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MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

Otimismo da vontade, pessimismo da razão

O es for ço de en con trar as pa la vras cer tas
pa ra fa lar so bre os di as em que vi ve mos pa- 
re ce ca da vez mai or. De um la do, o de se jo de
re tor nar à nor ma li da de dos di as pas sa dos.
De ou tro, a cer te za de que se ja lá o que o fu- 
tu ro re ser var, não se rá igual ao que já ti ve- 
mos.

On tem, um co nhe ci do vol tou pra ca sa,
após di as de in ter na ção, re cu pe ra do da do- 
en ça e cheio de es pe ran ças. Ho je, um no vo
me di ca men to apre sen tou bons re sul ta dos
em tes tes pre li mi na res e pa re ce que a vi tó ria
de fi ni ti va es tá ca da vez mais pró xi ma. O go- 
ver na dor anun ci ou a pror ro ga ção da sus- 
pen são das ati vi da des e o oti mis mo já co me- 
ça a gri tar que os pro ble mas se apro xi mam
do fim, só por que o De cre to es ta be le ce uma
da ta. Mas se rá que é as sim?

Em uma das ti ri nhas da sé rie “a vi da se- 
cre ta dos oti mis tas”, do car tu nis ta An dré
Dah mer, o per so na gem fa la pa ra os lei to res
“To do dia vo cês fa lam que che ga mos ao fun- 
do do po ço. Oti mis tas, vo cês não apren dem
nun ca?”. Co mo não lem brar dos nos sos re- 
pre sen tan tes ins ti tu ci o nais, que in sis tem
em di zer, a ca da no va bar ba ri da de do Pre si- 
den te da Re pú bli ca e seus as se clas, que des- 
sa vez o Hi tler tu pi ni quim pas sou de to dos
os li mi tes e que na da fa zem a não ser es ti car
co ti di a na men te o con cei to de li mi te, trans- 
for man do qual quer in dig na ção em no tas de
re pú dio, en quan to o fas cis mo se gue sua es- 
ca la da.

O fi ló so fo Wal ter Ben ja min cri ti cou, de

for ma pre ci sa, o oti mis mo da so ci al-de mo- 
cra cia ale mã, que via a as cen são do na zis mo
co mo al go pas sa gei ro e sem lu gar na his tó ria
li ne ar do pro gres so da hu ma ni da de. Se de
um la do, a úni ca saí da pos sí vel do fun do do
po ço é pa ra ci ma, é pre ci so se ter cla ro que,
em de ter mi na das si tu a ções, ain da é pos sí vel
ca var e se en ter rar ain da mais. O pro gres so
não é uma re gra his tó ri ca ina fas tá vel e a hu- 
ma ni da de não ca mi nha ine vi ta vel men te ru- 
mo ao su ces so.

O fas cis mo se ali men ta da nos sa omis são
e da nos sa in de vi da vi são e de se jo de que as
coi sas vol ta rão a ser co mo eram com a mai or
bre vi da de pos sí vel. De ou tra ban da, a pan- 
de mia que nos as so la não pa re ce en con trar
fim pró xi mo e po de ser só a pri mei ra le va de
uma sé rie com efei tos ain da mais de vas ta- 
do res, de vi do não só ao mo do pre da tó rio
com o qual te mos nos re la ci o na do com a na- 
tu re za, co mo tam bém com os ris cos de do- 
en ças an ti gas e des co nhe ci das re tor nan do
do de ge lo cau sa do pe lo aque ci men to glo bal.

Se não com ba ter mos as du as coi sas com
a má xi ma ur gên cia, fi ca ca da vez mais dis- 
tan te se vis lum brar um re tor no às nos sas vi- 
das com al gum resquí cio do que en ten día- 
mos co mo nor ma li da de.

São mui tas as in cer te zas e in se gu ran ças.
To do dia so mos so bre car re ga dos de no tí ci as
ruins. E nós po de mos ou vir os seus pas sos,
ca da dia mais pró xi mos. Ho je a

do en ça ba teu à por ta do vi zi nho. On tem,
o de sem pre go ba teu à por ta do ami go. As
nos sas noi tes de vi gí lia in vo lun tá ria pa re- 
cem não adi an tar pa ra na da a não ser pa ra
au men tar o can sa ço e a sen sa ção de im po- 
tên cia di an te de um des ti no ine vi tá vel. Mas

se rá que é as sim?
Se o oti mis mo não nos ser ve co mo ca te-

go ria vá li da de aná li se da re a li da de, igual- 
men te não de ve mos su cum bir ao pes si mis- 
mo e ima gi nar que tu do es tá per di do.

Não é ne nhu ma no vi da de a cu ri o si da de
dos se res hu ma nos com as no tí ci as ruins.
Mas elas nun ca che ga ram até nós com tan ta
ve lo ci da de e frequên cia. Atra vés dos
smartpho nes, a nos sa co ne xão com o que
acon te ce ao re dor do mun do se tor nou qua- 
se in te gral. E ape sar de coi sas bo as e ruins
acon te ce rem o tem po to do, são as ruins
aque las re pli ca das com mai or in te res se.

Um es tu do re cen te, pu bli ca do no ano
pas sa do na re vis ta Sci en ce Ad van ces, che- 
gou à con clu são que a ex po si ção exa ge ra da a
no tí ci as ruins é um pro ble ma de saú de pú- 
bli ca, le van do ao ado e ci men to fí si co e men- 
tal e a um ci clo de es tres se, em que a pes soa
se sub me te ain da mais ao con ta to com es se
ti po de no tí cia e pi o ra ain da mais seu qua- 
dro, mes mo que no seu co ti di a no na da te-
nha a ver com as no tí ci as re por ta das.

Ou se ja, quan to mais con ta to te mos com
no tí ci as ruins, pi or fi ca mos.

O ca mi nho, tal vez, se ja o de pen sar, co mo
a mú si ca dos En ge nhei ros do Hawaii (e co- 
mo Grams ci an tes de les), em unir o oti mis- 
mo da von ta de e o pes si mis mo da ra zão. Ou,
ain da, co mo Wal ter Ben ja min, em or ga ni zar
o nos so pes si mis mo de uma ma nei ra ati va,
sem per der de vis ta que ca be a nós a trans- 
for ma ção da re a li da de que nos cer ca e que o
nos so ob je ti vo de ve ser a fe li ci da de de uma
hu ma ni da de que se sa be su jei to da sua pró- 
pria his tó ria.

Não há solução fora da democracia

O STF au to ri zou pe di do do PGR pa- 
ra in ves ti gar atos an ti de mo crá ti cos
ocor ri dos no úl ti mo fi nal de se ma na,
re pu di a dos por vá ri os ór gãos e por
per so na li da des his tó ri cas das lu tas
pe las li ber da des in di vi du ais e co le ti- 
vas. Fai xas e car ta zes, além de pa la- 
vras de or dem gri ta das nes sas ma ni- 
fes ta ções ago ra sob in ves ti ga ção, pe- 
di am “in ter ven ção mi li tar” e o re tor no
do AI-5, ins tru men to nor ma ti vo au to- 
ri tá rio do re gi me de ex ce ção. Vo zes
iso la das sus ten ta ram que es ses gru- 
pos exer ce ram o di rei to cons ti tu ci o- 
nal da li ber da de de ex pres são. Es sa hi- 
pó te se não tem ba se cons ti tu ci o nal. O
re vi si o nis mo por trás des sas idei as,
ten tan do apa gar a vi la nia e in dig ni da- 
de do pe río do de ex ce ção que Chi co
Bu ar que lem bra ter si do “pá gi na in fe- 
liz da nos sa His tó ria”, não é prá ti ca
de mo crá ti ca; mui to ao con trá rio, re- 
pre sen ta ten ta ti va de sua vi o la ção e
ne ga ção. Não se tra ta de con fli to de
opi niões so bre a ex ten são da li ber da- 
de de ex pres são, mas de es tri ta ob ser- 
vân cia ao or de na men to ju rí di co.

Vá li do lem brar que a Lei nº
12.528/2011 cri ou a  Co mis são Na ci o- 
nal da Ver da de, com a fi na li da de de
exa mi nar e es cla re cer as gra ves vi o la- 
ções de di rei tos hu ma nos pra ti ca das
no pe río do fi xa do no art. 8º do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o nais Tran si- 
tó ri as (de 18 de se tem bro de 1946 até a
da ta da pro mul ga ção da Cons ti tui ção,
em 05.10.1988), a fim de efe ti var o di- 
rei to à me mó ria e à ver da de his tó ri ca

e pa ra a re con ci li a ção na ci o nal, pro- 
mo ven do com ba se nos in for mes ob- 
ti dos, a re cons tru ção da his tó ria dos
ca sos de gra ves vi o la ções de di rei tos
hu ma nos (arts. 1º e 3º, VII). O re la tó rio
fi nal des sa Co mis são con cluiu “que a
prá ti ca de de ten ções ile gais e ar bi trá- 
ri as, tor tu ra, exe cu ções, de sa pa re ci- 
men tos for ça dos e ocul ta ção de ca dá- 
ve res por agen tes do Es ta do du ran te a
di ta du ra mi li tar ca rac te ri zou o co me- 
ti men to de cri mes con tra a hu ma ni- 
da de”.

Não exis te hi pó te se, por tan to, até
mes mo do pon to de vis ta es tri ta men- 
te po si ti vis ta, de ne gar que o re gi me
de ex ce ção efe ti va men te se ca rac te ri- 
zou co mo an ti de mo crá ti co e vi o la dor
dos di rei tos hu ma nos. As sim, a apo lo- 
gia a es sas prá ti cas e o plei to pe la im- 
plan ta ção de no vo re gi me di ta to ri al
não po de ser con si de ra do co mo ma- 
ni fes ta ção do di rei to cons ti tu ci o nal à
li ber da de de ex pres são. Foi o que fez
re gis trar o Mi nis tro do STF Ale xan dre
de Mo ra es, na de ci são que, aco lhen do
pe di do do MPF, de ter mi nou a in ves ti- 
ga ção des se uso ile gí ti mo das prá ti cas
de mo crá ti cas. Afir mou o Mi nis tro que
a “Cons ti tui ção Fe de ral não per mi te o
fi nan ci a men to e a pro pa ga ção de
idei as con trá ri as à or dem cons ti tu ci o- 
nal e ao Es ta do De mo crá ti co (CF, ar ti- 
gos 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tam- 
pou co a re a li za ção de ma ni fes ta ções
vi san do ao rom pi men to do Es ta do de
Di rei to, com a ex tin ção das cláu su las
pé tre as cons ti tu ci o nais – vo to di re to,
se cre to, uni ver sal e pe rió di co; se pa ra- 
ção de po de res e di rei tos e ga ran ti as
fun da men tais (CF, ar ti go 60, pa rá gra- 

fo 4º) –, com a con se quen te ins ta la ção
do ar bí trio”. E pros se guiu, sus ten tan- 
do que “são in cons ti tu ci o nais, e não
se con fun dem com a li ber da de de ex- 
pres são, as con du tas e ma ni fes ta ções
que te nham a ní ti da fi na li da de de
con tro lar ou mes mo ani qui lar a for ça
do pen sa men to crí ti co, in dis pen sá vel
ao re gi me de mo crá ti co”, sen do tam- 
bém ofen si vas aos “prin cí pi os cons ti-
tu ci o nais aque las que pre ten dam
des truí-lo, jun ta men te com ins ti tui- 
ções re pu bli ca nas, pre gan do a vi o lên- 
cia, o ar bí trio, o des res pei to aos di rei- 
tos fun da men tais”, plei te an do a ti ra- 
nia. Es sas ma ni fes ta ções tra zem, nes- 
tes tem pos de pan de mia, um gra va me
a mais: o ne ga ci o nis mo ter ra pla nis ta
das me di das di ta das pe la ci ên cia em
um mo men to que es sa é a úni ca ba li- 
za ra ci o nal an te tan tas per ple xi da des,
com gran de pre juí zo à so lu ção não
far ma co ló gi ca do dis tan ci a men to so- 
ci al co mo res pos ta à dis se mi na ção do
ví rus, cu ja ob ser va ção se gun do as in- 
di ca ções da OMS, foi di ta da pe las nor-
mas sa ni tá ri as pre vis tas nos De cre tos
es ta du ais, de obri ga to ri e da de re co- 
nhe ci da pe lo STF.

Não há so lu ção fo ra da de mo cra cia
e não se tem de mo cra cia quan do os
va lo res e os di rei tos hu ma nos são des- 
res pei ta dos. A obri ga ção do po der pú-
bli co é ga ran tir a de mo cra cia, a vi da e
a saú de do ci da dão, pro te gen do-o
epi de mi o ló gi ca e as sis ten ci al men te,
pa ra que não se te nha a pro te ção in- 
su fi ci en te dos di rei tos fun da men tais.
As ins ti tui ções de mo crá ti cas es tão
aten tas e vi gi lan tes. Di ta du ra nun ca
mais!

RO DRI GO RAI NHA
His to ri a dor e Pro fes sor da Es tá cio  

Iso la men to so ci al e
as pec tos fi nan cei ros 

A Ida de Mé dia e a Ida de An ti ga não ti ve ram uma pan de mia,
pois não exis tia, na que le mo men to, es sa con cei tu a ção. A ex pres- 
são la ti na era cha ma da de pes te ou pra ga e is so ocor reu nos dois
pe río dos his tó ri cos. Elas eram tra ta das co mo um as pec to per so- 
na li zá vel, uma ideia de que a mor te e a ago nia da do en ça es ti ves- 
sem che gan do jun tas. Es sa sen sa ção fí si ca po de ser pen sa da co- 
mo no tó ria, e cla ra, é pos sí vel ob ser var a do en ça ca mi nhan do,
che gan do de ci da de em ci da de, de re la to em re la to.

Co mo não dei xa vam de acon te cer em pou cas ge ra ções, a tra di- 
ção oral con ta va co mo as ma ze las se mo vi am e eram avas sa la do- 
ras. As pra gas atin gi am, prin ci pal men te, as gran des e po de ro sas
ci da des – afi nal de con tas eram as re giões mais po pu lo sas, as mais
su jas e as que ti nham mais in te ra ção. As gran des áre as ru rais ti- 
nham ou tros fla ge los, mas a pes te é uma do en ça de so ci e da des es- 
ta be le ci das, de ci da des gran des, de co mér cio e do de sen vol vi- 
men to, quan to mai or mais avas sa la do ra. Cons tan ti no pla, em Ro- 
ma, de pois, na Ida de Mé dia, em Gê no va, Ve ne za, Pa ris, Por to,
Lon dres, en tre ou tras são gran des exem plos. Pa ra es sas po pu la- 
ções oci den tais, a pes te sig ni fi ca va gran des si nais: si nal de que al- 
go deu er ra do, anún cio do fim do mun do – vá ri as ve zes se ape ga- 
ram ao apo ca lip se pa ra a ex pli car o ca va lei ro da do en ça e da mor- 
te, ca mi nhan do jun tos vin do tra zer o ter ror e o ex tin ção da Ter ra.
Pa ra ten tar es tan car es sas ma ze las, as fór mu las re cor ren tes eram
tran car uma ci da de, um rei ou um se nhor não dei xa va que nin- 
guém saís se da mu ra lha pa ra não le var a pes te. Sen do as sim, o iso- 
la men to so ci al sem pre foi vis to co mo uma so lu ção…

A mais fa mo sa das pes tes me di e vais acon te ceu a par tir do sé- 
cu lo XIV na Eu ro pa Oci den tal e tem um nú me ro que cha ma aten- 
ção, 2/3 da po pu la ção ha via mor ri do em de tri men to da Pes te – es- 
se nú me ro não tem sen ti do, não exis tem cen sos que pro vem is so,
mas um con jun to de in di ca ti vos mos tram uma es tag na ção do
cres ci men to po pu la ci o nal, o que já é al go mui to gran de. Mas o
que acon te ceu? A Eu ro pa ao lon go dos sé cu los X – XII vi nha ten do
um for te cres ci men to econô mi co e, com is so, au men tou as ro tas
de co mér cio e as tro cas de pro du tos além de pes so as, co mo há
mui to não se via.  Acon te ce que quan do po pu la ções com me nos
con ta to se en con tram sem pre tro cam mui to mais do que co mér- 
cio, tro cam seus ger mes, ví rus, va ri a ções ab so lu ta men te gi gan- 
tes cas, e que de uma po pu la ção pa ra ou tra a de fe sa ain da não es tá
or ga ni za da. Por con ta de to dos es tes fa to res, o cor po aca bou so- 
fren do um mo men to até apren der co mo com ba ter tais “ini mi- 
gos”. Mui tas ve zes, os há bi tos hu ma nos pre ci sa ram ser re cons- 
truí dos pa ra dar sen ti do aque la no va for ma de ata que. Afi nal, ho je
é qua se im pen sá vel em não to mar um ba nho co mo um ges to de
hi gi e ne e que não de ve mos co mer nos sas co mi das com as mãos.
Con tu do, du ran te a Ida de Mé dia, al guns de fen di am que ba nhos
eram uma for ma pe ri go sa de pra ze res e era mui to co mum co mer
com as mãos. Ab sur do, não, só era um ou tro mun do.

En fim, há bi tos de hi gi e ne ques ti o ná veis, au men to das pes so as
con cen tra das nas gran des ci da des, cir cu la ção de mer ca do ri as e
no vos ví rus, ba ci los, bac té ri as, ge ra ram um con jun to de ci clos ao
lon go dos sé cu los XIV e XV cha ma dos de pes tes.  En ga na-se quem
ima gi na que só acon te ceu um só epi só dio, fo ram vá ri os, di ver sos.
Es tas do en ças sur gi am, iam em bo ra e, de pois, vol ta vam. De sa pa- 
re ci am e re a pa re ci am com uma fú ria gi gan tes ca.  Seu mai or fa tor?
Não pou pa va nin guém, uma pin tu ra fa mo sa fa la da dan ça da
mor te e co mo ela le va va reis e rai nhas, le va va prin ce sas e cam po- 
ne ses, clé ri gos e pe ca do res.  A mor te ron da va…

De fa to, apon ta-se em du as pes ti lên ci as fun da men tais uma
mais mor tí fe ra e a ou tra mais hor ren da.  A mor tí fe ra é a pes te pul- 
mo nar, a pes soa tos sia e bo ta va san gue e mor ria por pro ble mas
de cor ren tes da fra que za dos pul mões, a ou tra a pes te ne gra, nes ta
sur gi am fe ri das enor mes nos gân gli os in fla ma dos e es tes cus pi am
um pus es cu ro e fe do ren to, me nos agres si va no con tá gio, mas um
ter ror…. Aliás co mo sem pre, é bom lem brar que o me do e a do en- 
ça sem pre an dam co la das!!! Es se con tra pon to é im por tan te, vi ver
em nú cle os ur ba nos e cen tros de con cen tra ção é es tar sub me ti do
a pro ble mas com a hi gi e ne – os es go tos, os ra tos e as ba ra tas são
com pa nhei ros fiéis e vo lu mo sos, ana li san do bem, a do en ça e um
mal re cor ren te, pois nos so cor po a com ba te e a re com ba te. Es te
ci clo é um du e lo sem fim…  o que va ria é o que te mos pa ra com ba- 
ter…  Já se ten tou ora ção, os con tos de fa da já fa la ram de he róis
que vi nham pa ra com ba ter, mú si cas, san tos, até um flau tis ta que
le va va os ra tos…  Os ga tos já fo ram acu sa dos e so fre ram mas sa- 
cres, mu lhe res fo ram quei ma das por dis se mi nar a pes te, e até os
ju deus que ti nham um há bi to de um ba nho se ma nal e se con ta- 
mi na vam me nos, por is so, fo ram con de na dos.  A par tir do sé cu lo
XVI pas sa mos a abrir os cor pos, es tu dá-los, a ci ên cia, os sa ni ta ris- 
tas, as va ci nas….  Mui to já fi ze mos, mas nun ca de ve mos du vi dar,
no vas do en ças sem pre vi rão.

São Luís, sexta-feira, 24 de abril de 2020
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Paulo Soares

Segundo o Governo Federal, eles serão distribuídos em
São Luís, Imperatriz, Presidente Dutra e Coroatá

100 novos leitos de UTI são entregues
ao Maranhão para combate à Covid-19

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

Auxílio emergencial gera
denúncia de fraudes

Beneficiários do programa Bolsa
Família, que têm direito ao auxí-
lio emergencial concedido pelo
Governo Federal a famílias de
baixa renda, estão enfrentando di-
ficuldades para receber o benefí-
cio 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 cor-
respondente 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 funcio-
nando”, 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 sa-
cado, no dia 20 mesmo, por al-

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 Ocor-
rência (B.O) e que voltasse ao
banco. Afirmou que, com esse do-
cumento, eu iria receber”.

Suely Solange afirmou que
suspeita de que haja funcioná-
rios do banco desviando di-
nheiro 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 Deo-
doro 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 contem-
plada e não consegue receber.

A dona de casa maranhense
providenciou o Boletim de Ocor-
rência 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 nova-
mente, para ver o que eles vão
me dizer”, disse.  

Até o fechamento desta edição,
a Assessoria de Imprensa da Caixa
não havia se pronunciado.  �

Dona de casa maranhense cadastrada no Bolsa Família, com direito ao
auxílio, foi informada que seu dinheiro foi sacado em outro estado

8 CIDADES São Luís, 25 e 26 de abril de 2020. Sábado/Domingo  O Estado do Maranhão

O
estado do Maranhão vai
receber do Governo Fe-
deral 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 Ma-
cieira, 30 no Hospital das Clínicas –
HCI e 10 no Hospital da Mulher); em
Timon, vão ser 10 leitos para o Hos-
pital Regional Alarico Pacheco. Im-
peratriz vai receber 10 leitos no Hos-
pital 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 Co-
roatá, vão ser entregues 10 leitos.

Além do Maranhão, serão bene-
ficiados os estados do Acre, Alagoas,
Ceará, Pará, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e São Paulo. Des-
ses, cinco estão com suas capitais
em estado de emergência, in-
cluindo o Maranhão, devido ao nú-

mero de casos confirmados acima
da média nacional. Ao todo, são 61
hospitais distribuídos em 24 muni-
cípios, que receberão reforço do
Governo Federal.

O Ministério da Saúde já havia
disponibilizado 322 leitos em ou-
tras duas ocasiões no mês de abril
que contemplaram os estados de
São Paulo, Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Bahia e Piauí. Ao todo, soma-
dos aos primeiros 322 leitos, foram
habilitados 1.456 leitos para com-
bater à pandemia em todo o país.

Mais leitos
Através de nota, a Secretária de Es-
tado da Saúde (SES) informou que
estão em curso obras para implan-
tação 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, Hospi-
tal 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) lei-
tos exclusivos para Covid-19 na rede
pública de gestão do Governo do Es-
tado, até o final de maio. Destes, 255
serão UTI. Ressaltando a quanti-
dade 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 rei-
tor da Universidade Federal do Ma-
ranhão, Natalino Salgado, informou
que o Hospital Universitário dis-
ponibilizará 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 gra-
ves ou que estão em condições de
receber alta da Unidade de Trata-
mento Intensivo para finalizarem a
recuperação. �

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

Reprodução
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Dois integrantes de bando espe-
cializado a roubo nas estradas do
interior do estado foi preso du-
rante cerco da polícia na sexta-
feira, 24, na cidade de Dom Pe-
dro. Com os bandidos, foram
apreendidos arma de fogo e pro-
dutos 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 fi-
zeram incursões nessa localida-
de e os criminosos foram presos.

Na delegacia ficou constata-
do que os detidos fazem parte
da quadrilha que está atacan-
do ônibus nessa região. No úl-
timo dia 17, dois integrantes
desse bando já  t inham sido
preso e também portavam ar-
mas de fogo.�

Presos suspeitos 
de roubar ônibus 
Bando de criminosos agiram no município
de Dom Pedro  e portavam arma de fogo

Mundo

Líderes mundiais 
lançam plano da OMS
para conter Covid-19 

ROMA

As mortes da epidemia de Covid-
19 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 confir-
mados é de 192.994, o terceiro

maior do mundo, atrás de EUA e
Espanha.

As pessoas registradas como
atuais portadoras da doença dimi-
nuíram das 106.848 de quinta-feira
para 106.527, o quinto recuo diá-
rio consecutivo.

Na sexta-feira, havia 2.173 pes-
soas em tratamento intensivo,
menos do que as 2.267 do dia an-
terior, o que manteve um declínio
duradouro. Dos infectados inicial-
mente, 60.498 foram declarados re-
cuperados, 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.�

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

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

GENEBRA/ZURIQUE

Líderes mundiais prometeram na
sexta-feira, 24, acelerar os trabalhos
em exames, remédios e vacinas con-
tra o Covid-19 e compartilhá-los em
todo o mundo, mas os Estados Uni-
dos não participaram do lançamen-
to da iniciativa da Organização Mun-
dial 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 vi-
deoconferência para lançar o que a
OMS divulgou como uma “colabo-
ração histórica” para combater a
pandemia.

O objetivo é acelerar o desenvol-
vimento de remédios, exames e va-
cinas seguros e eficazes para evitar,
diagnosticar e tratar a Covid-19, a
doença pulmonar causada pelo no-
vo coronavírus –-e garantir acesso
igualitário a tratamento para ricos
e pobres.

“Estamos enfrentando uma
ameaça comum que só podemos
derrotar com uma abordagem co-
mum”, disse o diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, du-

rante a reunião virtual.
“A experiência nos diz que, mes-

mo quando as ferramentas estão dis-
poníveis, não foram disponibiliza-
das igualmente para todos. Não po-
demos permitir que isso aconteça”.

A presidente da Comissão Euro-
peia, 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 in-
tensificar 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 Mé-
dio e das Américas também partici-
param 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 ques-
tão, não deveria haver dúvidas so-
bre nossa determinação em lidar
questões de saúde globais, incluin-
do a atual crise de Covid”, disse ele
por email. �

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

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 quan-
tidade de vítimas do detido.

A polícia informou que a pri-
são ocorreu em cumprimento de
ordem judicial expedida pela co-
marca de Urbano Santos. No de-
correr 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-

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 di-
nheiro na conta bancária do de-
tido e essa empreitada criminosa
vinha sendo realizada há bas-
tante tempo.

Foragidos
Três foragidos foram presos pela
Polícia Militar na Grande Ilha,
no último dia 23, e um dos deti-
dos foi Elder Pinto dos Santos,
de 32 anos. �

Criminoso levado
para o Complexo
de Pedrinhas
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ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

B
rigas entre integrantes de
facções criminosas rivais no
bairro do Gapara, área Ita-
qui-Bacanga, segundo a

polícia, já resultaram em dois assas-
sinatos em menos de 48 horas. Um
dos casos ocorreu no decorrer da ma-
drugada de sexta-feira, dia 24, e a ví-
tima 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 Segu-
rança (Ciops), que estava ocor-
rendo um tiroteio promovido por
faccionados nas proximidades do
ponto final do coletivo Gapara.

Os militares quando chegaram
ao local encontraram morto Jose-
nir do Vale em plena via pública.
Os peritos do Instituto de Crimi-
nalística (Icrim) também foram
acionados e constataram que ha-
via marcas de tiros na cabeça da
vítima. O corpo foi removido pa-
ra o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiado
e, na manhã de sexta-feira, libe-
rado para os familiares.

Os policiais ainda realizaram
rondas na localidade, mas não
conseguiram prender os suspei-
tos. Há informações que está ocor-
rendo uma rivalidade entre os fac-
cionados da Vila Embratel e do
Gapara, mas, o caso está sendo in-
vestigado pela equipe da Superin-
tendência de Homicídio e Prote-

ção a Pessoas (SHPP). Inclusive,
no decorrer dos próximos dias, as
testemunhas serão ouvidas.

Ainda na mesma noite foi pre-
so um homem, de 20 anos, na Ci-
dade Olímpica. A polícia infor-
mou que ele foi preso portando
uma arma de fogo e declarou que
iria em companhia de outros fac-
cionados até o bairro do Gapara
para vingar a morte de um inte-
grante de facção criminosa, iden-
tificado 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 ple-
na via pública e os acusados toma-
ram rumo ignorado. Os militares fo-
ram 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 ou-
tro bairro. A SHPP também está in-
vestigando 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 duran-
te um assalto e veio a falecer na
quinta-feira, 23, no Hospital Muni-
cipal Socorrão I, no Centro.

O Bombeiro estava vindo do ser-
viço e antes de chegar em casa foi
abordado por dois bandidos. Ele
reagiu ao assalto e acabou sendo al-
vejado no braço e no abdômen.�

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

País tem registrado elevação em novos casos de coronavírus

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

hospitais
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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 

O
presidente da Assem-
bleia Legislativa do Ma-
ranhão, deputado Othe-
lino Neto (PCdoB),

participou e conduziu uma reunião
por videoconferência, nesta sexta-
feira, 24, com representantes do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de En-
sino do Maranhão (Sinepe) e
Associação dos Pais ou Responsá-
veis de Alunos, com o objetivo de
incentivar o diálogo sobre a pro-
posta de redução dos valores das
mensalidades escolares, em razão
da suspensão das aulas presen-
ciais, por conta da pandemia do
novo coronavírus. 

O deputado Rildo Amaral (Soli-
dariedade), 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 in-
cluindo as instituições de ensino
superior, também participaram da
discussão, Além do Ministério Pú-
blico 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 en-
tendimento sobre o assunto, por
meio do diálogo entre as partes
envolvidas. O presidente da Alema
pontuou que, com a suspensão
das aulas presenciais, há natural-
mente redução de custos, pois os

alunos, professores e corpo admi-
nistrativo 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 so-
ciedade, preservando os direitos
dos milhares de alunos do Mara-
nhão. Nós temos sido constante-
mente provocados por pais e es-
tudantes, para que tomássemos
uma posição com relação a esse
tema”, disse.

Othelino reforçou, ainda, que o
momento exige um esforço con-
junto 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 en-
tendimento, nós, que estamos pro-
visoriamente nessa posição de
poder tomar algumas decisões, se-
remos reconhecidos na história
como agentes públicos ou da ini-
ciativa privada que, a partir do bom
senso e do entendimento, conse-
guiram chegar a um ponto que be-
neficiou 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. �

Discussão remota envolveu o parlamento estadual, MP e Procon 
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Íntegra em oestadoma.com/483355

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 gulo-
seimas foram doadas pelas Lojas
Americanas.    

A ação foi novamente coorde-
nada pelo diretor-presidente do ins-
tituto, José Antônio de Jesus Santos.
Ele destacou. mais uma vez, a satis-
fação de proporcionar alegria a cen-

tenas de crianças em situação de vul-
nerabilidade social. “São várias ações
ao longo do ano em prol do público
infantil. E mais uma vez consegui-
mos 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 as-
sistidas pelo instituto.

Devido ao seu alcance social, as
atividades do Idescma atraem nú-
mero crescente de parceiros, princi-
palmente na iniciativa privada, que
colaboram com doações diversas. �

Instituto distribui
kits de chocolate
em comunidade 
Foram contemplados um total de 220 crianças
e 15 voluntários em mais um trabalho social  



oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 3

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

Qual a prin ci pal pre o cu pa ção do Go -
ver no nes te mo men to?

Te mos acom pa nha do as con sequên ci -
as da do en ça no mun do in tei ro. O que
tem si do fei to pa ra mi ni mi zar es ses
im pac tos?

Quais são os prin ci pais de sa fi os que o
Ma ra nhão en fren ta ho je?

Na sua ava li a ção, co mo a pan de mia
tem im pac ta do a vi da dos ma ra nhen -
ses?

Em meio às in cer te zas e ob ser van do o
ce ná rio mun di al, o que po de mos es pe -
rar do fu tu ro?

ENTREVISTA CARLOS LULA

“Vamos vencer essa
batalha juntos”

O
mun do vi ve uma sé rie de in- 
cer te zas di an te da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus.
En quan to man têm a es pe- 

ran ça pe la des co ber ta da cu ra da Co- 
vid-19, lí de res de go ver no bus cam
for mas de mi ni mi zar os im pac tos da
do en ça. No Bra sil, es ta dos co mo o
Ma ra nhão que co me ça ram a lu ta in- 
ves tin do em me di das de pre ven ção,
ho je atu am tam bém na ex pan são da
re de hos pi ta lar e cri a ção de no vos lei- 
tos pa ra dar con ta da de man da por as- 
sis tên cia.

À fren te da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de, o se cre tá rio Car los Lu la vi ve di- 
a ri a men te os de sa fi os im pos tos pe lo
avan ço da do en ça. Des de o iní cio da
pan de mia, o Go ver no do Ma ra nhão
tem in ves ti do es for ços pa ra com ba ter
a Co vid-19 no es ta do e pro te ger os
ma ra nhen ses. So bre de sa fi os, ações e
pers pec ti vas, o se cre tá rio Car los Lu la
con ver sou com a equi pe de O Im par- 
ci al.

O que a gen te tem acom pa nha do é
um mo vi men to mui to gran de de pes- 
so as nas ru as e, ao mes mo tem po, a
de man da por aten di men to que vem
cres cen do a ca da dia mais. Se as pes- 
so as não se cons ci en ti za rem que es ta- 
mos vi ven do uma cri se sa ni tá ria gra- 
vís si ma, a gen te não con se gue re du zir
a as cen dên cia da cur va. Te mos pra ti- 
ca men te me ta de da po pu la ção ain da
nas ru as e es se ce ná rio po de pro vo car
um es go ta men to da re de hos pi ta lar,

mes mo que o go ver no ve nha fa zen do
de tu do pa ra am pli ar a ca pa ci da de de
aten di men to.

No Ma ra nhão, o Go ver no tem in- 
cen ti va do o iso la men to so ci al co mo
uma das prin ci pais me di das pre ven ti- 
vas e re a li za do ações de fis ca li za ção
aos es ta be le ci men tos. Além dis so, en- 
tre ou tras ações, se gui mos ex pan din- 
do a nos sa ca pa ci da de de aten di men- 
to em to do o es ta do, com o au men to
no nú me ro de lei tos ex clu si vos pa ra
ca sos da do en ça, a aqui si ção de equi- 
pa men tos e a con tra ta ção de pro fis si- 
o nais de saú de. É mui to tris te ver que
a do en ça tem le va do vi das de co nhe- 
ci dos, fa mi li a res e ami gos. En tão ca da
me di da que pla ne ja mos e to das as de- 
ci sões que to ma mos é pen san do em
sal var vi das, pois pa ra nós, to da vi da
im por ta.

Os nos sos lei tos de UTI e en fer ma- 
ria es tão com per cen tu al de ocu pa ção
mui to al to. En tão o nos so prin ci pal
de sa fio é con ti nu ar ex pan din do a
nos sa re de de aten di men to e ao mes- 
mo tem po ten tar re du zir a de man da
pe la as sis tên cia hos pi ta lar, o que só é
pos sí vel com a con tri bui ção da po pu- 
la ção. O iso la men to so ci al é a for ma
mais efi caz de con ter a trans mis são e,
as sim, acha tar a cur va de cres ci men to

dos ca sos con fir ma dos, evi tan do que
um gran de nú me ro de pes so as bus-
quem ao mes mo tem po a as sis tên cia
hos pi ta lar. Ao re du zir o con tá gio, são
mai o res as chan ces da re de de saú de
con se guir aten der a de man da.

A ca da re a li da de a do en ça tem im- 
pac tos di fe ren ci a dos. Os pro fis si o nais
que tra ba lham nas uni da des de saú- 
de, por exem plo, ao de sen vol ver sua
mis são de sal var vi das vi vem uma so- 
li dão tal vez nun ca an tes sen ti da. Pa ra
mim, é mui to di fí cil ao fi nal de um dia
com pli ca do não po der con tar com
um abra ço da mi nha es po sa e dos
meus fi lhos. Há aque les que pre ci sam
tra ba lhar pa ra ga ran tir o sus ten to da
fa mí lia, e mes mo os que po dem fi car
em ca sa, es tão vul ne rá veis aos im pac- 
tos que o iso la men to pro vo ca.

Va mos ven cer es sa ba ta lha. Com a
con tri bui ção da po pu la ção e os in ves- 
ti men tos que es ta mos fa zen do va mos
mi ni mi zar os im pac tos da do en ça no
nos so es ta do. Em to do o mun do, o en- 
fren ta men to a es sa pan de mia tem
dei xa do li ções e re for ça do que a vi da é
o bem mais pre ci o so que te mos. Meu
de se jo é que, quan do tu do pas sar,
pos sa mos nos abra çar no va men te e
ja mais es que cer o quan to es se ges to
fez fal ta em nos sas vi das.

AÇÕES DE COMBATE

Transparência  recomendada a municípios

RECOMENDAÇÕES FORAM ENCAMINHADAS VIA SES AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MARANHÃO

Com o ob je ti vo de con fe rir mai or
trans pa rên cia aos gas tos pú bli cos
com as ações de com ba te ao no vo co- 
ro na ví rus, o Go ver no do Es ta do en ca- 
mi nhou aos mu ni cí pi os ma ra nhen ses
ori en ta ções em re la ção ao gas to dos
re cur sos re ce bi dos. As re co men da- 
ções fo ram en ca mi nha das via Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de (SES) ao
Con se lho de Se cre tá ri os Mu ni ci pais
de Saú de do Ma ra nhão, e con si de ram
su ges tões de ofí cio da Pro cu ra do ria-
Ge ral de Jus ti ça (PGJ).

O ofí cio da Se cre ta ria de Es ta do da
Saú de aos mu ni cí pi os ma ra nhen ses
re co men da que se jam ado ta das pro- 
vi dên ci as co mo aber tu ra de con ta es- 
pe cí fi ca pa ra ca da re cur so pú bli co a
ser re ce bi do e o en ca mi nha men to ao
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão de
in for ma ções acer ca de re cur sos re ce- 
bi dos, com in di ca ção do va lor e da dos
ban cá ri os.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, des ta ca o com pro mis so

do Go ver no do Es ta do com a trans pa- 
rên cia. “Tra va mos di a ri a men te uma
ba ta lha pa ra re a li za ção de obras e
ações pa ra de en fren ta men to des ta
pan de mia. É im por tan te des ta car que
es ta mos ze lan do pe lo bom gas to e pe- 
la trans pa rên cia no uso dos re cur sos
pú bli cos pa ra com ba ter mos a do en ça
no Ma ra nhão, uma pos tu ra que vem
sen do ado ta da des de o iní cio da ges- 
tão do go ver na dor Flá vio Di no”, res- 
sal ta o se cre tá rio.

As re co men da ções da

SES aos mu ni cí pi os

se guem as ori en ta ções

da Pro cu ra do ria-Ge ral

de Jus ti ça pa ra ga ran tir

a trans pa rên cia nos

gas tos com as ações de

com ba te e pre ven ção da

Co vid-19 no es ta do.

“A trans pa rên cia é fun da men tal e
ga nha for ça no pe río do do Co vid-19
que, por um la do pre ci sa de ações
mais ágeis do po der pú bli co e, por ou- 
tro, com uma trans pa rên cia mais efi- 
caz, es pe cí fi ca des ses re cur sos, pa ra
que os ór gãos de con tro le e o pró prio
ci da dão pos sam acom pa nhar re mo- 
ta men te os va lo res re ce bi dos e a for- 
ma de sua uti li za ção, afi nal fle xi bi li za- 
ção na con tra ta ção não sig ni fi ca au- 
sên cia de mo ni to ra men to”, diz tre cho
do do cu men to da Pro cu ra do ria-Ge ral
de Jus ti ça.

ATENDIMENTO

Hospital de Balsas
mantém capacitação

A UNIDADE POSSUI 10 LEITOS DE UTI, SENDO 2 ISOLAMENTOS

Lo ca li za do na re gião Sul do Ma ra nhão, o Hos pi tal Re- 
gi o nal de Bal sas é uma das uni da des de re fe rên cia no es- 
ta do pa ra tra ta men to de pa ci en tes com sus pei ta ou di- 
ag nós ti co da Co vid-19. Nas úl ti mas se ma nas, a uni da de
de saú de in ten si fi cou as ati vi da des de trei na men to com
as equi pes so bre atu a li za ção de pro ce di men tos e cui da- 
dos na pre ven ção e com ba te à pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus.

O di re tor do hos pi tal, Eli a be Wanderley, ex pli ca que
as ati vi da des fre quen tes re for çam a im por tân cia de prá- 
ti cas de pre ven ção e con tro le da dis se mi na ção do no vo
ví rus. “São me di das que acom pa nham o pro to co lo de
aten di men to re co men da do pe lo Go ver no do Es ta do, a
Or ga ni za ção Mun di al de Saú de e o Mi nis té rio da Saú de.
Os trei na men tos re for çam prá ti cas de se gu ran ça da saú- 
de de to da equi pe e tam bém dos pa ci en tes”, des ta cou
Eli a be.

Hi gi e ni za ção cor re ta das mãos, uso ade qua do dos
equi pa men tos de pro te ção in di vi du al, bo as prá ti cas de
ge ren ci a men to dos re sí du os de saú de fo ram os prin ci- 
pais tó pi cos abor da dos pe la equi pe do Nú cleo de Edu- 
ca ção Per ma nen te du ran te os trei na men tos, co mo ex- 
pli ca a co or de na do ra do se tor, Ca mi la de An dra de Sil va.

“Ini ci a mos os trei na men tos do mês de maio com os
pro fis si o nais da lim pe za abor dan do ca rac te rís ti cas da
Co vid-19, for mas de trans mis são, pe río do de in cu ba ção,
tra ta men to, me di das de pre cau ção pa ra ae ros sóis e
con ta to. To dos os pro fis si o nais que vão li dar di re ta men- 
te com os pa ci en tes aco me ti dos com a do en ça ou nos
es pa ços de iso la men to es tão sen do con ti nu a men te pre- 
pa ra dos pa ra en ten der me lhor co mo de vem pro ce der
tan to na lim pe za, se gu ran ça e as sis tên cia”, dis se a co or- 
de na do ra.

COMBATE

Governo amplia ações 
no sistema prisional

 SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS

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

In ten si fi can do ain da mais as ações de pre ven ção à
trans mis são do co ro na ví rus (Co vid-19) no sis te ma pri si- 
o nal do Ma ra nhão, o Go ver no do Es ta do, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten ciá ria
(SE AP), se gue re a li zan do as me di das de saú de e sa ni tá- 
ri as nas 45 uni da des pri si o nais. As me di das, ado ta das
pe la Se ap nas úl ti mas se ma nas, são ain da mais ri go ro- 
sas pa ra aten der os pa drões de hi gi e ne. Es tão sen do fei- 
tas, por exem plo, ações de sa ni ti za ção de su per fí ci es co- 
mo pi sos e pa re des dos es ta be le ci men tos pe nais.

A sa ni ti za ção, subs tân cia quí mi ca que com ba te ví rus,
bac té ri as, fun gos e áca ros, es tá sen do apli ca da nos lo- 
cais de con ví vio dos in ter nos co mo ce las e pá ti os, ga ran- 
tin do a pro te ção por 90 di as in ter na men te e 30 di as ex- 
ter na men te.

“Es ta mos in ten si fi can do ain da mais as ações em pre- 
ven ção ao Co ro na ví rus, elas se es ten dem a am pli a ção
dos ser vi ços de sa ni ti za ção, de saú de, va ci na ção, hi gi e- 
ni za ção, tu do pa ra ga ran tir os pa drões dos ór gãos de
saú de”, des ta ca o se cre tá rio de Es ta do de Ad mi nis tra ção
Pe ni ten ciá ria, Mu ri lo An dra de de Oli vei ra.

A cam pa nha va ci nal con tra a gri pe in flu en za (H1N1)
ocor re nas Uni da des Pri si o nais de Res so ci a li za ção que
in te gram o Com ple xo Pe ni ten ciá rio São Luís,  na Pe ni- 
ten ciá ria Re gi o nal São Luís e em mais 15 uni da des no in- 
te ri or do es ta do, ten do as sim mais de 4 mil in ter nos já
imu ni za dos em to do Ma ra nhão.

Em ca rá ter pre ven ti vo, a Se ap am pli ou os aten di men- 
tos mé di cos com a for ça-ta re fa de du as “equi pes vo lan- 
tes”, que in clui mé di cos, en fer mei ros e téc ni cos de en- 
fer ma gem, pro fis si o nais que tra ba lham em plan tões pa- 
ra aten di men to nas uni da des da ca pi tal. O sis te ma pri si- 
o nal con ta com Nú cleo de Saú de com 21 lei tos, cor po
téc ni co, am bu lân ci as de emer gên cia, re a li za ção de exa- 
mes de la bo ra tó rio e de raio-x.

São Luís, domingo, 26 de abril de 2020

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


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

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

MATHEUS WER NECK

CHAPADINHA

Presos suspeitos de
corrupção no Detran
SAULO DUAILIBE

A
Po lí cia Ci vil do Es ta do do Ma- 
ra nhão, na ma nhã de on tem, 
sá ba do (25), de fla grou a pri- 
mei ra eta pa da Ope ra ção 

“De cal que” e pren deu cin co pes so as 
sus pei tas de en vol vi men to em um es- 
que ma de cor rup ção na ci da de de 
Cha pa di nha, dis tan te cer ca de 250 km 
da ca pi tal ma ra nhen se.

Na opor tu ni da de, fo ram cum pri- 
dos cin co man da dos de pri são tem- 
po rá ria e cin co man da dos de bus ca e 
apre en são. Fo ram pre sos três ser vi do- 
res efe ti vos do De par ta men to Es ta du- 
al de Trân si to (De tran) do Ma ra nhão.

Os dois são in ves ti ga dos pe la prá ti- 
ca de as so ci a ção cri mi no sa, cor rup- 
ção pas si va ma jo ra da e fal si da de ide-

CINCO PESSOAS FORAM PRESAS DURANTE A OPERAÇÃO INTITULADA “DECALQUE”

POLÍCIA CIVIL

o ló gi ca ma jo ra da.
Uma mu lher é a ter cei ra in ves ti ga- 

da. Con tra ela pe sam as sus pei tas de 
as so ci a ção cri mi no sa e in ser ção de 
da dos fal sos em sis te mas de in for ma- 
ção. Ela é ser vi do ra ter cei ri za da da 
uni da de do De tran em Cha pa di nha.

O quar to en vol vi do que foi pre so na 
Ope ra ção De cal que, atu al men te exer- 
ce a fun ção de des pa chan te, es te é in- 
ves ti ga do pe la prá ti ca de as so ci a ção 
cri mi no sa, con tra ven ção pe nal de 
exer cí cio ile gal de pro fis são, usur pa- 
ção de fun ção pú bli ca ma jo ra da, cor- 

rup ção ati va ma jo ra da e fal si fi ca ção 
de do cu men to pú bli co. To dos os de li- 
tos, em re la ção a to dos os pre sos, fo-
ram pra ti ca dos em con ti nui da de.

Em re la ção ao úl ti mo pre so, foi la-
vra do, ain da, Au to de Pri são em Fla- 
gran te em ra zão de pos se ile gal de ar- 
ma de fo go.

A Po lí cia Ci vil em Cha pa di nha dis- 
põe de dis que de nún cia cu jo nú me ro 
é (98) 98145-4350 pa ra mais in for ma- 
ções so bre os sus pei tos e os cri mes 
pra ti ca dos du ran te o es que ma de cor- 
rup ção.

NO FACEBOOK

Homem oferece emprego em troca de sexo

EM UM DOS CASOS, ELE ESTARIA SE PASSANDO POR UM MÉDICO E OFERECIA EMPREGOS MEDIANTE A SEXO COM AS CANDIDATAS

DIVULGAÇÃO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão pren- 
deu, no fim da se ma na pas sa da, na úl- 
ti ma quin ta-fei ra (23), um ho mem
sus pei to de pra ti car di ver sos cri mes,
den tre os quais es te li o na to, ex tor são e
vi o la ção se xu al me di an te frau de. 

Em um dos ca sos, ele es ta ria se pas- 
san do por um mé di co e ofe re cia em- 
pre gos me di an te a se xo com as can di- 
da tas.

De acor do com a po lí cia, os re la tos
das ví ti mas in for mam que ele usa va
per fis fal sos no Fa ce bo ok, on de uti li- 
za va os no mes Le o nar do Vas con ce los

e Tal van ne Mor te gal Fi lho, iden ti fi- 
can do-se nos per fis co mo mé di co de
gran des hos pi tais do Ma ra nhão, pa ra
atrair ví ti mas, mu lhe res a quem ofe re- 
cia va gas de em pre go.

De pois de atrair e en vol ver as ví ti- 
mas, pra ti ca va atos se xu ais e os fil ma- 
va usan do uma câ me ra es con di da no
quar to. Pos te ri or men te, pas sa va a exi- 
gir das ví ti mas va lo res em es pé cie pa- 
ra não di vul gar os ví de os em re des so- 
ci ais. Além dis so, ad mi nis tra va per fil
usan do o no me e fo tos de uma das ví- 
ti mas mu lhe res pa ra atrair ho mens
ca sa dos e de pois pas sar a ex tor qui-
los.

Com re ceio de te rem su as in ti mi da-
des ex pos tas, as ví ti mas eram for ça- 
das a de po si tar di nhei ro pa ra o in ves- 
ti ga do.

A ação acon te ceu por in ter mé dio
da De le ga cia de Po lí cia de Ur ba no
San tos com apoio ope ra ci o nal da Su- 
pe rin ten dên cia de Po lí cia Ci vil do In- 
te ri or (SP CI). 

Até o mo men to não sa be o nú me ro
de ví ti mas, pois o sus pei to já pra ti ca va
os cri mes há bas tan te tem po con tra
pes so as de di ver sas re giões do Es ta do.

A in ves ti ga ção con ti nua e o sus pei- 
to foi en ca mi nha do ao sis te ma pri si o- 
nal, on de es tá a dis po si ção da jus ti ça.

1) Imu ni da de re for ça da

2) Ba ti men tos pro te gi dos

3) Efei to diu ré ti co

4) In tes ti no sau dá vel

5) Lim pa a pe le

6) Dá ener gia

7) Aju da a ema gre cer

IMU NI DA DE

Be ne fí ci os do li mão
no for ta le ci men to do
sis te ma imu no ló gi co

Na da me lhor do que se re fres car com uma de li ci o sa
li mo na da nos di as de ca lor, não é mes mo? Pois sai ba que
o li mão, além de tra zer sa bor à ro ti na, é um gran de ali a- 
do no for ta le ci men to do sis te ma imu no ló gi co, aju dan- 
do na de fe sa do or ga nis mo con tra di fe ren tes do en ças,
cau sa das por ví rus e bac té ri as. “O li mão é um im por tan- 
te ali a do no re for ço do sis te ma imu no ló gi co, mas é im- 
por tan te des ta car que não exis te ali men to ou nu tri en te
mi la gro so que evi te ou tra te a CO VID-19, do en ça cau sa- 
da pe lo no vo co ro na ví rus”, ates ta a mé di ca Síl via Go- 
mes, car di o lo gis ta e nu tró lo ga.

Por ou tro la do, uma di e ta ba lan ce a da co mo um to do
aju da o or ga nis mo a se man ter pre pa ra do con tra in va- 
so res. Mo ni que Car va lho, co or de na do ra do cur so de
Nu tri ção da Es tá cio São Luís, dá al gu mas ori en ta ções
pa ra quem bus ca for ta le cer o sis te ma imu no ló gi co. “Ali- 
men tar-se di a ri a men te de fru tas e ver du ras é es sen ci al
pa ra quem tem a imu ni da de bai xa. No ca so do li mão,
por ser um ali men to ri co em vi ta mi na C, é um for te nu- 
tri en te no com ba te a gri pe e res fri a dos, pois o áci do as- 
cór bi co (Vi ta mi na C) tam bém pos sui efei tos an ti-in fla- 
ma tó ri os e é uti li za do co mo apoio com ple men tar pa ra
os sin to mas res pi ra tó ri os”, pon tua.

Além da vi ta mi na C, o li mão tem uma sé rie de com- 
po nen tes be né fi cos à saú de. Por exem plo, a vi ta mi na A –
ex ce len te na pro te ção da vi são e da pe le; vi ta mi nas do
com ple xo B – que au xi li am no fun ci o na men to ce re bral e
ain da co la bo ram pa ra afas tar pro ble mas emo ci o nais,
co mo a de pres são; inú me ros mi ne rais, co mo cál cio e
mag né sio – es sen ci ais na pro te ção da saú de dos os sos e
do cé re bro; além de vá ri os áci dos an ti o xi dan tes, que fa- 
zem uma ver da dei ra lim pe za no or ga nis mo e co la bo- 
ram pa ra dar tchau às to xi nas. “O li mão tam bém é ri co
em mi ne rais e vi ta mi na C, além dis so, pos sui subs tân ci- 
as em sua cas ca, co mo os óle os es sen ci ais, que po dem
tra zer be ne fí ci os ex tras, co mo o au xí lio na pre ven ção de
cân cer e a eli mi na ção de to xi nas do or ga nis mo, além de
pos suir uma po ten te ati vi da de an ti o xi dan te”, co men ta
a nu tri ci o nis ta. Ago ra ve ja um re su mo dos 7 prin ci pais
be ne fí ci os do li mão:

Um co po (250ml) de li mo na da por dia já é o bas tan te
pa ra aju dar o or ga nis mo a au men tar a imu ni da de. Es sa
qua li da de re fe re-se, prin ci pal men te, às al tas quan ti da- 
des de vi ta mi na C, um dos nu tri en tes que mais con tri- 
bu em pa ra o bom fun ci o na men to do sis te ma imu no ló- 
gi co.

O li mão é mui to efi caz na di mi nui ção do acú mu lo de
pla cas de gor du ra nas vei as e ar té ri as por con tar com a
pre sen ça de áci dos cí tri cos, po li fe nois e vi ta mi na C, que
dei xam o trân si to li vre pa ra que o san gue pos sa per cor- 
rer o cor po de for ma sau dá vel.

O su co de li mão aju da no bom fun ci o na men to do tra- 
to uri ná rio, o que po ten ci a li za a eli mi na ção de to xi nas.
Por is so, a be bi da tem efei to pu ri fi can te e diu ré ti co.

Além de eli mi nar subs tân ci as tó xi cas, es sa com bi na- 
ção es ti mu la os mo vi men tos in tes ti nais e aju da o fí ga do
a pro du zir a bi le, áci do im por tan te pa ra a di ges tão. A be- 
bi da ain da aju da a ali vi ar sin to mas in de se já veis, co mo
ar dor no estô ma go e dis ten são ab do mi nal.

O su co de li mão é riquís si mo em an ti o xi dan tes, que
tam bém aju dam a man ter a pe le bo ni ta. Es ses agen tes
ali vi am man chas e ru gas ao com ba ter os ra di cais li vres,
res pon sá veis pe lo en ve lhe ci men to pre co ce. As sim, a be- 
bi da ga ran te uma pe le mais re ju ve nes ci da.

Quan do en tra em con ta to com o sis te ma di ges ti vo, o
li mão con fe re mais ener gia ao nos so cor po. A fru ta aju- 
da a me lho rar o hu mor e é efi ci en te até em tra ta men tos
pa ra re du zir a an si e da de.

As pro pri e da des an ti o xi dan tes e de sin to xi can tes do
li mão são es sen ci ais pa ra eli mi nar to xi nas e, as sim, aju- 
dar o cor po a per der pe so. A fi bra pec ti na pro mo ve mai- 
or sa ci e da de, o que re duz aque le de se jo in con tro lá vel de
co mer. Em bo ra o su co não te nha po der de ace le rar o
me ta bo lis mo, um in gre di en te es pe ci al po de aju dar nes- 
se ob je ti vo: o gen gi bre. Co lo que al gu mas las cas do ali- 
men to na be bi da e po ten ci a li ze tam bém to dos os efei tos
an ti-in fla ma tó ri os da água com li mão.

São Luís, domingo, 26 de abril de 2020
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“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

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 recapturá-
la. Acreditamos que ela tente 

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. 

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. 

Mulher acusada de matar empresário 
foge de prisão domiciliar em Balsas

Suspeita de envolvimento na morte do empresário “Chico Paraná”, 
Daiane aproveitou para fugir depois de ser beneficiada com saída 
devido ao novo coronavírus

FOTOS: DIVULGAÇÃO

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.  

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)

Homem é executado por 
motociclista em Caxias

César Brito foi morto a tiros na cidade de Caxias

O bairro do Gapara registrou 
mais um homicídio, na quinta-
feira (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)

Mais um 
homicídio é 
registrado 
no Gapara

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

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)

Encontrado corpo de jovem 
que havia sumido em lago 
de Igarapé Grande

Victor Yago caiu de uma 
barreira dentro do lago e 
desapareceu 

A grande dúvida não
foi tirada por Bolsonaro
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
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.

Supremo suspende MP do 
compartilhamento de dados com IBGE
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.

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 

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. 

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

(AR)

Ex-prefeito de Altamira do Maranhão é encontrado morto
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Reunião virtual discute proposta de 
redução das mensalidades escolares
A videoconferência teve a participação de deputados, Procon, MP, 
representantes das escolas e dos pais
O presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou e conduziu uma reunião 
por videoconferência, na sexta-
feira (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 

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.

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

AO COMBATE AO CORONAVÍRUS 

@detranma          @detranm          @DetranMa

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

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 nociários e no codiano 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.

Caso os órgãos de trânsito retomem suas avidades 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 reparções do Departamento com camisas promocionais do 
Maio Amarelo 2020, além realizar a distribuição de adesivos da 
Campanha nos pontos de vistoria de veículos.

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 esporvos como caminhadas e corridas. No 
entanto, essas avidades 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 aplicavos.

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), ao 
longo dos anos, tem realizado um trabalho bastante significavo 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 conscienzação 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 
conscienzação da sociedade, com o objevo 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). 

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 
colevos e em locais de movimentação, como postos de gasolina, 
entradas de shoppings e supermercados, além da ulização de cards, 
memes, vídeos e áudios nas redes sociais.

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 ulização do aplicavo Maio 
Amarelo Kids, direcionado pra o público infanl, e a inclusão de peças 
de divulgação nos aplicavos da Carteira Digital de Trânsito (CDT) e do 
Sistema de Noficação Eletrônica (SNE).

Fonte : Ministério da Saúde e Agência Brasil

PROTEJA-SE CONTRA 
O CORONA VÍRUS

Mantenha os ambientes 
limpos e bem ventilados.

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

Se estiver doente, evite 
contato físico com outras 
pessoas.

z
z Durma bem e tenha 

uma alimentação 
saudável.

Utilize máscaras caseiras 
em situações de saída de 
sua residência.

Fonte : Ministério da Saúde e Agência Brasil
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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

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.

Homem mata a esposa em 
frente às duas filhas do casal
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 

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.

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
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AIDÊ ROCHA

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, 

investigados pela prática de 
associação criminosa, corrupção 
passiva majorada e falsidade 

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

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. 

Servidores do Detran-MA presos em Chapadinha, quando eram 
conduzidos à unidade prisional do município

Quatro servidores do Detran são presos 
durante operação em Chapadinha

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)

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)
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