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O esforço de encontrar as palavras certas
para falar sobre os dias em que vivemos parece cada vez maior. De um lado, o desejo de
retornar à normalidade dos dias passados.
De outro, a certeza de que seja lá o que o futuro reservar, não será igual ao que já tivemos.
Ontem, um conhecido voltou pra casa,
após dias de internação, recuperado da doença e cheio de esperanças. Hoje, um novo
medicamento apresentou bons resultados
em testes preliminares e parece que a vitória
deﬁnitiva está cada vez mais próxima. O governador anunciou a prorrogação da suspensão das atividades e o otimismo já começa a gritar que os problemas se aproximam
do ﬁm, só porque o Decreto estabelece uma
data. Mas será que é assim?
Em uma das tirinhas da série “a vida secreta dos otimistas”, do cartunista André
Dahmer, o personagem fala para os leitores
“Todo dia vocês falam que chegamos ao fundo do poço. Otimistas, vocês não aprendem
nunca?”. Como não lembrar dos nossos representantes institucionais, que insistem
em dizer, a cada nova barbaridade do Presidente da República e seus asseclas, que dessa vez o Hitler tupiniquim passou de todos
os limites e que nada fazem a não ser esticar
cotidianamente o conceito de limite, transformando qualquer indignação em notas de
repúdio, enquanto o fascismo segue sua escalada.
O ﬁlósofo Walter Benjamin criticou, de

forma precisa, o otimismo da social-democracia alemã, que via a ascensão do nazismo
como algo passageiro e sem lugar na história
linear do progresso da humanidade. Se de
um lado, a única saída possível do fundo do
poço é para cima, é preciso se ter claro que,
em determinadas situações, ainda é possível
cavar e se enterrar ainda mais. O progresso
não é uma regra histórica inafastável e a humanidade não caminha inevitavelmente rumo ao sucesso.
O fascismo se alimenta da nossa omissão
e da nossa indevida visão e desejo de que as
coisas voltarão a ser como eram com a maior
brevidade possível. De outra banda, a pandemia que nos assola não parece encontrar
ﬁm próximo e pode ser só a primeira leva de
uma série com efeitos ainda mais devastadores, devido não só ao modo predatório
com o qual temos nos relacionado com a natureza, como também com os riscos de doenças antigas e desconhecidas retornando
do degelo causado pelo aquecimento global.
Se não combatermos as duas coisas com
a máxima urgência, ﬁca cada vez mais distante se vislumbrar um retorno às nossas vidas com algum resquício do que entendíamos como normalidade.
São muitas as incertezas e inseguranças.
Todo dia somos sobrecarregados de notícias
ruins. E nós podemos ouvir os seus passos,
cada dia mais próximos. Hoje a
doença bateu à porta do vizinho. Ontem,
o desemprego bateu à porta do amigo. As
nossas noites de vigília involuntária parecem não adiantar para nada a não ser para
aumentar o cansaço e a sensação de impotência diante de um destino inevitável. Mas

será que é assim?
Se o otimismo não nos serve como categoria válida de análise da realidade, igualmente não devemos sucumbir ao pessimismo e imaginar que tudo está perdido.
Não é nenhuma novidade a curiosidade
dos seres humanos com as notícias ruins.
Mas elas nunca chegaram até nós com tanta
velocidade e frequência. Através dos
smartphones, a nossa conexão com o que
acontece ao redor do mundo se tornou quase integral. E apesar de coisas boas e ruins
acontecerem o tempo todo, são as ruins
aquelas replicadas com maior interesse.
Um estudo recente, publicado no ano
passado na revista Science Advances, chegou à conclusão que a exposição exagerada a
notícias ruins é um problema de saúde pública, levando ao adoecimento físico e mental e a um ciclo de estresse, em que a pessoa
se submete ainda mais ao contato com esse
tipo de notícia e piora ainda mais seu quadro, mesmo que no seu cotidiano nada tenha a ver com as notícias reportadas.
Ou seja, quanto mais contato temos com
notícias ruins, pior ﬁcamos.
O caminho, talvez, seja o de pensar, como
a música dos Engenheiros do Hawaii (e como Gramsci antes deles), em unir o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Ou,
ainda, como Walter Benjamin, em organizar
o nosso pessimismo de uma maneira ativa,
sem perder de vista que cabe a nós a transformação da realidade que nos cerca e que o
nosso objetivo deve ser a felicidade de uma
humanidade que se sabe sujeito da sua própria história.

Não há solução fora da democracia
e para a reconciliação nacional, promovendo com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos
O STF autorizou pedido do PGR pa- casos de graves violações de direitos
ra investigar atos antidemocráticos humanos (arts. 1º e 3º, VII). O relatório
ocorridos no último ﬁnal de semana, ﬁnal dessa Comissão concluiu “que a
repudiados por vários órgãos e por prática de detenções ilegais e arbitrápersonalidades históricas das lutas rias, tortura, execuções, desaparecipelas liberdades individuais e coleti- mentos forçados e ocultação de cadávas. Faixas e cartazes, além de pala- veres por agentes do Estado durante a
vras de ordem gritadas nessas mani- ditadura militar caracterizou o comefestações agora sob investigação, pe- timento de crimes contra a humanidiam “intervenção militar” e o retorno dade”.
do AI-5, instrumento normativo autoNão existe hipótese, portanto, até
ritário do regime de exceção. Vozes
isoladas sustentaram que esses gru- mesmo do ponto de vista estritamenpos exerceram o direito constitucio- te positivista, de negar que o regime
nal da liberdade de expressão. Essa hi- de exceção efetivamente se caracteripótese não tem base constitucional. O zou como antidemocrático e violador
revisionismo por trás dessas ideias, dos direitos humanos. Assim, a apolotentando apagar a vilania e indignida- gia a essas práticas e o pleito pela imde do período de exceção que Chico plantação de novo regime ditatorial
Buarque lembra ter sido “página infe- não pode ser considerado como maliz da nossa História”, não é prática nifestação do direito constitucional à
democrática; muito ao contrário, re- liberdade de expressão. Foi o que fez
presenta tentativa de sua violação e registrar o Ministro do STF Alexandre
negação. Não se trata de conﬂito de de Moraes, na decisão que, acolhendo
opiniões sobre a extensão da liberda- pedido do MPF, determinou a investide de expressão, mas de estrita obser- gação desse uso ilegítimo das práticas
democráticas. Aﬁrmou o Ministro que
vância ao ordenamento jurídico.
a “Constituição Federal não permite o
Válido lembrar que a Lei nº ﬁnanciamento e a propagação de
12.528/2011 criou a Comissão Nacio- ideias contrárias à ordem constitucional da Verdade, com a ﬁnalidade de nal e ao Estado Democrático (CF, artiexaminar e esclarecer as graves viola- gos 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tamções de direitos humanos praticadas pouco a realização de manifestações
no período ﬁxado no art. 8º do Ato das visando ao rompimento do Estado de
Disposições Constitucionais Transi- Direito, com a extinção das cláusulas
tórias (de 18 de setembro de 1946 até a pétreas constitucionais – voto direto,
data da promulgação da Constituição, secreto, universal e periódico; separaem 05.10.1988), a ﬁm de efetivar o di- ção de poderes e direitos e garantias
reito à memória e à verdade histórica fundamentais (CF, artigo 60, parágraMÁRCIO THADEU SILVA MARQUES
Promotor de Justiça

fo 4º) –, com a consequente instalação
do arbítrio”. E prosseguiu, sustentando que “são inconstitucionais, e não
se confundem com a liberdade de expressão, as condutas e manifestações
que tenham a nítida ﬁnalidade de
controlar ou mesmo aniquilar a força
do pensamento crítico, indispensável
ao regime democrático”, sendo também ofensivas aos “princípios constitucionais aquelas que pretendam
destruí-lo, juntamente com instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito aos direitos fundamentais”, pleiteando a tirania. Essas manifestações trazem, nestes tempos de pandemia, um gravame
a mais: o negacionismo terraplanista
das medidas ditadas pela ciência em
um momento que essa é a única baliza racional ante tantas perplexidades,
com grande prejuízo à solução não
farmacológica do distanciamento social como resposta à disseminação do
vírus, cuja observação segundo as indicações da OMS, foi ditada pelas normas sanitárias previstas nos Decretos
estaduais, de obrigatoriedade reconhecida pelo STF.
Não há solução fora da democracia
e não se tem democracia quando os
valores e os direitos humanos são desrespeitados. A obrigação do poder público é garantir a democracia, a vida e
a saúde do cidadão, protegendo-o
epidemiológica e assistencialmente,
para que não se tenha a proteção insuﬁciente dos direitos fundamentais.
As instituições democráticas estão
atentas e vigilantes. Ditadura nunca
mais!

A Idade Média e a Idade Antiga não tiveram uma pandemia,
pois não existia, naquele momento, essa conceituação. A expressão latina era chamada de peste ou praga e isso ocorreu nos dois
períodos históricos. Elas eram tratadas como um aspecto personalizável, uma ideia de que a morte e a agonia da doença estivessem chegando juntas. Essa sensação física pode ser pensada como notória, e clara, é possível observar a doença caminhando,
chegando de cidade em cidade, de relato em relato.
Como não deixavam de acontecer em poucas gerações, a tradição oral contava como as mazelas se moviam e eram avassaladoras. As pragas atingiam, principalmente, as grandes e poderosas
cidades – aﬁnal de contas eram as regiões mais populosas, as mais
sujas e as que tinham mais interação. As grandes áreas rurais tinham outros ﬂagelos, mas a peste é uma doença de sociedades estabelecidas, de cidades grandes, de comércio e do desenvolvimento, quanto maior mais avassaladora. Constantinopla, em Roma, depois, na Idade Média, em Gênova, Veneza, Paris, Porto,
Londres, entre outras são grandes exemplos. Para essas populações ocidentais, a peste signiﬁcava grandes sinais: sinal de que algo deu errado, anúncio do ﬁm do mundo – várias vezes se apegaram ao apocalipse para a explicar o cavaleiro da doença e da morte, caminhando juntos vindo trazer o terror e o extinção da Terra.
Para tentar estancar essas mazelas, as fórmulas recorrentes eram
trancar uma cidade, um rei ou um senhor não deixava que ninguém saísse da muralha para não levar a peste. Sendo assim, o isolamento social sempre foi visto como uma solução…
A mais famosa das pestes medievais aconteceu a partir do século XIV na Europa Ocidental e tem um número que chama atenção, 2/3 da população havia morrido em detrimento da Peste – esse número não tem sentido, não existem censos que provem isso,
mas um conjunto de indicativos mostram uma estagnação do
crescimento populacional, o que já é algo muito grande. Mas o
que aconteceu? A Europa ao longo dos séculos X – XII vinha tendo
um forte crescimento econômico e, com isso, aumentou as rotas
de comércio e as trocas de produtos além de pessoas, como há
muito não se via. Acontece que quando populações com menos
contato se encontram sempre trocam muito mais do que comércio, trocam seus germes, vírus, variações absolutamente gigantescas, e que de uma população para outra a defesa ainda não está
organizada. Por conta de todos estes fatores, o corpo acabou sofrendo um momento até aprender como combater tais “inimigos”. Muitas vezes, os hábitos humanos precisaram ser reconstruídos para dar sentido aquela nova forma de ataque. Aﬁnal, hoje
é quase impensável em não tomar um banho como um gesto de
higiene e que não devemos comer nossas comidas com as mãos.
Contudo, durante a Idade Média, alguns defendiam que banhos
eram uma forma perigosa de prazeres e era muito comum comer
com as mãos. Absurdo, não, só era um outro mundo.
Enﬁm, hábitos de higiene questionáveis, aumento das pessoas
concentradas nas grandes cidades, circulação de mercadorias e
novos vírus, bacilos, bactérias, geraram um conjunto de ciclos ao
longo dos séculos XIV e XV chamados de pestes. Engana-se quem
imagina que só aconteceu um só episódio, foram vários, diversos.
Estas doenças surgiam, iam embora e, depois, voltavam. Desapareciam e reapareciam com uma fúria gigantesca. Seu maior fator?
Não poupava ninguém, uma pintura famosa fala da dança da
morte e como ela levava reis e rainhas, levava princesas e camponeses, clérigos e pecadores. A morte rondava…
De fato, aponta-se em duas pestilências fundamentais uma
mais mortífera e a outra mais horrenda. A mortífera é a peste pulmonar, a pessoa tossia e botava sangue e morria por problemas
decorrentes da fraqueza dos pulmões, a outra a peste negra, nesta
surgiam feridas enormes nos gânglios inﬂamados e estes cuspiam
um pus escuro e fedorento, menos agressiva no contágio, mas um
terror…. Aliás como sempre, é bom lembrar que o medo e a doença sempre andam coladas!!! Esse contraponto é importante, viver
em núcleos urbanos e centros de concentração é estar submetido
a problemas com a higiene – os esgotos, os ratos e as baratas são
companheiros ﬁéis e volumosos, analisando bem, a doença e um
mal recorrente, pois nosso corpo a combate e a recombate. Este
ciclo é um duelo sem ﬁm… o que varia é o que temos para combater… Já se tentou oração, os contos de fada já falaram de heróis
que vinham para combater, músicas, santos, até um ﬂautista que
levava os ratos… Os gatos já foram acusados e sofreram massacres, mulheres foram queimadas por disseminar a peste, e até os
judeus que tinham um hábito de um banho semanal e se contaminavam menos, por isso, foram condenados. A partir do século
XVI passamos a abrir os corpos, estudá-los, a ciência, os sanitaristas, as vacinas…. Muito já ﬁzemos, mas nunca devemos duvidar,
novas doenças sempre virão.
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100 novos leitos de UTI são entregues
ao Maranhão para combate à Covid-19
Segundo o Governo Federal, eles serão distribuídos em
São Luís, Imperatriz, Presidente Dutra e Coroatá
Paulo Soares

Hospital Carlos Macieira, da rede estadual, receberá mais 20 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo

O

estado do Maranhão vai
receber do Governo Federal 100 novos leitos de
UTI para o combate ao
coronavírus. Serão destinados R$
15 milhões para esses leitos. Eles
serão distribuídos nos municípios
de São Luís, Imperatriz, Presidente
Dutra e Coroatá.
Em São luís, serão entregues 60
leitos (20 no Hospital Dr. Carlos Macieira, 30 no Hospital das Clínicas –
HCI e 10 no Hospital da Mulher); em
Timon, vão ser 10 leitos para o Hospital Regional Alarico Pacheco. Imperatriz vai receber 10 leitos no Hospital Dra. Ruth Nolet. O Hospital
Regional de Presidente Dutra, no
município Presidente Dutra também
vai receber 10 leitos. Em Coroatá, no
Hospital Alexandre M. Trovão de Coroatá, vão ser entregues 10 leitos.
Além do Maranhão, serão beneficiados os estados do Acre, Alagoas,
Ceará, Pará, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e São Paulo. Desses, cinco estão com suas capitais
em estado de emergência, incluindo o Maranhão, devido ao nú-

mero de casos confirmados acima
da média nacional. Ao todo, são 61
hospitais distribuídos em 24 municípios, que receberão reforço do
Governo Federal.
O Ministério da Saúde já havia
disponibilizado 322 leitos em outras duas ocasiões no mês de abril
que contemplaram os estados de
São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Bahia e Piauí. Ao todo, somados aos primeiros 322 leitos, foram
habilitados 1.456 leitos para combater à pandemia em todo o país.
Mais leitos
Através de nota, a Secretária de Estado da Saúde (SES) informou que
estão em curso obras para implantação dos leitos nos Hospitais de
Santa Luzia do Paruá, Lago da Pedra,
Caxias e Hospital de Campanha de
Açailândia. Além destes, a capital
contará também com novos leitos
no Hospital Nina Rodrigues, Hospital de Campanha, anexo da Unidade
Mista do Bacanga.
Na rede de unidades de gestão

estadual já existente, a Secretaria de
Saúde também planeja continuar
com os investimentos para abertura
de novos leitos. A previsão da SES
é ampliar em mais de mil (1.000) leitos exclusivos para Covid-19 na rede
pública de gestão do Governo do Estado, até o final de maio. Destes, 255
serão UTI. Ressaltando a quantidade de leitos clínicos ou de UTI é
uma projeção técnica e científica
que avalia o cenário epidemiológico
do estado semanalmente.
Na última quinta-feira, 23, o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, informou
que o Hospital Universitário disponibilizará na próxima segunda,
27, mais vinte leitos de UTI para o
tratamento de pacientes com
Covid-19. Ele acrescentou que o
HU-UFMA também trabalha na
montagem de uma enfermaria que
terá de 80 a 90 leitos para receber
os pacientes com casos menos graves ou que estão em condições de
receber alta da Unidade de Tratamento Intensivo para finalizarem a
recuperação. 

Auxílio emergencial gera
denúncia de fraudes
Dona de casa maranhense cadastrada no Bolsa Família, com direito ao
auxílio, foi informada que seu dinheiro foi sacado em outro estado
Beneficiários do programa Bolsa
Família, que têm direito ao auxílio emergencial concedido pelo
Governo Federal a famílias de
baixa renda, estão enfrentando dificuldades para receber o benefício em São Luís. É o caso da dona
de casa Suely Solange Lopes de
Sousa, mãe de três filhos e que
mora na Coheb-Sacavém. Neste
período de pandemia, o auxílio
emergencial substitui o valor correspondente ao do Bolsa Família,
pago mensalmente pelo governo.
Suely Solange Lopes contou que
tem direito a receber a quantia de
R$ 1.200, durante três meses, mas
ao se dirigir à agência da Caixa, na
Praça Deodoro, em São Luís, foi
informada de que o dinheiro já
havia sido sacado, mas por outra
pessoa e em outro estado.
“Eu estive na agência no dia 20 de
abril, para fazer meu saque direto no
caixa eletrônico, pois o dinheiro cai
automaticamente. No entanto, não
constava. Chamei o gerente e ele me
disse que o dinheiro estava lá, mas
que o sistema não estava funcionando”, contou a dona de casa.
Boletim
O gerente, segundo Suely Solange,
pediu para que ela retornasse no
dia seguinte. “Quando retornei, já
me deram outra informação: que
o meu dinheiro já tinha sido sacado, no dia 20 mesmo, por al-

Reprodução

Documento revela o saque do benefício de Suely Lopes em outro estado

guém no Estado de Goiás. Fiquei
intrigada, pois o gerente havia dito
que constava, embora não pudesse
ser sacado. Ele pediu para que eu
registrasse um Boletim de Ocorrência (B.O) e que voltasse ao
banco. Afirmou que, com esse documento, eu iria receber”.
Suely Solange afirmou que
suspeita de que haja funcionários do banco desviando dinheiro do auxílio emergencial de
algumas pessoas e que umas
delas teria sido ela. “Eu recebo o
Bolsa Família mensalmente e
nunca tive problema. Recebo
sempre no dia 20 de cada mês”,
afirmou, acrescentando de que
um parente enfrenta o mesmo
problema no Piauí.
Ela informou que recebe R$ 193
mensalmente do programa Bolsa

Família na agência da Praça Deodoro e que o dinheiro é enviado ao
meu filho, que estuda em Brasília
e atua como trabalhador informal.
“Sei que está havendo fraudes
desde que esse processo começou.
Minha irmã também foi contemplada e não consegue receber.
A dona de casa maranhense
providenciou o Boletim de Ocorrência e voltou á agência na
manhã da última quinta-feira e
foi informada de que receberá a
quantia dentro de 15 dias. “Só
que o delegado me disse que eles
têm 24 horas para me pagar.
Logo, vou à delegacia novamente, para ver o que eles vão
me dizer”, disse.
Até o fechamento desta edição,
a Assessoria de Imprensa da Caixa
não havia se pronunciado. 
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Guerra de facções
criminosas resultam
em mortes no Gapara
Dois assassinatos ocorreram em menos de 48 horas nessa localidade e,
de acordo com a polícia, tiveram a participação de faccionados rivais
Reprodução / Instagram

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

B

rigas entre integrantes de
facções criminosas rivais no
bairro do Gapara, área Itaqui-Bacanga, segundo a
polícia, já resultaram em dois assassinatos em menos de 48 horas. Um
dos casos ocorreu no decorrer da madrugada de sexta-feira, dia 24, e a vítima foi identificada como Josenir de
Araújo do Vale, o Boby, de 38 anos.
Ainda de acordo com a polícia,
na quinta-feira, 23, os moradores
comunicaram para guarnições da
Polícia Militar, por meio do Centro
Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que estava ocorrendo um tiroteio promovido por
faccionados nas proximidades do
ponto final do coletivo Gapara.
Os militares quando chegaram
ao local encontraram morto Josenir do Vale em plena via pública.
Os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) também foram
acionados e constataram que havia marcas de tiros na cabeça da
vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiado
e, na manhã de sexta-feira, liberado para os familiares.
Os policiais ainda realizaram
rondas na localidade, mas não
conseguiram prender os suspeitos. Há informações que está ocorrendo uma rivalidade entre os faccionados da Vila Embratel e do
Gapara, mas, o caso está sendo investigado pela equipe da Superintendência de Homicídio e Prote-
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Criminoso levado
para o Complexo
de Pedrinhas
O detido se passava por médico e é acusado
de extorsão, estelionato e violação sexual
Criminoso, que se passava por
médico, para cometer crimes de
extorsão, estelionato e violação
sexual foi encaminhado na
sexta-feira, 24, para o Complexo
Penitenciário de Pedrinhas. De
acordo com a polícia, a prisão
ocorreu na capital, no último dia
23, e não foi informado a quantidade de vítimas do detido.
A polícia informou que a prisão ocorreu em cumprimento de
ordem judicial expedida pela comarca de Urbano Santos. No decorrer do trabalho investigativo
ficou constatado que o criminoso
usava perfil falso no Facebook,
utilizando os nomes de Leonardo
Vasconcelos e Talvanne Mortegal
Filho e afirmava que era médico
para atrair as vítimas.
O criminoso ainda oferecia
vagas de emprego nos hospitais
do Maranhão e conseguia prati-

Ele oferecia
empregos em
hospitais
car ato sexual com as vítimas,
que era filmado. Logo após, ele
começar a exigir dinheiro para
as vítimas para que as imagens
não fossem expostas na internet.
Ainda segundo a polícia, várias
vítimas chegaram a depositar dinheiro na conta bancária do detido e essa empreitada criminosa
vinha sendo realizada há bastante tempo.
Foragidos
Três foragidos foram presos pela
Polícia Militar na Grande Ilha,
no último dia 23, e um dos detidos foi Elder Pinto dos Santos,
de 32 anos. 

Presos suspeitos
de roubar ônibus
Um dos casos ocorreu no decorrer da madrugada de sexta-feira e a vítima foi identificada como Boby

ção a Pessoas (SHPP). Inclusive,
no decorrer dos próximos dias, as
testemunhas serão ouvidas.
Ainda na mesma noite foi preso um homem, de 20 anos, na Cidade Olímpica. A polícia informou que ele foi preso portando
uma arma de fogo e declarou que
iria em companhia de outros faccionados até o bairro do Gapara
para vingar a morte de um integrante de facção criminosa, identificado como Mosquito.

Na noite de quarta-feira, 22,
ocorreu no Gapara o assassinato de
Vinícius Moreira Santana, de 22
anos. A vítima foi baleada em plena via pública e os acusados tomaram rumo ignorado. Os militares foram acionados e isolaram a área até
a chegada dos peritos do Icrim. Os
moradores disseram para a polícia
que esse crime teve a participação
de integrantes de facções de um outro bairro. A SHPP também está investigando esse caso.

Bombeiro
Também no bairro do Gapara, na
noite do dia 27 do mês passado, o
tenente do Corpo de Bombeiros
Militar, Laércio, foi baleado durante um assalto e veio a falecer na
quinta-feira, 23, no Hospital Municipal Socorrão I, no Centro.
O Bombeiro estava vindo do serviço e antes de chegar em casa foi
abordado por dois bandidos. Ele
reagiu ao assalto e acabou sendo alvejado no braço e no abdômen.

Bando de criminosos agiram no município
de Dom Pedro e portavam arma de fogo
Dois integrantes de bando especializado a roubo nas estradas do
interior do estado foi preso durante cerco da polícia na sextafeira, 24, na cidade de Dom Pedro. Com os bandidos, foram
apreendidos arma de fogo e produtos provenientes de assaltos.
A polícia informou durante a
madrugada de sexta-feira, 24, os
detidos em companhia de outros
criminosos atacaram um ônibus,

na zona rural de Dom Pedro, e
foram violentos. Os policiais fizeram incursões nessa localidade e os criminosos foram presos.
Na delegacia ficou constatado que os detidos fazem parte
da quadrilha que está atacando ônibus nessa região. No último dia 17, dois integrantes
desse bando já tinham sido
preso e também portavam armas de fogo.

Mundo

Líderes mundiais
lançam plano da OMS
para conter Covid-19

Divulgação

Presidente francês, Emmanuel Macron; a chanceler alemã, Angela Merkel; e o presidente
sul-africano, Cyril Ramaphosa, estavam entre os que participaram do lançamento do plano
Divulgação

GENEBRA/ZURIQUE
Líderes mundiais prometeram na
sexta-feira, 24, acelerar os trabalhos
em exames, remédios e vacinas contra o Covid-19 e compartilhá-los em
todo o mundo, mas os Estados Unidos não participaram do lançamento da iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O presidente francês, Emmanuel
Macron; a chanceler alemã, Angela
Merkel; e o presidente sul-africano,
Cyril Ramaphosa, estavam entre
aqueles que participaram de uma videoconferência para lançar o que a
OMS divulgou como uma “colaboração histórica” para combater a
pandemia.
O objetivo é acelerar o desenvolvimento de remédios, exames e vacinas seguros e eficazes para evitar,
diagnosticar e tratar a Covid-19, a
doença pulmonar causada pelo novo coronavírus –-e garantir acesso
igualitário a tratamento para ricos
e pobres.
“Estamos enfrentando uma
ameaça comum que só podemos
derrotar com uma abordagem comum”, disse o diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, du-

País tem registrado elevação em novos casos de coronavírus

Itália tem menor
número de mortes
por coronavírus
Total de mortes desde que o surto veio à tona,
no dia 21 de fevereiro, já chega a 25.969
ROMA

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o objetivo é de ajuda global

rante a reunião virtual.
“A experiência nos diz que, mesmo quando as ferramentas estão disponíveis, não foram disponibilizadas igualmente para todos. Não podemos permitir que isso aconteça”.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que
o objetivo de um esforço de ajuda
global no início de maio seria arre-

cadar 7,5 bilhões de euros para intensificar o trabalho de prevenção,
diagnóstico e tratamento.
“Isto é somente um primeiro
passo, mas mais serão necessários
no futuro”, disse Von der Leyen na
conferência.
Líderes da Ásia, do Oriente Médio e das Américas também participaram da videoconferência, mas um

porta-voz da missão dos EUA em
Genebra havia dito à Reuters que seu
país não estaria envolvido.
“Embora os EUA não estejam
participando do encontro em questão, não deveria haver dúvidas sobre nossa determinação em lidar
questões de saúde globais, incluindo a atual crise de Covid”, disse ele
por email. 

As mortes da epidemia de Covid19 na Itália aumentaram em 420
na sexta-feira, 24, o menor número
diário desde 19 de março, disse a
Agência de Proteção Civil, mas a
quantidade de infecções novas
subiu das 2.646 de quinta-feira
para 3.021.
O número de mortes desta
sexta-feira foi menor do que as 464
do dia anterior.
O total de mortes desde que
o surto veio à tona no dia 21 de
fevereiro está em 25.969, disse a
agência, o segundo maior do
mundo, só atrás dos Estados
Unidos.
O número total de casos confirmados é de 192.994, o terceiro

maior do mundo, atrás de EUA e
Espanha.
As pessoas registradas como
atuais portadoras da doença diminuíram das 106.848 de quinta-feira
para 106.527, o quinto recuo diário consecutivo.
Na sexta-feira, havia 2.173 pessoas em tratamento intensivo,
menos do que as 2.267 do dia anterior, o que manteve um declínio
duradouro. Dos infectados inicialmente, 60.498 foram declarados recuperados, mais do que os 57.576
do dia anterior.
A agência disse que 1,148 milhão
de pessoas foram examinadas para
se detectar o vírus, cifra superior
aos 1,053 milhão de quinta-feira,
em uma população de cerca de 60
milhões de habitantes.
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GERAL

AL debate redução de
30% das mensalidades
escolares na pandemia
Participaram da reunião, feita por videoconferência, o presidente Othelino Neto,
os deputados Rildo Amaral, que assina o projeto, e Dr. Yglésio, autor de emenda
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
participou e conduziu uma reunião
por videoconferência, nesta sextafeira, 24, com representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão (Sinepe) e
Associação dos Pais ou Responsáveis de Alunos, com o objetivo de
incentivar o diálogo sobre a proposta de redução dos valores das
mensalidades escolares, em razão
da suspensão das aulas presenciais, por conta da pandemia do
novo coronavírus.
O deputado Rildo Amaral (Solidariedade), autor do Projeto de Lei
088/20, que propõe a redução em
30% dos valores das mensalidades
escolares; e o deputado Dr. Yglésio
(PROS), que propôs emenda incluindo as instituições de ensino
superior, também participaram da
discussão, Além do Ministério Público e o Procon Maranhão.
Durante a reunião, Othelino
Neto ressaltou que a Assembleia,
embora tenha plena consciência

Divulgação

O

Discussão remota envolveu o parlamento estadual, MP e Procon

da sua prerrogativa de legislar, tem
total interesse em chegar a um entendimento sobre o assunto, por
meio do diálogo entre as partes
envolvidas. O presidente da Alema
pontuou que, com a suspensão
das aulas presenciais, há naturalmente redução de custos, pois os

alunos, professores e corpo administrativo não estão frequentando
a escolas.
“Então, nesse sentido, sabemos
que é absolutamente necessário
que tenha esse entendimento e
haja o reajuste. Nosso objetivo é
colaborar, como agente político

que representa os interesses da sociedade, preservando os direitos
dos milhares de alunos do Maranhão. Nós temos sido constantemente provocados por pais e estudantes, para que tomássemos
uma posição com relação a esse
tema”, disse.
Othelino reforçou, ainda, que o
momento exige um esforço conjunto e a colaboração de todos. “Se
cada um fizer a sua parte e ceder
um pouco, nós conseguiremos sair
dessa sem muitos prejuízos. Nesse
caso, se conseguirmos ter um entendimento, nós, que estamos provisoriamente nessa posição de
poder tomar algumas decisões, seremos reconhecidos na história
como agentes públicos ou da iniciativa privada que, a partir do bom
senso e do entendimento, conseguiram chegar a um ponto que beneficiou a sociedade. A aflição dos
pais é perfeitamente justificável e
muitos estão provisoriamente sem
condições de pagar as suas contas
do dia a dia”, frisou. 
Íntegra em oestadoma.com/483355

Instituto distribui
kits de chocolate
em comunidade
Foram contemplados um total de 220 crianças
e 15 voluntários em mais um trabalho social
O Instituto de Desenvolvimento
Educacional Social e Cidadania do
Maranhão (Idescma), localizado no
Conjunto São Raimundo, distribuiu
235 kits de ovos de chocolate a pais
de meninos e menians atendidos
pelo projeto “Idescma Sonho de
Criança”. Foram contempladas 220
crianças e 15 voluntários. As guloseimas foram doadas pelas Lojas
Americanas.
A ação foi novamente coordenada pelo diretor-presidente do instituto, José Antônio de Jesus Santos.
Ele destacou. mais uma vez, a satisfação de proporcionar alegria a cen-

tenas de crianças em situação de vulnerabilidade social. “São várias ações
ao longo do ano em prol do público
infantil. E mais uma vez conseguimos realizar uma atividade coroada
de êxito”, comentou José Antônio.
Com um trabalho trabalho social
consolidado, o Idescma elabora,
todos os anos, um calendário de
ações em benefício das crianças assistidas pelo instituto.
Devido ao seu alcance social, as
atividades do Idescma atraem número crescente de parceiros, principalmente na iniciativa privada, que
colaboram com doações diversas. 

CORONAVÍRUS

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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ATENDIMENTO

ENTREVISTA CARLOS LULA

“Vamos vencer essa
batalha juntos”

Hospital de Balsas
mantém capacitação

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, falou sobre o combate ao coronavírus no
Maranhão: suas ações e perspectivas

O

mundo vive uma série de incertezas diante da pandemia do novo coronavírus.
Enquanto mantêm a esperança pela descoberta da cura da Covid-19, líderes de governo buscam
formas de minimizar os impactos da
doença. No Brasil, estados como o
Maranhão que começaram a luta investindo em medidas de prevenção,
hoje atuam também na expansão da
rede hospitalar e criação de novos leitos para dar conta da demanda por assistência.
À frente da Secretaria de Estado da
Saúde, o secretário Carlos Lula vive diariamente os desaﬁos impostos pelo
avanço da doença. Desde o início da
pandemia, o Governo do Maranhão
tem investido esforços para combater
a Covid-19 no estado e proteger os
maranhenses. Sobre desaﬁos, ações e
perspectivas, o secretário Carlos Lula
conversou com a equipe de O Imparcial.
Qual a principal preocupação do Governo neste momento?
O que a gente tem acompanhado é
um movimento muito grande de pessoas nas ruas e, ao mesmo tempo, a
demanda por atendimento que vem
crescendo a cada dia mais. Se as pessoas não se conscientizarem que estamos vivendo uma crise sanitária gravíssima, a gente não consegue reduzir
a ascendência da curva. Temos praticamente metade da população ainda
nas ruas e esse cenário pode provocar
um esgotamento da rede hospitalar,

mesmo que o governo venha fazendo
de tudo para ampliar a capacidade de
atendimento.
Temos acompanhado as consequências da doença no mundo inteiro. O que
tem sido feito para minimizar esses
impactos?
No Maranhão, o Governo tem incentivado o isolamento social como
uma das principais medidas preventivas e realizado ações de ﬁscalização
aos estabelecimentos. Além disso, entre outras ações, seguimos expandindo a nossa capacidade de atendimento em todo o estado, com o aumento
no número de leitos exclusivos para
casos da doença, a aquisição de equipamentos e a contratação de proﬁssionais de saúde. É muito triste ver que
a doença tem levado vidas de conhecidos, familiares e amigos. Então cada
medida que planejamos e todas as decisões que tomamos é pensando em
salvar vidas, pois para nós, toda vida
importa.

dos casos conﬁrmados, evitando que
um grande número de pessoas busquem ao mesmo tempo a assistência
hospitalar. Ao reduzir o contágio, são
maiores as chances da rede de saúde
conseguir atender a demanda.
Na sua avaliação, como a pandemia
tem impactado a vida dos maranhenses?
A cada realidade a doença tem impactos diferenciados. Os proﬁssionais
que trabalham nas unidades de saúde, por exemplo, ao desenvolver sua
missão de salvar vidas vivem uma solidão talvez nunca antes sentida. Para
mim, é muito difícil ao ﬁnal de um dia
complicado não poder contar com
um abraço da minha esposa e dos
meus ﬁlhos. Há aqueles que precisam
trabalhar para garantir o sustento da
família, e mesmo os que podem ﬁcar
em casa, estão vulneráveis aos impactos que o isolamento provoca.

Em meio às incertezas e observando o
cenário mundial, o que podemos espeQuais são os principais desaﬁos que o rar do futuro?
Vamos vencer essa batalha. Com a
Maranhão enfrenta hoje?
Os nossos leitos de UTI e enferma- contribuição da população e os invesria estão com percentual de ocupação timentos que estamos fazendo vamos
muito alto. Então o nosso principal minimizar os impactos da doença no
desaﬁo é continuar expandindo a nosso estado. Em todo o mundo, o ennossa rede de atendimento e ao mes- frentamento a essa pandemia tem
mo tempo tentar reduzir a demanda deixado lições e reforçado que a vida é
pela assistência hospitalar, o que só é o bem mais precioso que temos. Meu
possível com a contribuição da popu- desejo é que, quando tudo passar,
lação. O isolamento social é a forma possamos nos abraçar novamente e
mais eﬁcaz de conter a transmissão e, jamais esquecer o quanto esse gesto
assim, achatar a curva de crescimento fez falta em nossas vidas.

A UNIDADE POSSUI 10 LEITOS DE UTI, SENDO 2 ISOLAMENTOS
Localizado na região Sul do Maranhão, o Hospital Regional de Balsas é uma das unidades de referência no estado para tratamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico da Covid-19. Nas últimas semanas, a unidade
de saúde intensiﬁcou as atividades de treinamento com
as equipes sobre atualização de procedimentos e cuidados na prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus.
O diretor do hospital, Eliabe Wanderley, explica que
as atividades frequentes reforçam a importância de práticas de prevenção e controle da disseminação do novo
vírus. “São medidas que acompanham o protocolo de
atendimento recomendado pelo Governo do Estado, a
Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde.
Os treinamentos reforçam práticas de segurança da saúde de toda equipe e também dos pacientes”, destacou
Eliabe.
Higienização correta das mãos, uso adequado dos
equipamentos de proteção individual, boas práticas de
gerenciamento dos resíduos de saúde foram os principais tópicos abordados pela equipe do Núcleo de Educação Permanente durante os treinamentos, como explica a coordenadora do setor, Camila de Andrade Silva.
“Iniciamos os treinamentos do mês de maio com os
proﬁssionais da limpeza abordando características da
Covid-19, formas de transmissão, período de incubação,
tratamento, medidas de precaução para aerossóis e
contato. Todos os proﬁssionais que vão lidar diretamente com os pacientes acometidos com a doença ou nos
espaços de isolamento estão sendo continuamente preparados para entender melhor como devem proceder
tanto na limpeza, segurança e assistência”, disse a coordenadora.

AÇÕES DE COMBATE

COMBATE

Transparência recomendada a municípios

Governo amplia ações
no sistema prisional

????????????????????????????????????

SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS

RECOMENDAÇÕES FORAM ENCAMINHADAS VIA SES AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MARANHÃO
Com o objetivo de conferir maior
transparência aos gastos públicos
com as ações de combate ao novo coronavírus, o Governo do Estado encaminhou aos municípios maranhenses
orientações em relação ao gasto dos
recursos recebidos. As recomendações foram encaminhadas via Secretaria de Estado da Saúde (SES) ao
Conselho de Secretários Municipais
de Saúde do Maranhão, e consideram
sugestões de ofício da ProcuradoriaGeral de Justiça (PGJ).
O ofício da Secretaria de Estado da
Saúde aos municípios maranhenses
recomenda que sejam adotadas providências como abertura de conta especíﬁca para cada recurso público a
ser recebido e o encaminhamento ao
Ministério Público do Maranhão de
informações acerca de recursos recebidos, com indicação do valor e dados
bancários.
O secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, destaca o compromisso

do Governo do Estado com a transparência. “Travamos diariamente uma
batalha para realização de obras e
ações para de enfrentamento desta
pandemia. É importante destacar que
estamos zelando pelo bom gasto e pela transparência no uso dos recursos
públicos para combatermos a doença
no Maranhão, uma postura que vem
sendo adotada desde o início da gestão do governador Flávio Dino”, ressalta o secretário.

As recomendações da
SES aos municípios
seguem as orientações
da Procuradoria-Geral
de Justiça para garantir

a transparência nos
gastos com as ações de
combate e prevenção da
Covid-19 no estado.
“A transparência é fundamental e
ganha força no período do Covid-19
que, por um lado precisa de ações
mais ágeis do poder público e, por outro, com uma transparência mais eﬁcaz, especíﬁca desses recursos, para
que os órgãos de controle e o próprio
cidadão possam acompanhar remotamente os valores recebidos e a forma de sua utilização, aﬁnal ﬂexibilização na contratação não signiﬁca ausência de monitoramento”, diz trecho
do documento da Procuradoria-Geral
de Justiça.

Intensiﬁcando ainda mais as ações de prevenção à
transmissão do coronavírus (Covid-19) no sistema prisional do Maranhão, o Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(SEAP), segue realizando as medidas de saúde e sanitárias nas 45 unidades prisionais. As medidas, adotadas
pela Seap nas últimas semanas, são ainda mais rigorosas para atender os padrões de higiene. Estão sendo feitas, por exemplo, ações de sanitização de superfícies como pisos e paredes dos estabelecimentos penais.
A sanitização, substância química que combate vírus,
bactérias, fungos e ácaros, está sendo aplicada nos locais de convívio dos internos como celas e pátios, garantindo a proteção por 90 dias internamente e 30 dias externamente.
“Estamos intensiﬁcando ainda mais as ações em prevenção ao Coronavírus, elas se estendem a ampliação
dos serviços de sanitização, de saúde, vacinação, higienização, tudo para garantir os padrões dos órgãos de
saúde”, destaca o secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira.
A campanha vacinal contra a gripe inﬂuenza (H1N1)
ocorre nas Unidades Prisionais de Ressocialização que
integram o Complexo Penitenciário São Luís, na Penitenciária Regional São Luís e em mais 15 unidades no interior do estado, tendo assim mais de 4 mil internos já
imunizados em todo Maranhão.
Em caráter preventivo, a Seap ampliou os atendimentos médicos com a força-tarefa de duas “equipes volantes”, que inclui médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, proﬁssionais que trabalham em plantões para atendimento nas unidades da capital. O sistema prisional conta com Núcleo de Saúde com 21 leitos, corpo
técnico, ambulâncias de emergência, realização de exames de laboratório e de raio-x.
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IMUNIDADE

CHAPADINHA

Presos suspeitos de
corrupção no Detran

Benefícios do limão
no fortalecimento do
sistema imunológico

Na oportunidade, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e cinco
mandados de busca e apreensão. Foram presos três servidores efetivos do Detran
POLÍCIA CIVIL

SAULO DUAILIBE

A

Polícia Civil do Estado do Maranhão, na manhã de ontem,
sábado (25), deﬂagrou a primeira etapa da Operação
“Decalque” e prendeu cinco pessoas
suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção na cidade de
Chapadinha, distante cerca de 250 km
da capital maranhense.

CINCO PESSOAS FORAM PRESAS DURANTE A OPERAÇÃO INTITULADA “DECALQUE”
ológica majorada.
Uma mulher é a terceira investigada. Contra ela pesam as suspeitas de
associação criminosa e inserção de
dados falsos em sistemas de informaNa oportunidade, foram cumpri- ção. Ela é servidora terceirizada da
dos cinco mandados de prisão tem- unidade do Detran em Chapadinha.
porária e cinco mandados de busca e
O quarto envolvido que foi preso na
apreensão. Foram presos três servido- Operação Decalque, atualmente exerres efetivos do Departamento Estadu- ce a função de despachante, este é investigado pela prática de associação
al de Trânsito (Detran) do Maranhão.
Os dois são investigados pela práti- criminosa, contravenção penal de
ca de associação criminosa, corrup- exercício ilegal de proﬁssão, usurpação passiva majorada e falsidade ide- ção de função pública majorada, cor-

rupção ativa majorada e falsiﬁcação
de documento público. Todos os delitos, em relação a todos os presos, foram praticados em continuidade.
Em relação ao último preso, foi lavrado, ainda, Auto de Prisão em Flagrante em razão de posse ilegal de arma de fogo.
A Polícia Civil em Chapadinha dispõe de disque denúncia cujo número
é (98) 98145-4350 para mais informações sobre os suspeitos e os crimes
praticados durante o esquema de corrupção.

NO FACEBOOK

Homem oferece emprego em troca de sexo
DIVULGAÇÃO

Nada melhor do que se refrescar com uma deliciosa
limonada nos dias de calor, não é mesmo? Pois saiba que
o limão, além de trazer sabor à rotina, é um grande aliado no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando na defesa do organismo contra diferentes doenças,
causadas por vírus e bactérias. “O limão é um importante aliado no reforço do sistema imunológico, mas é importante destacar que não existe alimento ou nutriente
milagroso que evite ou trate a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus”, atesta a médica Sílvia Gomes, cardiologista e nutróloga.

Por outro lado, uma dieta balanceada como um todo
ajuda o organismo a se manter preparado contra invasores. Monique Carvalho, coordenadora do curso de
Nutrição da Estácio São Luís, dá algumas orientações
para quem busca fortalecer o sistema imunológico. “Alimentar-se diariamente de frutas e verduras é essencial
para quem tem a imunidade baixa. No caso do limão,
por ser um alimento rico em vitamina C, é um forte nutriente no combate a gripe e resfriados, pois o ácido ascórbico (Vitamina C) também possui efeitos anti-inﬂamatórios e é utilizado como apoio complementar para
os sintomas respiratórios”, pontua.
Além da vitamina C, o limão tem uma série de componentes benéﬁcos à saúde. Por exemplo, a vitamina A –
excelente na proteção da visão e da pele; vitaminas do
complexo B – que auxiliam no funcionamento cerebral e
ainda colaboram para afastar problemas emocionais,
como a depressão; inúmeros minerais, como cálcio e
magnésio – essenciais na proteção da saúde dos ossos e
do cérebro; além de vários ácidos antioxidantes, que fazem uma verdadeira limpeza no organismo e colaboram para dar tchau às toxinas. “O limão também é rico
em minerais e vitamina C, além disso, possui substâncias em sua casca, como os óleos essenciais, que podem
trazer benefícios extras, como o auxílio na prevenção de
câncer e a eliminação de toxinas do organismo, além de
possuir uma potente atividade antioxidante”, comenta
a nutricionista. Agora veja um resumo dos 7 principais
benefícios do limão:

1) Imunidade reforçada

Um copo (250ml) de limonada por dia já é o bastante
para ajudar o organismo a aumentar a imunidade. Essa
qualidade refere-se, principalmente, às altas quantidades de vitamina C, um dos nutrientes que mais contribuem para o bom funcionamento do sistema imunológico.

2) Batimentos protegidos

O limão é muito eﬁcaz na diminuição do acúmulo de
placas de gordura nas veias e artérias por contar com a
presença de ácidos cítricos, polifenois e vitamina C, que
deixam o trânsito livre para que o sangue possa percorrer o corpo de forma saudável.

3) Efeito diurético

O suco de limão ajuda no bom funcionamento do trato urinário, o que potencializa a eliminação de toxinas.
Por isso, a bebida tem efeito puriﬁcante e diurético.

4) Intestino saudável

Além de eliminar substâncias tóxicas, essa combinação estimula os movimentos intestinais e ajuda o fígado
a produzir a bile, ácido importante para a digestão. A bebida ainda ajuda a aliviar sintomas indesejáveis, como
ardor no estômago e distensão abdominal.

5) Limpa a pele

EM UM DOS CASOS, ELE ESTARIA SE PASSANDO POR UM MÉDICO E OFERECIA EMPREGOS MEDIANTE A SEXO COM AS CANDIDATAS
MATHEUS WERNECK
A Polícia Civil do Maranhão prendeu, no ﬁm da semana passada, na última quinta-feira (23), um homem
suspeito de praticar diversos crimes,
dentre os quais estelionato, extorsão e
violação sexual mediante fraude.
Em um dos casos, ele estaria se passando por um médico e oferecia empregos mediante a sexo com as candidatas.
De acordo com a polícia, os relatos
das vítimas informam que ele usava
perﬁs falsos no Facebook, onde utilizava os nomes Leonardo Vasconcelos

e Talvanne Mortegal Filho, identiﬁcando-se nos perﬁs como médico de
grandes hospitais do Maranhão, para
atrair vítimas, mulheres a quem oferecia vagas de emprego.
Depois de atrair e envolver as vítimas, praticava atos sexuais e os ﬁlmava usando uma câmera escondida no
quarto. Posteriormente, passava a exigir das vítimas valores em espécie para não divulgar os vídeos em redes sociais. Além disso, administrava perﬁl
usando o nome e fotos de uma das vítimas mulheres para atrair homens
casados e depois passar a extorquilos.

Com receio de terem suas intimidades expostas, as vítimas eram forçadas a depositar dinheiro para o investigado.
A ação aconteceu por intermédio
da Delegacia de Polícia de Urbano
Santos com apoio operacional da Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI).
Até o momento não sabe o número
de vítimas, pois o suspeito já praticava
os crimes há bastante tempo contra
pessoas de diversas regiões do Estado.
A investigação continua e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde está a disposição da justiça.

O suco de limão é riquíssimo em antioxidantes, que
também ajudam a manter a pele bonita. Esses agentes
aliviam manchas e rugas ao combater os radicais livres,
responsáveis pelo envelhecimento precoce. Assim, a bebida garante uma pele mais rejuvenescida.

6) Dá energia

Quando entra em contato com o sistema digestivo, o
limão confere mais energia ao nosso corpo. A fruta ajuda a melhorar o humor e é eﬁciente até em tratamentos
para reduzir a ansiedade.

7) Ajuda a emagrecer

As propriedades antioxidantes e desintoxicantes do
limão são essenciais para eliminar toxinas e, assim, ajudar o corpo a perder peso. A ﬁbra pectina promove maior saciedade, o que reduz aquele desejo incontrolável de
comer. Embora o suco não tenha poder de acelerar o
metabolismo, um ingrediente especial pode ajudar nesse objetivo: o gengibre. Coloque algumas lascas do alimento na bebida e potencialize também todos os efeitos
anti-inﬂamatórios da água com limão.
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Mulher acusada de matar empresário
foge de prisão domiciliar em Balsas
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil de Caxias está
à procura de Daiane da Silva
Almeida, que fugiu da cidade
de Balsas, após ter sido liberada
pela justiça para cumprir prisão
domiciliar devido às medidas de
prevenção ao coronavírus. Ela
é acusada de sequestrar, matar e
ocultar o cadáver do empresário
Francisco Adelino Rech, mais
conhecido como “Chico Paraná”,
em junho do ano passado.
Daiane saiu do presídio de Balsas
sem usar a tornozeleira eletrônica,
que estava em falta na unidade
prisional. Segundo o delegado
regional do município, Fagno
Viana, a justiça já expediu um
novo mandado de prisão contra
ela. “Já acionamos as polícias
do Piauí, Tocantins e também
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) na tentativa de recapturála. Acreditamos que ela tente

Suspeita de envolvimento na morte do empresário “Chico Paraná”,
Daiane aproveitou para fugir depois de ser beneficiada com saída
devido ao novo coronavírus
encontrar o Wanderson, que é
namorado dela, e estava envolvido
no crime”, disse.
“Chico Paraná” foi morto com
golpes de punhal e requintes de

crueldade, dez dias após ter sido
sequestrado. O corpo dele só foi
encontrado quatro meses depois,
na zona rural do município de
Riachão.

Homem é executado por
motociclista em Caxias
Nos últimos dias, a cidade de Caxias tem sido
palco para atos de violência. Nesta semana, foram
registrados quatro homicídios, sendo três deles
somente na quinta-feira (23).
O último ocorreu no bairro Arias e teve como
vítima César Severino Brito dos Santos, de 29 anos,
conhecido como “Cesinha”, que foi morto por um
motociclista enquanto caminhava na Rua Gilberto
Barbosa. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
A vítima, que tinha passagem pela polícia por furto e
roubo, morreu ainda no local.
Já Genil Gonçalves dos Santos, de 27 anos, morreu
após ter sido atingido com um tiro de garrucha, no
bairro João Viana. Na ocasião, o suspeito do crime,
que era vizinho da vítima, foi preso na região central
da cidade e, em depoimento, alegou ter agido em
legítima defesa após ter sido ameaçado com um facão
pela vítima. No bairro Pai Geraldo, um homem,
identificado como Juvenal Soares dos Santos, de 40
anos, foi assassinado a tiros quando seguia de moto
pela Avenida Central. Os autores, de acordo com a
polícia, chegaram em outra motocicleta, dispararam
contra a vítima e fugiram.
Conforme a polícia, os crimes aumentaram desde
que a justiça determinou a soltura de 58 presos do
presídio da cidade em razão do novo coronavírus.

Mais um
homicídio é
registrado
no Gapara

César Brito foi morto a tiros na cidade de Caxias
Os homicídios estariam ligados a acertos de contas
e, ainda, conforme, a polícia. Um desses presos
liberados, que não teve o nome divulgado, também foi
um dos assassinados nos últimos dias. (AIDÊ ROCHA)

Encontrado corpo de jovem
que havia sumido em lago
de Igarapé Grande
Foi encontrado, na tarde de
ontem (24), o corpo do estudante
Victor Yago, de 18 anos. Ele
estava desaparecido desde
a quinta-feira (23), quando
desapareceu em um lago no
povoado Santo Antônio dos
Vieiras, na zona rural da cidade
de Igarapé Grande.
O estudante, segundo as
informações, estava na

companhia de amigos no
momento do acidente. Ele caiu de
uma barreira, localizada em uma
parte mais funda do lago.
Yago foi encontrado por um
morador da região a poucos
metros de onde desapareceu. O
corpo foi encaminhado à Unidade
Hospitalar Expedito Galvão e, em
seguida, entregue aos familiares.
(AR)

De acordo com as investigações
da polícia, Daiane e o namorado,
o mecânico Wanderson Ferreira
de Almeida, são os responsáveis
pelo crime. O empresário foi
mantido em cárcere privado na
casa dela, que também teria um
relacionamento com ele há dois
anos.
Na ocasião, “Chico Paraná”
chegou a ligar para a família,
pedindo dinheiro para um
suposto tratamento de saúde. A
dupla ainda conseguiu cerca de
R$ 400 mil da vítima, além de
realizarem diversas compras em
lojas de Balsas com o cartão do
empresário.
A Polícia Civil só chegou até o
corpo do empresário depois que
um terceiro envolvido no crime,
Eriosvaldo da Silva, que ficou
preso por 30 dias e seria compadre
do Wanderson, indicou o local
exato.

com as informações, uma vizinha
sentiu falta do ex-gestor e resolveu
procurá-lo dentro da residência.
No local, o encontrou na cama e
já sem vida. O ex-prefeito estava
morando sozinho há alguns meses.

(AR)

Num pronunciamento confuso, de mais de 40 minutos, no final da tarde
desta sexta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro tentou desconstituir a
fala do ex-ministro da Justiça e Segurança Sérgio Moro, feita pela manhã,
quando anunciou a sua saída do Governo Federal. Falou, falou, falou, mas,
no final, não conseguiu tirar a grande dúvida dos brasileiros, conforme se
mostra ao final desta matéria.
Com colocações aleatórias, sem muita consistência e com algumas críticas
pontuais a Moro, dentre elas quando se referiu ao ego do ex-ministro,
Bolsonaro se postou praticamente o tempo inteiro na defensiva e só saiu dela
para, por exemplo, acusar Sérgio Moro de ter usado a saída do Diretor Geral
da PF demitido, Vicente Aleixo, como moeda de troca. Segundo Bolsonaro,
Moro teria concordado com a saída de Valeixo depois que ele o nomeasse
para o Supremo Tribunal Federal (STF). Momentos depois, utilizando suas
redes sociais, Moro desmentiu o presidente, dizendo que se fosse esse o seu
objetivo teria concordado ontem com a substituição de Valeixo.
Bolsonaro garantiu que nunca tentou intervir na Polícia Federal, como
dissera Moro. “Não são verdadeiras as insinuações de que eu queria obter
informações sobre investigações em andamento”, afirmou. “Nunca pedi que
a PF me blindasse de qualquer forma”, afirmou.
Além de dizer que o ex-ministro mentiu, ele alegou que é prerrogativa do
presidente da República a indicação do diretor-geral da PF. “Oras bolas,
se eu posso trocar o ministro, porque não posso trocar o diretor da Polícia
Federal? Não tenho que pedir a ninguém para trocar alguém que esteja
na pirâmide do Poder Executivo”. E completou, mais à frente: “O dia em
que eu tiver que me submeter a qualquer subordinado meu, eu deixo a
Presidência da República”.
Segundo ele, Valeixo estava “cansado e começamos a procurar substitutos
para seu cargo”. “Ontem, eu e Sergio Moro conversamos, só eu e ele. Eu
sempre abri o coração para ele, duvido que ele tenha aberto seu coração para
mim. A confiança tem dupla mão, digo isso aos meus ministros”, afirmou.
“Disse a ele: ‘Moro, não tenho informação da Polícia Federal, tenho que ter
isso com 24 horas de antecedência para decidir os futuros da nação”.
De acordo com ele, Moro chegou a sugerir uma espécie de barganha.
“Sergio Moro disse que poderia trocar Valeixo em novembro, quando ele
fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal (após a aposentadoria do
ministro Celso de Mello). Não é por aí. É desmoralizante para um presidente
ouvir isso e ainda externar”, disse.

Moro exibe diálogo em que deputada
sugere vaga no STF após saída de
Maurício Valeixo

“Bob” foi perseguido e morto
dentro de um bar, no Gapara

Supremo suspende MP do
compartilhamento de dados com IBGE

Victor Yago caiu de uma
barreira dentro do lago e
desapareceu

A esposa estava na Argentina,
acompanhando os filhos que
estudam naquele país. A família
não tinha conseguido retornar ao
Brasil, em razão da pandemia.

A grande dúvida não
foi tirada por Bolsonaro

O bairro do Gapara registrou
mais um homicídio, na quintafeira (23). Com essa, sobe para
três o número de mortos na
localidade, em pouco mais de 24
horas.
O caso de quinta-feira teve como
vítima um homem identificado
apenas como “Bob”. Segundo a
polícia, ele foi perseguindo pelos
suspeitos e morto com um tiro na
cabeça, dentro de um bar. A ação
criminosa seria fruto de mais uma
briga entre facções criminosas
rivais. Na última terça-feira (22),
segundo a polícia, os outros dois
assassinados no Gapara também
foram alvos de integrantes
de facção. Vinícius Moreira
Santana, de 19 anos, foi atingido
com um tiro no rosto e morreu
na hora; enquanto Francisco
Pereira de Abreu, 17, chegou a
ser levado ao Socorrão 1, mas
não resistiu. Ambos estavam em
uma motocicleta quando foram
surpreendidos pelos autores.
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídio
e Proteção à Pessoa (SHPP),
investiga os casos. Até o
momento, os envolvidos nos
crimes não foram presos nem
identificados. (AR)

Ex-prefeito de Altamira do Maranhão é encontrado morto
Foi encontrado morto, nessa
sexta-feira (24), o ex-prefeito da
cidade de Altamira do Maranhão,
José Braz da Silva, o “Zeca Braz”.
Ele estava passando por um
tratamento de câncer. De acordo

Últimas Notícias

Na edição desta noite de sexta
(24), o Jornal Nacional dedicou
quase sua totalidade à demissão do
ex-ministro da Justiça Sérgio Moro
e a resposta do presidente Jair
Bolsonaro em pronunciamento ao
lado de ministros.
O programa da Globo revelou
prints de conversas entre Moro,
ainda como ministro, e a deputada
Carla Zambelli (PSL-SP) no
WhatsApp. O diálogo mostra
que teria partido da deputada a
proposta de trocar a demissão
de Maurício Valeixo da Polícia
Federal pela indicação de Moro ao
Supremo Tribunal Federal.
“Por favor ministro, aceite o
Ramagem [Alexandre Ramagem,

diretor da Agência Brasileira
de Inteligência] para assumir a
direção da PF”, pede a deputada
Carla Zambelli, que é fiel aliada de
Bolsonaro.
Nas mensagens, ela se compromete
a tentar convencer Bolsonaro a
indicar Moro ao STF. Para tanto,
bastava Moro assinar a exoneração
de Valeixo.
Moro responde: “Prezada, não
estou à venda”. Ela respondeu
dizendo saber que, por Deus, sabia
que o então ministro não estava a
“verba”, provavelmente um erro de
digitação cometido pela deputada.
Procurada pelo Jornal Nacional,
ela não quis se manifestar.

Celso de Mello é sorteado relator de
pedido de Aras para investigar Bolsonaro
O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello,
deve decidir na segunda-feira, 27, o pedido do procurador-geral da
República, Augusto Aras, para investigar as declarações do ex-ministro
Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido de abertura de
inquérito atinge não apenas o presidente Jair Bolsonaro, como também o
próprio Moro.
O objetivo é apurar se foram cometidos os crimes de falsidade ideológica,
coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação,
obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa
e crime contra a honra.
“A dimensão dos episódios narrados revela a declaração de Ministro de
Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática
ao presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar
igualmente o crime de denunciação caluniosa”, escreveu o procurador-geral.
De acordo com o gabinete de Celso de Mello, o processo ainda não chegou
fisicamente às mãos do ministro, que deve aproveitar o fim de semana para
apreciar o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Figura muito respeitada entre os colegas, o decano se tornou uma das vozes
mais contundentes do tribunal contra o comportamento de Bolsonaro.
Celso já disse que o presidente “transgride” a separação entre os Poderes,
“minimiza” a Constituição e não está “à altura do altíssimo cargo que
exerce”. O ministro se aposenta em novembro, quando completará 75 anos,
abrindo a primeira vaga na Corte para indicação de Bolsonaro.
Ao anunciar a saída do cargo, Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir
politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a
informações sigilosas e relatórios de inteligência. “O presidente me quer fora
do cargo”, disse Moro, ao deixar claro que o desligamento foi motivado por
decisão de Bolsonaro.

A ministra do Supremo Tribunal
Federal (STF) Rosa Weber
suspendeu nesta sexta-feira (24) a
Medida Provisória 954/2020, que
permitiu o compartilhamento de
informações cadastrais de usuários
de linhas telefônicas com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Na decisão, a ministra
atendeu ao pedido liminar de
partidos de oposição e da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) para
suspender a medida. As legendas
e a OAB alegaram que o repasse

das informações viola o direito à
privacidade.
“A fim de prevenir danos irreparáveis
à intimidade e ao sigilo da vida
privada de mais de uma centena
de milhão de usuários dos serviços
de telefonia fixa e móvel defiro a
medida cautelar requerida”, decidiu
a ministra. Pela MP, as empresas de
telecomunicações deveriam repassar
ao IBGE a relação dos nomes, dos
números de telefone e dos endereços
de seus consumidores, pessoas físicas
ou jurídicas.

“Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é
correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz
com todos. Amados, nunca procurem vingar-se”

ROMANOS 12:17-19
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Reunião virtual discute proposta de
redução das mensalidades escolares
O presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB),
participou e conduziu uma reunião
por videoconferência, na sextafeira (24), com representantes do
Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino do Maranhão (Sinepe)
e Associação dos Pais ou
Responsáveis de Alunos, com o
objetivo de incentivar o diálogo
sobre a proposta de redução
dos valores das mensalidades
escolares, em razão da suspensão
das aulas presenciais, por conta da
pandemia do novo coronavírus.
O deputado Rildo Amaral
(Solidariedade), autor do Projeto
de Lei 088/20, em tramitação
na Assembleia, propondo a
redução em 30% dos valores
das mensalidades escolares; e
o deputado Dr. Yglésio (Pros),
que propôs emenda à matéria,
incluindo as instituições de
ensino superior e estabelecendo
a redução proporcional
das mensalidades, também
participaram da discussão, bem
como o Ministério Público e o
Procon Maranhão.
Durante a reunião, Othelino
Neto ressaltou que a Assembleia,
embora tenha plena consciência
da sua prerrogativa de legislar,
tem total interesse em chegar a
um entendimento sobre o assunto,
por meio do diálogo entre as
partes envolvidas. O presidente
da Alema pontuou que, com a
suspensão das aulas presenciais,
há naturalmente uma redução de
custos dos estabelecimentos de
ensino, pois os alunos não estão
frequentando o ambiente escolar,
assim como os professores e o
corpo administrativo.
“Então, nesse sentido, sabemos que
é absolutamente necessário que

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

DIVULGAÇÃO

A videoconferência teve a participação de deputados, Procon, MP,
representantes das escolas e dos pais

Sessão virtual tratou sobre a proposta de redução dos valores das
mensalidades escolares, em razão da suspensão das aulas presenciais;
Projeto de Lei com essa proposição será analisado amanhã, em
votação remota da Alema
tenha esse entendimento e haja o
reajuste. Nosso objetivo é colaborar,
como agente político que representa
os interesses da sociedade,
preservando os direitos dos
milhares de alunos do Maranhão.
Nós temos sido constantemente
provocados por pais e estudantes,
para que tomássemos uma posição
com relação a esse tema”, disse.
Othelino reforçou, ainda, que
o momento exige um esforço
conjunto e a colaboração de todos.
“Se cada um fizer a sua parte e
ceder um pouco, nós conseguiremos
sair dessa sem muitos prejuízos.
Nesse caso, se conseguirmos
ter um entendimento, nós, que
estamos provisoriamente nessa
posição de poder tomar algumas
decisões, seremos reconhecidos na
história como agentes públicos ou
da iniciativa privada que, a partir
do bom senso e do entendimento,
conseguiram chegar a um ponto que

beneficiou a sociedade. A aflição
dos pais é perfeitamente justificável
e muitos estão provisoriamente sem
condições de pagar as suas contas
do dia a dia”, frisou.

ACORDO
O deputado Rildo Amaral afirmou
que a intenção é chegar a um
acordo por meio do diálogo. Ele
informou ainda que apresentou
emenda ao seu projeto reduzindo
o percentual de 30%, proposto
na matéria original, como uma
contrapartida para as escolas.
“Torcemos para que, com essa
maturidade e diálogo proposto
aqui, a gente melhore as
condições para ambos os lados.
Entrarmos em um consenso, para
mim, é essencial, pois prevalece o
diálogo”, acentuou.
O deputado Dr. Yglésio frisou que
a apresentação da proposta não
aconteceu de uma hora para outra,
mas é fruto da incompreensão

das escolas em entender o
momento pelo qual têm passado
muitas famílias. “Nós temos
buscado conversar com cada
escola, mas muitas estão tendo
extrema dificuldade em dialogar.
As escolas têm se amparado na
legislação federal para não ter
nenhum tipo de consideração com
os pais”, declarou.
O deputado Marcos Caldas (PTB)
apresentou o projeto de lei 018/20,
com finalidade semelhante por
considerar a medida essencial,
neste período da pandemia. “Não
faz sentindo mantermos o valor
total, já que a escola terá uma
economia com insumos e energia,
por exemplo. Já que, de alguma
forma, todos estão contribuindo,
seria justo as escolas do ensino
infantil ao médio, assim como
as faculdades, concederem esse
desconto que consideramos justo
para ambos os lados”, pontuou.

NEGOCIAÇÕES
A promotora do Consumidor,
Lítia Cavalcanti, pontuou que as
negociações com o Sinepe têm
ocorrido desde o início do mês,
mas não houve acordo. Segundo
ela, no dia 6 de abril, o Ministério
Público e o Procon emitiram
uma recomendação para que
os estabelecimentos de ensino
pudessem negociar os valores das
mensalidades.
“Existem artigos no Código
de Defesa do Consumidor que
protegem o consumidor dessas
situações, e um dos princípios é a
humanização das relações. Então,
foi colocada essa recomendação
para os estabelecimentos de
ensino. Já se passaram 15 dias
e não avançamos em nada. As
escolas se recusam a reconhecer
que o serviço que está sendo
prestado, por meio de aulas
em videoconferências, não é a
contento, principalmente, no
que se refere ao ensino infantil e
fundamental”, assinalou.
Adaltina Queiroga, presidente do
Procon/MA, foi na mesma linha e
cobrou interesse dos empresários
para resolver a situação. “Nós
temos sido muito compreensivos,
buscando o diálogo, entendendo
as partes. Ninguém estava
preparado para isso, todos foram
pegos de surpresa, as escolas não
tiveram tempo de se adequar à
nova realidade. Mas, devemos
bater na tecla de que o serviço
contratado pelos pais não está
sendo entregue. O momento é de
compreensão. A gente não pode
botar o ônus todo para os pais
pagarem”, enfatizou.
O presidente da Associação dos
Pais ou Responsáveis de Alunos,
Marcello Rodrigues, relatou que
muitos pais têm exposto suas
dificuldades financeiras.
“Os pais estão endividados,
muitos tiveram o salário reduzido,
outros estão sem trabalhar. Então,
as dificuldades não são só das
escolas e é preciso lembrar que
quem faz elas são os pais e eles
só vão conseguir pagar se tiverem
um desconto. Se a redução
desses valores não acontecer, vai
aumentar a inadimplência. Nós
estamos aqui para chegar a um
acordo”, argumentou.
Por outro lado, o presidente do
Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino do Maranhão, Paulino
Pereira, afirmou que a proposta
de redução no valor de 30% é
inviável e não atende às condições
das empresas, nem deve ser
aplicada igualmente a todos os
estabelecimentos de ensino, pois
cada um tem suas peculiaridades.
“Nós não podemos usar a mesma
regra aplicada em escolas de
maior porte, nas escolas menores.
A nossa sugestão é que cada
estabelecimento faça o seu estudo
técnico, com o auxílio dos seus
contadores, para identificar os
índices de despesas, o que foram
efetivamente reduzidos, para que
pudéssemos, ao encontrar esse
valor em real, dividir pelo número
de alunos pagantes e repassar para
as famílias”, defendeu.

CAMPANHA MAIO AMARELO 2020 SERÁ EM AMBIENTE
DIGITAL E TAMBÉM VAI ABORDAR TEMAS RELACIONADOS
AO COMBATE AO CORONAVÍRUS

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), ao
longo dos anos, tem realizado um trabalho bastante signiﬁca vo nas
campanhas do Movimento Maio Amarelo e, neste ano, terá um desaﬁo
maior pela frente, uma vez que a edição de 2020 será realizada com
ênfase no ambiente digital. Outra mudança na campanha deste ano é
que, além promover a conscien zação sobre a segurança no trânsito, o
Maio Amarelo 2020 também vai alertar para o combate à pandemia do
COVID-19. O tema escolhido para este ano é “PERCEBA O RISCO.
PROTEJA A VIDA”.
O Movimento Maio Amarelo é uma campanha internacional de
conscien zação da sociedade, com o obje vo de reduzir o número de
mortes causadas por acidentes de trânsito. No Brasil, a campanha é
coordenada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e
pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).
As campanhas do Maio Amarelo costumam promover, através dos
órgãos de trânsito e seus parceiros, ações que incluem palestras em
escolas e empresas, seminários, abordagens nas ruas, estradas e
avenidas, além de eventos espor vos como caminhadas e corridas. No
entanto, essas a vidades presenciais estão temporariamente
suspensas em virtude das orientações do Ministério Saúde para evitar
a contaminação pelo Coronavírus, desta forma o maior campo de
promoção da mensagem do Maio Amarelo será através das redes
sociais, sites e aplica vos.
O Denatran, através da Coordenação Geral de Educação para o Trânsito
(CGET), vai priorizar como público alvo da campanha caminhoneiros,
motoristas de ônibus, motociclistas e ciclista que trabalham com
entregas, além de proﬁssionais de saúde em situação de
deslocamento. Também está previsto a u lização do aplica vo Maio
Amarelo Kids, direcionado pra o público infan l, e a inclusão de peças
de divulgação nos aplica vos da Carteira Digital de Trânsito (CDT) e do
Sistema de No ﬁcação Eletrônica (SNE).
O Detran-MA, através da Coordenação de Educação para o Trânsito, já
começou a planejar a sua estratégia para a divulgação no Maio
Amarelo no Estado. Entre as ações estudadas estão: alterações na
iluminação das fachadas dos órgãos públicos favorecendo a cor
amarela (que já vem sendo feita em anos anteriores), faixas em
cole vos e em locais de movimentação, como postos de gasolina,
entradas de shoppings e supermercados, além da u lização de cards,
memes, vídeos e áudios nas redes sociais.
Caso os órgãos de trânsito retomem suas a vidades de atendimento
ao público ainda no mês de maio, a Coordenação de Educação para o
Trânsito do Detran-MA planeja também uniformizar os funcionários de
todas as repar ções do Departamento com camisas promocionais do
Maio Amarelo 2020, além realizar a distribuição de adesivos da
Campanha nos pontos de vistoria de veículos.
Para a Coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, e
representante do ONSV e do Movimento Maio Amarelo no Maranhão,
Rositânia de Farias, as adversidades decorrentes da pandemia fazem
do Maio Amarelo 2020 um evento ainda mais importante para a
sociedade.
“Nos dias de hoje a valorização da vida tem estado muito presente na
mídia, nos no ciários e no co diano das pessoas. Por isso eu acredito
que essa edição de 2020 será uma das mais importantes na história das
campanhas do Movimento Maio Amarelo”, aﬁrmou.

PROTEJA-SE CONTRA
O CORONA VÍRUS
Mantenha os ambientes
limpos e bem ventilados.

zz

Evite circulação
desnecessária nas ruas.
Se puder, ﬁque em casa.

Durma bem e tenha
uma alimentação
saudável.
Utilize máscaras caseiras
em situações de saída de
sua residência.

Se estiver doente, evite
contato físico com outras
pessoas.

Fonte :: Ministério
Ministério da
da Saúde
Saúde e
e Agência
Agência Brasil
Brasil
Fonte
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Homem mata a esposa em
frente às duas filhas do casal
que atenderam à ocorrência,
quando chegaram à residência
onde havia sido registrado o crime
eles encontram o corpo de Talia
Elias em cima de um colchão, com
uma perfuração na altura do peito
esquerdo, que poderia ter sido
provocada por arma branca. Foi
dito ainda pelos militares que, ao
lado do cadáver, estavam o marido
e as filhas do casal.
Durante uma busca, no interior do
imóvel, os policiais localizaram
uma espingarda calibre 28, 25
cartuchos cheios, 98 vazios e um
punhal.
As duas meninas, filhas do casal,
foram levadas pelo Conselho
Tutelar, a fim de providenciar
abrigo para elas. O marido da
vítima, José Maria de Araújo,
foi preso por policiais civis que
estiveram no local, dando início
às investigações que levem à
descoberta da motivação para o
crime.

WELLINGTON RABELLO

Um crime ocorrido na madrugada
de ontem (25), por volta das 2h40,
deixou chocada toda a população
do município de Presidente Dutra.
Um homem, identificado como
José Maria de Araújo Filho, de 31
anos, matou a sua mulher, Talia
Elias de Carvalho, 25, na frente das
duas filhas do casal. O feminicídio
aconteceu dentro da casa da
família, no povoado Miranorte – às
margens da BR-135.
De acordo com as informações
obtidas pelo Jornal Pequeno, na
madrugada de ontem, a Polícia
Militar de Presidente Dutra foi
acionada pelo Conselho Tutelar
para que fosse atender um crime
de feminicídio no povoado
Miranorte. A denúncia sobre a
ocorrência teria sido recebida
pelo Conselho por meio de uma
ligação.
Conforme relatado pelos policiais

DIVULGAÇÃO

O crime aconteceu na madrugada de ontem, em um povoado do município de Presidente Dutra

Talia Elias foi morta na madrugada de ontem, tendo seu marido
como principal suspeito pela prática do crime

Quatro servidores do Detran são presos
durante operação em Chapadinha
Nas primeiras horas da manhã
de ontem (25), uma operação
da Polícia Civil, realizada na
cidade de Chapadinha, resultou
nas prisões temporárias de quatro
servidores do Departamento
Estadual de Trânsito do
Maranão (Detran-MA) e de um
despachante. Durante a ação
policial, foram cumpridos ainda
cinco mandados de busca e
apreensão.
De acordo com informações
da Polícia Civil, os envolvidos
realizavam serviços de vistoria
mesmo sem que o veículo fosse à
sede do Detran. Ainda conforme
a Polícia Civil, as atividades
do grupo ocorriam tanto em
Chapadinha como em outras
cidades da região.
Entre os presos da primeira
etapa da operação, denominada
“Decalque”, estão dois servidores
efetivos do Dotran-MA,

Servidores do Detran-MA presos em Chapadinha, quando eram
conduzidos à unidade prisional do município
investigados pela prática de
associação criminosa, corrupção
passiva majorada e falsidade

PRF apreende
carregamento
de madeira ilegal
em Imperatriz
Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
apreenderam, na sexta-feira (24), um veículo que
transportava madeira ilegal. A ação ocorreu no km 667
da BR-222, no município de Imperatriz.
Segundo a PRF, o transporte de madeira serrada, na
quantidade de 21,134 m³, estava sendo feito por um
condutor em um veículo VW na cor vermelha.
Na ocasião, foi apresentada aos agentes a nota fiscal,
contando 21,134 m³ de madeira serrada, e como licença
para transporte, além da GF3i, guia de transporte e
DVPF, da mesma emissora.
De acordo com a PRF, ao consultar os órgãos, entre
eles o Ibama, verificou-se que a guia repassada pelo
motorista era falsa e a madeira não tinha licença para
transporte. A GF3i também constava com um endereço
falso na internet, tentando simular uma guia verdadeira.
Após os procedimentos necessários, o motorista, que
não teve o nome divulgado, foi autuado por uso de
documento falso e transporte ilegal de madeira. (AIDÊ
ROCHA)

falsos em sistemas de informação;
assim como a quarta funcionária,
que presta serviço terceirizado ao
órgão.
Na ocasião, um homem, que
exerce a função de despachante,
também foi capturado. A
Polícia Civil informou que
ele é investigado pela prática
de associação criminosa,
contravenção penal de exercício
ilegal de profissão, usurpação
de função pública majorada,
corrupção ativa majorada e
falsificação de documento público.
No momento da prisão, o homem
também foi autuado em flagrante
por posse ilegal de arma de fogo.
Segundo apurado pelo Jornal
Pequeno, as investigações contra
o grupo iniciaram a partir de
suspeitas do próprio Detran, que
denunciou o golpe à Polícia Civil.
A descoberta do esquema se deu
por meio do setor de Controle
Administrativo das Atividades.

DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

ideológica majorada. A terceira
é investigada por associação
criminosa e inserção de dados

Membro de facção criminosa é preso na Cidade Olímpica
Um homem, identificado apenas como
“Gago”, foi preso na sexta-feira (24), no
bairro da Cidade Olímpica, por posse ilegal
de arma. De acordo com informações da
Polícia Militar, ele integra uma facção
criminosa que atua no bairro.
A prisão, ainda conforme a polícia, ocorreu
quando policiais militares do 6º BPM
faziam ronda na região após denúncia de
um PM que estava de folga.
“Gago”, juntamente com outros membros
da organização criminosa, estariam

reunidos na Rua 7, supostamente
planejando vingar a morte de um outro
integrante, identificado apenas como
“Mosquito”, que teria sido assassinado no
bairro do Gapara.
Após revistas, foi localizada uma arma
artesanal calibre 12, que seria, segundo
o próprio preso, utilizada no crime
contra o grupo rival. Ele foi conduzido
e apresentado na Delegacia da Cidade
Olímpica, onde foi autuado em flagrante
(AR)

Polícia Civil cumpre mandado de
prisão por roubo em Carutapera
Em cumprimento a mandado de prisão
preventiva, a Polícia Civil prendeu, na
sexta-feira (24), um homem suspeito do
crime de roubo duplamente majorado
mediante uso de arma de fogo e em
concurso de pessoas na cidade de
Carutapera.
Segundo a polícia, o preso, que não
teve o nome divulgado, possui extensa

ficha criminal e é considerado de alta
periculosidade. Ele, inclusive, teria
chegado recentemente ao município após
sair de São Luís, onde responde por tráfico
de drogas e porte de arma de fogo.
Após os procedimentos necessários,
o homem foi encaminhado à Unidade
Prisional de Ressocialização da cidade. (AR)

Últimas Notícias
Saúde distribui respiradores
produzidos pela indústria nacional
O ministro da Saúde, Nelson
Teich, informou neste sábado
(25), por meio do Twitter, que a
pasta distribuirá 272 respiradores
produzidos pela indústria
nacional. Segundo ele, parte dos
equipamentos já foi enviada a
nove estados para o atendimento
de pacientes graves com o novo
coronavírus. Ao todo serão
14.100 respiradores.
“A indústria nacional está
ajudando na resposta ao
coronavírus, com a produção
e entrega de respiradores.
Recebemos 272 unidades e
grande parte já seguiu para os
estados. Ao todo serão 14.100
respiradores”, disse Teich.
Segundo o ministro, nesta
semana, o Estado do Amazonas
receberá 20 respiradores (ao todo
serão 55). O Paraná receberá

5 (ao todo terá recebido 20).
Também foram contemplados o
Amapá (25), Ceará (45), Espírito
Santo (10), Pará (20), Piauí
(20), Rio de Janeiro (40) e Santa
Catarina (17).
Quase um milhão de testes
rápidos serão enviados
nos próximos dias para os
estados, informou o ministro.
A logística de entrega será
realizada por meio de parceira
com os ministérios da Defesa,
Infraestrutura e a Polícia
Rodoviária Federal.
Nelson Teich afirmou ainda
que, ao fim desta semana, o
governo federal terá entregue
79 milhões de equipamentos de
proteção individual para proteger
os profissionais de saúde, 3
milhões de testes rápidos e 272
respiradores.

Governador de Alagoas Renan
Filho testa positivo para coronavírus
O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), testou positivo para o
covid-19, informou ele próprio em sua conta nas redes sociais. Renan
Filho disse que refez o exame, depois de o primeiro ter dado negativo.
“Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje
os 14 dias de quarentena para recuperação”, disse o governador neste
sábado (25) pelo Twitter.
“Essa doença é perigosa. Não há verdade absoluta, estamos todos
apreendendo diariamente a combatê-la. Quem está na linha de frente:
médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, precisam de ainda
mais cuidados”, disse Renan Filho.
Renan Filho é o terceiro governador de Estado a contrair o coronavírus.
No dia 14 de abril, os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel
(PSC), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), também testaram positivo
para a covid-19. Em Alagoas, já houve 413 casos confirmados com o
novo coronavírus com 27 mortos.

São Paulo registra primeiro óbito em
criança com menos de um ano de idade
O estado de São Paulo confirmou
neste sábado (25) 1.667 mortes
pelo novo coronavírus, 155
a mais desde ontem. Já há
pelo menos um óbito em 128
municípios, ou seja, em uma
a cada cinco cidades. Neste
sábado, um bebê com sete meses
de vida, com comorbidades,
morreu na capital. Éo primeiro
óbito em criança com menos de
um ano de idade.
Hoje o estado tem 20.004 casos
confirmados em 285 municípios,
número que representa 44%
do território estadual. A
concentração na capital é de
aproximadamente 65% dos casos

e 66% das mortes, percentual que
vem caindo à medida que ocorre
o avanço da doença para interior,
litoral e Grande São Paulo, que já
somam 568 óbitos e 6906 casos.
Nas últimas 24h, mil novos
pacientes foram internados,
chegando a 7,4 mil suspeitos e
confirmados em hospitais de SP,
sendo 2.906 em UTI e 4.546 em
enfermaria.
A taxa de ocupação dos leitos
para atendimentos COVID em
UTI no Estado de São Paulo está
em 58,9%. É maior na Grande
São Paulo, onde é de 77,3%
neste sábado.

França registra 369 mortos em
24 horas e balanço chega a 22.614
A pandemia do novo coronavírus causou 369 mortes nas últimas 24
horas na França, o que eleva o balanço provisório a 22.614 mortos,
informou neste sábado (25) a Direção Geral de Saúde.
A doença matou 14.050 pessoas em hospitais, ou seja, um aumento de
198 mortes, o número mais baixo em um mês. Nos lares de idosos, as
mortes totalizam 8.564, com um aumento de 171 casos em 24 horas,
também em queda, segundo o texto.
O número de pacientes em unidades de terapia intensiva por COVID-19
é de 4.725, 145 a menos do que na sexta-feira. No entanto, nas últimas
24 horas, 124 novos pacientes de COVID-19 foram hospitalizados neste
setor, segundo a Direção Geral de Saúde (DGS).
A DGS destacou que “o número significativo de pacientes em terapia
intensiva, por todas as causas (7.525), é 50% superior às capacidades
iniciais de terapia intensiva da França”.
“O aumento observado no número de pacientes em terapia intensiva,
além da epidemia de COVID-19, demonstra a necessidade do
acompanhamento e tratamento de pacientes que sofrem de doenças
crônicas e da atenção nas emergências das patologias agudas graves”,
acrescentou a DGS.

CNJ cria grupo para diminuir
violência doméstica durante quarentena
O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) informou neste sábado (25)
que criou um grupo de trabalho
para elaborar sugestões de medidas
emergenciais para prevenir a
violência doméstica. Segundo o
órgão, a medida foi tomada após a
confirmação do aumento dos casos
registrados contra a mulher durante
o isolamento social, em razão da
pandemia do novo coronavírus

(covid-19).
O grupo vai elaborar um
diagnóstico da situação e
propor o aperfeiçoamento da
legislação que trata do tema.
Entre as recomendações, o CNJ
destacou a adoção de medidas
que garantam maior rapidez e
prioridade no atendimento das
vítimas de violência doméstica e
familiar no Poder Judiciário.

Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para
ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela
produzir semente para o semeador e pão para o que come,
assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela não
voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito
para o qual a enviei.

ISAÍAS 55:10,11
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