja pió, La go do Jun co e Por to Ri co
do Ma ra nhão.

Ações

SÃO LUÍS

Seletivo aberto para cuidador social

O RESULTADO PRELIMINAR DO SELETIVO SERÁ DIVULGADO ATÉ O DIA 22 DE JUNHO 2020

DIVULGAÇÃO

A Pre fei tu ra de São Luís abre ins cri ções
pa ra o pro ces so se le ti vo sim pli fi ca do na
área da as sis tên cia so ci al pa ra a con tra ta- 
ção tem po rá ria vi san do pre en chi men to
de 20 va gas de Cui da dor So ci al mais 100
de ca das tro de re ser va e 10 va gas pa ra Au- 
xi li ar Ope ra ci o nal (co zi nhei ra/o), mais 30
de ca das tro de re ser va. O for mu lá rio pa ra
as ins cri ções e to das as in for ma ções do
se le ti vo  es tão dis po ní veis no si te da Pre- 
fei tu ra (www.sa o luis.ma.gov.br), na aba
“Edi tais”. As atri bui ções e exi gên ci as pa ra
pre en chi men to das va gas es tão des cri tas
no edi tal. O cer ta me é mais uma ação da
ges tão do pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni- 
or vol ta da pa ra a área so ci al.

As ins cri ções são gra tui tas e o can di da- 
to de ve en vi ar o seu for mu lá rio, cur rí cu lo,
do cu men ta ção com pro ba tó ria e có pia
dos do cu men tos pes so ais pa ra o e-mail
se le ti vo.sem cas.sp se@gmail.com no dia
16 de ju nho de 2020 das 0h até às 23h59.

No cam po do “as sun to” no e-mail de ve
con ter obri ga to ri a men te o no me do can- 
di da to e car go  a ser pre ten di do. To dos os
do cu men tos com pro ba tó ri os de vem ser
en vi a dos em um só e-mail e ane xa dos em
for ma to PDF e le gí vel. Não se rão acei tos
do cu men tos ile gí veis ou ra su ra dos.

Po de rão par ti ci par do pro ces so se le ti vo
aque les que ti ve rem, no mí ni mo, 18 anos,
na da ta da as si na tu ra do con tra to e que

es te ja em dia com as su as obri ga ções elei- 
to rais e, no ca so do can di da to do se xo
mas cu li no, tam bém com as obri ga ções
mi li ta res. A se le ção se rá fei ta em uma eta- 
pa, me di an te aná li se cur ri cu lar e de tí tu- 
los, com ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca- 
tó rio e não se rão con si de ra dos e-mails
en ca mi nha dos an tes da da ta di vul ga da
no edi tal  – 16 de ju nho de 2020.

O re sul ta do pre li mi nar se rá di vul ga do
até o dia 22 de ju nho 2020, no si te da Pre- 
fei tu ra de São Luís e no mu ral da Sem cas.
Já o re sul ta do fi nal se rá pu bli ci za do no dia
no dia 26 de ju nho 2020.

Tam bém es tá em an da men to o se le ti vo
sim pli fi ca do pa ra a con tra ta ção tem po rá- 
ria pa ra pre en chi men to dos car gos de
 Ori en ta dor So ci al I, Ori en ta dor So ci al II,
Edu ca dor So ci al de Rua e Ofi ci nei ro (a).
Pa ra es tas va gas, as ins cri ções já fo ram en- 
cer ra das e o re sul ta do pre li mi nar se rá di- 
vul ga do até o dia 15 de ju nho de 2020, no
si te da Pre fei tu ra de São Luís e no mu ral
da Sem cas. Já o re sul ta do fi nal se rá pu bli- 
ci za do no dia 19 de ju nho de 2020. A ges- 
tão do pre fei to Edi val do tem man ti do o
com pro mis so com a po lí ti ca da as sis tên- 
cia so ci al, se tor que con ta bi li za avan ços
no tra ba lho vol ta do à po pu la ção em si tu- 
a ção de vul ne ra bi li da de so ci al da ca pi tal.

São Luís, sexta-feira, 12 de junho de 2020

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


TJ barra tentativa de antecipação de escolha
para Escola Superior do MP
Publicado em 11 de junho de 2020 por gilbertoleda

O desembargador Kleber Costa Carvalho, das Primeiras C6amaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), concedeu nesta quinta-feira (11), liminar em mandado de segurança impetrado pelo procurador Eduardo Jorge
Heluy Nicolau, e suspendeu sessão do Conselho Superior do Ministério Público convocada para amanhã (12) pelo ainda
procurador-geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

Na reunião do colegiado, segundo dados do processo, Gonzaga pretendia que fosse realizada a indicação do novo diretor
da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), para que ele pudesse, antes de deixar o cargo na PGJ, nomeá-lo.

O mandato do atual procurador-geral de Justiça termina na segunda-feira (15), quando assume justamente Nicolau, que
foi nomeado para o posto pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no início do mês (reveja). Já o mandato do atual diretor
da ESMP só termina no dia 5 de julho.

No mandado de segurança, o novo PGJ argumentou que a decisão de antecipar a escolha do diretor da Escola Superior
fora tomada por Luiz Gonzaga um dia após a sua nomeação e que, diferentemente do último processo para o mesmo
cargo – que durou mais de 100 dias -, neste caso, se não fosse concedida a liminar, seria encerrado em menos 10 dias.

8

Ato de Gonzaga foi suspenso após mandado de segurança de Eduardo
Nicolau (Fotos: Divulgação/MPMA)
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O desembargador Kleber Carvalho atentou para isso ao decidir a favor de Eduardo Nicolau. “Em verdade, a dissonância
entre o rito anteriormente adotado para o processo de sucessão para o cargo de Diretor da Escola Superior do Ministério
Público e o atualmente intentado – injustificadamente, haja vista a permanência do atual Diretor até a data de 5 de julho
de 2020 (ID 6732144) –, afigura-se, a meu juízo, flagrantemente violador de direito líquido e certo do impetrante – o qual,
ressalte-se, sucederá o impetrado no cargo de Procurador-Geral de Justiça no dia útil seguinte àquele para o qual fora
designada a sessão do Conselho Superior do Ministério Público que, repise-se, pode vir a, açodadamente, escolher o
novo Diretor da ESMP”, destacou.

Para Nicolau, Gonzaga tenta “ingerir indevidamente” na sua gestão, que começa daqui a quatro dias. “O fato de o
impetrado [Luiz Gonzaga] instaurar e pretender concluir no apertadíssimo prazo de apenas 10 (dias) dias o atual processo
eleitoral para a indicação (pelo Conselho Superior do Ministério Público) e a nomeação (pelo Procurador-Geral de
Justiça), quando ele próprio levou mais de 100 (cem) dias para escolher o atual diretor da Escola Superior do Ministério
Público, comprova, de plano, o propósito de ingerir indevidamente na nova gestão do Ministério Público do Estado do
Maranhão a cargo do Impetrante”, afirmou.



Promotora eleitoral Nadja Veloso 
Cerqueira instaurou procedimento
para investigar transferência em
massa de títulos para Paço do
Lumiar

MP investiga transferência de quase 3 mil títulos de eleitor
para Paço do Lumiar em plena pandemia de coronavírus
Por Daniel Matos • sexta-feira, 12 de junho de 2020

Pedido de apuração foi feito por sete partidos políticos que estranharam as mudanças de domicílio eleitoral em
plena pandemia de novo coronavírus, que limitou o deslocamento entre as cidades

Atendendo a pedido feito por sete partidos políticos ((PSC, Rede, PSL,
PSDB, MDB, PROS e DC), o Ministério Público instaurou procedimento para
investigar a transferência de 2.868 títulos de eleitor para o município Paço
do Lumiar nos primeiros quatro meses de 2020, período que coincide com a
pandemia de novo coronavírus. As siglas partidárias levantam suspeitas de
irregularidade nas mudanças de domicílio eleitoral, já que a crise de saúde
pública provocada pela Covid-19 suspendeu os atendimentos presenciais na
Justiça Eleitoral e restringiu o deslocamento de pessoas entre as cidades.

Por meio da Portaria Eleitoral n° 04/2020, da 93a Zona Eleitoral, da qual faz
parte o município de Paço do Lumiar, a promotora Nadja Veloso Cerqueira
instaurou procedimento preparatório eleitoral para apurar, em um prazo de
60 dias, com possibilidade de prorrogação, possível abuso de poder
econômico e elucidar a sua autoria. Para tanto, determinou a adoção das
seguintes diligências:

Remeter cópia da portaria ao procurador regional eleitoral e à juíza da 93a
Zona Eleitoral;

Remeter ofício, em caráter de urgência, ao cartório da 93a Zona Eleitoral,
para que forneça à Promotoria Eleitoral as seguintes informações:

Numero de eleitores cadastrados para as eleições de 2018 em Paço do Lumiar;

Número atual de eleitores aptos para votar nas eleições de 2020 em Paço do Lumiar;

Número de títulos eleitorais transferidos para Paço do Lumiar de janeiro a maio de 2020 (mês a mês);

Número de títulos presenciais transferidos para Paço do Lumiar de janeiro a maio de 2020 (mês a mês);

Número de títulos online transferidos para Paço do Lumiar de janeiro a maio de 2020 (mês a mês).

Suspeita

Na nota conjunta encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, com pedido de apuração dos fatos, os sete partidos
levantam a suspeita de que um grupo político com atuação em Paço do Lumiar estaria envolvido na transferência
em massa de títulos de eleitor para o município durante a pandemia.

  0 comentário
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A prática, classificada como nefasta e fraudulenta pelas agremiações partidárias que assinam a nota, teria como
objetivo a conquista da vitória de forma ilícita nas eleições municipais deste ano.

Precedente

Os partidos citam na nota um caso envolvendo esse tipo de fraude ocorrido no ano eleitoral de 2006, quando o
irmão de um candidato foi preso pela Polícia Militar com 500 títulos falsos.

Além de pedir ao MP a investigação das transferências de domicílio eleitoral, os sete partidos solicitam a suspensão
imediata dos 2.868 títulos emitidos em plena pandemia.

Abaixo, cópia da portaria expedida pela promotora eleitoral de Paço do Lumiar, Nadja Veloso Cerqueira:



Dino libera reabertura de templosDino libera reabertura de templos
e igrejas enquanto coronavírus see igrejas enquanto coronavírus se
espalha pelo interiorespalha pelo interior
Apesar das críticas que faz nas redes sociais, governador do Maranhão temApesar das críticas que faz nas redes sociais, governador do Maranhão tem
adotado no estado todas as medidas defendidas por Jair Bolsonaroadotado no estado todas as medidas defendidas por Jair Bolsonaro

Apesar das críticas que faz nas redes sociais, oApesar das críticas que faz nas redes sociais, o
governador Flávio Dino (PCdoB) tem adotadogovernador Flávio Dino (PCdoB) tem adotado
no Maranhão todas as medidas defendidas pelo presidente Jairno Maranhão todas as medidas defendidas pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) em meio à escalada de infecções e óbitosBolsonaro (sem partido) em meio à escalada de infecções e óbitos
pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Ignorando a iminência de uma nova onda de contaminação em São Luís e dadosIgnorando a iminência de uma nova onda de contaminação em São Luís e dados
da própria SES (Secretaria de Estado da Saúde), que em boletim epidemiológicoda própria SES (Secretaria de Estado da Saúde), que em boletim epidemiológico
diário tem mostrado que adiário tem mostrado que a  pandemia está se espalhando pelo interiorpandemia está se espalhando pelo interior
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maranhensemaranhense, cerca de duas semanas, cerca de duas semanas  após liberar a retomada gradual do comércioapós liberar a retomada gradual do comércio
e serviço não essenciale serviço não essencial, Dino autorizou a reabertura de templos e igrejas para, Dino autorizou a reabertura de templos e igrejas para
missas e cultos presenciais em todo o estado.missas e cultos presenciais em todo o estado.

A liberação foi dada, oficialmente, nessa essa quarta-feira 10, com publicação deA liberação foi dada, oficialmente, nessa essa quarta-feira 10, com publicação de
portaria específica da Casa Civil no DOE (Diário Oficial do Estado), e já está emportaria específica da Casa Civil no DOE (Diário Oficial do Estado), e já está em
vigor.vigor.

De acordo com o documento, as organizações religiosas precisam seguir tanto asDe acordo com o documento, as organizações religiosas precisam seguir tanto as
regras gerais estabelecidas para o setor econômico (como uso obrigatório deregras gerais estabelecidas para o setor econômico (como uso obrigatório de
máscaras e limpeza constante das mãos) quanto as específicas para o segmento,máscaras e limpeza constante das mãos) quanto as específicas para o segmento,
como a de que só podem funcionar com metade de sua capacidade, entre as 6h ecomo a de que só podem funcionar com metade de sua capacidade, entre as 6h e
22 h.22 h.

Num dos trechos, embora determine a distância segura de dois metros entre asNum dos trechos, embora determine a distância segura de dois metros entre as
pessoas, o governador abriu uma estranha exceção para aqueles que sejam dapessoas, o governador abriu uma estranha exceção para aqueles que sejam da
mesma família e morem na mesma casa.mesma família e morem na mesma casa.

Não pode haver aglomerações na entrada ou na saída. Também não sãoNão pode haver aglomerações na entrada ou na saída. Também não são
permitidas vigílias que possam gerar aglomeração.permitidas vigílias que possam gerar aglomeração.

As celebrações podem durar no máximo 60 minutos. Deve haver um intervalo deAs celebrações podem durar no máximo 60 minutos. Deve haver um intervalo de
duas horas entre as celebrações. Nesse período, todo o ambiente deve serduas horas entre as celebrações. Nesse período, todo o ambiente deve ser
higienizado.higienizado.

Por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), acatada por Flávio Dino, osPor decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), acatada por Flávio Dino, os
prefeitos têm autonomia para, se quiserem, editar regras mais rígidas nosprefeitos têm autonomia para, se quiserem, editar regras mais rígidas nos
respectivos municípios, de acordo com a análise da evolução da doença da cidade.respectivos municípios, de acordo com a análise da evolução da doença da cidade.
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Justiça bloqueou R$ 7,7 milhões de alvos da
‘Operação Cobiça Fatal’
Publicado em 11 de junho de 2020 por gilbertoleda

De O Estado

O juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 1ª Vara de São Luís e relator da “Operação Cobiça Fatal” na Justiça Federal, deferiu
pedidos da Polícia Federal e bloqueou R$ 7,7 milhões em ativos financeiros e bens de empresários alvos da ação policial
e de suas empresas.

Segundo decisão do magistrado, foram alvo dos bloqueios os três empresários presos temporariamente. Alexandre
Chuairy Cunha, apontado como “sócio oculto” da Precision Soluções em Diagnósticos, teve bloqueado R$ 1,691 milhão,
mesmo valor do bloqueio em relação a Sormane Silva Santana, ex-sócio e operador da mesma empresa, segundo os
investigadores.

A decisão determinou, ainda, o bloqueio de R$ 473 mil de João de Deus Souza Lima Júnior, sócio responsável da C. J.
Comércio Saneantes.

No seu despacho, Bonfim autorizou, por fim, o bloqueio de R$ 1,691 milhão da Precision Soluções em Diagnósticos, igual
valor da Global Diagnósticos e outros R$ 473 mil da C. J. Comércio Saneantes.

“O bloqueio de ativos financeiros existentes nos nomes dos requeridos acima nominados, [deve ser feito] por meio do
sistema BACENJUD a ser executado por este Juízo”, destacou o juiz na decisão.

Os empresários foram presos temporariamente pela Polícia Federal na segunda-feira, 9, acusados de montar um
consórcio que combinava preços superfaturados durante a fase de cotação em processos de dispensa de licitação para a
compra emergencial de máscaras, EPIs e outros insumos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus em
pelo menos sete prefeitura do Maranhão.

Em São Luís, de acordo coma investigações, foram verificados indícios de superfaturamento na compra de 320 mil
máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (Semus). A PF afirma que a pasta pagou R$ 9,90 por cada
unidade, quando o preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, apontando pra um superfaturamento
aproximado de R$ 2,3 milhões.
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A Semus nega qualquer irregularidade, e diz que efetuou a compra de todo o material  “menor preço proposto pelo
mercado na ocasião”.

O relatório que embasou a decisão judicial aponta, ainda, possíveis irregularidades nos municípios de Matinha e Timbiras,
no interior do estado. E cita contratos do mesmo grupo em Icatu, Cajapió, Lago do Junco, e Porto Rico do Maranhão. Um
sétimo contrato foi assinado em Turilândia, na Baixada Maranhense, mas não incluído nas investigações porque
publicado no Diário Oficial apenas na sexta-feira passada, 5.



Ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Barra do
Corda preso em esquema de venda de carros
roubados
Publicado em 11 de junho de 2020 por gilbertoleda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira (11) o ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Barra do
Corda, Carlito Santos, acusado de envolvimento com uma quadrilha especializada em compra e venda de veículos
roubados.

Carlito é ex-vereador da cidade, e deixou o posto na gestão Eric Costa para tentar retornar à Câmara Municipal nas
eleições deste ano.

O filho dele, Kleber dos Santos, que também tinha cargo na Prefeitura e também pode ser candidato, também foi preso.

Segundo a PRF, o crime consistia em adulterar veículos roubados em outra unidade da federação e comercializá-los
abaixo do valor de mercado.

Durante a operação foram recuperados três carros, avaliados em R$ 150 mil: um Toyota Corolla Altis, de placas do
Distrito Federal, roubado ano passado em Brasília; um Hyundai HB 20 com placas também do DF, roubado em 2020 no
município de Novo Gama/Goiás; e um Hyundai HB 20, placas do DF, roubado em Brasília neste ano de 2020.
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Flávio Dino autoriza reabertura de igrejas e
templos religiosos no MA
Publicado em 11 de junho de 2020 por gilbertoleda

Portaria da Casa Civil do Governo do Maranhão publicada nesta quinta-feira (11) autoriza a reabertura de igrejas, templos
e organizações religiosas em todo o estado, desde que atendias regras sanitárias específicas, também divulgadas hoje,
para evitar a disseminação do coronavírus.

A Portaria nº 38/2020 já está em vigor. Segundo ela, as organizações religiosas, como igrejas, precisam seguir tanto as
regras gerais (que valem para todos os estabelecimentos) quanto as específicas para este segmento. 

Entre as regras, está a de que as organizações religiosas só podem funcionar com metade de sua capacidade. Para
assegurar o cumprimento dessa medida, devem ser retirados bancos, cadeiras e similares até que se atinjam os 50% de
capacidade ou fazer marcações para indicar onde as pessoas devem sentar.

Deve haver distância de dois metros entre as pessoas, com exceção dos que sejam da mesma família e morem na
mesma casa. Não pode haver aglomerações na entrada ou na saída. Também não são permitidas vigílias que possam
gerar aglomeração.

Máscaras

Como em todos os lugares públicos e privados de uso coletivo, o uso das máscaras é obrigatório. Também é imperativo
higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel ao entrar ou sair dos prédios e casas religiosos. 

Devem ser evitados cumprimentos que envolvam toque físico.

13

(Foto: Biaman Prado)

https://gilbertoleda.com.br/2020/06/11/flavio-dino-autoriza-reabertura-de-igrejas-e-templos-religiosos-no-ma/
https://gilbertoleda.com.br/2020/06/11/flavio-dino-autoriza-reabertura-de-igrejas-e-templos-religiosos-no-ma/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/


O horário de funcionamento das organizações religiosas é das 6h às 22h. As celebrações podem durar no máximo 60
minutos. Deve haver um intervalo de duas horas entre as celebrações. Nesse período, todo o ambiente deve ser
higienizado. O ambiente deve ficar o mais arejado possível. 

As pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe devem participar apenas virtualmente (online)
das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. 

Esse grupo inclui pessoas com 60 ou mais anos; que tenham pneumopatias graves ou descompensados; cardiopatias
graves ou descompensadas; imunodepressão; doenças renais crônicas; diabetes melitus; obesidade mórbida; doenças
cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; gestantes.

Devem ser isolados por 14 dias os colaboradores que tiverem sintomas de gripe, testarem positivo para coronavírus ou
morarem comprovadamente com pessoas com Covid-19.

Sempre que possível, as celebrações devem ser feitas pela internet. 

Os prefeitos podem editar regras mais rígidas nos municípios, de acordo com a análise da evolução da doença.


