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POLÍTICA

TCU observa excesso
da Receita em ação
sobre 107 respiradores
Ministro Bruno Dantas emitiu despacho em processo aberto pelo Governo do
Maranhão no caso da “operação de guerra” para trazer os aparelhos da China
Divulgação/ Secap

Governo divulgou a ideia de que houve uma “operação de guerra” para conseguir trazer respiradores; Receita acabou identificando irregularidades
GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

ministro Bruno Dantas,
do Tribunal de Contas da
União (TCU), emitiu um
despacho em processo
aberto pelo Governo do Maranhão
no qual aponta excesso da Receita
Federal no caso dos 107 respiradores trazidos da China.
Segundo a Receita, a remoção dos
respiradores foi “realizada sem o prévio licenciamento da Anvisa e sem
autorização da Inspetoria Receita Federal em São Luís, órgão legalmente
responsável por fiscalizar a importação das mercadorias”.
A “operação de guerra” foi anunciada pelo governo maranhense
como uma forma de evitar que os
equipamentos – que chegaram num

O

voo fretado, via Etiópia – fossem
apreendidos antes de efetivamente
chegar aos leitos de UTIs estaduais.
Na sua manifestação, Dantas diz
que os dados apresentados pelo Estado do Maranhão sugerem que
houve uma reação desproporcional
do Fisco, que pode vir a ser classificada como desvio de finalidade.
“Percebo que, a despeito de a Receita Federal do Brasil estar aparentemente agindo dentro do seu exercício institucional, a descrição dos
fatos sugestiona ter havido uma reação desproporcional que pode vir a
ser classificada como desvio de finalidade”, escreve Bruno Dantas no
documento, revelado pela Folha na
terça-feira, 28.
Acusações
Dantas afirma que as acusações do

Acionado, secretário diz
que “faria tudo de novo”
Nomeado fiel depositário dos respiradores pela Receita e alvo do processo em virtude do transporte dos
equipamentos, o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo (SD), reagiu na
semana passado à ação federal.

Segundo o órgão, a remoção dos
respiradores foi realizada irregularmente.
“Diante da situação de flagrante
descumprimento à legislação aduaneira (art. 23 e art. 27 do DL 1455/76),
aplicável no âmbito do comércio in-

estado são gravíssimas e pede esclarecimentos à Receita. Ele diz querer
saber se o procedimento usado no
episódio é padrão.
“Reputo imprescindível esclarecer se faz parte do procedimento
padrão da Receita Federal a instauração do referido expediente em
casos como o que se apresenta e se
foram observados os atos preparatórios comumente adotados”,
consta no despacho.
O ministro ainda afirma que
pode haver elementos suficientes
para medidas cautelares, mas que
vai ouvir as partes antes de tomar
uma decisão.
“O perigo na demora […], neste
caso, possa causar embaraço à adoção de medidas urgentes e relevantes pelo Maranhão, atingindo,
em última instância, a saúde e a

vida da população em meio a uma
crise de proporções ainda incomensuráveis, mas de consequências já sabidamente trágicas”, acrescenta no documento.
Ao se manifestar sobre o assunto,
na semana passada, o governador
do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
negou que tenha havido ilegalidade
na operação.
“As mercadorias existem, foram
compradas legalmente, pagas e
transportadas em voos legais. Os
respiradores estão sendo usados em
um serviço inadiável, salvando
vidas. Se a Receita deseja rever alguma formalidade burocrática, estamos à disposição. E não temos
preocupação com ameaças de nenhum tipo, pois proteger vidas é a
nossa missão”, afirma o governador
do Maranhão.

ternacional, a Receita Federal tomará as providências legais cabíveis
contra as pessoas físicas e jurídicas
envolvidas, promovendo os competentes procedimentos fiscais,
além de representação aos órgãos
de persecução penal”, completa.
A Receita disse que os equipamentos não seriam retirados do governo do Maranhão para que as pessoas que os estão utilizando não
sejam prejudicadas.

Simplício esteve à frente de todo
o processo e recebeu os equipamentos no aeroporto de São Luís.
Ele já foi notificado pelo Fisco como
fiel depositário dos equipamentos,
mas disse no comunicado que “faria
tudo de novo”.
“Vamos continuar a fazer o que
for necessário para salvar as vidas dos
maranhenses, não temos nada a
temer, mesmo que o custo a pagar
seja o de ser processado”, disse. 

Assembleia aprova requerimento
de congratulações a José Sarney
Ex-presidente da República completou 90 anos na semana passada e deputado estadual Roberto
Costa (MDB) apresentou proposta, que foi aprovada por unanimidade, para homenageá-lo
Divulgação

De autoria do deputado Roberto
Costa (MDB), requerimento de congratulações ao ex-presidente da República, José Sarney (MDB), pelo
transcurso de seu aniversário de 90
anos, comemorados na última sextafeira, foi aprovado pela Assembleia
Legislativa do Maranhão.
No requerimento, o parlamentar
destaca a trajetória política de José
Sarney, mencionando os cargos públicos que ocupou ao longo de sua
vida pública como deputado federal, governador, senador e presidente
do Brasil, assim como o fato de ele
ser o político mais longevo da história recente da República.
“Sua vocação de homem público
o levou a maior de todas as suas façanhas, que foi conduzir o país dos
ares sombrios da ditadura militar às
luzes da democracia, fazendo a transição mais equilibrada e coesa de que
temos notícias”, disse Roberto Costa.
Literatura
O emedebista falou ainda do José

MAIS

Homenagem
Antes da aprovação do
requerimento, o deputado
estadual Zé Gentil
(Republicanos) já havia
feito homenagem ao
ex-presidente Sarney. O
parlamentar felicitou o
ex-presidente da República,
José Sarney, pelo
aniversário de 90 anos.
“Sarney foi o grande
idealizador desse novo
Maranhão”, destacou Gentil,
ao manifestar seus votos de
felicidade ao amigo.

Sarney escritor, que tem destaque
internacional com uma de suas paixões que é a literatura.
“Para além da política, José Sarney destacou-se no cenário nacio-
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Maranhão x Covid-19

A

curva de contaminação do novo coronavírus no Maranhão
vem subindo em grupos maiores de 100 pacientes por dia.
E já faz certo tempo estes saltos. O resultado é um estado
com a sexta maior taxa de contaminação do Brasil, perdendo
somente para são Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e
Amazonas, segundo dados do Ministério da Saúde.
Estados com população maior, a exemplo de Minas Gerais,
Paraná e Rio Grande do Sul, estão com menos casos confirmados
da Covid-19 que o Maranhão.
É necessário perguntar: por que o Maranhão sobe mais no
número de contaminados que estados como a Bahia, que tem o
dobro da população? Quais os erros cometidos por aqui?
Desde o início dos alertas
sobre a chegada do vírus no
Brasil que as medidas estão
Maranhão ocupa a
sendo tomadas no Maranhão,
deconfortável 6ª
determinando o isolamento
social, suspendendo aulas e
posição no ranking
funcionamento de parte de
de contaminados
comércio e serviços públicos.
Mas ao que parece, os dados do Brasil
iniciais mostravam o falso
cenário de controle dos casos
da Covid-19 em terras maranhenses. Abertura de comércio foi
flexibilizado, filas eram formadas para recebimento de cesta
básica, de vacinas e auxílio emergencial nas agências bancárias.
A falta de fiscalização, aliada a pouco, ou quase nenhuma
consciência da população, além da pressão de empresários
atendida pelo Poder Público, levaram o Maranhão a ficar entre os
primeiros num ranking ruim. São mais de 2,5 mil contaminados.
Números de mortos a cada 24 horas só aumentam.
Sistemas de saúde público e privado estão saturados. E só
cresce o número de pessoas que lotam o fragilizado atendimento
em UPAs e hospitais destinados ao atendimento dos
contaminados pelo novo coronavírus.
Dias melhores para a saúde é o anseio de todos. Entre as lições
da pandemia, que haja cura definitiva para problemas crônicos
do sistema de saúde pública no Brasil.

Os números

Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão tem menos casos de contaminados confirmados no Nordeste do que Pernambuco e Ceará.
Os demais estados estão com menos de mil casos, com exceção da Bahia, que tem mais de 1,9 mil contaminados confirmados.
O Piauí, por exemplo, tem pouco mais de 330 casos, Paraíba com menos de 600 e Sergipe pouco mais de 150.

Alerta

E por ainda haver poucos casos da Covid-19 no Piauí, que o prefeito de
Teresina, Firmino Filho (PSDB), vem insistindo em ações mais firmes do
governo do Maranhão.
Para justificar a fiscalização nas pontes que ligam Teresina a Timon, o
tucano usou os dados que mostram a contaminação e óbitos do novo coronavírus no Maranhão.
“Ainda sobre o Maranhão, até ontem já tínhamos atendido 40 pacientes com sintomas de Covid-19, de várias cidades do estado. Desses, 16 foram confirmados com a doença, 19 casos foram descartados, cinco estão
internados e cinco esperam resultado dos testes. Também já existe um
óbito”, completou.

Sem fiscalização

A Ilha de São Luís concentra mais de 90% dos casos da Covid-19 no estado. Há pelo menos três decretos em vigor.
Entre eles, estão o que obriga o uso de máscaras e o funcionamento somente de comércio de produtos essenciais.
No entanto, por falta de fiscalização ostensiva, em bairros e até no Centro da capital, comércios estão funcionando quase dentro da normalidade.

Infidelidade

O PRTB decidiu entrar com ação por infidelidade partidária contra o
deputado estadual Felipe dos Pneus.
O parlamentar trocou o PRTB este ano pelo Republicanos, do vice-governador Carlos Brandão.
O juiz eleitoral Gustavo Vilas Boas, do TRE, determinou a citação do deputado e do Republicanos para se manifestarem na ação. Felipe dos Pneus
pode perder o mandato se for caracterizada a infidelidade partidária.

Justa causa

A assessoria jurídica do deputado diz que a saída de Felipe dos Pneus
do PRTB tem sustentação na Constituição, já que houve “justa causa”.
Ainda de acordo com os advogados, Felipe dos Pneus comunicou ao
seu partido de origem a desfiliação baseada em “fatos incontestáveis”.
Agora será a Justiça Eleitoral quem determinará se Felipe dos Pneus cometeu ou não infidelidade partidária ao deixar o PRTB.

DE OLHO

140
É O NÚMERO de novos casos da Covid-19 no
Maranhão nas últimas 24 horas.

Excesso

A jornal Folha de São Paulo de ontem trouxe a informação sobre um
parecer do ministro do TCU, Bruno Dantas, sobre ação do governo do Maranhão contra a Receita Federal.
A informação é de que Dantas viu excesso na ação do Fisco contra o
governo maranhense no caso dos 107 respiradores que chegaram ao estado após “uma operação de guerra”.
A Receita acionou membros do governo, alegando que houve irregularidades na chegada dos aparelhos ao Brasil.
Pela passagem de seus 90 anos, Sarney tinha agenda de homenagens

nal e internacional por sua outra
paixão: a literatura. É autor de mais
de 120 livros, traduzidos em vários
idiomas, a maioria descrevendo
com nítida devoção a vida e a história do povo simples do Maranhão,
como que eternizando as palavras,
os gestos e os costumes de sua
terra”, ressalta Costa.

Para o deputado, Sarney é um estadista que continua a colaborar com
a vida do Brasil. "Com a lucidez de
suas reflexões e a presença de equilíbrio em todos os momentos, sobretudo em dias como os que se vive
no momento, que parecem extrair
de nós toda faísca de esperança e otimismo", concluiu. 

E MAIS
• O Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou requerimento de congratulações ao ex-presidente José Sarney.

• As congratulações são pela passagem dos 90 anos de Sarney, comemorados na
semana passada.

• Quem fez a proposta foi o deputado Roberto Costa (MDB), acatada pelos demais
parlamentares.
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GERAL

40% das cidades do país não
registram casos de Covid-19
Para compreender melhor a doença, está sendo feito pelo Ministério da Saúde em parceria com o UFPel, uma
investigação baseada no grau de imunização para mapear o avanço da pandemia do coronavírus no país
Divulgação

esmo com todos os
estados do Brasil
apresentando confirmações de pessoas
doentes e mortes por coronavírus,
aproximadamente 40% dos municípios do país ainda não registram casos de doenças respiratórias ou Covid-19.
Esse é um número apresentado
pelo secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, durante coletiva, no Palácio
do Planalto, para atualizar a situação de casos no Brasil.
Para chegar a este número,
foram avaliados os casos de Síndrome Respiratória Grave de
acordo com o porte populacional para entender como a
doença reage nos municípios,
como afirmou o secretário Wanderson Oliveira.
“Nós fizemos os extratos, colocamos o número de municípios
ali com o total de habitantes e fizemos esta proporção. A gente observa que cerca de 40% dos mu-

dologia ser precisa é ter comparabilidade entre as diversas cidades. São 133 cidades que vão fazer
parte desse projeto que é o Estudo
de Prevalência Populacional no
Brasil”.
Aproximadamente 33 mil pessoas, destes municípios, vão fazer
parte do teste rápido que detecta
a presença de anticorpos a partir
de amostras de sangue. Esse trabalho deve ajudar a esclarecer
questões sobre a forma como o
vírus está agindo no Brasil. Para
mais informações sobre a Covid19,
acesse
coronavirus.saude.gov.br.

M

Para chegar a este número, foram avaliados os casos de Síndrome Respiratória Grave no Brasil

nicípios brasileiros não têm registro de Síndrome Respiratória
Grave e nem registro de Covid-19
em seu território”.
Outro esforço para compreen-

der melhor a doença, está sendo
feito pelo Ministério da Saúde em
parceria com o Centro Epidemiológico da Universidade de Pelotas
(UFPel), que iniciou uma investi-

gação baseada no grau de imunização para mapear o avanço da
pandemia no país, como explica
o secretário Wanderson Oliveira.
“O importante, além da meto-

Leitos
As populações dos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás ganharam mais um reforço no combate ao coronavírus. Nesta
segunda-feira (27), o Ministério da
Saúde habilitou mais 497 leitos de
UTI, sendo 5 deles de UTI pediátrica, para atender exclusivamente
pacientes graves ou críticos da

doença. As portarias com as publicações já estão disponíveis no
Diário Oficial da União (DOU).
Com essas publicações, o total de
leitos habilitados no Brasil, somente em abril, chega a 2.258,
sendo 26 deles de UTI pediátrica.
Ao todo, 21 estados que já receberam reforço e dinheiro para
oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia,
que totalizam R$ 327,1 milhões de
recursos federais já enviados aos
estados e municípios. A garantia
do repasse dos recursos é dada
por meio de habilitação concedida pela pasta, em caráter excepcional, por um prazo de 90
dias, podendo ser prorrogada enquanto houver emergência em
saúde pública no país decorrente
da Covid-19. Por cada leito serão
pagos R$ 1,6 mil por diária do leito
de UTI, o dobro do que normalmente é repassado. Esse é mais
um reforço da União aos estados
no enfrentamento à pandemia do
coronavírus.

Divulgação

Justiça concede liminar para o
escoramento de prédio no Centro
Medidas são para estancar o processo de deterioração do prédio, tombado pelo Decreto Estadual
n° 10.089/1986, impedindo o seu desabamento e permitindo a realização de uma restauração
Divulgação

Atendendo ao pedido do Ministério Público do Maranhão, em
Ação Civil Pública (ACP) proposta
em 27 de fevereiro deste ano, a
Justiça determinou, em medida
liminar, que a Prefeitura de São
Luís realize, em até 15 dias, o escoramento, contenção de paredes e estabilização de um casarão localizado na Rua Oswaldo
Cruz (Rua Grande), 218, no Centro de São Luís.
As medidas são necessárias para
parar o processo de deterioração
do prédio, impedindo o seu desabamento e permitindo a realização de uma restauração do bem,
tombado pelo Decreto Estadual n°
10.089/1986.
O local, onde já funcionou a Secretaria Municipal de Educação

As medidas são necessárias para estancar processo de deterioração

(Semed) e, anteriormente, o Orfanato Santa Luzia, está fechado e
abandonado, já sofreu desaba-

mento parcial e apresenta risco de
ruir completamente.
Na liminar, a Vara de Interesses

Brasil supera China e chega a
5.017 mortes por coronavírus
Com a atualização de ontem, 28, o Brasil registrou 474 óbitos e bateu
novamente seu recorde de maior número de mortes em 24 horas
O Brasil registrou 474 mortes decorrentes do novo coronavírus nas
últimas 24 horas, segundo dados
atualizados nesta terça-feira, 28,
pelo Ministério da Saúde. Com
isso, o total oficial de vítimas da

Covid-19 no país chegou a 5.017,
superando os números da
China, marco zero da doença,
que de acordo com a OMS já
somou 4.643 mortes pelo vírus.
Com a atualização desta

terça, o Brasil bateu novamente
seu recorde de maior número de
mortes por Covid-19 registrados
em um único dia. Já o número
total de casos confirmados da
doença no Brasil subiu de

Difusos e Coletivos também determinou à Prefeitura de São Luís
que mantenha o imóvel isolado,
com manutenção e segurança, evitando a sua ocupação indevida e a
depredação por terceiros.
Desde 2016, a Prefeitura de São
Luís recebeu um projeto arquitetônico de restauração do prédio,
mas não o executou. Questionada
sobre os motivos de não ter efetivado as obras, a administração
municipal nunca ofereceu resposta. Intimada a se manifestar
sobre o pedido de liminar, a administração municipal também
permaneceu silente.
Na Ação Civil Pública, a Promotoria de Justiça de Proteção ao
Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís.

66.501 para 71.886 , sendo 5.385
novos casos registrados de
ontem para hoje.
Atualizado diariamente, o número de mortes registradas por
covid-19 das últimas 24 horas
não se refere efetivamente a
quantas pessoas faleceram entre
um dia e outro, mas sim ao número de mortes que tiveram o
motivo de coronavírus confirmado nesse intervalo. Conforme
mostrou reportagem do Estado,
registros de óbito por covid-19
chegam a demorar um mês para
serem confirmados.

Poderão ser contratadas 7,4 mil pessoas para atendimento no INSS

INSS vai contratar
aposentados e
militares inativos
Chamamento público foi autorizado pelo
governo federal, ontem, para a Previdência
O governo federal autorizou o Ministério da Economia e o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
a realizarem chamamento público
para contratação temporária de
pelo menos 8.230 servidores aposentados e militares inativos. O
edital de seleção deverá ser publicado em até seis meses, mas a
contratação está autorizada a partir de ontem, 28.
A Portaria nº 10.736/2020, da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia,
foi publicada no Diário Oficial da
União desta terça-feira.
A contratação de militares inativos e de servidores civis federais
aposentados foi a forma encontrada pelo governo para reforçar
o atendimento nas agências da

Previdência e reduzir o estoque de
pedidos de benefícios em atraso
no INSS. O número de pedidos
com mais de 45 dias de atraso
passa de 1,3 milhão.
De acordo com a portaria, poderão ser contratadas 7,4 mil pessoas para atendimento e serviços
administrativos nas agências do
INSS. Para o trabalho de concessão e revisão de benefícios e de
demandas judiciais no INSS, a
portaria não define o número de
pessoas, mas a contratação respeitará o limite de gasto de R$
19,9 milhões em 2020; R$ 31,9 milhões em 2021 e R$ 10,6 milhões
em 2022.
Para o Ministério da Economia,
poderão ser contratadas 290 pessoas para a Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal.
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Justiça nega prisão
domiciliar a indígenas
acusados de latrocínio
Índios, acusados de roubar e degolar vítimas, estão presos desde março
do ano passado, na Unidade Prisional de Ressocialização de Barra do Corda
Arquivo

s índios Argemiro Guajajara, José Matias Isaque
Guajajara e Valdemir Tomás Guajajara tiveram o
pedido de prisão domiciliar e a aplicação do regime de semiliberdade
durante quarentena da Covid-19
negado pelo Poder Judiciário. Segundo a polícia, os indígenas foram
condenados a 47 anos e seis meses,
acusados de roubar e matar os comerciantes Jeová Alves Palma, de
36 anos, e Magno Araújo, de 30
anos. O crime ocorreu no dia 27 de
outubro de 1999, na zona rural de
Barra do Corda.
O Poder Judiciário de Barra do
Corda julgou o pedido feito pela
defesa dos índios incompatível
com a Lei dos Crimes Hediondos
(Lei 8.072/90), considerando posicionamento anterior do Superior
Tribunal de Justiça; por não haver
casos de Covid-19 na Unidade Prisional de Ressocialização de Barra
do Corda, nem na cidade; como ainda os indígenas terem sido presos
definitivos no regime fechado pela
prática do crime hediondo de latrocínio (roubo seguido de morte).
A Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ 287/2019)
estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas
acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes
para assegurar os direitos dessa
população no âmbito criminal do
Poder Judiciário. Mas assegura que
essa Resolução se aplica aos casos
de prisões provisórias, diferente
desse caso, e não prevê a substituição da execução penal por outra medida.

O

Recomendação
Já a Recomendação do CNJ
62/2020 - que orienta tribunais e
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Trio morre em
confronto com a
polícia no interior
Eles, que são suspeitos de outros crimes, estavam
fazendo um arrastão na cidade de Santa Inês
Os corpos de Thalison Sousa Rodrigues, o Boladão; Celito Gomes
Miranda, o Neguinho do Buriti; e
da sua companheira, identificada
como Joyce, foram liberados ontem
do Hospital Municipal Tomaz Martins, localizado em Santa Inês. De
acordo com a polícia, eles foram
mortos durante confronto com a
polícia e são suspeitos de assaltos
nessa cidade. Em poder deles, foram apreendidos dois revólveres,
uma pistola, munições, maconha,
um veículo Gol e uma motocicleta
Honda preta.
Ainda segundo a polícia, guarnições receberam uma denúncia
de que o trio criminoso estava fazendo um arrastão nos bairros do
município. Os militares começaram a realizar incursões e foram recebidos a tiros. Houve confronto.
No decorrer da troca de tiros, os
assaltantes foram baleados e leva-

dos para o hospital, onde vieram a
falecer. Os militares ainda apreenderam armamento, munições, droga e veículos, que são provenientes
de roubos. Há informações de que
o trio, além de ser acusado de roubo, pode ter envolvimento a outros
tipos de crimes
Prisões
Dois acusados de assaltos e explosões a bancos no Maranhão
foram localizados fora do estado.
A polícia informou que um deles
está custodiado no presídio do
Piauí, enquanto o outro encontra-se na unidade prisional do interior paraense.
Eles são acusados de terem explodidos o Banco do Brasil de Pindaré-Mirim, no dia 28 de março
deste ano, como também atacado
caixas eletrônicos, na cidade de
Cantanhede. 

Indígenas foram condenados a 47 anos e seis meses de prisão, acusados de roubar e matar comerciantes

SAIBA MAIS

O crime
O caso foi investigado
como latrocínio. O
delegado Renilto
Ferreira informou que
as vítimas não eram
maranhenses. No dia do
crime, elas olharam um
corpo na BR-226, em
Barra do Corda, quando
pararam o carro e foram
atacadas por índios.

magistrados em relação à adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo,
incluindo no grupo de risco como idosos, gestantes e pessoas

com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias diabetes, tuberculose, doenças renais
e aids -, aplica-se a crimes cometidos sem violência, ou grave
ameaça à pessoa, que não é o caso de latrocínio.
A Justiça considerou ainda falsa a alegativa de que uma crise asmática acomete o apenado neste
momento que a pandemia segue
em curso.

Eles foram presos em cumprimento de ordem judicial durante
um cerco, que ocorreu no dia 29 de
março do ano passado, feito pela
equipe da 15ª Delegacia Regional
de Barra do Corda e com o apoio
de guarnições da Polícia Militar.
Os indígenas foram levados para a delegacia onde prestaram esclarecimentos sobre o caso e, logo
após, encaminhados para o presídio dessa cidade.

Pedido
O pedido de prisão domiciliar foi
feito em favor dos presos Argemiro
Guajajara, José Matias Isaque Guajajara e Valdemir Tomás Guajajara,
alegando que são indígenas e teriam direito a regime prisional especial, em semiliberdade, nos termos da Resolução CNJ 287/2019,
da Lei 6.001/73, e que estariam incluídos no “grupo de risco” diante
da Pandemia da Covid-19.

As vítimas
As vítimas do latrocínio, Jeová Alves e Magno Araújo, foram degolados e ainda tiveram os seus pertences de valor roubados. Os corpos das vítimas foram arrastados
por mais de 200 metros no asfalto
da vida.
A polícia foi acionada e os corpos deles foram removidos para
o Hospital da cidade de Barra do
Corda. 

Operação acaba
com seis prisões
Cerco foi em Açailândia e os presos são suspeitos
de homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo
Seis criminosos foram presos durante a Operação Refrenata, que
foi realizada pela Polícia Civil, ontem, na cidade de Açailândia, no
interior do Maranhão. Ainda foi
apreendido dinheiro, arma de fogo, droga, celulares, balança de
precisão e material para embalar
entorpecente.
A polícia informou que um dos
criminosos foi preso em cumprimento de ordem judicial pelo crime de tentativa de homicídio.
Ainda ocorreram duas prisões por
assassinato, enquanto os outros
detidos eram acusados por tráfi-

co de droga e posse ilegal de arma de fogo.
Os presos foram levados para
a Delegacia Regional de Açailândia e, em seguida, para o presídio
da cidade.
Na cidade de Zé Doca foi preso um homem, de 29 anos, acusado de homicídio, ocorrido no
dia 5 de julho de 2017.
Segundo a polícia, a vítima foi
Douglas Cardoso Lisboa e o motivo do crime foi um roubo de
alicate. O acusado alegou que
Douglas Lisboa tinha cometido
o roubo. 

Mundo

Itália supera 200 mil
casos de coronavírus
e mortes aumentam

França diz que
é hora de sair
do isolamento

Número diário de mortes, de 382, foi o mais alto desde sábado, e o número
total de fatalidades desde que a epidemia veio à tona agora é de 27.359

PARIS

Divulgação/OMS

ROMA
As mortes pela epidemia de Covid19 na Itália subiram em 382 nesta terça-feira, 28, contra alta de 333 no dia
anterior, informou a Agência de Proteção Civil do país, enquanto o total
de pessoas infectadas desde o início
do surto ultrapassou 200 mil.
O número diário de novas infecções ficou em 2.091, acima dos
1.739 casos registrados na segunda-feira.
O número diário de mortes, de
382, foi o mais alto desde sábado,
e o número total de fatalidades na
Itália desde que a epidemia veio
à tona, em 21 de fevereiro, agora
é de 27.359, informou a agência —
a segunda maior quantidade de óbitos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
O total de casos oficialmente confirmados, incluindo aqueles que
morreram e os que se recuperaram,
já soma 201.505, a terceira maior
contagem global, atrás dos Estados
Unidos e da Espanha.

Município de Veneza, na Itália, sofre prejuizos por causa da pandemia

As pessoas registradas como portadoras da doença caíram de 105.813
para 105.205, em comparação com a
leitura de segunda-feira.
Nesta terça-feira, havia 1.863 pessoas em terapia intensiva, contra 1.956
anteriormente, mantendo um declínio de longa duração. Dos originalmente infectados, 68.941 foram declarados recuperados, contra 66.624

no dia anterior.
A agência disse que 1.275 milhão
de pessoas foram testadas para o vírus, contra 1.237 milhão no dia anterior, em uma população de cerca de
60 milhões de pessoas.
Isolamento na Espanha
O primeiro-ministro espanhol Pedro
Sánchez anunciou nesta terça-feira

um plano em quatro fases para suspender o lockdown imposto ao país
para controlar um dos piores surtos
de coronavírus do mundo, com o objetivo de retornar à normalidade até
o final de junho.
O relaxamento das medidas estritas começará em 4 de maio e variará
de região para região, dependendo de
fatores como evolução da taxa de infecção, número de leitos de terapia intensiva disponíveis localmente e como as regiões cumprem as regras de
distanciamento social, disse ele.
Vitória na Austrália
O estado mais populoso da Austrália
disse nesta terça-feira que afrouxará
algumas restrições à circulação, e as
praias reabriram em meio à esperança de que os exames médicos em larga escala ajudarão a manter um declínio de casos novos de coronavírus.
Bondi Beach e duas praias vizinhas de Sydney foram liberadas para os moradores locais nesta terçafeira. Os locais haviam sido interditados um mês atrás . 

Premiê disse que o isolamento salvou milhares de
vidas, mas que é hora de evitar colapso econômico

O primeiro-ministro francês,
Édouard Philippe, disse que o isolamento imposto para conter a
disseminação do coronavírus salvou dezenas de milhares de vidas,
mas que é hora de flexibilizar as
restrições para evitar o colapso
econômico.
O número de mortos na França
ultrapassou 23.000 na segundafeira, o quarto mais alto do
mundo, atrás de Estados Unidos,
Itália e Espanha.
Mas o governo está tentando
agora aproveitar que as taxas de
infecção estão caindo para resgatar uma economia em queda livre,
embora Philippe tenha dito que o
povo francês terá que se adaptar
a uma nova maneira de viver.
“Vamos ter que aprender a
conviver com o vírus”, afirmou
Philippe ao Parlamento na terçafeira, quando começou a delinear
medidas para diminuir gradualmente o isolamento. “Precisamos
aprender a viver com a Covid-19
e a nos proteger dela.”
O governo de Philippe enfrenta
um delicado desafio de ponto de
equilíbrio, ansioso para aliviar a

crescente frustração de pessoas
confinadas em suas casas desde
meados de março sem aumentar
o risco de uma segunda onda de
infecções se a França decidir agir
de maneira muito rápida.
A França começará a deixar o
isolamento em 11 de maio, a
menos que não seja seguro fazêlo, disse Philippe.

França começará a
deixar isolamento
em 11 de maio
País terá
capacidade para
700.000 testes
“Se os indicadores não estiverem adequados, não vamos flexibilizar o isolamento em 11 de
maio ou o faremos com mais
rigor”, afirmou ele.
Até então, a França terá capacidade para realizar 700.000 testes por semana, continuou o primeiro-ministro. O Estado cobrirá
o custo total dos teste. 
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São Luís, quarta-feira, 29 de abril de 2020

MARANHÃO

PATRIMÔNIO

Prédio de antigo
orfanato será escorado

Dupla é presa por
explodir dois bancos

POLÍCIA CIVIL

A Justiça concedeu liminar para que a Prefeitura de São Luís faça o escoramento,
contenção de paredes e estabilização do casarão nº 218, da Rua Grande, no Centro
a Ação Civil Pública requer a condenação do Município à restauração do
imóvel situado na Rua Grande, 218,
tendendo ao pedido do Mi- com todas as características arquinistério Público do Mara- tetônicas originais externas e internhão, em Ação Civil Pública nas, em prazo ﬁxado na sentença, de
(ACP), proposta em 27 de fe- acordo com projeto aprovado pela Severeiro deste ano, a Justiça determi- cretaria de Estado da Cultura. “Em
nou, em medida liminar, que a Prefei- que pese a especial proteção recebida
tura de São Luís realize, em até 15 di- pelo imóvel integrante do Patrimônio
as, o escoramento, contenção de pa- Cultural da Cidade de São Luís, os
redes e estabilização de um casarão, agentes municipais promoveram seu
localizado na Rua Oswaldo Cruz (Rua desabamento e se mantém omissos
diante do iminente arruinamento,
Grande), 218, no Centro de São Luís.
Segundo o MP, o imóvel que está fe- não obstante instados pelo Ministério
chado e abandonado, já sofreu desa- Público e pela sociedade, através da
bamento parcial e apresenta risco de imprensa e pronunciamentos de interuir completamente, de acordo com grantes da Câmara de Vereadores”,
inspeção realizada pelo Ministério observa, na Ação, o promotor de justiPúblico em 21 de janeiro. Ainda de ça Luís Fernando Cabral Barreto Júniacordo com a instituição, desde 2016, or.
Outro item solicitado é que a Prea Prefeitura de São Luís recebeu um
projeto arquitetônico de restauração feitura seja condenada ao pagamento
do prédio, mas não o executou. Ques- de indenização pelos danos extrapationada sobre os motivos de não ter trimoniais causados à sociedade pela
efetivado as obras, a administração deterioração e destruição do imóvel.
municipal nunca ofereceu resposta. O cálculo deve ser feito com base em
Intimada a se manifestar sobre o pe- metodologia própria para a valoração
dido de liminar, a administração mu- de danos ambientais, tomando por
mínimo o custo de restauração do
nicipal também permaneceu silente.
As medidas são necessárias para imóvel. A ele, deve ser acrescentado o
parar o processo de deterioração do desvalor imposto ao bem cultural
prédio, impedindo o seu desabamen- com sua deterioração, “inclusive
to e permitindo a realização de uma quanto ao provocado desconhecirestauração do bem, tombado pelo mento público do valor cultural desse
bem em decorrência de sua descaracDecreto Estadual n° 10.089/1986.
Na liminar, a Vara de Interesses Di- terização”.
fusos e Coletivos determinou à Prefeitura de São Luís o isolamento do imó- Antigo asilo
No local, no início do século XX
vel, com manutenção de segurança
que evite a sua ocupação indevida ou funcionou o Asylo Orphanológico
depredação por terceiros. Além disso, Santa Luzia. Muito tempo depois, ali
PATRÍCIA CUNHA

A

funcionou a Secretaria Municipal de
Educação, que se mudou quando o
prédio começou a apresentar riscos
de desabamento.
O caso do imóvel em ruínas tem
vindo a público já há algum tempo.
Em 2017 a parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e a Prefeitura de São Luís para
obras de revitalização do Centro Histórico de São Luís incluía o imóvel.
Também essa discussão já foi colocada na Ordem do Dia na Câmara Municipal, pelo vereador Cézar Bombeiro,
em 2018.

A DUPLA AINDA ESTAVA COM DINHEIRO FRUTO DOS CRIMES
SAULO DUAILIBE

Situado próximo ao Canto da Fabril, o prédio foi moradia de várias
meninas, que precisavam de abrigo,
assim que foi fundado, em 1913. Na
edição 104 do jornal Pacotilha (de 5 de
maio de 1911), a seção Telegramas
anunciava a doação de 230 contos de
réis para a construção do orfanato,
feita pela maranhense benemérita
Luzia Joaquina Bruce.

IMPERATRIZ

Uma operação da Polícia Civil do Maranhão, em continuidade às investigações relacionadas aos crimes contra instituições ﬁnanceiras, deu cumprimento a dois
mandados de prisões preventivas expedidos pela Comarca de Pindaré-Mirim, cidade distante cerca de 250
km da capital maranhense.
As prisões foram contra suspeitos envolvidos no roubo, com a utilização de explosivos, a agência do Banco
do Brasil do município, ocorrido no dia 28 de março
deste ano.
Os mandados foram cumpridos com apoio operacional da Polícias Civis do Estado do Pará e Piauí, locais onde os suspeitos se encontraram custodiados em decorrência de outros delitos.
Eles são bastante conhecidos pela modalidade criminosa e também são investigados pela explosão de terminal eletrônico na cidade de Cantanhede, que foi registrada no dia seguinte à explosão do banco em Pindaré.
Com a dupla, foram encontradas notas de R$ 100 que
seriam de caixas eletrônicos arrombados durante as
ações criminosas. As cédulas ainda estavam manchadas
pela tinta que é deﬂagrada quando os terminais de autoatendimento são violados.

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Famílias recebem cestas básicas Distribuiçãodemáscarasarodoviários
DIVULGAÇÃO

MOTORISTAS DOS COLETIVOS DA CAPITAL JÁ ADOTARAM O USO DE MÁSCARAS EM SERVIÇO

POPULAÇÃO RECEBEU A DOAÇÃO DE 600 KG DE ALIMENTOS DURANTE AÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Em momentos de grandes diﬁculdades,
a solidariedade se mostra fundamental.
Sendo assim, a Equatorial Maranhão por
meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Imperatriz, com apoio
da secretária Janaína Ramos e da coordenadora de Proteção Social Básica, Divina
Leide Brito, realizou a entrega de cerca de
600 kg de alimentos em cestas básicas para
doação.
A iniciativa vai auxiliar as famílias que
são acolhidas pelo Programa Criança Feliz,
atendidas nas regiões do Grande Bacuri,
Grande Santa Rita, Grande Cafeteira, Parque Santa Lúcia e abrangências. A doação
das cestas foi ﬁrmada em reunião realizada
na última segunda-feira, na sede da secretaria, com a presença de representantes da
mesma e da Equatorial Maranhão.
A secretária de Desenvolvimento Social
do município, Janaína Ramos, agradeceu o
apoio da empresa e explicou como parcerias como essas ajudam a comunidade. “Eu
quero agradecer pela sensibilidade da

Equatorial com as famílias que estão em
vulnerabilidade social. A gente entende
que quando uma empresa nos procuram, é
porque eles sentem essa preocupação com
o povo. É um benefício que vem em uma
boa hora. Em meio a situação delicada em
que vivemos, já é uma grande ajuda para
todas essas famílias”, ressaltou.

É um benefício que vem em
uma boa hora. Em meio a
situação delicada em que
vivemos, já é uma grande
ajuda para todas essas
famílias

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís (SET) recomendou a todas as empresas associadas o
fornecimento de máscaras como EPI
(equipamento de proteção individual) a
todos os colaboradores do sistema de
transporte público, para uso constante
das mesmas, seja nos setores administrativos das empresas, seja dentro dos coletivos.
O SET está seguindo atentamente todas as orientações da Prefeitura de São
Luís e do Governo do Estado, no sentido
de colaborar para evitar a disseminação
do novo coronavírus no sistema de transporte coletivo da capital maranhense, em
atendimento ao Decreto Governamental
de Nº 35.746 (09.04), Artigo 10-A. “Essa
medida agora se faz necessária, com a
evolução da pandemia na capital, e visa
contribuir para a contenção e prevenção
da COVID-19. O SET está agindo de forma
responsável para conscientizar as empresas de transporte sobre a importância de
respeitar essa medida imediatamente e
pelo tempo que se ﬁzer necessário”, explicou o Presidente do SET, Gilson Neto.
Outras ações do SET no sentido de ajudar a proteger os usuários e trabalhadores
do sistema de transporte foram: implan-

tação do serviço de higienização extra dos
coletivos em todos os terminais da integração; além da cessão dos terminais da
integração para a instalação de pias com
água e sabão para uso da população e uso
do espaço dos terminais pelo Governo para a distribuição gratuita de máscaras para a população.

O SET está agindo de forma
responsável para
conscientizar as empresas
de transporte sobre a
importância de respeitar
essa medida
imediatamente e pelo
tempo que se fizer
necessário
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Coronavírus

Flávio Dino destaca fortalecimento
do SUS e federalismo cooperativo
horizontal em meio à crise
O governador Flávio Dino
participou, por videoconferência,
nessa terça-feira (28), do colóquio
promovido pela Associação
Brasileira de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva (Abrasco) com
o tema: “O enfrentamento ao
coronavírus, o SUS e a crise no
pacto federativo”.
A escassez de insumos
hospitalares, as assimetrias
regionais em relação à
disponibilidade dos profissionais
de saúde e a própria dinâmica
do coronavírus de não ter
um padrão foram alguns
dos pontos destacados pelo
governador do Maranhão sobre
as dificuldades enfrentadas no
combate ao coronavírus no
Brasil. “Poderíamos estar em
condições melhores se não fosse
o negacionismo que houve
desde o início por uma parte
do governo federal. Não houve
uma preparação do essencial,
do abastecimento de insumos
e equipamentos hospitalares”,
lembrou o governador.
Em relação aos aspectos
institucionais, Flávio Dino
destacou duas importantes marcas
que a crise do coronavírus deixa

DIVULGAÇÃO

Governador Flávio Dino participa de videoconferência do colóquio
promovido pela Abrasco
para o país. “Se é possível, em
meio a essas trevas enxergar algo
de positivo, não há dúvidas de
que é o fortalecimento do SUS.
Com tudo que estamos vivendo,
vai ser muito difícil alguém tentar
substituir o SUS pelo sistema de
vouchers. O SUS tem mostrado
toda sua potência, sendo o

mais bem-sucedido da história
recente do Brasil ao garantir
que tenhamos fornecimento de
serviços públicos gratuitos saúde
a milhões de pessoas”, disse Dino.
O segundo ponto institucional,
destacado pelo governador do
Maranhão, foi o fortalecimento
do federalismo cooperativo

HU-Ufma recebe 210 litros de álcool
glicerinado e protetores faciais de
pesquisadores
Na manhã de segunda-feira (27),
foram entregues ao Hospital
Universitário da Universidade
Federal do Maranhão 35 máscaras
de proteção e 210 litros de álcool
glicerinado produzidos por
professores técnicos e alunos da
Ufma. Os materiais foram recebidos
pelo gerente de Administração do
HU-Ufma, Eurico Santos Neto, e
serão destinados aos profissionais
diretamente envolvidos no
tratamento de pacientes com
Covid-19 e à proteção das equipes
que trabalham na instituição de
saúde.
O álcool glicerinado 80% foi
produzido no Laboratório de
Tratamento de Resíduos da Ufma e
embalado em frascos de dez litros.
Todo o trabalho do projeto “Ciência
& Prevenção” é desenvolvido por
professores do departamento de
tecnologia química, de química,
engenharia química, técnicos de
laboratórios, químicos, e um grupo
com aproximadamente 40 alunos,
em maioria de Química Industrial e
de Química.
Em outra frente, a Superintendência

Registro da entrega de álcool glicerinado e EPIs produzidos na Ufma
de Infraestrutura (Sinfra), o
Departamento de Desenho e
Tecnologia (Dedet) e o Laboratório
de Prototipagem e Design (intitulado
como Fabrique) da Ufma, em
parceria com a Secretaria Estadual
da Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti), estão trabalhando na
confecção de protetores faciais e de
máscaras N95.
Para o gerente de Administração do

HU-Ufma, é uma grande satisfação
receber os materiais, principalmente
no atual momento de carência
destes itens. “As máscaras faciais
garantirão proteção para os nossos
colaboradores que estão na linha
de frente, assim como as equipes
que estão na retaguarda, fazendo
atividades que são essenciais para
garantir o apoio para quem está
diretamente com os pacientes. O

horizontal. “A crise tem servido
para mostrar a importância
do federalismo cooperativo
horizontal. Com o Consórcio
do Nordeste temos vivenciado
uma troca de experiências,
uma espécie de consultoria,
formulando ideias e sugestões
para enfrentarmos esse momento
de aguda crise sanitária e
econômica. Além disso,
fazemos compras de insumos
hospitalares junto com os demais
estados do Nordeste. Esse é um
experimento que veio para ficar,
em contrapartida, infelizmente,
com o federalismo cooperativo
vertical”, disse Flávio Dino, ao
relembrar a dificuldade de uma
articulação nacional liderada pelo
governo federal.
Participaram do debate promovido
pela Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva (Abrasco): Flávio Dino
(governador do Maranhão), Arthur
Virgílio Neto (prefeito de Manaus/
AM), Sulamis Dain (ex-professora
-IMS/UERJ), Lenir Santos
(presidente do Idisa e professora
da Unicamp), sob coordenação do
Odorico Monteiro, pesquisador da
Fiocruz- CE.

álcool garantirá salubridade de
nossas estruturas, e é gratificante
recebê-lo neste momento em que
estamos com dificuldade de adquirir
esses produtos”, afirmou.
Para o superintendente de
Infraestrutura da Ufma, Wener
Santos, o ato simboliza uma
reafirmação da qualidade das
produções científicas da instituição.
“A universidade tem um grupo de
professores preparados e qualificados
para desenvolverem muitas
pesquisas. A importância é colaborar
no combate à Covid-19 e mostrar
quanto a Ufma pode colaborar com
a sociedade. É uma quantidade
pequena, mas significante para
garantir a proteção aos profissionais
de saúde”, realçou.
O professor Ulisses Magalhães
Nascimento, que coordena a equipe
de produção do álcool glicerinado,
explicou que, antes da entrega, foram
feitos testes de qualidade do produto,
análise tanto da matéria prima,
quanto do produto final, e enfatizou
que mais ainda pode ser produzido
no Laboratório. A docente de Design
e coordenadora do Laboratório de
Prototipagem e Design, Karina
Bomtempo, explicou que todo o
trabalho de confecção dos protetores
faciais obedece a uma norma técnica
da Anvisa que estabelece uma série
de rigores que foram obedecidos pela
equipe da Ufma na produção destes
equipamentos.

Estácio e TIM fecham parceria para aulas on-line
A Estácio e a TIM acabam de fechar
parceria para beneficiar os 570 mil
alunos da instituição, durante este
momento de distanciamento social.
A operadora vai ofertar planos
especiais com 4.5G para conectar
os alunos de todas as modalidades
–EAD e presencial, que passaram
a ter aulas ao vivo pela internet-,
unindo virtualmente professores e
estudantes com as novas ferramentas

digitais.
“Ficamos felizes em poder
contribuir com a Estácio nesse
momento do País. A parceria
vai propiciar o uso da nossa
tecnologia a favor do ensino
digital, permitindo que os alunos
acompanhem suas aulas com
interação e com a comodidade e
qualidade da nossa rede móvel”,
explicou Paulo Humberto

Gouvêa, Diretor Corporate Solutions
da TIM Brasil.
“Acreditamos que o papel
da universidade vai além da
manutenção das aulas. Queremos
facilitar ao máximo a vida dos
nossos alunos, sabemos das grandes
dificuldades enfrentadas diariamente
por eles e vamos ajudá-los a passar
por este período e conquistar
o sonho do ensino superior”,

afirmou Cláudia Romano, vicepresidente de Relações
Institucionais, Sustentabilidade e
Comunicação da Estácio.
As ofertas, válidas para novos e
antigos estudantes, foram feitas sob
medida para a instituição e terão até
9GB de internet, ligações ilimitadas
para qualquer operadora, além de
Facebook, WhatsApp, Twitter e
Instagram grátis, durante três meses.

Justiça determina que
planos de saúde autorizem
cobertura integral a crianças
e adolescentes com autismo
A 1ª Vara da Infância e Juventude
de São Luís determinou que os
planos de saúde autorizem a
cobertura integral e sem restrições
para tratamento de Terapia ABA
(Applied Behavior Analysis/
Análise do Comportamento
Aplicada) de crianças e
adolescentes com transtorno do
espectro autista (TEA). Em decisão
liminar assinada pelo juiz José
Américo Abreu Costa, titular da
unidade, foi fixada uma multa
diária no valor de R$ 10 mil reais
no caso de descumprimento da
liminar.
Na decisão, o magistrado reconhece
que o tratamento de Terapia ABA
é uma necessidade urgente “uma
vez que os portadores do espectro
autista não podem sofrer solução
de continuidade no tratamento em
face das conexões neurais, o que
pode ocasionar uma regressão
nos estágios alcançados com o
mencionado tratamento/terapia
ABA. Daí o risco existente que
fecunda a competência universal
da vara da infância e juventude”.
O juiz José Américo Abreu
também fundamentou sua
decisão quanto ao direito de
acesso à saúde de crianças e
adolescentes, destacando que “é
direito fundamental das crianças e
adolescentes, garantindo-se o seu
nascimento e o desenvolvimento
sadio e harmonioso, em condições

dignas de existência. Assim, a
potencial recusa dos planos de
saúde requeridos ao negarem a
autorização de material essencial
para o procedimento através
da terapia/método ABA, viola
diretamente o direito à saúde e
à vida dos infantes vinculados
aos planos/operadoras de saúde,
com situação de risco que deve
ser evitada por intervenção do
Poder Judiciário”, destacou o
magistrado.
A determinação atende pedido
formulado pelo Instituto Brasileiro
de Estudo e Defesa das Relações
de Consumo (Ibedec) em ação
judicial que tramita na 1ª Vara da
Infância e Juventude de São Luís.
A decisão liminar abrange todos
os planos de saúde ou operadoras
de planos de saúde com atuação
em São Luís/MA, assim como,
crianças e adolescentes usuários
de planos de saúde portadores do
espectro autista.
Terapia ABA - envolve o ensino
intensivo e individualizado das
habilidades necessárias para que
a criança autista possa adquirir
independência e a melhor qualidade
de vida possível. O tratamento
baseia-se em pesquisa na área da
aprendizagem e é considerado
como o mais eficaz. Segundo
estimativas globais da ONU
(Organizações das Nações Unidas)
cerca de 1% da população é autista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal
n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 04.06.2020
às 09:00 horas, fará licitação para contratação de empresa para
execução de obra de Implantação de Pavimentação Asfáltica
em Vias do Município de Zé Doca, na modalidade Concorrência
Pública, tipo execução indireta sob regime empreitada pôr Menor
Preço. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura
Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca - Ma. E
o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados
na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das
08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou
obtido gratuitamente mediante ao recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de
arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário
de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados.
Zé Doca - Ma, 27 de abril de 2020. Silvia Maria Silva Lima –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020.
Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal n•
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 04.06.2020
às 14:00 horas, fará licitação para contratação de empresa para
execução de obra de Pavimentação asfáltica no município de Zé
Doca, na modalidade Concorrência Pública, tipo execução indireta sob regime empreitada pôr Menor Preço. Os interessados
deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar,
s/nº - Vila do BEC – Zé Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central
de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde
poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através
de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº
8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca - Ma, 27 de abril de 2020.
Silvia Maria Silva Lima – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.
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Política, Cultura, Esporte e Variedades

Morre o comunicador Enoque Serra
O setor da comunicação teve mais
uma perda, nesta terça-feira, a do
radialista e comunicador Enoque
Serra, 59 anos, também vítima de
complicações da coronavirus. Ele
marcou época em diversas emissoras
de São Luís, como Rádio Difusora
AM, Rádio Capital e Educadora.
Enoque era irmão do saudoso exvereador Augusto Serra. Era natural
da cidade de São Joao Batista.
Atualmente ele tinha um carro de
som, onde alugava sua voz para
venda de comerciais.

Alfredo, um Lord
Depois do falecimento precoce
do Jornalista e Radialista Roberto
Fernandes, na última segunda-feira
foi à vez do companheiro Alfredo
Menezes. Durante décadas trabalhou
no jornalismo, tendo começado na
Rádio Difusora-AM. Há alguns anos
se dedicou ao esporte amador a quem
prestou grandes serviços através
do jornal Estado Maranhão. Uma
pessoa afável, Alfredo Menezes só fez
amigos. Era integrante da diretoria do
Sindicato de Jornalistas de São Luís.

Osvaldo Maia em recuperação
A nossa coluna manteve contato
nos dois últimos dias com o
comunicador Osvaldo Maia, da
equipe de locutores da Rádio Nova
FM, da família Lobão. Assim como
outros colegas da comunicação,
nos juntamos a corrente de orações
pela sua recuperação. “Encontro-me
estável, já com poucos sintomas,
estou com26 dias, mas as minhas
comorbidades tornam lenta a
recuperação” declarou o Osvaldo.

Douglas Pinto revela cura após Covid-19
O jornalista Douglas Pinto,
repórter da TV Mirante segue em
recuperação domiciliar após ser
diagnosticado com a Covid-19.
Ele já cumpriu o período de
quarentena e já está curado da
doença. “O problema é que a
gente demora muito, a saber, o
resultado do exame. Mas graças
a Deus eu estou curado. Eu não
tenho mais um sintoma do vírus, eu já cumpri a quarentena e hoje tenho
ainda uma tosse que estou tratando com xarope”, esclareceu o repórter.
Douglas revelou os sintomas que teve e a preocupação que aumentou,
pois toda a sua família (os pais e o irmão) também acabaram contraindo
o vírus. O jornalista disse não saber como contraiu o vírus e reforçou a
necessidade das pessoas permanecerem em casa.

Âncora do JN assina com a Record
Duas semanas após pedir demissão da
TV Anhanguera, afiliada da Globo em
Goiás, por se sentir humilhado, o jornalista
Matheus Ribeiro assinou com a Record de
Brasília na tarde da última sexta-feira (24).
Primeiro apresentador assumidamente gay
a comandar o Jornal Nacional, ele agora
estará à frente do “DF Record”, telejornal
do horário nobre da emissora .A estreia
do novo apresentador está prevista para
próxima segunda-feira, dia 4 de maio.

Sábado a tarde no Apicum
As tardes de sábado na Rádio educadora é
marcada pela presença do programa ‘Voz das
Comunidades’ das 14h às 15h, produzido e
apresentador por uma equipe de peso, tendo a
frente o radialista César Soeiro, o comunicador
popular Neguilho, e o jornalista Ramon Alves.
O projeto já existe ha 26 anos, e durante esse
período o programa de passou por mudanças
importantes, de nome e de formato. Com o
nome “Trem das CEBs”, Comunidades Eclesiais de Base, pois era de
responsabilidade da Equipe de Articulação das CEBs de São Luís, numa
linha mais católica que perdurou por anos.

Globo proíbe repórter ao vivo
Após vários incidentes envolvendo seus repórteres e eleitores do
presidente Jair Bolsonaro, a Globo proibiu entradas ao vivo em telejornais
diretamente de locais abertos, onde transeuntes possam xingar a emissora
e até agredir seus profissionais. Agora, só são permitidos links com a
presença de seguranças, que têm de ser solicitados com pelo menos três
horas de antecedência, para dar tempo de montar uma equipe. A medida
está em vigor em São Paulo, Rio e Brasília desde a última segunda-feira
(20). Desde então, os links só têm sido realizados em locais de acesso
restrito, como salas, jardins e estacionamentos ou áreas de prédios
controladas por seguranças.

Município deve prestar informações
sobre descontos previdenciários na
folha de pagamento
O Poder Judiciário determinou
ao Município de Monção que
preste, mensalmente, todo dia
26, informações sobre o valor
total descontado da folha de
pagamento do servidor público
municipal vinculado ao Instituto
de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Monção
(IPSPM), o valor devido pelo
município, a título de contribuição
patronal; e comprove a retenção
e repasse do valor suficiente para
a conta bancária do IPSPM e
posterior repasse por via judicial.
No prazo de 120 dias, o
Município deverá elaborar estudo
técnico assinado por atuário com
a finalidade de restabelecer o
equilíbrio atuarial do IPSPM,
tendo como parâmetros do
estudo: a proibição de aumento
de alíquota de contribuição dos
servidores públicos municipais;
a previsão de repasses mensais
extraordinários como instrumento
preferencial para o reequilíbrio

atuarial e o prazo máximo de dez
anos para atingir o fim a que se
destina.
A decisão, de 25 de abril, é de
autoria do juiz João Vinícius
Aguiar dos Santos, titular da
comarca de Monção, na “Ação
Civil Pública de Obrigação de
Fazer”, interposta pelo Ministério
Público estadual contra a prefeita
do município de Monção,
Klautenis Deline Oliveira
Nussrala. A ação é fundamentada
no Inquérito Civil para apurar
o recolhimento, ao instituto
de previdência municipal, das
contribuições descontadas das
remunerações dos servidores
municipais, decorrente da
Representação apresentada pela
Ordem dos Advogados do Brasil.

DEFESA
Com base na denúncia,
o MPE requereu medida
liminar (provisória) para a
implementação de algumas

medidas administrativas, a
exemplo das que foram deferidas
pelo Judiciário. Em resposta, o
Município de Monção considerou
incabível o pedido liminar,
diante da ausência dos requisitos
autorizadores, e afirmou que não
existiria urgência nas medidas, já
que são fatos datados de mais de
14 anos e que não condizem com
a atual administração.
De acordo com o inquérito civil,
foi constatado que o Município
de Monção, por meio da Lei
Municipal 028/2001, instituiu
regime próprio de previdência
social, criando o Instituto de
Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Monção
(IPSPM), efetuou descontos
previdenciários junto aos
servidores públicos do município,
mas deixou de fazer o posterior
repasse ao IPSPM.
No curso da investigação,
o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Monção

(SINSEPM) relatou, em 20
de abril de 2016, que em
janeiro de 2014, a contribuição
previdenciária foi elevada para
o patamar de 11% (Decreto
Municipal 02/2014,); o Regime
de Previdência Municipal foi
reestruturado (Lei Municipal
07/2014) e as contribuições
previdenciárias dos servidores
públicos, apesar de regularmente
descontadas, não vinham
sendo integralmente repassadas
ao IPSPM, assim como a
contribuição patronal também não
era integralmente depositada junto
ao IPSPM.
Conforme informações do
sindicato nos autos, auditoria
previdenciária no IPSPM
constatou ter havido, no período
de janeiro de 2013 a setembro de
2016, em que a ré era prefeita de
Monção, repasses a menor dos
valores previdenciários, sendo o
IPSPM deficitário na ordem de R$
35.250.346,00.

Beneficiários de residencial em Rosário
tem até 8 de maio para assinar contratos
DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Rosário
informa aos contemplados
das casas do Residencial José
Ferreira Lima que o prazo final
para assinatura de contratos
vai de 29 de abril até o dia 8 de
maio, na Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Caso os beneficiários que ainda
não assinaram seus contratos
não cumpram a data, a Caixa
Econômica Federal começará
a chamar as pessoas em
cadastro reserva para receber
os imóveis.
A entrega regular das chaves
e assinatura de contratos das
300 novas casas do Residencial
José Ferreira Lima começou
no dia 22 e foi até o dia 24 de
abril.
Dúvidas com relação à
assinatura de contrato podem
ser sanadas junto à Secretaria
de Assistência Social, no
telefone (98) 3345 3614.

Residencial José Ferreira Lima, na cidade de Rosário

Lista com os beneficiários que faltam assinar contratos
ALESSANDRA D’EÇA
MARTINS
ANA CARMEM PIRES REIS
ANA CAROLINE SANTOS
GONZAGA
DARCILENE ALVES
MOREIRA
DASCIANE DOS SANTOS DA

SILVA
ELIANE DE MELO SOUSA
ELIANE SOUSA ASSUNÇÃO
ISIDORA ALVES DA
ASSUNÇÃO
JHULY ALVES SANTOS
JOÃO DOS SANTOS
LUZIANE AQUINO SANTOS

MARIA CLEUDIMAR DO
NASCIMENTO SILVA
MARIA DA LUZ PEREIRA DA
CONCEIÇÃO
MARIA DA PAZ LOPES
VALÉRIO
MARIA DA SAÚDE DA LUZ
PIRES

RAIMUNDA NONATA
RODRIGUES
RAYSA BRUNA VIDAL
ROSIANE DOS SANTOS
MACIEL
SILVANA LIMA DOS SANTOS
VALERIA REGINA VAZ
SANTOS

Covid-19

Judiciário de Barra do Corda nega prisão
domiciliar a índios condenados por latrocínio
O Poder Judiciário de Barra do
Corda negou prisão domiciliar
e aplicação do regime de
semiliberdade, durante quarentena
da Covid-19, a três índios
guajajaras presos na Unidade
Prisional de Ressocialização
(UPR) local, condenados a 47
anos e seis meses de prisão pela
prática de crimes de latrocínio
(roubo seguido de morte),
considerado hediondo pela lei.
O juiz julgou o pedido
incompatível com a Lei dos
Crimes Hediondos (Lei 8.072/90),
considerando posicionamento
anterior do Superior Tribunal de
Justiça; por não haver casos de
Covid-19 na UPR, nem em Barra
do Corda; além de os índios terem

sido presos definitivos no regime
fechado pela prática do hediondo
crime de latrocínio (artigo 157,
§ 3º do código penal), conforme
os termos dos artigos 1º, inciso I
e 5º, inciso III, da Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº
62/2020.
O pedido de prisão domiciliar
foi feito em favor dos presos
Argemiro Guajajara, José Matias
Isaque Guajajara e Valdemir
Tomás Guajajara, alegando, que
esses presos são indígenas e
teriam direito a regime prisional
especial, em semiliberdade,
nos termos da Resolução CNJ
287/2019, da Lei 6.001/73, e que
estariam incluídos no “grupo de
risco” diante da Pandemia da

Covid-19.
O Ministério Público opinou
pelo indeferimento do pedido.
Segundo o parecer ministerial,
esse pedido “não preenche os
requisitos legais para a prisão
domiciliar, sobretudo diante da
periculosidade e gravidade da
prática delituosa perpetrada que
provocou grande instabilidade
social”.
Na fundamentação da decisão, o
juiz mencionou entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar caso idêntico, em pedido
de habeas corpus originado na
Comarca de Barra do Corda
(MA), no sentido de que, por
força do disposto do disposto no
parágrafo 1º do artigo 2º da Lei

8.027/90, não se aplica o regime
de semiliberdade ao indígena
já integrado à sociedade e
condenado por delito hediondo ou
equiparado.
Justificou também
que a Resolução CNJ
287/2019 estabelece
procedimentos ao tratamento
das pessoas indígenas acusadas,
rés, condenadas ou privadas
de liberdade, e dá diretrizes
para assegurar os direitos dessa
população no âmbito criminal do
Poder Judiciário. Mas assegura
que essa Resolução se aplica
aos casos de prisões provisórias,
diferente desse caso, e não prevê
a substituição da execução penal
por outra medida.
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Dupla que morreu em troca de
tiros com a PM em Santa Inês
era de alta periculosidade
Conforme o delegado regional do município, Elson Ramos, os dois jovens teriam envolvimento
com assaltos e homicídios
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Os dois jovens que morreram,
na segunda-feira (27), durante
confronto com a Polícia Militar
em Santa Inês, eram considerados
de alta periculosidade. Celito
Gomes Miranda, conhecido como
“Neguinho do Buriti”, e Thalison
de Sousa Rodrigues, o “Boladão”,
eram naturais da cidade de
Bacabal e, conforme a Polícia
Civil, integrantes de uma facção
criminosa.
Segundo o delegado regional de
Santa Inês, Elson Ramos, ambos
estariam agindo de forma efetiva
na cidade, tanto em prática de
assaltos quanto em homicídios.
“Há alguns meses, eles estavam
matando muitas pessoas aqui,
e acreditamos que por acertos
de contas. Inclusive, também,
tentaram contra a vida de uma

Trio trocou tiros com policiais militares, em Santa Inês, e acabou
morrendo após o confronto
pessoa no domingo e ainda
realizaram um assalto no centro da
cidade. A vítima deste assalto está
em estado gravíssimo no hospital.
Estávamos na captura deles. Esses

dois eram perigosíssimos; eles
reagiram à prisão e acabaram
morrendo”, disse o delegado.
A Polícia Militar localizou os
suspeitos após informações

Operação cumpre mandados
de prisão em Açailândia
Uma operação da Polícia Civil,
na cidade de Açailândia, em
cumprimento a mandados de
prisão e apreensão, resultou na
captura de suspeitos por tentativa
de homicídio, tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo. A
ação policial ocorreu nessa terçafeira (28).
A Operação Refrenata cumpriu
três mandados de prisão
temporária em desfavor de
suspeitos de terem praticado
uma tentativa de homicídio e
um homicídio em Açailândia. As
vítimas foram identificadas como
Francisco Davi Silva Gomes,
Fernando Guedes e Regilda
Pinheiro de Andrade.
Segundo informações da Polícia
Civil, na ocasião ainda foram
presos em flagrantes dois
suspeitos pelo crime de tráfico de
drogas e um suspeito pelos crimes
de posse ilegal de arma de fogo e
tráfico de drogas.

DIVULGAÇÃO

Homem é executado na
porta de casa em Timon
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Presos suspeitos
de roubo a banco
em Pindaré-Mirim

sistema penitenciário, onde
ficarão à disposição da Justiça.
(AIDÊ ROCHA)

já chegaram atirando contra a
vítima. “Nénem” morreu ainda no
local e os autores fugiram.
Segundo familiares da vítima,
ele estava sofrendo ameaça de
morte. Para a Polícia Civil, que já
investiga o caso, o crime pode ter
ligações com disputa por tráfico
de drogas na região.

HOMICÍDIO EM
DAVINÓPOLIS

“Neném” foi executado na porta de casa, em Timon; o homem não
identificado, até ontem, foi morto em Davinópolis
Foi assassinado a tiros, na
noite de segunda-feira (27), um
homem identificado apenas como
“Neném”. Ele foi atingido com
dez tiros na porta da casa onde

morava, localizada no bairro
Centro, na cidade de Timon.
De acordo com testemunhas do
crime, os dois suspeitos, que
estavam em uma motocicleta,

Carro de empresa
responsável pela
coleta de lixo
capota em
Imperatriz
Na manhã de ontem (28), um
acidente com um veículo da
empresa Selix, responsável
pela coleta de lixo na cidade
de Imperatriz, deixou quem
passava na BR-010 assustado,
após o carro capotar e ir parar
no canteiro central da rodovia.
Na ocasião do acidente, quatro
pessoas estavam no veículo.
O motorista ficou preso por
alguns minutos nas ferragens,
mas foi retirado por populares.
Todos os funcionários foram
levados por uma equipe do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
ao Hospital Municipal de
Imperatriz (HMI). (AR)

Material apreendido com os suspeitos presos, durante a operação
realizada em Açailândia
Após os procedimentos
necessários, todos os presos
foram encaminhados para o

anônimas. Ao chegarem na Rua
do Cedro, no bairro Angelim, para
averiguar a denúncia, os policiais
já foram recebidos a tiros.
Além dos dois suspeitos, uma
mulher, identificada apenas como
Joyce, que seria namorada de
Thalison, também morreu. O
trio ainda chegou a ser levado
ao Hospital Municipal Tomaz
Martins, mas já chegou sem vida à
unidade de saúde.
De acordo com a polícia, na
casa em que eles estavam, foram
apreendidas duas armas calibre
32, uma pistola, munição e
aproximadamente um quilo de
maconha, além de um carro e
uma motocicleta que haviam
sido roubados em Bacabal. Em
um celular, pertencente a um
dos suspeitos, também foram
encontrados vídeos com ameaças
de mortes contra policiais.

Também na segunda-feira (27),
no município de Davinópolis, um
jovem, ainda não identificado,
foi morto dentro de casa. Não há
informações sobre os autores e
nem a motivação do crime,
O homicídio ocorreu no bairro
Santa Lúcia, onde, em fevereiro,
um adolescente também foi
morto. Na época, o crime chocou
os moradores da cidade em razão
da brutalidade. A vítima foi
golpeada com mais de 40 facadas.
(AR)

A Polícia Civil, na segundafeira (27), deu cumprimento
a mandados de prisões
preventivas contra dois dos
envolvidos na explosão da
agência do Banco do Brasil do
município de Pindaré-Mirim,
que ocorreu no último dia 28
de março.
Ambos os mandados, segundo
a polícia, foram cumpridos com
apoio operacional das polícias
Civil do Estado do Pará e
Piauí, locais onde os suspeitos
já estavam custodiados em
decorrência de outros delitos.
Ainda conforme informações
da polícia, os dois presos,
que não tiveram os nomes
divulgados, praticaram diversos
outros crimes na mesma
modalidade. Eles, inclusive,
são investigados pela explosão
do terminal eletrônico na
cidade de Cantanhede, no dia
21 de março. (AR)

Últimas Notícias
“Sou Messias, mas não faço milagres”
“E DAÍ? LAMENTO. QUER QUE EU
FAÇA O QUÊ”?, DIZ BOLSONARO
SOBRE MORTES POR COVID-19
Nesta terça-feira, Brasil somou 5.017 mortes por covid-19, segundo os números
oficiais, e superou o total de mortos da China, país de origem da pandemia de
coronavírus.
Sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro perguntou a um repórter, na portaria
do Palácio da Alvorada, o que quer que ele faça em relação às mortes por
coronavírus no Brasil, que nesta terça-feira (29) superaram as da China, país de
origem da pandemia.
Durante a entrevista, uma jornalista disse ao presidente: “A gente ultrapassou o
número de mortos da China por covid-19”. O presidente, então, afirmou:
“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço
milagre”, disse, em referência ao próprio sobrenome.
Momentos depois, na mesma entrevista, Bolsonaro disse se solidarizar com as
famílias das vítimas. “Lamento a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos
solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que a grande
parte eram pessoas idosas”, disse. “Mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente,
a gente quer ter uma morte digna e deixar uma boa história para trás”, disse o
presidente.
Questionado se conversaria com o ministro da Saúde, Nelson Teich, sobre a
flexibilização do distanciamento social, Bolsonaro afirmou que não dá parecer e
não obriga ministro a fazer nada.
O presidente também disse que ninguém nunca negou que a covid-19 causaria
mortes no Brasil e que 70% da população será infectada.
“As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas.
É o que eu digo para vocês: o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é
a realidade. Mortes vão (sic) haver. Ninguém nunca negou que haveria mortes”,
disse o presidente da República. (G1)

Não há mais leitos de UTI disponíveis nas
redes pública e privada para pacientes da
Covid-19
Não há mais leitos disponíveis
na rede pública e privada de São
Luís para tratamento da Covid-19.
Segundo boletim da Secretaria de
Saúde do Maranhão, todos os 112
leitos disponíveis na capital estão
ocupados. Na rede particular, São
Domingos, UDI e Centro Médico
Maranhense também estão com
todos os leitos de UTI ocupados.
No interior do Maranhão, 17,28%
dos leitos de UTI estão ocupados. Há
67 leitos livres.
Segundo o Governo do Estado, ainda

nesta semana mais 20 leitos de UTI
serão disponibilizados.
Com relação aos leitos de
enfermaria, dos 267 disponibilizados
na rede pública, 170 estão ocupados,
perfazendo 63.67% de ocupação.
Na rede particular, o Hospital UDI
está com todos os seus 50 leitos de
enfermaria ocupados. No Hospital
São Domingos, dos 184 leitos de
enfermaria disponibilizados, 87,2%
estão ocupados. Já no Centro Médico
Maranhense, dos 40 leitos de
enfermaria, 87% estão ocupados.

Paulo Guedes ameaçou deixar governo
Bolsonaro por causa de plano de Marinho
Na reunião dessa segunda-feira com Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto,
o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o presidente teria que fazer
escolhas. E deixou claro que “não teria mais como ajudar o governo”, caso
Bolsonaro optasse pelo plano de Rogério Marinho, que apavorou o mercado
com gastos estratosféricos de R$ 300 bilhões – para turbinar uma nova versão do
PAC e do Minha Casa Minha Vida.
O presidente Bolsonaro disse que o ministro poderia ficar tranquilo, e, logo
depois, reafirmou, publicamente, que é Guedes quem manda na economia. (O
Antagonista)

Pfizer quer ter vacina contra o
coronavírus pronta ainda neste ano
O CEO da Pfizer, Albert Bourla,
afirmou nesta terça-feira (28) que
testes preliminares de uma vacina
contra o novo coronavírus devem
começar nos EUA a partir da semana
de 4 de maio, informa o site O
Antagonista.
O início dos testes, porém, ainda
depende de autorização das
agências reguladoras do país. Se
a nova vacina atender a todos os

critérios das autoridades, a Pfizer
quer começar a distribuí-la, em
caráter emergencial, no outono do
Hemisfério Norte, que vai de 22 de
setembro a 22 de dezembro. Nessa
primeira etapa, projeta a empresa, a
vacina seria distribuída apenas nos
EUA e na Europa. Bourla disse ainda
que a Pfizer planeja investir US$
650 milhões no desenvolvimento do
medicamento.

Anvisa aprova realização de testes rápidos
de coronavírus em farmácias e drogarias
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nessa terça-feira
(28), a realização de testes rápidos de diagnóstico de Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus, em farmácias e drogarias. Com a decisão, os testes
deixam de ser feitos obrigatoriamente apenas em hospitais e clínicas.
A medida foi aprovada pela diretoria da agência por unanimidade em caráter
temporário, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública nacional,
decretada em 4 de fevereiro. A autorização passará a valer a partir da publicação
de uma resolução da diretoria colegiada no Diário Oficial da União.
Os estabelecimentos que quiserem realizar o exame deverão ter um profissional
qualificado durante todo o horário de funcionamento. A decisão autoriza a
aplicação, mas não obriga que as farmácias e drogarias disponibilizem os testes.
A adesão, portanto, é voluntária.
Os testes deverão ser feitos no local e o resultado deverá ser interpretado por um
profissional de saúde, juntamente com outros dados do paciente. (G1)

Câmara aprova suspensão de
pagamentos do Fies durante pandemia
O plenário da Câmara concluiu nesta
terça-feira (28) a votação do projeto
de lei que suspende os pagamentos
devidos pelos estudantes ao Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies)
durante a vigência do estado de
calamidade pública decretado por
causa da pandemia de covid-19. A
matéria segue para o Senado.

O texto prevê a suspensão do
pagamento por dois meses
prorrogáveis por mais dois meses. A
medida alcançará alunos adimplentes
ou com atraso de até seis meses.
Deputados de partidos da oposição
tentam ampliar a proposta para
todos os estudantes que têm o
financiamento.

“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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