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CORONAVÍRUS - LUTO NA IMPRENSA

Jornalismo perde Alfredo Menezes
Morte do cronista esportivo é lamentada por colegas de profissão e entidades
Geral 7

Alfredo Menezes na Redação de O Estado

AL aprova redução de 30%
nas mensalidades escolares
Deputados estaduais aprovaram ainda emenda que estende redução a faculdades particulares;
matéria, que vai a sanção de Flávio Dino, atingirá escolas com mais de 400 alunos.
POLÍTICA 2

De Jesus

No trabalho

Levantamento
Paulo Soares

Isolamento
social tem
queda de 3%
no Maranhão
em abril
Pesquisa realizada pelo jornal
O Globo, com base em relatório
da empresa Google, revela queda no distanciamento social no
estado em abril. CIDADES 5

“Lockdown”

Policiais
militares
têm receio
de contrair
Covid-19
Três policiais miltares morreram em menos de sete dias com
suspeita do novo coronavírus e
há denúncia de "homens" da
tropa com sintomas. CIDADES 6

Medida
de caráter
extremo pode
ser adotada
em São Luís

Desrespeito ao uso de máscaras

Flávio Dino disse que medida
deve ser adotada no próximo
mês para estancar o crescimento do número de casos do
novo coronavírus. POLÍTICA 3

Algumas pessoas que estão nessa parada de ônibus, em frente ao Terminal de Integração da Praia Grande, estão
desobedecendo a obrigatoriedade do uso de máscaras, conforme prevê decreto estadual, de 20 de abril. CIDADES 6
Paulo Soares

Acidente

Comorbidades

Violência
assusta no
interior
com crimes
bárbaros

Diabetes,
hipertensão
e obesidade
avançam
no Brasil

Em Palmeirândia, três pessoas
foram degoladas e uma morta
a tiros, enquanto em Presidente Dutra, a polícia registrou um
feminicídio. POLÍCIA 9

Segundo dados da pesquisa Vigitel, o maior aumento é em relação à incidência da obesidade, que teve uma alta de 72%
no país. GERAL 8
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Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva
a qualquer hora.

TÁBUA
DE MARÉS

Não há mais vagas em leitos
de UTI na rede estadual e
municipal para pacientes com
Covid-19 em S. Luís. POLÍTICA 3

Motorista tomou um grande susto ontem ao ver seu veículo sendo ‘engolido’ por uma enorme
cratera que se abriu quando transitava por um trecho de terra paralelo à Via Expressa.
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ESTADO
MAIOR

Maranhão

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/483426

3215-5055 (Central do Assinante)
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POLÍTICA

AL aprova proposta que
reduz em 30% valores de
mensalidades escolares
Deputados aprovaram ainda emenda que estende redução nas mensalidades
de faculdades; matéria agora vai a sanção do governador Flávio Dino
Divulgação

D

e autoria do deputado
Rildo Amaral (Solidariedade), o Projeto de
Lei 088/20 dispondo
sobre a redução proporcional das
mensalidades das instituições da
rede privada de ensino, durante o
plano de contingência do novo coronavírus, implementado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES),
recebeu emendas propostas pelos
deputados Yglésio Moyses (PROS)
e Neto Evangelista (DEM), estendendo a concessão dos descontos
às instituições de nível superior
privadas, que adotem aulas presenciais na metodologia de ensino,
além dos cursinhos preparatórios,
respectivamente.
Foi acatada, ainda, emenda aditiva, de autoria do deputado Rafael Leitoa (PDT), dispondo sobre
a restituição do valor recebido proporcional ao desconto estabelecido, no caso dos contratos anuais.
O presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB),
que intermediou uma reunião
entre empresários do ensino, pais,
Ministério Público e Procon, na última sexta-feira (24), reforçou a
importância da aprovação da matéria, como um esforço necessário para minimizar os impactos
que muitas famílias têm enfrentado com a paralisação de diversos setores da economia.

Deputados votaram proposta de redução de mensalidades, ontem, em sessão remota por videoconferência

“Não temos a pretensão de que
esse projeto de lei, aprovado hoje,
seja perfeito. Sua aprovação não
suspende o diálogo com todos os
envolvidos, pais e empresários do
ensino. O nosso desejo é que seja
repassada aos pais de alunos a redução de custos que existe, por
conta das aulas estarem suspensas, mas com os devidos cuidados
para que não provoque nenhum
tipo de mal-estar maior no aspecto
da gestão financeira dessas empresas”, ressaltou.
Othelino disse que a Assem-

bleia cumpriu o seu papel.
“Queremos que os empregos
sejam mantidos, mas era necessária essa intervenção da Assembleia Legislativa, para garantir os
direitos da população. Assim, a Assembleia cumpre com o seu papel
constitucional de defender os interesses da sociedade”, afirmou.
ICMS
Também foi aprovada e promulgada a Medida Provisória 310/20,
de autoria do Poder Executivo,
que isenta de pagamento do

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços),
até 31 de julho de 2020, as operações internas realizadas com
mercadorias, equipamentos e
insumos destinados ao combate, prevenção, enfrentamento e contingenciamento da
Covid-19. A MP abrange, ainda,
as correspondentes operações
de serviços de transportes, praticadas por pessoas físicas e jurídicas, contribuintes ou não
do imposto, com essa mesma
finalidade. 

Deputado propõe
suspensão temporária
de dívidas no MA
Adriano Sarney quer a suspensão de cobranças,
pagamentos, juros e multas de empréstimos
Diante da calamidade no estado do
Maranhão em razão da pandemia
da Covid-19, o deputado estadual
Adriano Sarney (PV) protocolou
mais um Projeto de Lei colaborando
com a população maranhense. Seu
projeto propõe a suspensão do pagamento de dívidas e quaisquer
juros ou multas sobre as mesmas,
durante 90 dias ou enquanto durar
a pandemia.
Com a aprovação do projeto de
lei n. 113/2020 serão suspensos os
seguintes pagamentos, cobranças,
juros e multas: cartões de créditos;
financiamentos habitacionais; renegociações de dívidas com empresas de cobranças; empréstimos empresariais e pessoais; parcelas de
financiamentos e consórcios de veículos; contas de telefone, gás encanado e internet das grandes operadoras. Outro ponto, não menos
importante de sua indicação é que

os consumidores ficarão isentos dos
pagamentos dos serviços de luz e
água enquanto a pandemia durar e
será vedada a inserção do nome das
pessoas no Serasa.
“Esse é o momento de todo
mundo colaborar. Eu tenho certeza
de que os bancos podem dar esse
apoio a toda população maranhense
que tanto precisa, pois eles já ganham ano a ano, batem recorde de
lucros e podem muito bem apoiar
esse projeto. E como mestre em Economia, vejo que a mesma existe em
função de uma sociedade e não o
contrário.”, explanou o parlamentar.
Vale ressaltar que no início do mês
o parlamentar apresentou outro Projeto de Lei, em regime de urgência,
que dispõe sobre suspensão do cumprimento de obrigações financeiras
referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais.

O Estado do Maranhão
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POLÍTICA

Dino busca articulação
com prefeituras no
combate à Covid-19
Governador se reuniu com a Famem para traçar estratégias para ações conjuntas
com municípios; ilha de São Luís e Região Tocantina são os principais alvos
Divulgação/ Secap

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB),
anunciou
ontem, durante coletiva
de imprensa, mais uma série de medidas no combate ao novo coronavírus (Covid-19) no estado. Uma
delas é a criação de comitês bipartiste em regiões onde a incidência
da doença já esteja mais elevada,
como a Ilha de São Luís e parte da
Região Tocantina.
Num primeiro momento, segundo o comunista, os grupos
serão formados por membros do
governo e das prefeituras de São
Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa, na Região Metropolitana da capital maranhense,
e da Prefeitura de Imperatriz.
No caso do comitê da Ilha, a
coordenação ficará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde (SES).
“Estamos constituindo neste momento dois comitês bipartite, entre
o Estado e os municípios. Um, cujo
decreto será editado hoje, se refere
à Ilha de São Luís. Sob a coordenação da subsecretária de Saúde, Karla
Trindade, nós estamos pedindo a
São Luís, São José de Ribamar, Paço
do Lumiar e Raposa que indiquem,
cada um, um técnico para que, com
isso, nós possamos acompanhar
ainda mais como está ocorrendo a
atenção básica nos municípios”,
destacou Dino.
O governador pontuou que, para
o comitê da Região Tocantina, designou como coordenador o secretário de Estado da Infraestrutura,
Clayton Noleto (PCdoB), que é da
cidade de Imperatriz.
“Do mesmo modo, estamos em

O

Flávio Dino disse que ações serão concentradas nos municípios da ilha de São Luís e da Região Tocantina

Volta às aulas
será decidida
por municípios
Região Tocantina
terá ações do
governo estadual
Governo ajustará
com municípios a
atenção básica

entendimento com as autoridades
sanitárias de Imperatriz. Sob a
coordenação do secretário de Estado [da Infraestrutura] Clayton
Noleto, que é da cidade, nós estamos já, desde a semana passada, a

Governo requisitará
médicos para UPAs
Durante seu pronunciamento de
ontem, Flávio Dino também afirmou que editará um decreto requisitando profissionais médicos
para reforçar o sistema de saúde
na Ilha de São Luís e em Imperatriz, onde está concentrada a
maioria dos casos de infecção
pela Covid-19.
Por meio da requisição, o Estado

pode determinar que profissionais
atuarão em quais unidades, em virtude da pandemia, com posterior
remuneração, mas o governador
declarou que, inicialmente, será
aberto um prazo de 48h para que
40 médicos se apresentem ao serviço. Se essas vagas não forem
preenchidas, ele determinará a requisição dos serviços dos demais.

Aulas
O governador maranhense também
informou que deixará a cargo dos
prefeitos – assim como já fez em relação ao comércio – a decisão sobre
a retomada, ou não, das aulas nas
redes municipais de ensino.
Atualmente, vigora um decreto
suspendendo as atividades escolares até o dia 12 de maio. O chefe do
Executivo asseverou, contudo, que,
no que se refere à rede estadual, é
improvável que as aulas sejam rei-

niciadas após esse prazo.
“Eu confio e preciso da parceria dos prefeitos e prefeitas. Eles têm
as suas responsabilidades, as suas
atribuições. É um processo que
anuncio agora para que cada um
reflita, é uma decisão das comunidades escolares, professores, gestores. No que se refere à rede estadual não temos previsão de retorno.
Muito provavelmente esse prazo do
dia 12 de maio será estendido na
medida em que nós temos a necessidade de funcionamento conjunto da rede estadual. Eu não
posso ter vários calendários escolares na mesma rede”, declarou.
Ele também pediu diálogo entre
pais e escolas privadas. “No que se
refere à rede privada, peço que pais
e escolas dialoguem entre si, porque não é uma decisão que caiba
exclusivamente ao governador”,
completou.

"Nós estamos precisando alocar médicos para ajudar municípios no que se refere a suas unidades básicas de saúde,
notadamente nas cidades em que
há maior concentração de casos.
Neste momento, a Ilha de São Luís
e também a cidade de Imperatriz.
Por esse decreto, nós estamos requisitando, inicialmente, 40 médicos. Vamos abrir uma espécie de
inscrição por 48h, porque nós queremos que, não obstante seja um
mecanismo de requisição do governador do Estado, as pessoas, no

caso os profissionais médicos, possam se oferecer para fortalecerem
(sic) esse trabalho no que se refere
às unidades de saúde. Esses médicos irão atuar nas UPAS e nas unidades básicas de saúde, o decreto
sairá hoje e eles terão 48h para se
apresentarem (sic)”, informou o
governador.
Dino também revelou que solicitará a instituições de ensino superior a antecipação da formatura
de estudantes de medicina para
que atuem na linha de frente da
luta contra o novo vírus.

equipe estadual situada em Imperatriz, assim como também as autoridades sanitárias do Município
de Impertatriz, em entendimento,
em reuniões, que ocorrerão a cada
dois dias”, completou.
O objetivo, informou Dino, é integrar ações "nas regiões que,
neste momento, concentram o
maior número de casos”.

Determinação de “lockdown”
em São Luís está “próxima”
Governador Flávio Dino disse que medida deve ser adotada no próximo mês para estancar o
crescimento do número de casos do novo coronavírus, em especial, na Região Metropolitana
THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

MAIS

Lockdown
O governador Flávio Dino anunciou
ainda durante a coletiva de imprensa
que são grandes as chances de determinação de lockdown da Ilha de
São Luís nos próximos dias. O gestor, na ocasião, disse que a medida
serviria para, segundo ele, “estancar” o número de casos do coronavírus na Região Metropolitana.
Para Flávio Dino, o objetivo da
medida seria isolar ainda mais a circulação de pessoas, diminuído as
chances de contágio. Sem evitar falar
em colapso na rede, Dino mostrou
preocupação com, segundo ele, a
“crescente ocupação de leitos hospitalares”. Para minimizar o problema, o governador também anunciou a construção de um hospital de
campanha nos próximos dias.

O lockdown, ou
distanciamento das pessoas,
tem o objetivo de
interromper o fluxo, evitar

O comunista não detalhou o
quantitativo de leitos e tampouco
o local escolhido para a montagem
da estrutura na capital maranhense.
No entanto, O Estado apurou que
a área do Multicenter Sebrae, no
Cohafuma, deve ser o escolhido. Estima-se, de acordo com fontes próximas à Secretaria Estadual de
Saúde (SES), a inclusão de pelo
menos 200 novos leitos na estrutura
que, por enquanto, não tem prazo
para conclusão.

que as pessoas se desloquem
e, portanto, se encontrem.
Ele é usado em situações de
gravidade sanitária.

Sobre o lockdown, Flávio Dino
afirmou que essa possibilidade será
analisada. “São Luís está muito mais
próxima de decretar um isolamento
total e restringir ainda mais a circulação de pessoas, no caso do lockdown, do que de determinar a flexibilização
social.
Se
nós
continuarmos com essa tendência
de crescimento e verificarmos que,
não obstante todos os esforços, não
seja possível a garantia de vagas que
serão necessária, é claro que as me-

didas não farmacológicas mais duras
terão que ser decretadas”, disse.
Dino citou ainda, de acordo com
ele, a curva preocupante de crescimento do número de casos de coronavírus do Maranhão. O gestor estimou o pico de casos para o
próximo mês de maio. “Estamos
anunciando mais 40 leitos de UTI
para a capital nesta semana. Vinte
em uma unidade alugada no Centro e outros 20 no Hospital Universitário”, disse.
Na semana passada, em entrevista ao Estadão, o governador informou que – se a ocupação de leitos “chegasse” a 80%, decretaria o
lockdown. Dados divulgados
ontem, pelo próprio governador,
apontam que São Luís registrava
94,6% de ocupação de leitos de
UTI, o que já justificaria uma medida, conforme o próprio gestor
maranhense. 
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ESTADO
MAIOR
Sem vagas

O

sistema de saúde em São Luís sucumbiu. Não há mais
vagas em leitos de UTI para atender os pacientes
graves com Covid-19. Não há vagas na rede
municipal e nem na estadual. O que existem são promessas
de novos leitos. Mas, ainda em organização ou negociação
para ampliar as ofertas.
Se o município já não pode mais garantir respiradores
em UTIs para os pacientes, o cidadão também não pode
esperar situação diferente do Estado. Na Grande Ilha, o
sistema estadual de saúde também sucumbiu. Para casos
graves, já não há mais vagas. E vidas parecem já ter sido
salvas ou perdidas, de acordo com a avaliação de
profissionais, pois não há mais vagas.
E diante dessa crise
preocupante, faltam palavras
mais diretas sobre a situação O sistema de
do sistema de saúde. Não
saúde já não tem
adianta falar em percentuais
mais vagas nas
de ocupação de leitos na
Ilha de São Luís e, logo em
UTIs e isto não é
seguida, encher o discurso
de números com a previsão
dito com clareza
de mais leitos, para passar a
ideia de que há controle da
situação.
A população precisa saber que, apesar das mais diversas
previsões de novos leitos - que não aparecem do dia para
noite -, não há mais vagas para receber pacientes graves.
Talvez, com um discurso mais direto, deixando clara a
situação, pudesse ajudar na falada e apelada consciência
do cidadão pelo isolamento social.
Ou isso, ou atitudes mais enérgicas como o próprio
lockdown por um tempo.

Situação
A Prefeitura de São Luís está em negociação para ampliar a rede
municipal de saúde e ter mais leitos para atender pessoas contaminadas com a Covid-19.
Por enquanto, existem 20 leitos de UTI no Hospital Universitário, que tem convênio com a Prefeitura, e outros 10 no Hospital
da Mulher.
Todos estes leitos estão ocupados. Há previsão para o funcionamento de mais 20 no Hospital Universitário e o município mantém
negociação com o Hospital Português para mais oferta de leitos.

Mais leitos
Sobre os novos 20 leitos de UTI no Hospital Universitário, eles foram conseguidos por meio de articulação do senador Roberto Rocha
(PSDB).
Há previsão de 50 leitos, na verdade, mas por conta dos respiradores, abrirão 20, agora que receberam os aparelhos do Ministério da
Saúde. Esta foi outra solicitação do tucano.
Rocha chegou a pedir ao governo estadual mais 10 respiradores para abrir mais leitos de UTI no HU, no entanto, segundo o senador em
suas redes sociais, o pedido não foi atendido.

Sem eleições
E ainda sobre o senador Roberto Rocha, ele defendeu o cancelamento das eleições deste ano no país. A declaração foi na Mirante AM,
no programa Ponto Final de ontem.
Segundo o parlamentar, é preciso avaliar a destinação do fundo
eleitoral previsto para o pleito deste ano.
“É preciso fazer esta avaliação, até para evitar a busca por fundos
irregulares, no caso dos candidatos”, disse o tucano.

Tudo parado
O lockdown pode chegar a ser adotado em São Luís. Este foi o alerta que o governador Flávio Dino fez na semana passada.
Fontes próximas à coluna davam como certa a decretação da medida ontem. No entanto, aparentemente de última hora, o gestor recuou da ideia, pelo menos por enquanto.
A estratégia é clara: Dino está preparando o terreno para o “pior”
da doença, esperado para o mês de maio.

Como assim?
Não ficou clara a posição do governador Flávio Dino em relação às
escolas municipais e privadas no Maranhão.
Mesmo depois de editar um decreto em 17 de abril que suspendeu
as aulas de todas as unidades, o comunista diz que depois do dia 12
de maio, não manterá a suspensão.
Ele transferiu para as prefeituras, para a iniciativa privada e pais de
alunos a decisão de voltar as aulas ou não. Disse que o Estado não pode definir isso. Mas como não pode se já fez antes?

DE OLHO

R$ 22 milhões
É O VALOR DO crédito especial aprovado na
Assembleia Legislativa para o Fundo Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social.

Aprovada
Foi aprovado o projeto de lei 88/2020, do deputado Rildo Amaral
(SD), que reduz em 30% o valor das mensalidades das escolas.
A proposta teve emendas como a do deputado Yglésio Moyses
(Pros), que estendeu a redução às faculdades privadas.
A matéria, que agora segue para a sanção do governador Flávio Dino, será válida para as escolas com mais de 400 alunos.

E MAIS
• A Assembleia Legislativa também aprovou a situação de calamidade pública nas
cidades de São José de Ribamar e Vitória do Mearim.

• A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou um pedido de abertura de
inquérito contra o governador Flávio Dino.
• A PGR quer apurar suspeitas de irregularidade em um contrato do seu governo
para a compra de combustível destinado a abastecer um helicóptero da Secretaria
Estadual de Segurança.

O Estado do Maranhão

POLÍCIA

São Luís, 28 de abril de 2020. Terça-feira

Violência assusta no
interior do estado
com crimes bárbaros

Criminosos são
presos na capital
e no interior
Presos são acusados de roubar motocicletas,
postos de combustíveis e de praticar homicídio

Somente na zona rural de Palmeirândia, foram três pessoas degoladas e
uma morta a tiros; em Presidente Dutra, a polícia registrou um feminicídio
Arquivo

C

rimes bárbaros ocorreram
durante o fim de semana
no interior do estado. Somente no povoado Vila Nova, na zona rural de Palmeirândia,
segundo a polícia, três pessoas foram degoladas e uma morta a tiros,
na noite do último dia 25. As vítimas foram Adeilson de Jesus Martins Barros, de 30 anos; Nayze Martins Chagas, de 21 anos; e os seus
dois filhos. Um deles de dois anos
e o outro, quatro anos.
O delegado plantonista da Delegacia Regional de Pinheiro, Rafael
Almeida, declarou que Adeilson de
Jesus era ex-companheiro de Nayze Martins. No dia 25, ele degolou a
ex-esposa como ainda as duas
crianças. Os corpos das vítimas foram arrastados para dentro da residência de Nayze Martins e, logo em
seguida, ele ateou fogo no local.
Adeilson de Jesus fugiu para
uma área de matagal. As guarnições da Polícia Militar foram acionadas, realizaram rondas pela área
e foram recebidas a tiros pelo acusado. Houve um confronto e um
dos tiros atingiu Adeilson de Jesus,
que morreu ainda no local. Em poder dele, os militares apreenderam
uma arma de fogo e um facão sujo
de sangue.
Ainda segundo o delegado, não
há informações de que Nayze
Martins havia solicitado alguma
medida protetiva contra o excompanheiro. Os corpos foram sepultados no cemitério da cidade
no último domingo.
Feminicídio
A polícia também registrou um outro caso de feminicídio, no último
dia 25, no povoado Mira Norte, na
cidade de Presidente Dutra. A vítima foi Talia Elias de Carvalho, de 25

9

Seis criminosos foram retirados de
circulação durante cerco da polícia
na capital e no interior do estado.
Uma das prisões ocorreu na manhã
desta segunda-feira, 27, na Vila Palmeira, e o detido é acusado de integrar bando especializado de roubar motocicletas.
O delegado Carlos Alessandro de
Assis declarou que a prisão foi em
cumprimento de ordem judicial e o
criminoso foi apresentado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), na Vila Palmeira, e logo
após foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
Ainda de acordo com o delegado, uma das ações criminosas cometidas pelo detido ocorreu no final do ano passado, no bairro Turu. Ele também é suspeito de ter
cometido crime de homicídio na
Grande Ilha.
A polícia também prendeu cin-

co pessoas, no domingo, 26, no
povoado Rancho Papoco, zona rural de Bacabeira, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo a postos de
combustível. Com os criminosos,
foram apreendidos uma pistola PT
380, ferramentas usadas para arrombamentos, máscaras e um veículo Etios, que tinha sido tomado
de assalto.
De acordo com a polícia, esses
quadrilheiros são acusados de terem assaltado os postos de combustíveis dos bairros do Anil e São
Cristóvão, nos três primeiros meses deste ano. Eles também são suspeitos de terem atacado caminhões
dos Correios, na Grande Ilha, e estavam planejando assaltar pontos
comerciais de Santa Rita e cidades
adjacentes. 
Integra em o estadoma.com/483432/

No povoado Vila Nova, na zona rural de Palmeirândia, segundo a polícia, três pessoas foram degoladas

SAIBA MAIS

Acidente
A polícia informou que
uma caminhonete
capotou ontem na
MA-230, na cidade de
Santo Amaro,
resultando na morte de
duas e deixando outras
pessoas gravemente
feridas, que foram
levadas para hospital
da região.

anos. De acordo com a polícia, ela
foi morta na frente dos filhos, que
são menores de idade.
O delegado Marcos Delta informou ainda que encontrou Talia
Elias morta em cima de um colchão

em um dos quartos da residência
dela, e havia marcas de violência.
No local, estava o marido da vítima,
José Maria de Araújo Filho, de 31
anos, que apresentava sinais de embriaguez.
Ele declarou para a polícia que
a esposa tinha cometido suicídio.
O delegado informou que foi feito uma vistoria na casa do casal e
encontraram uma arma de fogo,
195 cartuchos, um pano sujo de
sangue, como ainda ficou constatado vestígios de sangue no veículo do suspeito.
O delegado também disse que
um dos filhos da vítima ao ser indagado pelos conselheiros tutelares falou que o seu pai tinha cometido o assassinato. Em seguida, José Maria foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. “O
detido foi autuado pelos crimes de
feminicídio e fraude processual”, frisou o delegado.

Mais assassinatos
Dois assassinatos ocorreram na capital durante o fim de semana e
uma das vítimas foi Gladson Roberth Correia Santos, de 14 anos. Segundo a polícia, o adolescente foi
baleado e morto por homens, não
identificados, na madrugada do último dia 25, na Vila Riod.
O caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendência de
Homicídios, mas até o período da
tarde ontem não havia registro de
prisão e não foi revelado a motivação desse crime.
Na madrugada de domingo, 27,
ocorreu o assassinato de Luís Alves
da Silva, no Rio Grande, área do Maracanã. A polícia informou que ele
ateou fogo em um matagal nas proximidades de sua residência e um
dos seus vizinhos, nome não revelado, acabou reclamando. Houve
discussão. Luís Alves foi golpeado
nas costas e morreu. 

Presa por causa
de fake news
Mulher foi detida com suspeita de espalhar
que o seu companheiro estava com a Covid-19
A polícia prendeu ontem uma
mulher, nome não revelado, de 47
anos, acusada de propagar fake
news sobre a contaminação de
Covid-19, novo coronavírus, na cidade de Miranda do Norte, e tendo como alvo o próprio marido.
De acordo com a polícia, a mulher é suspeita de ter divulgado
áudios em grupos de rede social
afirmando que o seu esposo estava contaminado com o novo coronavírus e desrespeitando a quarentena. E que ele estava indo a
locais públicos com o objetivo de
contaminar outras pessoas.

Por raiva
A polícia começou a investigar o
caso e a acusada alegou durante
o interrogatório que o seu esposo
não estava com a virose, mas, resolveu praticar esse ato devido estar com raiva do companheiro. Ele
tinha recebido uma indenização
do seu último emprego e estava
gastando o dinheiro.
Ainda segundo a polícia, a mulher foi autuada por contravenção
penal inerente a provocar alarme
de perigo inexistente, ocasionando pânico na população da cidade de Miranda do Norte. 

Mundo

Casos de coronavírus
passam de 3 milhões
no mundo inteiro

Número diário
de mortes na
Itália aumenta

Casos confirmados de coronavírus no mundo ultrapassaram 3 milhões nesta
segunda-feira, e só os Estados Unidos se aproximaram de 1 milhão de casos

ROMA

Divulgação/OMS

PEQUIM
Os casos confirmados de coronavírus no mundo ultrapassaram 3 milhões nesta segunda-feira, e só os Estados Unidos se aproximaram de 1
milhão de casos, de acordo com uma
contagem da Reuters.
A marca foi atingida no momento
em que muitos países estão adotando ações para suavizar as medidas de
isolamento que paralisaram o mundo nas últimas oito semanas.
Os primeiros 41 casos foram confirmados emWuhan, na China, no dia
10 de janeiro. As três milhões de infecções confirmadas em menos de
quatro meses são comparáveis aos
cerca de 3 a 5 milhões de casos de
doenças graves causadas pela gripe
sazonal em todo o planeta a cada ano,
segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Em média, 82 mil casos foram relatados por dia na última semana.
Mais de um quarto de todos os casos
estão nos EUA, e mais de 43% foram
comunicados na Europa.

Marinheiros transportam paciente em navio, na cidade de Nova York

O número de mortes provocadas
pelo vírus estava em mais de 205 mil
nesta segunda-feira, e quase um de
sete casos relatados da doença foi fatal até agora.
A verdadeira taxa de mortalidade
provavelmente é consideravelmente
menor, já que a contagem de infecções
não inclui muitos casos amenos, assintomáticos e não relatados.

Alguns países europeus duramente afetados, como Itália, França e Espanha, registraram uma queda na
quantidade diária de casos nas últimas semanas, mas mesmo assim registraram entre 2 mil e 2,5 mil infecções novas por dia na última semana.
O total de casos subiu 2,5% no domingo, o menor índice diário em quase dois meses e menos do que o pico

do final de março, quando o total estava subindo mais de 10% por dia.
Casos nos EUA
Os EUA relataram uma média de
mais de 30 mil casos por dia na última semana, e agora representam
quase um terço de todos os casos
novos. A Itália disse que permitirá
que algumas fábricas voltem a
funcionar em 4 de maio, parte de
uma reabertura escalonada, e a
Espanha amenizou as regras de
isolamento no domingo, permitindo que crianças supervisionadas saiam de casa.
Vários Estados norte-americanos
reabriram negócios em meio a previsões de que a taxa de desemprego pode chegar a 16% em abril.
Na Ásia, que responde por pouco
menos de 7% de todos os casos, alguns países estão tendo dificuldades
para controlar novas infecções, entre
eles Japão e Cingapura, que viram os
casos aumentarem neste mês, apesar
do sucesso de tentativas anteriores de
desacelerar o surto. 

Mortes aumentam no país, com mais 333
casos, mas contatgem de novas infecções caem

As mortes pela epidemia de
Covid-19 na Itália subiram em
333 nesta segunda-feira contra
alta de 260 no dia anterior, informou a Agência de Proteção
Civil, mas a contagem diária de
novos casos caiu para 1.739, ante
2.324 no domingo, o que representa o menor número diário
desde 10 de março.
De acordo com a agência, o
número total de mortos na Itália desde o surgimento do surto
de coronavírus em 21 de fevereiro agora é de 26.977, o segundo maior do mundo, atrás
apenas dos Estados Unidos.
O número de casos confirmados é de 199.414, o terceiro
maior do mundo atrás dos Estados Unidos e da Espanha.
As pessoas registradas
como portadoras da doença
caíram de 106.103 para
105.813 no domingo.
Havia 1.956 pessoas em terapia intensiva na segundafeira contra 2.009 no domingo,
mantendo uma tendência de
declínio.
Dos originalmente infectados,

66.624 foram declarados recuperados, contra 64.928 no dia
anterior.
A agência disse que um total
de 1.237 milhão de pessoas já
foram testadas para o vírus, contra 1.211 milhão até o dia anterior, em uma população de cerca
de 60 milhões.
O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou no domingo que, a partir de 4 de maio,
a Itália suspenderá gradualmente sua quarentena imposta
há sete semanas para tentar conter a epidemia.
Suspensão
O ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, solicitou
nesta segunda-feira aos 16 Estados federais que afrouxem com
cautela as restrições impostas
em decorrência do surto de coronavírus para evitar que a
doença se propague novamente
e os force a reintroduzir as medidas de bloqueio.
A Alemanha teve cerca de 155
mil casos diagnosticados do coronavírus, de acordo com dados
oficiais publicados nesta segunda-feira, e 5.750 mortes. 
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Saúde mental
de profissionais
da área médica
preocupa

Flávio Dino afirma
que estamos mais
próximos de um
lockdown na Ilha

No ano passado, dentre as 10 atividades econômicas que mais registraram acidentes de trabalho no Maranhão, as de atendimento hospitalar
ficaram em primeiro lugar, com 215
casos, segundo dados do SRT-MA.
PÁGINA 6

O isolamento social, recomendado pelo
MS, para prevenção do contágio do coronavírus, está sendo seguido por 55,5% dos maranhenses. É o que diz a plataforma Mapa
Brasileiro da Covid-19, feita pela empresa de
tecnologia de localização In Loco.
PÁGINA 3

Deputados aprovam redução
em mensalidades escolares
Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, ontem (27), o Projeto de Lei 088/20, de autoria do deputado Rildo Amaral (Solidariedade), que trata da redução
proporcional de até 30% das mensalidades das instituições privadas de ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais, atendendo ao plano de contingência do novo coronavírus emplementado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A matéria, que abrange escolas, faculdades e cursinhos prepartórios, recebeu emenda dos deputados Dr. Yglésio (PROS), Neto Evangelista (DEM) e Rafael Leitoa (PDT). O projeto de lei seguirá, agora, à sanção governamental. PÁGINA 5

Estado de Calamidade
decretado em São
José de Ribamar e
em Vitória do Mearim
PÁGINA 5

Fiema acredita que
impacto da pandemia
na indústria será
gigantesco
PÁGINA 2

Prefeitura destina 12 unidades para atendimento
exclusivo para síndromes gripais e respiratórias

Governo deve pedir
antecipação na
formatura de médicos
em universidades
PÁGINA 3

PÁGINA 7

EM LIVE

FICA EM CASA

Senador explica
destinação de doação

Mercado artístico
abraça fortemente
o sistema de lives
A internet foi o caminho natural para esse
mercado. Tudo começou com as lives
intimistas, normalmente no Instagram. O
sucesso dessa interação evoluiu ganhando
uma forma mais profissional, migrando
para o YouTube e se unindo a uma causa
nobre: a arrecadação de doações para os
necessitados. PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

pandemia no pandemônio
BASTIDORES
APARTE ATransparentes
Tudo começou na quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro de 2020, ano bissexto da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, o Brasil tomou conhecimento do primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus.
Era um empresário de São Paulo que retornou de férias na Itália.

Weverton Rocha explicou que doação de uma tonelada de alimentos, feita
durante a live da banda baiana Chicabana, vai ser destinada ao Maranhão.
PÁGINA 2

CRISE

Flávio Dino ataca
atitudes de Bolsonaro
PÁGINA 3
TÁBUA DE MARÉ
TER 28/04/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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COMBATE

COLETIVA

“Estamos próximos do
bloqueio de atividades”

Formatura de médicos
deve ser antecipada

Em entrevista na manhã de ontem, o governador Flávio Dino anunciou uma série de
medidas e acredita que estamos mais perto do bloqueio que da liberação

E

m coletiva virtual realizada
ontem (27), o governador Flávio Dino (PCdoB) ressaltou
que acredita que no Maranhão o auge dos casos do novo coronavírus acontecerá no mês de maio.
“Nós mantemos o alinhamento do
Comitê Cientíﬁco do Maranhão, do
Comitê Cientíﬁco do Nordeste. Todos
eles apontando, de modo uníssono,
que o mês de maio deve ser aquele em
que atingiremos o auge da pandemia
e, se Deus quiser, a expectativa geral é
que aí nós experimentemos o chama- DINO AFIRMOU AINDA QUE A MEDIDA SÓ SERÁ TOMADA COM A EVOLUÇÃO DOS CASOS
do platô”, aﬁrmou o governador.
leitos de UTI ocupados, pela segunda porados a rede estadual de saúde.
Ainda durante a coletiva, Flávio Divez em menos de uma semana. A ciMedidas contra a covid-19
Na manhã de ontem, Flávio Dino dade de Imperatriz segue também re- no comunicou a compra de 110 respitambém anunciou que diante do au- gistrando um crescente número de radores que devem chegar esta semamento signiﬁcativo no número de ca- casos do novo coronavírus, e já é a se- na ao Maranhão, além de outros 68
sos do novo coronavírus no Mara- gunda com mais registros da doença leitos, após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter determinado a entrega
nhão, há uma grande chance de que no estado.
dos aparelhos após um pedido do goum decreto de lockdown (paralisação
verno do estado, já que a transação
total ou parcial das atividades) seja Novos leitos
determinado.
Diante do cenário, Flávio Dino havia sido bloqueada pelo governo fe“Estamos mais próximos de uma anunciou também que serão disponi- deral no mês passado.
O governador anunciou também
decisão de bloqueio das atividades do bilizados mais 40 leitos de UTI para o
que propriamente uma decisão de li- atendimento a pessoas diagnostica- que irá se dirigir ao Ceuma, Uema, Ufberação. Estamos constatando um das com a Covid-19. Destes, 20 serão ma, e ao Ministério Público, solicitancrescimento constante dos leitos hos- oferecidos pelo Governo por meio da do a antecipação de formatura dos
pitalares”, disse.
locação de leitos de um hospital parti- alunos de medicina.
Na ocasião, Dino também inforNo entanto, Flávio Dino aﬁrmou cular na capital, e os outros serão disainda que a medida só será tomada de ponibilizados pelo Hospital Universi- mou a edição de um novo decreto de
acordo com a evolução dos casos e da tário. Além disso, na próxima semana, requisição do novos médicos e proﬁsocupação de leitos.
mais 130 leitos clínicos (que não são sionais de saúde que irão atuar nas
No momento, apenas 6 leitos de de UTI) serão disponibilizados nos Unidades de Pronto Atendimento
UTI exclusivos para o coronavírus es- hospitais São José e do Servidor, bem (UPAS) e também nas Unidades Básitão disponíveis na rede estadual. São como 20 leitos clínicos entregues na cas de Saúde (UBS). As inscrições iniLuís é o epicentro do vírus. Tem a mai- área Itaqui-Bacanga. Os leitos do Hos- cialmente estarão abertas por 48 hoor parte dos casos e está com 94% dos pital Português também serão incor- ras para 40 médicos.

O governador Flávio Dino anunciou ontem (27) novo
decreto que requisita serviços médicos para as cidades
do Maranhão com maior número de casos conﬁrmados
de coronavírus. O pedido foi feito às universidades públicas, particulares e Ministério Público para que sejam
antecipadas as formaturas dos alunos de Medicina que
estão cursando as últimas disciplinas da graduação.
“Há necessidade de recursos humanos. Estamos hoje
nos dirigindo às faculdades e universidades maranhenses solicitando que essas instituições apliquem formaturas antecipadas para o quanto antes esses proﬁssionais nos ajudarem no enfrentamento do coronavírus”,
disse o governador ao relembrar que essa é uma diretriz
do Governo Federal. Esses médicos atuarão no reforço à
Atenção Básica, em triagens, nas unidades de saúde.
O governador anunciou, ainda, que esse reforço na
equipe de proﬁssionais também acontecerá por meio
da convocação de médicos brasileiros e estrangeiros
que participaram do Programa Mais Médicos. Os proﬁssionais poderão se cadastrar em até 48h para concorrer
às 40 vagas destinadas para atuação nas UPA’s e unidades básicas de saúde.
Ação integrada
Na coletiva, o governador falou também sobre a integração entre municípios e Estado, onde haverá indicação de técnicos municipais que acompanharão mais de
perto a atenção básica nas cidades. “ É muito importante que os municípios nos ajudem nesse momento. As
unidades básicas de saúde são imprescindíveis na prevenção e tratamento de casos leves de coronavírus. Essa
gestão integrada é fundamental para conter o agudo
quadro sanitário que estamos atravessando neste momento”, disse o governador Flávio Dino.

LIVES

PESQUISA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PARTICULARES ESTÃO NA LISTA

Senador explica destino de doação de alimentos Isolamento diminui no
estado do Maranhão

O SENADOR WEVERTON ROCHA DOOU UMA TONELADA DE ALIMENTOS DURANTE A LIVE DA BANDA BAIANA CHICABANA
Começou a circular nas redes sociais, neste ﬁm de semana, um vídeo
onde durante uma transmissão ao vivo de um show da banda baiana Chicabana, foi informado que o senador
Weverton Rocha (PDT-MA) havia feito
uma doação de 1 tonelada de alimentos para o estado.
“Senador Weverton Rocha de São
Luís do Maranhão, está doando 1 tonelada de alimentos”, disse Kiko Chicabana, vocalista da banda, durante a
live.
O vídeo gerou grande repercussão,
e o senador recebeu diversas críticas.
A redação de O Imparcial entrou
em contato com a assessoria do senador que nos informou que as doações
não são destinadas ao estado da
Bahia, mas sim ao Maranhão.

Em sua página oﬁcial no instagram,
o senador publicou um vídeo onde
aﬁrma que “a banda devia ter registrado no momento do anúncio que a doação era destinada as famílias que estão sofrendo com os alagamentos
aqui no estado”.

além de 20 mil frascos

Ainda durante o vídeo,

O vocalista da banda e o empresário também se pronunciaram sobre o
assunto.
“Gostaria de esclarecer que a tonelada de alimentos doada pelo senador
Weverton Rocha, foram doadas para
as famílias do Maranhão que estão sofrendo com os alagamentos e também
por conta do novo coronavírus. Toda
doação foi exclusivamente para o Maranhão”, concluiu Kiko Chicabana.

Weverton Rocha
anunciou que
conseguiu arrecadar 75
toneladas de alimentos,

de álcool em gel doados
pela Ambev para o
Maranhão.

ISOLAMENTO DIMINUIU EM 22 ESTADOS DO BRASIL
Uma pesquisa do Google revelou dados sobre a taxa
de adesão da população ao isolamento social. As informações mostram que a taxa de pessoas que estão obedecendo as medidas de isolamento diminuiu. Isso ocorre antes dos governos dos estados começarem a afrouxar as medidas propostas.
A pesquisa é baseada em dados coletados através do
Google Maps e conta com informações referentes ao período de 6 de março até 17 de abril. Segundo os dados levantados pelo Globo, 22 das 27 unidades da federação já
estariam apresentando menores taxas de adesão.
Entre as informações levantadas, os números mostram que a queda de circulação, em relação ao mês passado, caíram apenas em cinco estados — Acre, Amapá,
Amazonas, Roraima e Piauí.
Entre as categorias avaliadas estava a que engloba
movimentação em pontos de acesso ao transporte público. No mês passado os números seriam de 60% de
queda, contra 53% de abril.
Já os dados referentes a atividades de lazer e comércio
não essencial, os números de março foram de 66%, enquanto no mês de abril ﬁcaram em 54%.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovada redução de
mensalidade escolar
Deputados aprovam projeto que trata da redução proporcional de até 30% das
mensalidades das instituições privadas de ensino no Maranhão

A

Assembleia Legislativa do
Maranhão aprovou, na quarta Sessão Extraordinária com
Votação Remota por Videoconferência, realizada nesta segundafeira (27), presidida pelo chefe do Parlamento Estadual, deputado Othelino
Neto (PCdoB), o Projeto de Lei 088/20,
de autoria do deputado Rildo Amaral
(Solidariedade), que trata da redução
proporcional, de até 30%, das mensalidades das instituições privadas de
ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais, atendendo ao plano de contingência do novo
coronavírus emplementado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A
matéria, que abrange escolas, faculdades e cursinhos prepartórios, recebeu emenda dos deputados Dr.
Yglésio (PROS), Neto Evangelista
(DEM) e Rafael Leitoa (PDT). O projeto de lei seguirá, agora, à sanção governamental.
Para Othelino Neto, a Assembleia
cumpre seu papel constitucional de
defender os interesses da sociedade.
“Nosso desejo é que seja repassada
aos pais de alunos a redução dos custos por conta das aulas suspensas,
mas com os devidos cuidados, para
não causarmos um mal-estar ﬁnanceiro maior a essas empresas. Queremos que os empregos sejam mantidos, porém, era necessária a intervenção da Assembleia Legislativa, para
garantir os direitos da população”,
disse.
De acordo com o PL, o desconto será cancelado automaticamente com o
ﬁm do Plano de Contingência do novo
coronavírus da SES e a liberação para

o retorno das aulas presenciais. No caso de descumprimento, ensejará aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos
órgãos responsáveis pela ﬁscalização,
em especial a Autarquia de Proteção e
Defesa do Consumidor do Estado do
Maranhão (Procon-MA).
“Considerando que as instituições
de ensino estão com as despesas reduzidas com itens como manutenção
do espaço, água, energia e alimentação de seus funcionários e alunos
(que estudavam em período integral),
por estarem suspensas as atividades
presenciais, é justo que os estudantes
ou seus responsáveis ﬁnanceiros, que
também tiveram seus rendimentos
afetados, tenham a sua mensalidade
reduzida”, justiﬁcou Rildo Amaral.
Emendas
Com a emenda do deputado Dr.
Yglésio, além das instituições de ensino fundamental e médio, as de nível
técnico e superior da rede privada,
bem como as de pós-graduação, também serão obrigadas a reduzir suas
mensalidades
proporcionalmente,
durante a pandemia.
Para instituições de ensino com até
200 alunos matriculados, o desconto
será de 10%, no mínimo; entre 200 e
400 estudantes, de 20%; e acima de
400 alunos, de 30%, assim como as
pós-graduações, independente do
quantitativo de pessoas matriculadas.
“A porcentagem de 30% foi a inicial
do projeto e nós entramos com a
emenda por entender que as escolas
menores têm mais diﬁculdades de
conceder esse desconto. Por isso, usamos um parâmetro da quantidade de

alunos. Inclusive, excluímos as escolas comunitárias por entendermos a
inviabilidade ﬁnanceira de concederem qualquer um desses descontos”,
explicou Yglésio, lamentando, ainda,
a diﬁculdade de negociação com os
representantes das escolas.
Também foi acatada a emenda do
deputado Neto Evangelista, estendendo os descontos para os cursinhos
preparatórios para vestibulares. “Acho
que foram dadas muitas oportunidades aos sindicatos das escolas, para
que eles pudessem entender o momento que estamos vivenciando. Porém, eles não tiveram essa sensatez de
ceder aos pais”, pontuou o parlamentar. Outra emenda ao PL aprovada,
desta vez de autoria do líder do governo, deputado Rafael Leitoa, garante
que, no caso do consumidor ter adquirido pacote anual, o prestador de
serviço poderá restituir do valor recebido proporcional ao desconto estabelecido; disponibilizar de crédito para uso ou abatimento na compra de
outros serviços e formalizar outro
acordo com o consumidor. Em caso
de restituição, o prestador de serviço
terá até 12 meses para sua efetivação,
contados da data de encerramento do
estado de calamidade pública no Estado.
“Essa foi a nossa contribuição, acatada pelos demais pares, melhorando
o projeto apresentado pelo deputado
Rildo Amaral. Parabenizo a iniciativa
de todos os deputados que deram a
sua contribuição para construir esse
projeto razoável, assim como a tentativa de acordo com o sindicato das escolas”, acentuou Leitoa.

Estado de Calamidade em Vitória e Ribamar
Durante sessão remota por videoconferência realizada na manhã desta
segunda-feira (27), a Assembleia Legislativa aprovou dois decretos de calamidade pública, instituídos pelos
prefeitos Eudes Sampaio, de São José
de Ribamar, e Dídima Coelho, do município de Vitória do Mearim, em função dos problemas decorrentes da
pandemia do novo coronavírus e da
gripe H1N1.
Em 21 de março, a prefeita de Vitória do Mearim, Dídima Coelho, declarou situação de calamidade no município, através do Decreto N° 254, elencando uma série de problemas, entre
eles diversos casos suspeitos da Covid-19, o aumento do número de
ocorrências de infecção pelo vírus
H1N1, assim como os problemas decorrentes das fortes chuvas que estão
prejudicando a cidade, deixando centenas de famílias desabrigadas.
Em sua decisão, a prefeita alude ao
Decreto nº 35.672, de 19 de março de
2020, do Governo do Estado, que especiﬁca a competência do município
quanto à preservação do bem-estar
da população, bem como das atividades socioeconômicas nas regiões
atingidas por eventos adversos.
Ela também se respaldou na Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus, o que exige esforço conjunto
de todo o Sistema Único de Saúde
(SUS), para identiﬁcação da etiologia
dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos. Ela destaca ainda que
o município de Vitória do Mearim já
elaborou o Plano de Contingência e
que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública, a ﬁm de
evitar a disseminação da doença em

âmbito municipal.

creto n.º 1669, que declara estado de
calamidade pública no município de
São José de Ribamar, para ﬁns de prevenção e enfrentamento ao vírus
H1N1 e à COVID-19. Ele também se
fundamenta nos decretos do governador Flávio Dino e em determinações
do Governo Federal.
Relator do projeto referente à cidade de Vitória do Mearim, o deputado
Ricardo Rios (PDT) aﬁrmou que, mesmo sendo adversário da prefeita Dídima Coelho, apresentou relatório e votou favorável, por entender a necessidade da população do município no
momento atual.

São José de Ribamar
Por seu lado, o prefeito de São José
de Ribamar, Eudes Sampaio, encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa, em 13 de abril, na qual justiﬁca
seu pedido para o reconhecimento da
situação de calamidade pública na cidade que administra.
“Como é do conhecimento de todos, o mundo atravessa uma grave
crise sanitária, em razão da pandemia
da COVID-19, além do grande número de casos de infecção pelo vírus
H1N1. Apesar de todas as medidas de
prevenção adotadas pelo Estado do
Maranhão e pelo município de São José de Ribamar, o cenário de incertezas
quanto ao aumento do número de infectados impõe a tomada de decisões
e adoção de providências, com um
único objetivo de garantir proteção à
população ribamarense”, acrescenta.
Destaca ainda que, com essa ﬁnalidade, editou no dia 31 de março o De-

Por sua vez, o deputado Duarte Júnior (Republicanos) aﬁrmou que a
aprovação dos projetos é de suma importância, ﬁxando-se na situação de
São José de Ribamar, que, para ele, é
um dos municípios que mais vem sofrendo com o coronavírus, com 137
casos e 8 óbitos já registrados até agora. O parlamentar destacou o trabalho
do secretário de Saúde da cidade, Tiago Fernandes, como muito árduo, em
busca da redução dos dados.
Já o deputado Roberto Costa
(MDB) disse ter mantido contato com
o prefeito de Ribamar Eudes Sampaio,
que lhe fez uma exposição detalhada
do quadro da pandemia do novo coronavírus no local, que, no seu entendimento, é alarmante. O parlamentar
acrescentou que a Assembleia faz justiça ao aprovar o estado de calamidade públicas nas duas cidades.
Com relação à aprovação das duas
proposituras, o deputado Wellington
do Curso aﬁrmou que as câmaras municipais devem ﬁscalizar a aplicação
dos recursos. Disse ainda que o Governo do Estado e os gestores de São
Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar devem redobrar os esforços para que os números do Covid19 sejam reduzidos.

A pandemia no
pandemônio
Tudo começou na quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro de
2020, ano bissexto da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele
dia, o Brasil tomou conhecimento do primeiro caso conﬁrmado
de infecção pelo novo coronavírus. Era um empresário de São
Paulo que retornou de férias na Itália. Ontem, 60 dias depois, já erram registrados 61.888 casos e 4.205 mortes provocados pelo vírus – sem levar os inúmeros casos de subnotiﬁcações. Mesmo assim o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e se colega da
Justiça e Segurança, Sérgio Moro foram demitidos na guerra de
poder.
A eleição presidencial de 2022 divide ou se mistura com a crise
do coronavírus no Brasil, mergulhado num pandemônio, com a
evaporação das receitas públicas, da produção parada e do desemprego atingindo patamares assustadores. A demissão de Sérgio Moro, o superministro, foi apenas o aguçamento da crise política, que já havia deixado o país de cabelos em pé, com o despacho de Henrique Mandetta, por se tornar mais popular, no comando da batalha do covid19, que o presidente.
Agora, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro protagonizam o agravamento da crise, que a cada dia ganha contornos mais alucinantes.
Até sexta-feira passada, presidente da Câmara, Rodrigo Maia só
havia apreciado um dos 29 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. No dia anterior, quinta-feira (23), o ministro do STF Celso
de Mello solicitou a Maia informações acerca de um mandado de
segurança impetrado na Corte (MS 37.083). A pena foi apresentada por advogados para que o STF obrigue Maia a apreciar imediatamente um pedido de impeachment, que dorme em sua gaveta
desde 31 de março.
Na esfera policial, o caldeirão já está com a fervura derramando. Moro disse que Bolsonaro exonerou o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, porque queria espiar e ser informado das investigações sigilosas e de inteligência a cargo da instituição. Bolsonaro chamou Moro de mentiroso e o borogodó vai deixando
para segundo plano a pandemia do coronavírus. Já os governadores estão desviando rotas de voos da China para o Brasil, com
equipamentos sujeitos a conﬁsco no meio de caminho. Até os médicos cubanos, defenestrados por Bolsonaro do programa “Mais
Médico”, estão sendo recontratados nos estados, sem proﬁssionais de saúde suﬁcientes para atender tamanha demanda nos
hospitais.

Mantendo a distância

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão extraordinária, por videoconferência, ontem, presidida por Othelino Neto, a Medida Provisória nº 310/2020, do
Executivo, e outros projetos dos deputados, que estavam na pauta.

Isenção de ICMS

A MP isenta, até 31 de julho de 2020, o pagamento do ICMS em
operações com insumos e equipamentos relacionados ao combate ao covid19. A medida inclui a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal.

Moro versus Bolsonaro

Pesquisa da Atlas Pública, divulgada ontem pelo jornal EL País,
indica que o poio ao impeachment de Bolsonaro alcança 54% e
aprovação de Sérgio Moro vai a 57% após ele sair do Governo. Pela
primeira vez, maioria da população é favorável à saída do presidente.

“Roberto Jeﬀerson é o beijo da morte de
qualquer presidente”

Do filósofo Marcos Nobre da Unicamp e presidente do Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), sobre Bolsonaro
colocar Roberto Jefferson como articulador do Centrão.

Em fala, ontem, meio-dia, no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino disse que está mais próximo de decretar o fechamento total de atividades (o chamado
lockdown) do que de afrouxar ainda mais as regras de
isolamento.

1

2
3

Na semana passada, Dino revelou o desejo de ﬂexibilizar a liberação do comércio no dia 5 de maio. Apelou a
todos pelo isolamento e distanciamento. Mas o que
ocorre é o contrário. Muita gente na rua sem proteção e
em aglomeração.
Ao contrário de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão adotou discurso conciliador com o
maior parceiro comercial do Brasil: a China. “Temos
uma parceria estratégica, que vem desde 2009, e nós
temos que aprofundar isso aí”, aﬁrmou.

Mimimi (1)

No twitter, Flávio Dino disse que a “grave investigação” contra
ele, requerida por um cidadão de Varginha (MG), sequer leva em
conta que a Polícia só paga o que usa. Trata-se de contrato de
compra de combustível para o CTA, que seria acima da média de
consumo médio da aeronave da PM.

Mimimi (1)

O inquérito já havia sido arquivado foi retomado pela Procuradoria Geral da República (PGR) com o foco em Flávio Dino. A ação
se dá logo após o STF ter mandado a União devolver ao Maranhão
68 respiradores retidos pelo governo Bolsonaro.
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Deputados aprovam redução de valores de
mensalidades de escolas e faculdades no Maranhão
PÁG.3

Criada
Força-Tarefa
Discente para
desafogar
UPAs de
São Luís

Assembleia
aprova MP
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ICMS produtos
de combate à
Covid-19
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Governo reforça
importância
de medidas
preventivas para
evitar lockdown
no Maranhão

Celso de
Mello autoriza
inquérito no
STF para apurar
acusações de
Moro a Bolsonaro
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Em entrevista coletiva

FLÁVIO DINO CONVOCA NOVOS
MÉDICOS PARA ATUAREM NO
COMBATE AO CORONAVÍRUS
* Governador diz que estamos mais
próximo de lockdown do que de liberar
a volta do comércio

PÁG 5 E 7

Edivaldo destina 12
unidades básicas
para atendimento
exclusivo de
síndromes gripais
e respiratórias
O prefeito Edivaldo Holanda Junior
implanta um novo fluxo no sistema
municipal de saúde para atendimento
durante a pandemia da Covid-19,
disponibilizando 12 unidades básicas
de saúde exclusivamente para pacientes
que apresentem sintomas leves de
síndromes respiratórias e gripais. PÁG.9

* Parlamentares e empresários
destacam medidas do governo e pedem
para população fazer sua parte

Na entrevista coletiva de ontem, devido à insistência de parte da população em permanecer nas ruas, o governador Flávio Dino alertou para maior
possibilidade de decretar lockdown do que liberar volta do comércio

Em novo decreto, prefeito
prorroga proibição de acessos
às praias de São José de Ribamar

A.BAETA

O governador Flávio Dino anunciou
ontem (27) novo decreto que
requisita serviços médicos para as
cidades do Maranhão com maior
número de casos confirmados de
coronavírus. O pedido foi feito às
universidades públicas, particulares
e Ministério Público para que
sejam antecipadas as formaturas
dos alunos de Medicina que estão
cursando as últimas disciplinas da
graduação. Sobre decretação de
lockdown, o governador disse que
isso está mais perto do que liberar
a volta do comércio. Por outro
lado, o Estado disponibilizará ainda
esta semana novos leitos de UTI
e a região Tocantina vai ganhar
comitês de combate ao coronavírus.

* Novos leitos são anunciados para
atendimento a pacientes vítimas da
doença

O prefeito de Ribamar, Eudes Sampaio, editou novo decreto prorrogando a
proibição de acesso às praias do Araçagi, Panaquatira, do Meio e Praia de
Banho (na Sede). PÁG.9

O prefeito Edivaldo diz que nessas unidades serão feitas
consultas e, se necessário, o encaminhamento para exames

Anvisa discute
hoje liberar
venda de testes
de Covid-19
em farmácias

Assembleia
abre crédito
especial para
o Fundo de
Segurança
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Deputados aprovam redução de valores
de mensalidades de escolas e faculdades
A Assembleia Legislativa aprovou
ontem (27), em sessão remota,
projeto do deputado Rildo Amaral
que trata da redução proporcional,
de até 30%, das mensalidades das
instituições privadas de ensino,
durante o período de suspensão
das aulas presenciais, atendendo
ao plano de contingência do novo
coronavírus implementado pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES). O projeto segue para
sanção governamental.
O presidente Othelino Neto,
que comandou a sessão, disse
que o desejo dos deputados é
que seja repassada aos pais de
alunos a redução dos custos
por conta das aulas suspensas,
“mas com os devidos cuidados,
para não causarmos um malestar financeiro maior a essas
empresas”. Acrescentou Othelino:
“Queremos que os empregos
sejam mantidos, porém, era
necessária a intervenção da
Assembleia Legislativa, para
garantir os direitos da população”.
De acordo com o PL, o
desconto será cancelado
automaticamente com o fim do
Plano de Contingência da SES
e a liberação para o retorno
das aulas presenciais. No caso
de descumprimento, ensejará
aplicação de multas nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
“Considerando que as instituições
de ensino estão com as despesas
reduzidas com itens como
manutenção do espaço, água,
energia e alimentação de seus
funcionários e alunos (que
estudavam em período integral),
é justo que os estudantes ou seus
responsáveis financeiros, que
também tiveram seus rendimentos
afetados, tenham a sua
mensalidade reduzida”, justificou
o presidente do poder legislativo.
Emendas – Uma emenda do Dr.
Yglésio estendeu a redução às
instituições de ensino de níveis
técnico e superior da rede privada,

Os deputados aprovaram o projeto que reduz as mensalidades de
escolas e instituições de ensino superior

Duarte Jr vota a favor da matéria e
parabeniza colega autor do projeto
O deputado Duarte Jr,
especialista em Direitos
do Consumidor, votou
a favor do projeto e,
por meio de duas redes
sociais, parabenizou o
colega Rildo Amaral,
autor da proposição.
Duarte apresentou uma
emenda aditiva ao PL,
para que as escolas
apresentassem suas
planilhas de custos
Duarte Jr parabenizou Rildo Amaral pelo
ao Procon-MA, órgão
projeto
que seria responsável
pela verificação detalhada das reduções das despesas das escolas. No
entanto, esta emenda não foi aceita. “Com informações detalhadas dos
custos das escolas nesse período de pandemia, os descontos poderiam
ser até maiores do que os propostos na lei. Também evitaríamos o risco
de anulação da futura lei por vícios de inconstitucionalidade”, ressaltou
o parlamentar.
O deputado se posicionou também sobre a necessidade de proteger
professores e alunos. “Destaco que esse desconto não pode, em
hipótese alguma, gerar redução no salário dos professores ou
demissões. É importante também que os alunos e alunas não sejam
prejudicados. Devem ter a garantia de que o conteúdo será reposto”,
acrescentou.

bem como às de pós-graduação.
Para instituições de ensino com
até 200 alunos matriculados,
o desconto será de 10%, no
mínimo; entre 200 e 400
estudantes, de 20%; e acima de
400 alunos, de 30%, assim como
as pós-graduações, independente
do quantitativo de pessoas
matriculadas.
“A porcentagem de 30% foi a
inicial do projeto e nós entramos
com a emenda por entender que
as escolas menores têm mais
dificuldades de conceder esse
desconto. Por isso, usamos um
parâmetro da quantidade de
alunos. Inclusive, excluímos
as escolas comunitárias por
entendermos a inviabilidade
financeira de concederem
qualquer um desses descontos”,
explicou Yglésio, lamentando,
ainda, a dificuldade de negociação
com os representantes das escolas.
Também foi acatada emenda de
Neto Evangelista, que estendeu
os descontos aos cursinhos
preparatórios para vestibulares.
“Acho que foram dadas muitas
oportunidades aos sindicatos das
escolas, para que eles pudessem
entender o momento que estamos
vivenciando. Porém, eles não
tiveram essa sensatez de ceder aos
pais”, disse o deputado.
Uma outra emenda, do deputado
líder do governo, Rafael
Leitoa, garante que, no caso
do consumidor ter adquirido
pacote anual, o prestador de
serviço poderá restituir do valor
recebido proporcional ao desconto
estabelecido; disponibilizar de
crédito para uso ou abatimento
na compra de outros serviços
e formalizar outro acordo
com o consumidor. Em caso
de restituição, o prestador de
serviço terá até 12 meses para
sua efetivação, contados da data
de encerramento do estado de
calamidade pública no Estado.

Vereador Afonso Manoel reúne-se com o
pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade
O vereador Afonso Manoel
(SD) reuniu-se, na manhã
dessa segunda-feira (27), com
o pré-candidato a prefeito de
São Luís, Carlos Madeira (SD),
para discutir, principalmente,
a preparação visando às
eleições municipais de 2020.
Recentemente filiado ao partido
Solidariedade, Afonso Manoel
disputará um segundo mandato na
Câmara Municipal de São Luís.
Na conversa com o vereador
Afonso, o ex-juiz Madeira
ampliou a sua projeção de
outros partidos em apoio à sua
candidatura. “Qualquer partido
que esteja querendo somar
conosco, as portas estão abertas
para o diálogo”, destacou Carlos

Madeira.
Afonso disse que São Luís
precisa trilhar o caminho do
desenvolvimento. “Madeira,
por ser empresário e ex-juiz,
saberá encontrar esse caminho de
crescimento. Ele é pragmático,
humilde, tem simpatia e sabe lidar
com as pessoas”, ressaltou Afonso
Manoel.
Nas eleições municipais deste
ano, o partido Solidariedade terá
candidatura própria ao governo
municipal de São Luis, reforçou
o vereador, que reuniu com o
pré-candidato a prefeito seguindo
as orientações das autoridades de
saúde em relação uso de máscara
a distanciamento mínimo a ser
mantido.

O deputado federal Eduardo Braide
(MA) defendeu, nessa segundafeira (27), a necessidade do envio
da Força Nacional do Sistema
Único de Saúde (SUS) a São Luís,
para o enfrentamento à pandemia
da Covid-19.
O parlamentar destacou que o
número de pessoas infectadas e
mortas por causa da doença cresceu
muito nas últimas semana, na
Grande São Luís, com mais de 180
bairros da capital com registro de
pessoas que testaram positivo.
“São Luís é a segunda capital do
Brasil em incidência de casos
confirmados do coronavírus por
100 mil habitantes”, afirmou
Braide, revelando preocupação.
“Proporcionalmente, estamos
acima de cidades como São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e Recife em número de casos
confirmados, e atrás somente de

Fortaleza”, ressaltou.
Eduardo Braide disse que tem
recebido relatos de profissionais
da Saúde falando da sobrecarga
de trabalho, além de desfalques
nas equipes causados pelas
contaminações.
“Quero aqui ressaltar o trabalho
heróico dos nossos profissionais,
que merecem todo apoio possível.
Por isso fiz o pedido para que o
Governo do Estado ou a Prefeitura
de São Luís solicitem a vinda
da Força Nacional do SUS para
ajudar os nossos profissionais nesse
combate”, enfatizou o deputado.
Braide detalhou a importância do
trabalho da Força Nacional do SUS
no atual quadro da pandemia em
São Luís.
“A equipe da Força Nacional
do SUS é composta por
vários profissionais (médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas e
outros.), e vem pra auxiliar e dar
mais agilidade no atendimento

Flávio Dino esclarece pedido da PGR
sobre compra de combustível para PMMA
O governador Flávio Dino usou, ontem, 27, sua conta pessoal no
Twitter, para comentar informação segundo a qual o procuradorgeral da República, Augusto Aras, determinou o encaminhamento ao
Superior Tribunal de Justiça de pedido para reabertura de um inquérito
contra sua gestão.
Trata-se de um caso referente a um contrato para compra de
combustível para abastecer um helicóptero da Polícia Militar do
Maranhão.
O pedido de investigação já havia recebido do Ministério Público
Federal aval para ser arquivado.
A peça foi enviada na última semana à Corte especial do STJ pela
subprocuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, responsável
na PGR pelas investigações de governadores. O caso vai tramitar sob
sigilo.
“A ‘grave investigação’ iniciada por um requerimento de um cidadão
de Varginha, Minas Gerais, sequer leva em conta que a Polícia só
paga o que usa. O que consta do contrato é uma previsão de consumo.
E quem faz contrato e paga não é o governador. Mais ridículo,
impossível”, afirma Flávio Dino.
“Esta ‘grave investigação’ que querem abrir em face de uma compra
de combustível na Polícia, que não foi feita por mim, apoia-se em
requerimento de um cidadão que mora em Varginha, Minas Gerais.
Requerimento arquivado pelo próprio Ministério Público Federal e
agora desarquivado.
Impossível acreditar que alguém imagine que é o governador que cuida
de combustível na Polícia Militar. Petição desprovida de seriedade. Vou
representar por abuso de autoridade contra quem subscreveu tamanha
indecência. E não mudarei minha conduta séria e corajosa”, ressaltou.

Apadrinhados no
governo

Sobrecarga de
trabalho

A senadora Eliziane Gama,
líder do partido Cidadania no
Congresso Nacional, usou suas
redes sociais para falar sobre
os pedidos de aberturas de
comissões parlamentares de
Inquérito (CPIs) para investigar
as acusações do ex-ministro da
Justiça Sérgio Moro, de que o
presidente Jair Bolsonaro queria
usar politicamente a Polícia
Federal:
“A indicação de apadrinhados
para o comando da PF e MJ
mostra que Bolsonaro quer ter o
controle total de investigações
que possam prejudicá-lo. O
Congresso precisa reagir. Temos
que iniciar imediatamente
uma CPMI para investigar as
denúncias de Sérgio Moro”.

Sobre esta guerra contra a
pandemia, o deputado federal
Eduardo Braide escreveu:
“São Luís é a segunda capital
com maior número de casos
confirmados de coronavírus
por 100 mil habitantes. São
inúmeros os relatos que tenho
recebido de profissionais da
Saúde falando da sobrecarga de
trabalho, além dos desfalques
nas equipes causados pelas
contaminações”.
Braide defende pedido para
envio de Força Federal do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Não há outro caminho
O senador Weverton insiste
no argumento de que são
gravíssimas as acusações de
Moro contra o presidente da
República:
“Nós não temos outro caminho
a não ser o impeachment do
presidente Bolsonaro. O PDT e
outros partidos entraram com o
pedido. Todos sabem que não
defendemos isso, mas não temos
condições de continuar com um
governante como ele”.

Dedicação total

O vereador Afonso Manoel em reunião com o pré-candidato a
prefeito de São Luís Carlos Madeira

Braide defende Força Nacional do SUS
em SL para reforçar combate à pandemia
GIL MARANHÃO

Informe JP

à pandemia: orientações
técnicas, monitoramento de
pacientes, rapidez na liberação
de medicamentos e apoio à
reconstrução da rede de Saúde.
Isso é fundamental para que não
tenhamos o agravamento dessa
situação no Estado”, destacou.
O parlamentar frisou, ainda que,
assim que o pedido for feito,
tem certeza de que a bancada
maranhense tratará da articulação
para a vinda da Força Nacional
do SUS. “O Ministério da Saúde
estabelece que o pedido para
receber a equipe da Força Nacional
do SUS deve partir do Governo
do Estado ou da Prefeitura. Tenho
certeza de que assim que o pedido
for oficializado, a nossa bancada
não medirá esforços junto ao
Ministério da Saúde para articular
essa vinda o mais rápido possível a
São Luís”, enfatizou.
Eduardo Braide também destacou
que, diante da situação por

que passam São Luís e todo o
Maranhão, este é um momento
de unidade. “O momento não é
de discutir política, mas de união
para salvar vidas. Como deputado
federal, tenho dado a minha
contribuição nesse enfrentamento
ao coronavírus”, declarou.
Ele acentuou que tem também
tem feito a sua parte para ajudar
no combate à Covid-19. “Destinei
R$ 2 milhões em emendas para
o Governo do Estado para o
combate à pandemia. Destinei
outra emenda de R$1 milhão
para São Luís. Destinei ainda
recursos para os municípios de
São José de Ribamar, Paço do
Lumiar, Raposa, Icatu, Presidente
Juscelino, Humberto de Campos,
Barreirinhas, Santa Rita, Bacabeira,
dentre outros no entorno de São
Luís, para que essas cidades
também tenham suporte para
enfrentar a pandemia”, concluiu.
(COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA)

O deputado Márcio Jerry
destaca em suas redes sociais,
nessa segunda-feira (27),
os esforços do Governo do
Maranhão para proteger ao
máximo o povo maranhense dos
efeitos da pandemia Covid-19,
frisando o empenho absoluto do
governador Flávio Dino:
“Dedicação total, muitas ações
e todos os dias conclamação
à população para que atenda
às recomendações da OMS
e dos profissionais da saúde.
Para se ter uma ideia, na rede
de atendimento, o governador
Flávio Dino pulou de 132 leitos
de UTI para 193 no momento;
e de 120 leitos clínicos para
435 leitos clínicos. Isso dá a
dimensão do esforço gigantesco
do Governo MA para atender os
pacientes Covid-19”, escreveu
Jerry.

Solidariedade
O deputado Juscelino Filho,
coordenador da bancada do
Maranhão no Congresso
Nacional, postou no Twitter:
“A solidariedade tem sido uma
importante arma no combate ao
coronavírus e aos impactos da
pandemia. Doações nas lives
de músicos, ajuda a idosos em
isolamento, apoio psicológico,
produção de máscaras, oferta
de serviços gratuitos. É assim,
juntos, que vamos vencer a
Covid-19”.

Corrente do bem
Em outra postagem, Juscelino
Filho acrescenta:
“Para quem está interessado
em ajudar e não sabe como,
uma das muitas opções é a
plataforma #ParaQuemDoar, que
reúne iniciativas de todo o país.
Acesse http://paraquemdoar.
com.br, escolha e participe dessa
corrente do bem! E que esse
espírito solidário permaneça
após a pandemia”.

Perda no jornalismo
Morreu em São Luís, nesta
segunda-feira (27), o jornalista
Alfredo Menezes, mais uma
vítima da Covid-19, segundo
familiares.
Ele ficou internado até a última
sexta-feira (24) no hospital
exclusivo para infectados pelo
novo coronavírus. Mas recebeu
alta e acabou morrendo em casa,
após sentir-se mal. Natural de
Itapecuru-Mirim, Menezes tinha
72 anos.

Miudinhas
• Bolsonaro se antecipou à bomba da saída do ministro da Justiça,
Sérgio Moro.
• Com uma base governista fraca e diante de um cenário cada
vez mais tenso junto ao Congresso Nacional, desde 1º de abril
o presidente vem abrindo a porta do gabinete para partidos do
chamado Centrão.
• Bolsonaro conversou pessoalmente com os presidentes do
Progressistas (ex-PP, no qual já desfilou), Ciro Nogueira; MDB,
Baleia Rossi; PSD, Gilberto Kassab; DEM, ACM Neto.
• Bolsonaro articula o apoio definitivo das bancadas desses partidos
para se blindar contra um impeachment.
• Essa aproximação deve-se ao esforço do ministro da Secretaria de
Governo, Luiz Eduardo Ramos.
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Cinco pessoas morrem em
acidentes ocorridos entre a noite
de domingo e a manhã de segunda
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hilux envolvida em acidente na BR-226 ficou
totalmente destruída
AIDÊ ROCHA
Três acidentes deixaram cinco
pessoas mortas, em menos de
24 horas, nas rodovias federais e
estaduais que cortam o Maranhão.
As mortes ocorreram no domingo
(26) e na manhã de ontem (27).
Em um dos acidentes, na BR-226,
morreram três mulheres.
Na noite de domingo (26), foi
registrado o primeiro acidente, na
altura do Km 334 da BR-226, no
município de Jenipapo dos Vieiras,
envolvendo 15 pessoas que estavam
em três veículos diferentes.
De acordo com informações da

Acidente ocorrido em Santo Amaro deixou vários
feridos e uma pessoa morta

Polícia Rodoviária Federal (PRF),
doze ficaram feridas e três mulheres
que estavam em uma picape
morreram. Elas foram identificadas
como Antônia Valdiléia Sousa
Araújo, Elizângela Milhomem de
Araújo Silva e Maria das Chagas
Sousa.
Ainda conforme a PRF, o carro
em que as mulheres que morreram
estavam era ocupado por sete
pessoas. No momento do acidente,
a picape colidiu na traseira de um
veículo de carga estacionado na
rodovia e sem sinalização. Uma
motocicleta não identificada, que
transportava quatro pessoas, também
se envolveu no acidente.

BR-316
Na manhã dessa segunda-feira (27),
um motoqueiro morreu após bater
na lateral de uma carreta na BR-316,
na zona urbana de Timon. A vítima,
que morreu na hora, foi identificada
como José Flávio da Silva Soares.
Segundo testemunhas, o motorista
da carreta não teve culpa pelo
acidente. Na ocasião, a pista ficou
parcialmente interrompida e só foi
liberada após a retirada do corpo
por uma equipe do Instituto Médico
Legal (IML).
SANTO AMARO
Ainda na manhã de ontem (27),
uma pessoa morreu após uma

Polícia Civil prende grupo por
associação criminosa em Bacabeira
Um grupo foi preso, no domingo
(26), pela Polícia Civil por
associação criminosa armada,
posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida e receptação.
As prisões ocorreram no povoado
Rancho Papoco, localizado na
cidade de Bacabeira.
Segundo a polícia, após meses de
investigações, foram identificados
os integrantes da quadrilha que
atuava em roubos a postos de
combustíveis. Até o momento,
consta na Delegacia de Roubos
e Furtos (DRF) três inquéritos
visando a apuração de ações
criminosas do grupo, ocorridas
de janeiro a março deste ano, nos
bairros do São Cristóvão, Anil e

DIVULGAÇÃO

O veículo, arma e demais materiais aprendidos com os suspeitos
presos em Bacabeira
Tirirical, em São Luís.
Conforme apurado pela polícia,

alguns membros da associação
também participaram de roubo a

Cumprido mandado de prisão contra
homem que agrediu a ex-mulher em Balsas
Foi preso, nessa segunda-feira
(27), na cidade de Balsas, em
cumprimento a mandado de prisão
preventiva, Leilson Reis Costa, pelo
crime de lesão corporal contra sua
ex-companheira, no último dia 19
de abril.
De acordo com a Polícia Civil, as
agressões tiveram início após o
término do relacionamento, que
ocorreu em novembro de 2019. A
vítima e o agressor possuem dois
filhos e mantiveram uma união
estável por aproximadamente oito
anos.
Ainda conforme a polícia, no ano
2020 foram instaurados, mediante
auto de prisão em flagrante, dois
inquéritos policiais contra Leilson,
sendo um pela contravenção de
penal de vias de fato e o outro pelo
crime de lesão corporal. O mandado
de prisão preventiva foi deferido
nos autos do inquérito que apura
o crime de lesão corporal com
fundamento no art. 313, III do CPP,

O motociclista José
Flávio morreu em
colisão com uma
carreta, na BR-316

DIVULGAÇÃO

Momento em que Leison chegava à delegacia da cidade de Balsas
com a finalidade de garantir a ordem
pública.
Além disso, também foram
requeridas medidas protetivas de

urgência nos autos, mas, até a data
da autuação em flagrante, a decisão
de deferimento das medidas ainda
não havia sido lavrada. (AR)

caminhonete modelo Hillux capotar.
O acidente ocorreu na rodovia
estadual MA-230, que passa pelo
município de Santa Amaro, na
região dos Lençóis Maranhense.
De acordo com informações de
populares, a caminhonete fez
uma manobra para desviar de um
buraco quando o motorista perdeu
o controle. O carro tinha acabado
de deixar o povoado Cocal, na zona
rural do município.
Não há informações sobre a
identidade da vítima. Algumas
pessoas que ficaram feridas foram
encaminhadas para atendimento
médico na cidade.
dois veículos da Sedex/Correios, na
capital. Na ocasião, o motorista foi
rendido e toda a mercadoria para
distribuição e entrega foi subtraída.
No momento da prisão, os
suspeitos se preparavam, de
acordo com informações obtidas
pelos policiais, para roubar um
posto de combustível na cidade de
Santa Rita. Com o grupo, foram
apreendidos instrumentos para
arrombamento, máscaras, uma
pistola 380 cromada, celulares e um
veículo Toyota Etios, que estava
com placas clonadas. O automóvel
era fruto de um assalto à residência
cometido na capital e cujos autores
já foram identificados pela DRF.
Após os procedimentos legais,
os cinco capturados, que não
tiveram os nomes divulgados,
foram encaminhados ao Complexo
Penitenciário de São Luís, onde
ficarão à disposição da justiça. (AIDÊ
ROCHA)

Suspeito por assaltos
a motociclistas é
preso no bairro da
Vila Palmeira
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Polícia Civil
da Capital (SPCC) cumpriu, nessa
segunda-feira (27), mandado de
prisão em desfavor de um homem
suspeito de cometer assaltos a
motociclistas em São Luís. Ele
foi capturado no bairro da Vila
Palmeira. Segundo a polícia, as
investigações iniciaram após o roubo
de uma moto no bairro do Turu, no
final do ano passado. Na ocasião,
a vítima relatou que estava em sua
motocicleta quando foi abordada
por dois homens armados. Um deles
ainda tentou atirar três vezes contra
ela, mas o revolver não disparou.
A Polícia Civil conseguiu localizar
a moto e identificar os suspeitos,
sendo um deles menor de idade.
O envolvido preso, que não teve
o nome divulgado e tem 19 anos,
já possui passagens por crimes
patrimoniais e homicídio. (AR)

Últimas Notícias
Celso de Mello autoriza inquérito no STF para
apurar acusações de Moro a Bolsonaro
O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Celso
de Mello, autorizou, ontem
27, abertura de inquérito
para apurar declarações do
ex-ministro da Justiça e da
Segurança Pública Sergio
Moro. Ao deixar o governo,
na última sexta (24), Moro
apontou suposta interferência
de Jair Bolsonaro em inquéritos
da Polícia Federal. Segundo
o ex-ministro, o presidente
decidiu trocar a direçãogeral da PF porque gostaria
de ter acesso a informações
de inquéritos sobre a família
Bolsonaro. O pedido de
abertura foi encaminhado
na sexta-feira (24) pelo
procurador-geral da República,
Augusto Aras. O decano do
STF foi sorteado relator do
pedido. Segundo o ministro,
os fatos narrados por Moro
têm relação com o exercício
do cargo, o que permite a
investigação de Bolsonaro. Isso
porque a Constituição impede
que o chefe do Executivo seja
alvo de apuração alheia ao
exercício do mandato.
“Os crimes supostamente
praticados pelo senhor
presidente da República,

conforme noticiado pelo então
Ministro da Justiça e Segurança
Pública, parecem guardar (...)
íntima conexão com o exercício
do mandato presidencial, além
de manterem – em função do
período em que teriam sido
alegadamente praticados –
relação de contemporaneidade
com o desempenho atual das
funções político-jurídicas
inerentes à chefia do Poder
Executivo”, escreveu o
ministro.
Com a abertura do inquérito,
começa a fase de produção
de provas. Aras pediu ao
Supremo que a linha de
investigação tenha início com
o depoimento de Moro e que
o agora ex-ministro apresente
documentos que comprovem
suas declarações.
Uma das medidas que podem
ser tomadas no curso do
inquérito é a quebra de sigilos
telefônicos, por exemplo,
para verificar a autenticidade
da troca de mensagens entre
Sergio Moro e Bolsonaro.
O material foi indicado por
Moro como prova da suposta
influência e divulgado pelo
Jornal Nacional.

Assembleia aprova projeto que abre
crédito especial para o Fundo Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social
A Assembleia Legislativa aprovou, ontem (27), em Sessão
Extraordinária com Votação Remota por Videoconferência, Projeto
de Lei 109/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial de R$ 22.045.217,00 (vinte e dois milhões, quarenta e cinco
mil e duzentos e dezessete reais) ao Fundo Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social (FES), destinados à criação de dotações
orçamentárias. A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa,
deputado Othelino Neto.
De acordo com a Mensagem 021/2020, encaminhada pelo
governador Flávio Dino ao Legislativo Estadual, os recursos para
atender ao crédito autorizado por esta lei decorrem de transferência
na modalidade fundo a fundo, efetuada pelo Fundo Nacional de
Segurança Pública.

Ministro Paulo Guedes diz que
governo vai manter teto de gastos
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse ontem
(27) que não será necessário
suspender o teto de gastos pois
os recursos para a saúde estão
garantidos, para os gastos extras
em função da pandemia do
novo coronavírus. “Para que
falar em derrubar o teto se é
o teto que nos protege contra
tempestade?”, argumentou
ao lado do presidente Jair
Bolsonaro, ao sair de uma
reunião no Palácio da Alvorada.
Guedes explicou que o governo
está usando outros instrumentos
para garantir os recursos.
Com o reconhecimento do
estado de calamidade pública
pelo Congresso Nacional, o
Executivo ficou dispensado de
cumprir a meta de superávit.
“Pela regra de ouro você não

pode se endividar para pagar
gasto corrente. Mas como é
gasto emergencial, é gasto de
saúde, então pode endividar.
Se faltasse dinheiro para saúde,
poderíamos romper o teto, mas
não é o caso”, disse.
Em vigor desde 2017, o teto
de gastos limita o aumento das
despesas federais ao aumento
da inflação do ano anterior. A
medida vale por 20 anos.
De acordo com Guedes, deve
ser aprovado esta semana
no Senado Federal mais um
programa de envio de recursos
aos estados e municípios.
Em contrapartida, o governo
negocia com o Congresso
uma proposta de suspensão
de reajuste de salário dos
servidores públicos por um ano
e meio.

Dois homicídios são registrados
em São Luís no final de semana
Dois homicídios foram registrados
no final de semana, na capital
maranhense; um cometido
com arma de fogo e outro, com
uso de arma branca. Os dois
crimes ocorreram na Vila Riod e
Maracanã, respectivamente.
Na manhã do sábado (25), por
volta das 9h, na invasão Albino
Soeiro, localizada na região da
Vila Riod, um adolescente de 14
anos, identificado como Gladson
Roberth Correia Santos, foi
encontrado morto a tiros dentro de
um sítio. Segundo informações da
Polícia Militar, ele seria morador
do bairro do Turiúba, em São
José de Ribamar. Até ontem (27),
não havia informações sobre a
motivação nem a autoria do crime.

Já na madrugada de domingo
(26), Luís Alves Da Silva foi
assassinado com um golpe de faca
na costela. Segundo informações
da polícia, a vítima estava em um
sítio no bairro do Maracanã, zona
rural de São Luís, quando durante
uma discussão foi esfaqueada.
Populares contaram que a briga
teve início porque a vítima tocou
fogo em um mato, próximo à casa
do autor do homicídio.
Após ser atingido, Luís foi levado
por uma equipe do Corpo de
Bombeiros ao Hospital Municipal
Clementino Moura, o Socorrão 2,
mas morreu algumas horas depois.
O acusado do crime fugiu e ainda
não foi localizado. (AR)

“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”
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