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Divulgação

Dois relatores da área de direitos hu-
manos e pobreza da Organização
das Nações Unidas afirmaram que
as "políticas econômicas e sociais
do Brasil colocam milhões de vidas
em risco". 

Para eles, o país deveria abando-
nar políticas de austeridade e au-
mentar os gastos para combater a de-
sigualdade e a pobreza exacerbadas
pela pandemia da covid-19. O Brasil
ultrapassou a China em mortes nesta
semana, chegando a 5 017, e já tem

mais de 71 mil pessoas infectadas.
Para os analistas, o Brasil está

priorizando a economia e não a vida
das pessoas. "Economia para
quem?", questionaram o especia-
lista em direitos humanos e dívida
externa, Juan Pablo Bohoslavsky, e
o relator especial sobre pobreza ex-
trema, Philip Alston. 

"Não é permitido colocar em
risco a saúde e a vida das pessoas,
incluindo os profissionais de saúde,
pelos interesses financeiros de al-
guns. Quem será responsabilizado
quando as pessoas morrerem por
causa de decisões políticas contrá-
rias à ciência?".

Sem estrutura
Os analistas afirmaram que apenas
10% das cidades brasileiras têm es-
truturas de terapia intensiva, funda-
mentais para casos mais graves de
coronavírus, e que o Sistema Único
de Saúde (SUS) tem metade do nú-
mero de leitos hospitalares reco-
mendados pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Os especialistas parabenizaram
medidas adotadas para minimizar
riscos à população em situação mais
vulnerável, como a renda básica
emergencial de R$ 600 reais apro-
vada pelo Congresso e sancionada
pelo governo, porém afirmam ser ne-
cessário a revogação do teto de gas-
tos, emenda constitucional aprovada
no governo Michel Temer (MDB) que
limita os gastos públicos por 20 anos.

Eles afirmaram que a covid-19
ampliou os impactos de uma
emenda constitucional de 2016 que
limitou os gastos públicos no Brasil
por 20 anos e pedem sua revogação. 

"Os cortes no financiamento do
governo violaram os padrões inter-
nacionais de direitos humanos, in-
clusive em educação, moradia, ali-
mentação, água e saneamento e
igualdade de gênero. Está na hora de
revogar a emenda constitucional 95",
disseram eles. Bohoslavsky afirmou
ainda que forneceu recomendações
econômicas e fiscais concretas em
uma carta recente para governos e
instituições internacionais. �

Para relatores da área de direitos humanos, país
tem política de austeridade durante a pandemia

Onu: política social e 
econômica do Brasil
põe milhões em risco

Dino endurecerá medidas
de restrição na capital a
partir de terça-feira, 5
Gestor, de forma indireta, antecipou a adoção de “lockdown” na Ilha após o
decreto em vigência perder a validade; governador diz que ação é necessária

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O
governador do Mara-
nhão, Flávio Dino
(PCdoB), durante entre-
vista ao JMTV1ª edição

daTV Mirante ontem informou que
o Estado endurecerá as medidas de
restrição social a partir da próxima
terça-feira (5 de maio), quando ex-
pirar a vigência do atual decreto go-
vernamental que prevê restrições na
circulação de pessoas e no funcio-
namento de determinadas ativida-
des comerciais. De forma indireta, o
governador praticamente antecipou
a adoção do “lockdown” a partir da
semana que vem.

Para o gestor, a medida – apesar
de drástica – é considerada necessá-
ria. Segundo ele, a adoção serviria
para evitar o colapso total da rede
pública de assistência à saúde na ca-
pital maranhense. “Eu não tomarei
uma medida drástica se não for ne-
cessária. Se for tomada, será feita
com antecedência, sem pânico, e
dando oportunidade para que as
pessoas se preparem”, disse. 

Ainda de acordo com o governa-
dor, caso seja decretado o “lock-
down”, o objetivo será achatar a curva
de crescimento do número de casos
da doença e, ao mesmo tempo, de-
sacelerar a velocidade de contágio.
Até o fechamento desta edição, de
acordo com dados da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES), 2.804 pessoas
foram diagnosticadas em todo o es-
tado com a doença. Destas, 2.149 na
capital maranhense. 

Sobre as medidas, Dino confir-
mou que tudo será feito em comum
acordo com outras categorias. O go-
vernador também aproveitou a oca-
sião para anunciar a expansão, se-
gundo ele, da rede pública na cidade.
Ele afirmou que 27 novas vagas de

UTI foram ofertadas ontem, 29, na
capital. Procurada, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semus) de São Luís
não confirmou a informação e tam-
pouco onde serão abertas as vagas. 

Vagas
Além destas vagas, de acordo com
Dino, outros 130 leitos serão abertos
até a semana que vem. O gestor tam-
bém confirmou, nos próximos dias,

a entrega de um hospital de campa-
nha. “Com isso, teremos um pouco
mais de suporte para receber novos
pacientes. No entanto, se as pessoas
permanecerem circulando pelas ruas
e avenidas, não servirá de nada esta
expansão”, afirmou Dino. 

Na segunda-feira, 27, em entre-
vista coletiva transmitida nas redes

sociais, Flávio Dino já havia aler-
tado para a possibilidade de lock-
down, que determina medidas
mais coercitivas de combate à cir-
culação social. “Não é possível
ainda ver filas em portas de bancos
ou outras aglomerações, como as
que vemos na Rua Grande, por
exemplo”, citou Dino.

Governador Flávio Dino disse que lockdown será somente na ilha de São Luís e na próxima semana

Número de mortos no Brasil é atualmente maior  que na China

Divulgação

O governador Flávio Dino, ainda du-
rante a entrevista à TV Mirante,
disse que está “fazendo tudo o que
é possível” para combater a disse-
minação do coronavírus no estado.
Ele se preocupou ainda com a
quantidade de municípios mara-
nhenses que já registram pelo
menos um caso da doença. Atual-
mente, são 70 cidades nesta lista.

Para o gestor, todos os esforços
vêm sendo feitos. “Nossa equipe
passou a noite acordado, verifi-

cando a chegada de respiradores e
realocando pacientes. Temos feito
tudo o podemos e a população
pode ficar ciente disso”, disse o go-
vernador. 

Durante a entrevista, Flávio Dino
evitou criticar o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (sem par-
tido). Na terça-feira, em entrevista
na porta do Palácio do Alvorada,
Bolsonaro respondeu com um “E
daí?” ao ser questionado sobre as
mortes da Covid-19 no país. �

“Estou fazendo tudo o
que é possível”, diz Dino

MAIS

O governador também
negou que já tenha
elaborado um possível
decreto de lockdown na
cidade, como foi
disseminado nas últimas
horas em redes sociais.
Segundo ele, trata-se de
fake news. “É preciso que
as pessoas tomem cuidado
na hora de transmitir estas
informações”, afirmou.

Fake news

Total de mortes no 
Brasil ultrapassou

as da China
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Tudo precisa ser fechado

M
ais leitos de UTI, três hospitais de campanha e mais
leitos em hospitais particulares alugados pelo governo
do Maranhão. Os números passam a impressão de que o

sistema de saúde vai aguentar a quantidade de pessoas doentes
na ilha de São Luís. Mas a verdade é que não vai e o aumento de
mortes pode ser inevitável.

As promessas e anúncios de novos leitos de UTI ainda não se
concretizaram, porque leva tempo. Custa caro e precisa de mão
de obra especializada. Este é o motivo para dentre os mais de 735
leitos novos, somente 32 serem de UTI.

E leva tempo para funcionar efetivamente os equipamentos.
Os que precisam de UTI
agora, não terão. O sistema
colapsou.

Os hospitais de campanha
também ainda não se
concretizaram e o próprio
governador disse que
demorarão cerca de 15 dias. E
tem hospital que ainda nem
local tem para ser instalado. Então, quem precisa agora de mais
leitos, não terá. O sistema sucumbiu.

Para ter evitado o cenário que hoje passa a Ilha de São Luís era
preciso da consciência da população. Menos gente na rua. Sem
aglomeração. Isso não aconteceu. Decreto existe, mas
fiscalização não.

Para os números atuais não piorarem, vidas não deverão ser
trocadas por medo de desgaste político. O lockdown pode ser
uma saída. Tudo fechado pelo tempo necessário para
estabilização do falido sistema de saúde na capital e demais
municípios da Ilha.

A obrigação de ficar em casa vai salvar vidas em São Luís.

•A situação da saúde pública no Município de São Luís é considerada crítica. Tan-
to que a gestão do setor não sabe mais o que fazer para encaixar os pacientes.

•Nos próximos dias, novas medidas serão anunciadas pela Prefeitura de São Luís.
Entre elas, a inclusão de 25 novos leitos na UPA da Zona Rural.

•O senador Roberto Rocha (PSDB) mostrou em suas redes sociais o funcionamento
de 20 novos leitos de UTI no Hospital Universitário. Segundo o tucano, “primeiro se
faz a ação e depois anuncia para a população”.

E MAIS

Promessas e
população na  rua
fizeram combinação
que levou sistema de
saúde a colapsar

Vai mesmo?
De forma indireta, o governador Flávio Dino (PCdoB), em entrevista à

TV Mirante, praticamente antecipou a decretação de lockdown, mas so-
mente para a semana que vem.

Na ocasião, Dino disse que qualquer medida “mais drástica” será to-
mada sem pânico e de forma antecipada.

Para o governador, a gestão estadual está fazendo “tudo o que é possí-
vel”. Falta somente alertar a população que não há mais vagas em hospi-
tais públicos e privados.

Sem fiscalização
Nas palavras do governador, a situação é difícil em todo o mundo e no

Brasil não é diferente. Alega que decretos foram feitos e investimentos tam-
bém.

O que o gestor não ressalta é que falta fiscalização para que os decre-
tos sejam realmente cumpridos.

Sem fiscalização e em tempos de informações e desinformações cir-
culando tão rápido quanto o novo coronavírus, parte significativa da po-
pulação vem levando uma vida normal que a pandemia já não permite
faz tempo.

Não gostam
Como não há de fato instalação de UTIs com os respiradores que já

chegaram ao Maranhão, as críticas à gestão estadual vem sendo inevitá-
veis.

Assim, a oposição mostra dados e cenários que vão de encontro ao que
publiciza o governo estadual.

Diante das críticas, os aliados do Palácio dos Leões estão usando a es-
tratégia de que a oposição quer somente atrapalhar e plantar o caos. Ar-
gumentos iguais os usados pelos apoiadores de Bolsonaro.

Trotes
E a pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe o aumento de um

crime que já era comum em tempos normais: o trote nas chamadas do
Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em suas redes sociais, o prefeito de são Luís, Edivaldo Júnior (PDT),
disse que em abril foram registrados 2,5 mil trotes.

Por se tratar de crime, Edivaldo Júnior está orientando a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde a denunciar à polícia os casos de chamadas falsas.

Mais consciência, por favor
O prefeito da capital disse ainda que, devido à Covid-19, as chamadas

diárias ao Samu chegam a 1 mil.
Antes da pandemia, as chamadas durante 24 horas registradas chega-

vam a 600 no Samu, em São Luís.
Diante das necessidades do serviço, que as pessoas tenham consciên-

cia para não atrapalhar, porque no atendimento de uma chamada falsa,
faltará atendimento para quem realmente precisa.

Prorrogação
Os vereadores de São Luís aprovaram ontem projeto de lei que esta-

belece prorrogação no prazo de cobrança de impostos, como IPTU, por
exemplo.

Mas o que chama a atenção é a possibilidade de isenção para multas
de trânsito. O texto não estabelece quais infrações serão englobadas na
medida.

De acordo com o texto, que é de autoria do vereador Chico Carvalho
(PSL), se aprovado pelo Executivo, decreto regulamentará as medidas.

Divulgação

A Câmara de São Luís também
aprovou, na sessão de ontem, 29, a
redução proporcional das mensali-
dades da rede privada em, no mí-

nimo, 30% durante o período de du-
ração das ações contingenciais do
novo coronavírus na capital. De
acordo com a proposta, do verea-

dor Chico Carvalho (PSL), a medida
vale, por exemplo, para unidades de
ensino que “sigam calendário inin-
terrupto das aulas”, como creches e
escolas em tempo integral. 

O texto não especifica se a me-
dida vale para as escolas que ado-
taram a modalidade de aulas online.
Segundo o texto, o desconto tam-
bém valeria para unidades de en-

sino superior da rede privada. 
De acordo com o autor, a medida

serve para equilibrar a relação con-
tratual entre prestador de serviço e
consumidor. “Desta forma, garan-
tiremos mensalidades mais justas
e, ao mesmo, oportuniza que as ins-
tituições de ensino permaneçam
honrando seus compromissos com
funcionários”, afirmou Carvalho. �

Aprovada redução de
mensalidades escolares

DE OLHO

das ligações para o Samu, em São Luís, ocorridas no
mês de abril, foram trotes, segundo o prefeito
Edivaldo Júnior.

10%

Texto, de autoria de Chico Carvalho, possibilita abono na quitação das parcelas
em até 180 dias; proposta também prevê programa de parcelamento de dívida

THIAGO BASTOS
Da editoria de  Política

O
Projeto de Lei nº 47,

de 2020, de autoria do
vereador Chico Carva-
lho (PSL) e que prevê a

prorrogação das parcelas de im-
postos como IPTU, ISS, ITBI,
além de multas de trânsito, foi
aprovado durante sessão remota
na Câmara de São Luís realizada
ontem. De acordo com o texto, a
medida é válida por 180 dias a
partir de sua sanção. 

Ainda de acordo com a maté-
ria, o Executivo também deve
promover o Programa de Parce-
lamento de Emergência (PPE)
com parcelamento dos tributos
municipais durante o período em
que a capital maranhense estiver
sob o chamado “estado de situa-
ção de emergência”, conforme
cita o Decreto nº 54.936, de 23 de
março de 2020. 

O texto prevê ainda que o PPE
promova parcelamento em até 60
vezes. A O Estado, o autor da pro-
posta disse que o objetivo é co-
laborar com a economia da ci-
dade e, ao mesmo tempo,
minimizar os impactos na saúde
financeira dos cidadãos. 

“As pessoas estão com retração
na renda, o que acarreta queda no
bem estar e qualidade de vida da
população. Por isso, faz-se neces-
sário um suporte a eles neste mo-
mento e, ao mesmo tempo, a Casa
colabora com a economia da ci-
dade”, disse Chico Carvalho. 

A matéria aguarda apreciação
do Executivo para ser aplicada. No
dia 2 deste mês, o prefeito de São
Luís, Edivaldo Júnior (PDT), anun-
ciou o adiamento da cobrança do
IPTU – que começaria no mês de
junho – em um mês. De acordo
com o gestor, na ocasião, a me-
dida se devia à expansão do novo
coronavírus. 

IPTU
À época, de acordo com o bole-
tim epidemiológico divulgado
pela Secretaria Estadual de Saúde
(SES), a cidade registrava 78 casos
de Covid-19 com um óbito. No
entanto, com a elevação no rigor

das medidas tomadas pelo Go-
verno do Maranhão e a possibili-
dade de “lockdown” na Ilha a par-
tir da próxima semana, o
Legislativo decidiu acelerar a
apreciação da matéria. 

Até o fechamento desta edição,
o Município não informou os im-
pactos nas finanças caso a medida
seja aplicada. “Com a medida, o
Município também poderá cortar
certos gastos oriundos de servi-
ços públicos necessários caso a
cobrança fosse aplicada. Então,
segundo a minha visão, é uma
medida também positiva sob esta
perspectiva para o Município”, jus-
tificou Chico Carvalho.

Proposta de  Chico Carvalho foi aprovada pela maioria do parlamento e segue para sanção do prefeito

Divulgação

A Câmara Municipal de São Luís
realizou, ontem, mais uma ses-
são extraordinária remota na
qual foram aprovados Projetos
de Lei que beneficiam a popu-
lação, que continua sofrendo
com a proliferação do novo co-
ronavírus (Covid-19) na capital
maranhense.

As proposições possuem cará-
ter autorizativo e são de autoria dos
vereadores Cezar Bombeiro (PSD),
Astro de Ogum (PCdoB), Pavão
Filho (PDT), Antônio Garcez (PTC)
e Gutemberg Araújo (PSC).

As matérias foram aprovadas
em 1º e 2º turnos e seguiram para
apreciação do prefeito Edivaldo Jú-
nior (PDT).

O Projeto nº 044/20, de autoria
de Cezar Bombeiro, determina a
suspensão das obrigações rela-
cionadas aos empréstimos con-
signados, junto as instituições fi-
nanceiras, contraídos por
servidores públicos municipais,
pelo prazo de três meses, prorro-
gáveis por igual período ou en-
quanto persistirem as circuns-
tâncias de calamidade pública
instaladas pela Covid-19.

O PL recebeu emenda, de au-
toria da vereadora Concita Pinto
(PCdoB), incluindo no benefício

aposentados e pensionistas e de-
terminando que o pagamento das
parcelas suspensas seja feito ao
término do empréstimo.

De autoria do vereador Astro
de Ogum, o PL nº 049/20 autoriza
o Município a proceder a isenção
do desconto de ISS aos profissio-
nais autônomos da área da saúde.
A matéria recebeu emenda pro-
posta por Pavão Filho.

O pedetista teve aprovada pro-
posição, de nº 050/20, determi-
nando a obrigatoriedade de uso e
fornecimento de máscaras em es-
tabelecimentos públicos, indus-
triais, comerciais e de serviços,
como medida de enfrentamento
à disseminação da Covid-19 em
São Luís, durante o estado de ca-

lamidade pública.
Já Antônio Garcez teve apro-

vado Projeto, de nº 051/20, que
estabelece a obrigação do uso de
kits de EPIs (material de segu-
rança) para prestador de serviço
público e privado para o combate
à pandemia na capital.

Gutemberg Araújo teve três
proposições aprovadas. A pri-
meira, de nº 052/20, autoriza o
Executivo Municipal a prorrogar
o prazo de validade das certidões
negativas de débito durante o pe-
ríodo da pandemia. A segunda, de
nº 053/20, autoriza o Poder Exe-
cutivo a implantar o pagamento
suplementar de 100% sobre os va-
lores já pagos a título de adicional
de insalubridade aos profissionais

da área de saúde que estejam en-
volvidos diretamente no atendi-
mento e tratamento dos pacientes
com Covid-19, durante o período
de vigência do Decreto nº 54.936,
de março de 2020, ou outro ins-
trumento legal que venha a subs-
tituí-lo, ou ainda, venha prorrogar
os seus efeitos.

Já a terceira, de nº 054/20, au-
toriza a Prefeitura a suspender
temporariamente a cobrança do
Imposto sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISSQN) durante
a vigência do Decre-to nº 54.936,
de março.�

Suspensão de parcelas de empréstimo consignado, do pagamento do ISS por profissionais autônomos
e fornecimento de máscaras foram propostas aprovadas na Câmara Municipal de São Luís

Vereadores aprovaram outras
matérias relacionadas à Covid-19

Parlamentares de São Luís  aprovaram matérias relacionadas à Covid-19

Projeto que prorroga
pagamentos tributários
é aprovado na Câmara

MAIS

Sessão

Hoje os vereadores voltam
a se reunir a partir das 9h,
quando deverão ser
votados mais 12 Projetos
de Lei e seis requerimentos,
além de mensagem
governamental que dispõe
sobre concessão de
benefício funeral em
decorrência de doenças
infectocontagiosa.

SAIBA MAIS

Decreto definirá
medidas
Ainda de acordo com o PL
nº 47, um decreto
regulatório definirá as
diretrizes da medidas.
Segundo o texto, as
despesas decorrentes da
implantação da proposta
serão cobertas por
“dotações orçamentárias”
próprias do Município,
podendo ser suplementadas.



O
s casos confirmados
do novo coronavírus
no Maranhão conti-
nuam aumentando de

uma forma que impressiona,
apesar das medidas de conten-
ção, como o fechamento de co-
mércios e suspensão das aulas
nas universidades e escolas. O
boletim epidemiológico divul-
gado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES) na noite de
terça-feira, 28, mostrou 2.804
infectados no estado, com re-
gistro de 166 óbitos. Com 2.149
contaminados, a cidade inclu-
sive, está na primeira posição,
dentre as capitais brasileiras,
com maior taxa de doentes por
100 mil habitantes.

Dados compilados do Minis-
tério da Saúde e das secretarias
municipais e estaduais da área
confirmam que a taxa de infec-
tados pelo novo coronavírus em
São Luís é de 171,9 para cada 100
mil habitantes, o que representa
a maior proporção de casos da
Covid-19 nas capitais do Brasil.
Na sequência, aparece Fortaleza
(CE), com 170,1; Macapá (AP)
com 126,4; São Paulo (SP), com
110,3; e Recife (PE), com 107,9. 

A menor proporção de casos
ficou com Curitiba (PR), com
20,9.Depois aparecem Belo Ho-
rizonte (MG),com uma taxa de
21,7; Goiânia (GO), com 22; Te-
resina (PI), com 27,4; e Porto
Alegre (RS), com 28,8.

Com seus 2.149 casos confir-
mados do novo coronavírus, São
Luís também aparece em outro
ranking. De acordo com levan-
tamento feito pelo portal G1, a
capital do Maranhão ocupa a
quinta colocação, no que se re-
fere às cidades brasileiras, com
maior mortalidade pela Covid-
19. A taxa de óbitos no municí-
pio maranhense está em 12,3.
Na primeira posição, está Ma-
nacapuru (AM), com 21,6, se-
guido de São Lourenço da Mata
(PE) com 20,3; Recife (PE)m com
13,7; e Manaus (AM),  com 12,5.
Com a mesma pontuação de São
Luís, Fortaleza está na sexta co-
locação, com 12,3.

Desrespeito ao isolamento
A posição de São Luís nos ran-
kings referentes ao vírus pode
ser explicada pelo desrespeito
ao isolamento social, uma das
medidas tomadas pelo poder pí-
blico com o intuito de reduzir a
taxa diária de transmissão da
doença, bem como visa achatar
a curva de contaminados. 

Aglomerações favorecem o

contágio da Covid-19, devido à
possibilidade do vírus ser trans-
mitido pelo ar por meio de es-

pirros, tosse, gotículas de saliva,
como ainda por contato físico
com alguém infectado e toque

em objetos ou superfície con-
tendo o coronavírus.

Nem parece que o Maranhão

está passando por isolamento
social. Na Avenida Litorânea, so-
bretudo à noite, é comum pes-
soas fazendo caminhada e cor-
rida em grupos. O ideal seria a
prática de atividade física sem
acompanhantes, mantendo uma
distância segura com os demais.
Considerado um dos principais
pontos comerciais da capital
maranhense, a Rua Grande, ape-
dar das lojas estarem, fechadas,
voltou a ser frequentada pelos
consumidores. Apesar de mui-
tos utilizarem máscaras de pro-
teção, a aglomeração acontece.

Por conta dessa situação na
Rua Grande, houve uma opera-
ção, na tarde dessa quarta-feira,
29, da Vigilância Sanitária e Po-
lícia Militar. Muitas equipes par-
ticiparam dessa ação. Aglome-
rações também se formam em
frente a agências bancárias e lo-
téricas. Pessoas que aguardam
para receber o auxílio emergen-
cial de R$ 600 do governo fede-
ral, se misturam a quem fica na
fila para pagar contas. Além
dessa situação, outro agravante

é a recusa de muitos na da
Grande Ilha em não colocar a
máscara no rosto, seja por igno-
rância ou por desleixo.

Coronavírus no Maranhão
Conforme o boletim epidemio-
lógico da SES da terça-feira, 28,
havia o registro de 2.804 conta-
minados pelo novo coronavírus
no Maranhão. Desse total, 1.550
em isolamento domiciliar, me-
dida recomendada para quem
tem os sintomas leves da
doença, como tosse seca, febre
e dificuldade para respirar. Ou-
tros 309 internados em enfer-
maria e 179 em Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI), onde
ficam os pacientes em situação
gravíssima.

Mais de 70 municípios mara-
nhenses possuem casos confir-
mados de Covid-19. No estado,
600 pessoas que estavam conta-
minadas se recuperaram. Com
relação aos profissionais de
saúde, 349 estão infectados e
oito morreram, de acordo com
informações da SES. �

Fotos/Paulo Soares
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No Maranhão, devido às
fortes e prolongadas chuvas,
23 municípios já decretaram
Situação de Emergência.
Em CIDADES 6

São Luís tem maior taxa de
doentes por coronavírus
Segundo dados do Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais da área, taxa de infectados em São
Luís corresponde a 171,9 para cada 100 mil habitantes, a mais alta no país; cidade é a quinta em taxa de óbito

MAIS

São Luís –    171,9
Fortaleza –   170,1
Macapá –     126,4
São Paulo –  110,3
Recife –       107,9

MAIOR MORTALIDADE PELA COVID-19 NAS CIDADES

Manacapuru (Amazonas) – 21,6
São Lourenço da Mata (Pernambuco) –    20,3
Recife (Pernambuco) – 13,7
Manaus (Amazonas) – 12,5
São Luís (Maranhão) – 12,3
Fortaleza (Ceará) –      12,3
Maués (Amazonas) –   11
São Paulo (SP) – 10,8

Em época de pandemia, alguns
conceitos podem ser facilmente
confundidos pelas pessoas. Iso-
lamento social, por exemplo, é
uma medida que tem como ob-
jetivo separar as pessoas doentes

(sintomáticos respiratórios, casos
suspeitos ou confirmados de in-
fecção por coronavírus) das não
doentes, para evitar a propagação
do vírus. Esse procedimento pode
ocorrer em domicílio ou em am-

biente hospitalar, conforme o es-
tado clínico da pessoa contami-
nada ou sob monitoramento.

Essa ação pode ser prescrita
por médico ou agente de Vigilân-
cia Epidemiológica e tem prazo

máximo de 14 dias. Na prescrição
do isolamento, o paciente deve
assinar um Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido. Por
outro lado, a quarentena é a res-
trição de atividades ou separação

de pessoas que foram presumi-
velmente expostas a uma doença
contagiosa, mas que não estão
doentes, uma vez que não foram
contaminadas ou porque estão
no período de incubação.

Quarentena
A quarentena pode ser aplicada em
nível individual, como para uma
pessoa que volta de viagem inter-
nacional ou para contatos domi-
ciliares de caso suspeito ou con-
firmado de coronavírus. Ou em
nível coletivo, como em situações
referentes a um navio, um bairro
ou uma cidade, e geralmente en-

volve restrição ao domicílio ou
outro local designado. Pode ser vo-
luntária ou mandatória. Além des-
ses dois conceitos, muito confun-
didos até mesmo por pessoas
esclarecidas, ainda existe o dis-
tanciamento social.

Nesse caso, ocorre a diminui-
ção de interação entre as pessoas
de uma comunidade para redu-
zir a transmissão do vírus. É uma
estratégia importante quando há
indivíduos já infectados, mas
ainda assintomáticos ou oligos-
sintomáticos, que não sabem se
são portadores da doença e não
estão em isolamento. �

Isolamento e quarentena em
tempo do novo coronavírus
Procedimento de isolamento social pode ocorrer em domicílio ou em ambiente hospitalar,
enquanto a quarentena pode ser aplicada em nível individual ou mesmo de forma coletiva

AÇÃO
conjunta da 

Polícia Militar e
Vigilância Sanitária

na Rua Grande
para evitar

aglomeração

MAIORES TAXAS DE DOENTES NAS CAPITAIS
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23 municípios já decretaram
situação de emergência no MA
Corpo de Bombeiros Militar afirma que, com as chuvas no interior, 12.844 pessoas estão desalojadas e 7.488 estão
desabrigadas no estado; ao todo, 74.869 foram afetadas pela estação chuvosa de alguma forma em 26 cidades

O
período chuvoso possui
um comportamento cli-
matológico que beneficia
vários setores produtivos,

como a agricultura, devido ao cres-
cimento das plantações. No entanto,
causa transtornos, como alagamen-
tos e deslizamentos de terra. No Ma-
ranhão, devido às fortes e prolonga-
das chuvas, 23 municípios já decre-
taram Situação de Emergência em
decorrência desses prejuízos, de acor-
do com informações do Corpo de
Bombeiros Militar (CBMMA). Em Vi-
tória do Mearim e outras cidades, a
população ribeirinha está sofrendo
com as enchentes. 

O Corpo de Bombeiros disse que
em 26 municípios do Maranhão há
registros de famílias afetadas pelas
chuvas. Essas cidades são Boa Vista
do Gurupi, Conceição do Lago Açu,
Grajaú, São João do Sóter, Pedreiras,
São Luiz Gonzaga, Trizidela do Vale,
Vitória do Mearim, Bom Jardim, Açai-
lândia, Anapurus, Itaipava de Grajaú,
Carutapera e Nina Rodrigues. Além
de Codó, Imperatriz, Jenipapo dos
Vieiras, Pindaré-Mirim, Bacabal, Al-
to Alegre do Pindaré, Formosa da Ser-
ra Negra, Arari, Brejo, Duque Bacelar,
Pio XII e São Mateus. 

Atingidos
Conforme o Corpo de Bombeiros,
as chuvas deste ano já provocaram
o desalojamento de 12.844 pessoas
no estado. Além disso, o período re-
sultou em 7.488 desabrigados. Ou-
tras 74.869 foram afetadas pela es-
tação chuvosa de outras formas.
Uma das cidades atingidas é Vitória
do Mearim, que possui um histó-
rico de enchentes. Várias famílias
saem de suas casas devido ao pro-
blema, que deixa centenas de pes-
soas desabrigadas. A situação ocorre

devido à subida do nível das águas
do Rio Mearim, por conta do vo-
lume chuvoso. 

A invasão da água fluvial deixa ruas
e estradas totalmente intrafegáveis, o
que atinge até mesmo o escoamento
agrícola. No ano passado, a Prefeitu-
ra de Vitória do Mearim, assim como
está acontecendo em 2020, decretou-

tuação de Emergência. Segundo o
CBMMA, o órgão auxilia as Coorde-
nadorias Municipais de Defesa Civil
no processo de retirada das famílias
dos locais de riscos, no trabalho de
acomodação destas em abrigos tem-
porários e também na distribuição de
cestas básicas aos afetados. 

Importante dizer que, de acordo

com o governo federal, o desaloja-
mento acontece quando a pessoa é
obrigada a abandonar temporaria-
mente ou definitivamente sua habi-
tação, devido a evacuações preventi-
vas, destruição ou avaria grave. Já o
desabrigado é aquele cujo imóvel foi
afetado por dano ou ameaça de dano
e que necessita de abrigo provido pe-
lo poder público. 

Período chuvoso
De acordo com o Laboratório de
Meteorologia (Labmet), do Núcleo
Geambiental da Universidade Es-
tadual do Maranhão (Uema), a
Zona de Convergência Intertropi-
cal (ZCIT) influencia na estação
chuvosa no estado. O que chama
atenção é a quantidade de raios que
acompanham a queda d’água. Con-
forme o meteorologista Marcio Eloi,
a ZCIT se aproxima bastante do li-
toral maranhense, o que gera os
temporais. Com esse fenômeno, as
denominadas “nuvens de tempes-
tades” resultam em descargas elé-
tricas no céu. 

“Essas nuvens são chamadas de
cumulonimbus, que são as únicas do
planeta que causam raios e trovões.
Acontece um conglomerado dessas
nuvens, que geram descargas elétri-
cas o tempo todo. Por isso que as
chuvas que caem em São Luís nessa
época do ano são repletas de raios”,
esclareceu o meteorologista da Ue-
ma. Ainda segundo Marcio Eloi, his-
toricamente, o mês de abril era o
mais chuvoso na capital, mas, nos úl-
timos anos, está sendo março. �

Fotos/Reprodução

Em Vitória do Mearim, não se distingue mais o que é rio ou rua

Vista aérea da cidade de Pedreiras, com diversas ruas alagadas

FIQUE POR DENTRO

Bacia do Mearim
A bacia do Rio Mearim é uma das principais em extensão
territorial no estado do Maranhão e possui uma forte
influência nos municípios da região centro-norte
maranhense. De acordo com trabalho acadêmico intitulado
“Catástrofes Naturais no Estado do Maranhão: Municípios
afetados pelas enchentes do rio Mearim”, de Andreza dos
Santos Louzeiro e Nayara Marques Santos, o rio possui um
extenso histórico de enchentes e inundações nos períodos
de chuva, o que afeta os municípios que o circundam.
No trabalho, os autores mencionam que o período de
janeiro a julho concentra a maior pluviosidade sendo
registradas as médias pluviométricas mais altas do ano que,
consequentemente, acarreta as maiores ocorrências de
enxurradas, enchentes e desabamentos em todo o Estado,
causando consideráveis danos à população. “Além da alta
pluviosidade, outro fator preponderante para a incidência
desses eventos é o crescimento populacional desordenado,
o que faz com que a população ocupe áreas vulneráveis a
acidentes sem se preocupar com a falta de infraestrutura do
local”, frisam. 
Além disso, o constante desmatamento empobrece o solo e
aumenta o volume das águas fluviais com mais intensidade
neste período.  

VÍDEO NA 
VERSÃO DIGITAL

oes ta doma.com

O serviço de delivery tem sido funda-
mental durante o período de isola-
mento social, mas, no momento, os
motoboys, além de dar conta de tan-
tos pedidos, ainda estão sendo víti-
mas de uma nova modalidade de rou-
bo. Os criminosos estão atacando es-
ses “profissionais de entrega”, como
ainda tomam de assalto a motocicle-
ta e, em alguns casos, de posse do en-
dereço das entregas, conseguem rou-
bar também os clientes.

Um motoboy, que faz delivery, e
não quis ter o nome revelado, disse
que exerce essa atividade há dois anos,
mas, nos últimos meses tornou peri-
gosa. Na noite do último dia 16, ele foi
alvo de bandidos, na área do Bequi-
mão. Os criminosos roubaram a mo-
to como ainda o produto da entrega.

O outro motoboy, que também
não quis se identificar, declarou que
no domingo, 25, foi abordado por um
casal, nas imediações do Terminal Ro-
doviário, no bairro Santo Antônio. Os
bandidos levaram a moto e uma
quantia de R$ 45. “Estava vindo de
uma entrega do Anil quando fui as-
saltado e agiram com violência”, con-
tou a vítima.

Ainda segundo o motoboy, ocorre
também caso em que os assaltantes,
ao fazer o pedido, dizem que preci-
sam de uma quantidade alta de tro-
co. Quando chega ao local indicado
para realizar a entrega, o motoboy tem
os seus objetos de valor roubado, a co-
mida, o troco e, na maioria das vezes,
ainda levam o veículo.

Márcia Silva, de 45 anos, que é mo-
radora de um condomínio, localiza-
do no Anil, disse que os produtos es-
tão sendo deixados na portaria. Ape-

nas os motoboys, que entregam água
e gás, possuem acesso aos blocos dos
apartamentos e sendo identificado
como também tendo a liberação do
morador. 

Já o morador de um condomínio
da Maiobinha, Felipe Ferreira, de 28
anos, contou que foi criado um gru-

po de WhatsApp para estabelecer con-
tato com os “motoboys de confiança”
e sendo uma das formas para não ser
vítimas de algum tipo de empreitada
criminosa, principalmente, assaltos. 

A direção de um condomínio, no
Turu, emitiu um comunicado aos mo-
radores alertando sobre essa nova on-

da de assalto e, no momento, as mer-
cadorias estão sendo recebidas no es-
tacionamento para evitar a entrada
do entregador no bloco. Ainda pede
aos moradores que no ato do pedido
seja informado do motoboy que vai
trazer a encomenda.

Outras ocorrências
Também está ocorrendo o “golpe do
delivery”. Nesta empreitada criminosa,
os golpistas aproveitam que o paga-
mento é feito por meio do cartão de
crédito para obter um valor acima da
mercadoria. Ana Karla Almeida, de 34
anos, pediu uma pizza, que custava
R$ 30, mas, após a saída do entrega-
dor acabou descobrindo que tinha
custado R$ 3 mil. “Pagava, mas, rece-
bia a informação que dava erro e
foram várias tentativas no crédito e no
débito. Uma delas acabou passando
o valor de R$ 3 mil”, declarou.

O estudante Lucas Silva, de 19
anos, acabou pagando R$ 900 por um
lanche. Ele pediu para efetuar o pa-
gamento na entrega da comida devi-
do ter medo de digitar a senha do car-
tão de crédito no computador. No
momento da entrega, acabou digi-
tando a senha em uma máquina com
o visor danificado e o entregador dis-
se que o aparelho tinha arranhado du-
rante uma queda. 

Ainda segundo o estudante, no
dia seguinte, ficou ciente que o lan-
che do valor de R$ 20 acabou cus-
tando R$ 900 e tinha sido parcela-
do em duas vezes. “Fiquei sabendo
disso, porque, quando uso o cartão
de crédito recebo a mensagem no
meu celular informando o valor”,
disse o estudante.�

Onda de roubo na Ilha tem como
alvo motoboys que fazem delivery
Os bandidos atacam esses “profissionais de entrega em domicílio”, tomam de assalto a moto e,
em alguns casos, de posse do endereço das entregas, conseguem também roubar os clientes

SAIBA MAIS

Dicas para evitar ações criminosas

Forma: sempre que possível, pague pelo aplicativo e não no
momento da entrega.

Ambiente: peça ao entregador para tirar o capacete e tente pagar
em um ambiente filmado.

Máquina: certifique-se de que o valor digitado corresponde a
pedido. Se a máquina estiver danificada, peça outra.

Prisão de acusado
No último dia 2 foi preso um casal, segundo a polícia, acusado
de assaltar motorista de aplicativo como ainda motoboy de
delivery na Grande Ilha. Eles, na maioria das vezes, agiam no
Olho d’Água e bairros adjacentes. No dia 8 deste mês, a polícia
prendeu um outro acusado de cometer esse tipo de crime e agia
nos bairros do São Francisco, Ipem Turu e áreas próximas.

Paulo Soares



ROMA 

As mortes pela epidemia de
Covid-19 na Itália subiram em 323
nesta quarta-feira, contra alta de
382 no dia anterior, informou a
Agência de Proteção Civil do país,
enquanto a contagem diária de
novas infecções ficou em 2.086,
praticamente estável ante as
2.091 registradas na terça-feira.

O número total de mortos
desde o surgimento do surto, em
21 de fevereiro, agora é de 27.682,
segundo a agência, a segunda
maior soma de mortes em de-
corrência da doença no mundo,
depois dos Estados Unidos.

O número de casos confirma-
dos oficialmente, que inclui
aqueles que morreram e os que
se recuperaram, já soma 203.591,
a terceira maior contagem glo-
bal atrás dos Estados Unidos e
da Espanha.

As pessoas registradas como
portadoras da doença caíram de
105.205 para 104.657.

Havia 1.795 pessoas em tera-
pia intensiva nesta quarta-feira,
contra 1.863 anteriormente,
mantendo um declínio de longa
duração. Dos originalmente in-

fectados, 71.252 foram declara-
dos recuperados, contra 68.941
no dia anterior.

A agência disse que 1.313 mi-
lhão de pessoas foram testadas
para o vírus, contra 1.275 milhão
no dia anterior, com base em
uma população de cerca de 60
milhões.

Restrições na Austrália 
O primeiro-ministro da Austrá-
lia, Scott Morrison, disse nesta
quarta-feira que as proibições de
viagens internacionais e de gran-
des aglomerações continuarão
em vigor, apesar de o governo
estar amenizando os isolamen-
tos e rumando para uma econo-
mia e uma sociedade “livres da
Covid”.

Alguns Estados já começaram
a suspender restrições em meio
a uma desaceleração de novas in-
fecções de coronavírus – algo que
Canberra atribui às suas medidas
e aos exames em larga escala. 

O ministro da Saúde austra-
liano, Greg Hunt, disse que a Aus-
trália ampliará os exames por ter
obtido mais 10 milhões de kits de
testes, o suficiente para todo o
ano de 2020.  �

Mortes diárias
por coronavírus
na Itália caem 
Mortes pela epidemia de Covid-19 foram 323 nesta
quarta-feira, contra alta de 382 no dia anterior
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Mundo

EUA ainda se preocupam
com os laboratórios da
China, afirma secretário 
Mike Pompeo disse nesta quarta-feira,29, que os Estados Unidos continuam
preocupados com os laboratórios da China e que o mundo precisa ir a fundo 

Divulgação/OMS

Total de assassinatos
cresce 19% no MA, diz
Monitor da Violência

Sete integrantes de um bando es-
pecializado em roubo de carga e
veículos no Maranhão e em outros
estados, que ainda são acusados
de ter tentado assassinar um de-
legado, foram presos durante a
operação Carga Pesada, realizada
ontem pelos policiais do Mara-
nhão e do Piauí. Entre os presos
há quatro da mesma família e, de
acordo com a polícia, eles são pro-
prietários de uma “sucata”, locali-
zada na Sul da capital piauiense.
Ainda foram apreendidos veícu-
los, peças de carro, celulares e ou-
tros objetos de valor.

O delegado Jorge Pacheco, che-
fe do Departamento de Combate a
Roubo a Carga (DCRC), órgão da
Superintendência Estadual de In-
vestigações Criminais (Seic), infor-
mou que há sete meses vinha ocor-
rendo com frequência roubo de
carga e caminhões na Região de

Presidente Dutra. A equipe da Seic
começou a investigar o caso e cons-
tatou que essa ação criminosa era
comandada por membros de uma
mesma família, sendo pai e filho, e
proprietários de uma sucata, loca-
lizada em Teresina, no Piauí.

Ainda durante a investigação fi-
cou constatado que os quadrilhei-
ros atacavam as vítimas nas estra-
das do Maranhão, faziam reféns e
os veículos eram levados para uma
área de matagal onde a carga era
colocada em um outro carro. Já os
caminhões eram desmontados e as
peças vendidas no Maranhão co-
mo ainda nos estados vizinhos. “A
carga e as peças dos caminhões
eram repassadas para receptado-
res”, disse o delegado.

Ele também declarou que os in-
tegrantes do bando tiveram a or-
dem de prisão expedidas pelo Po-
der Judiciário. �

Acusados por
roubo de cargas
são presos
Entre os detidos há quatro da mesma família;  
eles eram proprietários de uma sucata no Piauí 

Grupo criminoso, que é compos-
to por ciganos e ex-presidiários,
foi retirado de circulação ontem
durante um cerco policial na ci-
dade de Miranda do Norte. A po-
lícia informou que eles são acu-
sados de crimes de tráfico de dro-
ga e armas de fogo, receptação,
ameaças e assassinatos.

Ainda de acordo com a polí-
cia, a prisão ocorreu no Bairro
Novo, conhecido como localida-
de dos Ciganos. Cinco prisões fo-
ram em cumprimento de ordem
judicial, três pessoas foram deti-
das em flagrantes e quatro man-

dados de busca e apreensão fo-
ram cumpridos.

Os detidos foram levados para
a delegacia onde prestaram es-
clarecimentos e, logo após, enca-
minhados para o presídio 

Outra ocorrência
A polícia prendeu ontem três pes-
soas e ainda apreendeu dez qui-
los de maconha, material para
embalar droga, munições, celula-
res, dinheiro e um veículo, no
bairro do Anjo da Guarda. Há in-
formações que os detidos são “os
cabeças” do tráfico na região. �

Bando de ciganos
preso no interior 
Eles são ex-presidiários e acusados de diversos
crimes, inclusive, tráfico de droga e de armas 

Foram 263 mortes violentas (homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida
de morte) no estado durante o primeiro bimestre deste ano, segundo estudo

O
Maranhão teve um au-
mento de 19% na
quantidade de mortes
violentas (latrocínio,

homicídio e lesão corporal se-
guido de morte) no decorrer dos
dois primeiros meses deste ano
em relação ao mesmo período
do ano passado. Durante os me-
ses de janeiro e fevereiro deste
ano, ocorreram 263 assassinatos,
enquanto, no primeiro bimestre
de 2019, o registro foi de 221
mortes em todo o estado. Estes
dados fazem parte do Monitor da
Violência divulgado ontem pelo
site G1.

O Monitor da Violência é feito
por meio de uma parceira do site
G1 com o Núcleo de Estados da
Violência da Universidade de São
Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. Os dados
do Monitor da Violência ainda re-
velaram que ocorreram 7.743
mortes violentas no primeiro bi-
mestre deste ano, enquanto, no
mesmo período do ano passado,
foram 7.195.

O Maranhão foi considerado co-
mo o quarto estado mais violento
da região nordeste e décimo ter-
ceiro a nível nacional. O estado da
Bahia está sendo como o mais pe-
rigo do nordeste e contou com um
registro de 926 mortes. Apenas no
mês de janeiro, foram 449 casos,
enquanto, fevereiro, 477. Em se-
gundo, Ceará, 717 assassinatos e,
logo após, Pernambuco, um total
de 629 casos.

Números elevados
De acordo com o Monitor da Vio-
lência, durante o primeiro mês
deste ano 120 pessoas foram mor-
tas a tiros ou por arma branca no
Maranhão. Somente os casos tipi-

ficados como homicídio doloso,
um total de 112; latrocínio, seis e
dois casos de lesão corporal se-
guido de morte. 

Em fevereiro, o registro foi 143
mortes violentas em todo o estado.
Os casos de homicídio foram 139 e

quatro crimes considerados como
latrocínio. No ano passado, 1.486
pessoas foram assassinadas no es-
tado maranhense. Apenas, no pri-
meiro mês, 111 casos, enquanto,
em fevereiro,  110 mortes.

Região Metropolitana 
O primeiro mês deste ano foi mar-
cado por violência na Região Me-
tropolitana de São Luís. Em menos
de uma semana, 12 pessoas foram
assassinadas a tiros ou por arma
branca. Dados da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP) revelam que
durante o mês, ocorreram 27 ho-
micídios dolosos, além de dois ca-
sos de morte em confronto com a
polícia. 

Apenas no dia 30 ocorreram três
casos. Uma das vítimas somente
foi identificada no Instituto Médi-

co Legal (IML), no Bacanga, no dia
seguinte. Trata-se de Carlos Ale-
xandre C. Sousa, de 39 anos, e o cri-
me ocorreu nas proximidades de
shopping, no Maranhão Novo.

O outro assassinato foi de uma
empregada doméstica, Francisca
Doralice da Silva Oliveira, de 48
anos. A polícia informou que ela foi
assassinada no local de seu traba-
lho, no bairro Santa Efigênia . A ou-
tra pessoa assassinada foi Tiago da
Silva Fernandes, de 27 anos. De
acordo com a polícia, a  vítima
morreu por causa de um conser-
to de ventilador. 

O mês de janeiro do ano pas-
sado também foi muito violento
na Ilha. De acordo com a SSP, 41
pessoas foram assassinadas. So-
mente nos casos de homicídios
foram 26 mortes. �

Arquivo

WASHINGTON

O secretário de Estado norte-
americano, Mike Pompeo, disse
nesta quarta-feira,29, que os Es-
tados Unidos continuam preo-
cupados com os laboratórios da
China e que o mundo precisa ir
a fundo para descobrir como o
novo coronavírus surgiu naque-
le país.

EUA e China têm trocado in-
sultos e acusações em meio ao
surto mortal de coronavírus,
que já matou mais de 200 mil
pessoas em todo o mundo e
quase paralisou a economia
global.

No dia 15 de abril, o presi-
dente dos EUA, Donald Trump,
disse que seu governo está in-
vestigando se a pandemia se ori-
ginou em um laboratório da ci-
dade chinesa de Wuhan, onde o
coronavírus surgiu. Estas afir-
mações não se baseiam em fa-
tos, disse o chefe do laboratório
à Reuters na terça-feira.

“Posso dizer que havia preo-
cupações sérias a respeito dos
laboratórios dentro da China”,
disse Pompeo em uma entrevis-
ta à rede Fox News. “Ainda estou
receoso de que o Partido Comu-
nista chinês não esteja nos di-
zendo tudo que está acontecen-

do em todos os laboratórios.”
Um artigo de opinião deste

mês do jornal Washington Post
disse que, em 2018, o Departa-
mento de Estado norte-ameri-
cano alertou em cabos diplo-
máticos para as fraquezas na se-
gurança e na administração do

laboratório de Wuhan.

Informações retidas 
Pompeo disse que as autoridades
chinesas continuam a reter in-
formações sobre o vírus e a negar
acesso a especialistas dos EUA.

“Apesar de nossos grandes es-
forços para levar especialistas
ao local, eles continuam a ten-
tar ocultar e confundir. Está er-
rado, isso continua a represen-
tar uma ameaça ao mundo, e to-
dos nós precisamos descobrir o
que realmente aconteceu lá”,
disse ele à Fox.

Atualmente, a maioria dos
cientistas diz que o novo corona-
vírus surgiu na vida selvagem, e
morcegos e pangolins foram
identificados como possíveis
hospedeiros.

Yuan Zhiming, diretor do Ins-
tituto de Virologia de Wuhan,
também rejeita as teorias de que
o laboratório liberou acidental-
mente o coronavírus que extraiu
de morcegos para pesquisas. �

Mike Pompeo, secretário de Estado, falou sobre crise do novo coronavírus 

O estado do Maranhão foi considerado o quarto mais violento da região nordeste, segundo estudo

MORTES VIOLENTAS 

Janeiro de 2019 111 

Fevereiro de 2019 110 

Janeiro de 2020 120 

Fevereiro de 2020 120 

No Maranhão 

NÚMERO

263
assassinatos ocorreram durante os
primeiros dois meses deste ano no
Maranhão

221
mortes violentas foram registradas
no estado maranhense no decorrer
de janeiro e fevereiro do ano
passado no estado
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O preço do Centrão no Congresso aumentou que nem a vitamina C nas 
farmácias. Saída de Sérgio Moro do governo Jair Bolsonaro fez acender a luz 
vermelha no Palácio do Planalto sobre como formar uma base parlamentar 
confiável, mesmo com a prática da chamada “Política Velha” pelo presidente. 

A musculatura do Centrão

Resultados preliminares da pesquisa que visa mapear a covid-19 na Região Metropolitana de São Luís, Maranhão, mostram que 
mais de 14% das pessoas pesquisadas tiveram casos suspeitos ou confirmados da doença em casa. O mapeamento envolve pesquisa-

dores das universidades Estadual (UEMA), Federal (UFMA) e do Instituto Federal (IFMA) do Maranhão.  PÁGINA 3

Número de pacientes 
curados por dia 

cresce no Maranhão 
na última semana

OPORTUNIDADE
Governo abre vagas para 

médicos no Estado
Primeiro-ministro do Japão, Shinzo 

Abe disse que as Olimpíadas não po-
derão acontecer caso a pandemia não 
seja contida. PÁGINA 3

Dino anuncia 27 novos 
leitos de UTI na Ilha

PÁGINA 3

Faltando ainda dois dias para finalizar 
o mês de abril, análise dos dados 

revela que nos últimos quatro dias a 
quantidade de pessoas recuperadas 

subiu consideravelmente e passa dos 
50 pacientes diariamente. 

PÁGINA 3

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

Maranhão é o terceiro estado com maior número de quilombolas
PÁGINA 7

14% da população da Ilha 
possui parentes doentes 

em casa, diz pesquisa

MAIS DINHEIRO

Saiba o que você 
precisa para  

retirar mais R$ 
1.045 do FGTS

CÂMARA

Ivaldo propõe 
desconto em 

mensalidade da 
educação infantil 

O calendário para a liberação de até R$ 
1.045 do FGTS deve ser anunciado na pró-

xima semana pela Caixa. O novo saque 
emergencial por conta da pandemia do co-
ronavírus beneficiará até 60,2 milhões de 

trabalhadores. PÁGINA 7

Projeto requer a redução proporcional 
de 30% das mensalidades da rede privada 
de ensino da educação infantil durante 

a vigência do decreto de estado de 
calamidade pública em São Luís. 

 PÁGINA 5

AMPLIAÇÃO
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Os primeiros resultados do trabalho são do período de 16 à 18 de abril e analisou 2.400
respostas em formulário de coleta de dados disponibilizado na plataforma web

MÉ TO DO DA PES QUI SA

LI SI A NE MAR TINS

PESQUISA

14% da Ilha tem
parentes infectados

R
e sul ta dos pre li mi na res da
pes qui sa que vi sa ma pe ar a
CO VID-19 na Re gião Me tro- 
po li ta na de São Luís, Ma ra- 

nhão, mos tram que mais de 14% das
pes so as pes qui sa das ti ve ram ca sos
sus pei tos ou con fir ma dos da do en ça
em ca sa. O ma pe a men to en vol ve pes- 
qui sa do res das uni ver si da des Es ta du- 
al (UE MA), Fe de ral (UF MA) e do Ins ti- 
tu to Fe de ral (IF MA) do Ma ra nhão. Os
pri mei ros re sul ta dos do tra ba lho são
do pe río do de 16 à 18 de abril e que
ana li sou 2.400 res pos tas em for mu lá- 
rio de co le ta de da dos dis po ni bi li za do
na pla ta for ma web. Os da dos ma pe a- 
dos de vem ser atu a li za dos se ma nal- 
men te. Quem ain da não par ti ci pou da
pes qui sa po de res pon der ao ques ti o- 
ná rio aces san do o en de re ço
https://bit.ly/ma pa co vidslz. É im por- 
tan te a par ti ci pa ção da po pu la ção,
uma vez que o ma pe a men to vai au xi- 
li ar os es tu dos so bre a pan de mia.

A pes qui sa, que tem en tre seus co- 
or de na do res o pro fes sor do IF MA e
atu al di re tor-pre si den te da Fun da ção
de Am pa ro à Pes qui sa e ao De sen vol- 
vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co do
Ma ra nhão (FA PE MA), An dré San tos,
al can çou, nes ta eta pa, os mu ni cí pi os
de Al cân ta ra, Axi xá, Ba ca bei ra, Ca- 
cho ei ra Gran de, Ica tu, Mor ros, Pa ço
do Lu mi ar, Pre si den te Jus ce li no, Ra- 
po sa, Ro sá rio, San ta Ri ta, São Jo sé de
Ri ba mar e São Luís.

O le van ta men to tem co mo ob je ti vo
re a li zar ma pe a men to par ti ci pa ti vo
dos ca sos sus pei tos e con fir ma dos de

CO VID-19 na re gião me tro po li ta na da
ca pi tal, a par tir das opi niões ex pos tas
por seus mo ra do res, ob ti das por meio
do pre en chi men to de ques ti o ná rio
com 27 per gun tas ob je ti vas, ten do a
pos si bi li da de de pre en chi men to tex- 
tu al (per gun ta aber ta) em so men te
um ca so, acer ca dos mo ti vos de não
cum prir o dis tan ci a men to so ci al re- 
co men da do pe lo Mi nis té rio da Saú de
bra si lei ro, em 12 de mar ço. Além dis- 
so, iden ti fi ca pes so as que es tão com
al guns dos sin to mas da CO VID-19.

A pes qui sa, re a li za da me di an te um
ques ti o ná rio on li ne, via Go o gle
Forms, con ta ain da com o apoio de
pes qui sa do res do Ins ti tu to Na ci o nal
de Pes qui sas Es pa ci ais (IN PE) e da
Uni ver si da de de Coim bra, em co la bo- 
ra ção com o Gru po de Pes qui sa GE O- 
RIS CO do De par ta men to de Ge o gra- 
fia da Uni ver si da de Fe de ral do Rio
Gran de do Nor te (UFRN) e da Uni ver- 
si da de Es ta du al de Cam pi nas – Uni- 
camp, de São Pau lo.

O nú me ro de pes so as que res pon- 
de ram “sim” à per gun ta so bre ter ca- 
sos sus pei tos da CO VID-19 em ca sa
re pre sen ta 12,31% do uni ver so pes- 
qui sa do e, so bre ter ca sos con fir ma- 
dos, 2,24%. A pes qui sa tam bém quis
sa ber so bre a exis tên cia de pes so as do
gru po de ris co na re si dên cia e o re sul- 
ta do foi que 69,90% dis se ram re si dir
com di a bé ti cos; hi per ten sos; por ta- 
do res de in su fi ci ên cia car día ca, re nal
ou do en ças res pi ra tó ri as.

Quan to ao ques ti o na men to so bre
ser de acor do com as me di das de iso- 

la men to so ci al, 96,08% con si de ram as
me di das im por tan tes. As prin ci pais
mo ti va ções pa ra as pes so as não cum-
pri rem o iso la men to so ci al são: re a li- 
zar ati vi da des re mu ne ra das (tra ba lho
for mal ou in for mal), com prar ali men- 
tos, re mé di os e pa gar con tas, por mo- 
ti vos de do en ça e não con si de rar o
iso la men to im por tan te pa ra con ter a
Co vid-19. Ao to do são 27 per gun tas
que com põe o ques ti o ná rio. Mais de- 
ta lhes so bre o re sul ta do pre li mi nar
po de ser ob ti do no en de re ço
https://ge o prouf ma.word- 
press.com/.

O di re tor-pre si den te da FA PE MA,
An dré San tos, ex pli ca que foi apli ca do
no es tu do os prin cí pi os da In for ma- 
ção Ge o grá fi ca Vo lun tá ria (Vo lun te e- 
red Ge o graphic In for ma ti on – VGI),
ver ten te da pes qui sa em GIS que sur-
giu na pri mei ra dé ca da do sé cu lo XXI
(era Web. 2.0), em am bi en te que pri- 
ma pe lo ime di a tis mo e por res pos tas
rá pi das, agre gan do as no vas tec no lo- 
gi as da in for ma ção ao ma pe a men to
de da dos. “O uso de fer ra men tas po- 
de ro sas, po rém de fá cil ma ni pu la ção
e aces so, pos si bi li ta aos ci da dãos co- 
muns se trans for ma rem em ma pe a- 
do res que cons tro em, com par ti lham
e usam da dos ge o es pa ci a li za dos em
seu dia-a-dia”, ob ser va An dré San tos.

A pes qui sa tem a co or de na ção de
An dré Luís Sil va dos San tos (IF MA),
Lu ti a ne Quei roz de Al mei da (UFRN) e
Marysol Dan tas de Me dei ros (UFC).

MÉDIA

Número de curados cresce no Maranhão

SÓ NO DOMINGO (26), 156 PESSOAS RECEBERAM DIAGNÓSTICO POSITIVO PARA CURA DO NOVO CORONAVÍRUS

A úl ti ma se ma na de abril en cer ra
com o mai or re gis tro de re cu pe ra dos
por dia, em com pa ra ção com os da- 
dos re fe ren tes des de o iní cio des te
mês.  Só no do min go (26), 156 pes so as
re ce be ram di ag nós ti co po si ti vo pa ra
cu ra do no vo co ro na ví rus.

Ho je, o dia co me çou com to tal de
600 pa ci en tes cu ra dos em to do o es ta- 
do, se gun do re la tó rio di vul ga do no
por tal da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES), que es tá se guin do a me to do- 
lo gia do Mi nis té rio da Saú de, os re cu- 
pe ra dos es tão con ta bi li za dos en tre os
ca sos con fir ma dos pe lo ór gão es ta du- 
al.

Fal tan do ain da dois di as pa ra fi na- 
li zar o mês de abril, aná li se dos da dos
re ve la que nos úl ti mos qua tro di as a
quan ti da de de pes so as re cu pe ra das
su biu con si de ra vel men te e pas sa dos
50 pa ci en tes di a ri a men te.

Os nú me ros que até a úl ti ma sex ta-
fei ra es ta vam pai ran do en tre a ca sa
dos 10 e 20, su biu pa ra 57 pa ci en tes
cu ra dos no sá ba do, 156 no do min go,
70 na se gun da-fei ra e 67 na ter ça-fei- 
ra, o que cor res pon de ao to tal de 350

pes so as cu ra das em qua tro di as.
Es se to tal é bem mai or do que o

acu mu la do de re cu pe ra dos ao lon go
do mês, que é de ape nas 240 pa ci en tes
que re ce be ram al ta da Co vid-19.

A con ta bi li za ção de re cu pe ra dos
co me ça ram a apa re cer nos bo le tins, a
par tir do pri mei ro dia do mês de abril.

Até en tão, de 01 a 10 abril o mai or
nú me ro de re cu pe ra dos por dia foi re- 
gis tra do dia 6, quan do a quan ti da de
de pa ci en tes que ven ce ram a Co vid-
19 sal tou de 29 pa ra 45. De 11 a 20 do
cor ren te mês, a da ta com o mai or re- 
gis tro de pes so as cu ra das foi apu ra da
em 19 de abril, com 22 pa ci en tes que
re ce be ram al ta do iso la men to e hos- 
pi tais.

Em sua con ta no Twit ter nes ta ter- 
ça-fei ra, o se cre tá rio es ta du al de saú- 
de Car los Lu la, pu bli cou um ví deo
que mos tra uma das pa ci en tes re cu- 
pe ra das na ci da de de Im pe ra triz, che- 
gan do emo ci o na da em ca sa.

“Do na Al de ni foi uma das pa ci en- 
tes re cu pe ra das da covid19 no Hos pi- 
tal Dra. Ruth No le to, em Im pe ra triz.
Olha a ale gria com que ela foi re ce bi- 
da em ca sa! Te ve até fo gue tó rio! To da
vi da me re ce ser fes te ja da!”, es cre veu o

se cre tá rio.
Sa ber que o nú me ro de re cu pe ra- 

dos tem au men ta do por dia, é al go
que traz um pou co de con for to em
meio a pan de mia, mas não é mo ti vo
pa ra bai xar a guar da em re la ção aos
cui da dos ne ces sá ri os de iso la men to,
dis tan ci a men to so ci al e uso de más- 
ca ras e ál co ol gel, pa ra evi tar a con ta- 
mi na ção.

Mes mo com a pre o cu pan te so ma
de pes so as in fec ta dos pe lo no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão, a quan ti da de
de re cu pe ra dos mos tra que há mo ti vo
pa ra se ale grar, já que é pos sí vel ven- 
cer o ví rus, mas des de que aque les
que fo ram con fir ma dos, to mem os
cui da dos e ori en ta ções mé di cas ne- 
ces sá ri as e sem som bra de dú vi da, o
di ag nós ti co rá pi do da do en ça aju da a
ace le rar a re cu pe ra ção.

No Bra sil até o mo men to tem pou- 
co mais de 32 mil pes so as fo ram cu ra- 
das, o país ocu pa a no na po si ção no
ran king de paí ses com o mai or nú me- 
ro de pa ci en tes re cu pe ra dos do no vo
co ro na ví rus, de acor do com o pai nel
da Uni ver si da de Johns Hop kins, nos
Es ta dos Uni dos. Em to do o mun do já
há 928.970 mil pes so as re cu pe ra das.

AMPLIAÇÃO

Dino anuncia 27 novos
leitos de UTI na Ilha

GOVERNADOR FLÁVIO DINO CONCEDEU ENTREVISTA À TV

Em en tre vis ta, on tem (29), o go ver na dor Flá vio Di no
anun ci ou a aber tu ra de 27 lei tos no vos de UTI pa ra a
Ilha de São Luís nes ta se ma na, além dos no vos lei tos dos
hos pi tais par ti cu la res que fo ram in cor po ra dos à re de
pú bli ca de saú de e 130 no vos lei tos que es ta rão dis po ní- 
veis na se ma na que vem.

“É mui to im por tan te di zer a to dos que es ta mos atra- 
ves san do um qua dro sa ni tá rio gra vís si mo na ci o nal- 
men te. São Luís co me çou com 80 lei tos de UTI e va mos
che gar ho je a 132  lei tos. Es ta mos con tra tan do mé di cos
e to man do to das as me di das ne ces sá ri as pa ra cui dar
das fa mí li as ma ra nhen ses”, dis se o go ver na dor.

Na en tre vis ta, o go ver na dor re la tou o re ce bi men to de
ofí cio dos hos pi tais par ti cu la res de São Luís tra tan do da
su per ocu pa ção dos lei tos pri va dos na ca pi tal. “Ob ser- 
va mos o cres ci men to da ta xa de hos pi ta li za ção na re de
pú bli ca e na re de pri va da. Re ce bi há pou co um ofí cio
dos hos pi tais pri va dos de São Luís co mu ni can do que
es tão no li mi te do nú me ro de va gas. Os nú me ros de in- 
ter na ção ul tra pas sam a ca pa ci da de da re de pri va da”,
dis se Flá vio Di no.

O go ver na dor fa lou so bre o in ves ti men to dos no vos
pré di os hos pi ta la res, no vos lei tos, equi pa men tos res pi- 
ra tó ri os, lo ca ção de lei tos dos hos pi tais pri va dos, con- 
tra ta ção de mão de obra dos pro fis si o nais da saú de mas
re lem brou que, ape sar de to dos os es for ços, se as pes so- 
as con ti nu a rem des cum prin do as re gras de eti que ta sa- 
ni tá ria, ha ve rá uma ten dên cia de en du re ci men to das
me di das pre ven ti vas na pró xi ma se ma na.

“Fa ço ques tão de fri sar: não há pâ ni co. Te mos tem po.
Há mui tos bo a tos cir cu lan do em gru pos de What sApp.
In for ma mos que qual quer no va me di da se rá avi sa da
com an te ce dên cia”, com ple men tou o go ver na dor.

REFORÇO

Governo abre convocação
para médicos contra covid

AS INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS ATÉ ÀS 23H59 DE HOJE

O Go ver no do Es ta do abriu con vo ca ção pa ra pro fis si- 
o nais da me di ci na pa ra re for çar a as sis tên cia ofe re ci da
aos ca sos de no vo co ro na ví rus no es ta do. São 40 va gas e
os in te res sa dos de vem ter ida de mí ni ma de 18 anos,
pos suir for ma ção em me di ci na em ins ti tui ção bra si lei ra
ou es tran gei ra com di plo ma re va li da do, ex pe ri ên cia de
atu a ção no “Pro gra ma Mais Mé di cos”, en tre ou tros re- 
qui si tos des cri tos em edi tal pu bli ca do no si te www.sau- 
de.ma.gov.br.

“Com o avan ço da do en ça no es ta do, o Go ver no pre- 
ci sou ex pan dir a re de hos pi ta lar com a aber tu ra de no- 
vos lei tos. O tra ba lho de am pli a ção se gue sen do re a li za- 
do, mas os lei tos só fun ci o nam com pro fis si o nais que
atu em no aten di men to aos pa ci en tes. A con vo ca ção é
mais uma for ma de com ba ter mos a pan de mia no Ma ra- 
nhão e, as sim, con se guir sal var mais vi das”, dis se o se- 
cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

Os pro fis si o nais cu jos ser vi ços fo rem re qui si ta dos de- 
sem pe nha rão su as ati vi da des nas uni da des de saú de da
re de es ta du al na ca pi tal ou no in te ri or, con for me de ter- 
mi na do pe la Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta- 
la res (Em serh). Va le des ta car que a re qui si ção ad mi nis- 
tra ti va se rá tem po rá ria e não im pli ca con ti nui da de de
vín cu lo es ta tu tá rio ou em pre ga tí cio com a Ad mi nis tra- 
ção Pú bli ca Es ta du al.

As ins cri ções po dem ser re a li za das en tre as 00:00 ho- 
ras des ta quar ta-fei ra (29) até às 23:59 ho ras da quin ta-
fei ra (30) pe lo si te da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de. A
ins cri ção va le co mo for ma ex pres sa de con cor dân cia
pe los ter mos que cons tam no edi tal do se le ti vo e o can- 
di da to as su mi rá to tal res pon sa bi li da de pe las in for ma- 
ções pres ta das no pre en chi men to dos da dos que apre- 
sen ta rá, ar can do com as con sequên ci as de even tu ais er- 
ros, omis sões e de cla ra ções ine xa tas ou in ve rí di cas.

São Luís, quinta-feira, 30 de abril de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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“Sob a proteção de Deus, dou aberta a 1ª sessão deste Pleno sob minha efetiva
Presidência”. Com essa declaração,  Lourival Serejo, iniciou a 1ª sessão sob sua direção 

ONLINE

Lourival Serejo dirige
sua 1ª sessão plenária

“S
ob a pro te ção de Deus, 
dou aber ta a 1ª ses são 
des te Ple no sob mi nha 
efe ti va Pre si dên cia”. Com 

es sa de cla ra ção, o pre si den te do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ- 
MA), de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo, 
ini ci ou a pri mei ra ses são ple ná ria sob 
sua di re ção no bi ê nio 2020/2022. A 
ses são ju ris di ci o nal ocor reu nes ta 
quar ta-fei ra (29), com a pre sen ça vir- 
tu al dos de mais de sem bar ga do res da 
Cor te pe lo sis te ma de vi de o con fe rên- 
cia.

Em seu dis cur so ini ci al, o pre si den- 
te Lou ri val Se re jo men ci o nou à cri se 
mun di al vi ven ci a da no en fren ta men- 
to à pan de mia da Co vid-19, com seus 
des do bra men tos re fle ti dos, tam bém, 
na ro ti na de tra ba lho do Ju di ciá rio es- 
ta du al. “No meio de uma pan de mia 
as sus ta do ra, es ta mos vi ven do – sem 
acre di tar – es sa ex pe ri ên cia da dis tân- 
cia fí si ca e da pro xi mi da de tec no ló gi- 
ca”, dis se.

So bre a si tu a ção pre sen te, o de- 
sem bar ga dor en fa ti zou que as pers- 
pec ti vas são im pre vi sí veis. “Pre ci sa- 
mos es tar pre pa ra dos pa ra sa cri fí ci os. 
Mui tos tri bu nais es tão em ri go ro so re- 
gi me de eco no mia. Por pre cau ção, já 
es ta mos pre pa ran do o nos so pro gra- 
ma de con ten ção de des pe sas. Co me- 
ça mos por dis pen sar vá ri os veí cu los 
lo ca dos pa ra nos sos ser vi ços”, en fa ti- 
zou.

O pre si den te Lou ri val Se re jo des ta- 
cou, no en tan to, que até o mo men to, 
há o su por te ne ces sá rio pa ra a ma nu- 
ten ção de to dos os sub sí di os de ma- 
gis tra dos e ser vi do res em dia. “Con fi- 
a mos que va mos ven cer es sas ame a-

CO E RÊN CIA NA CO LE GI A LI- 
DA DE

 LOURIVAL SEREJO RELEMBROU UMA DE SUAS PRIORIDADES COMO META DE GESTÃO

ças do pre sen te e pen sar num fu tu ro 
me lhor e mais ple no de re a li za ções 
pa ra to dos”, de cla rou.

Na oca sião, o de sem bar ga dor Lou- 
ri val Se re jo re lem brou uma de su as 
pri o ri da des co mo me ta de ges tão: a 
do in cen ti vo à co le gi a li da de. “Pug nei 
pe lo in cen ti vo à co le gi a li da de, no 
sen ti do da co e rên cia, da união, do 
com pro me ti men to de ele var mos a 
res pei ta bi li da de do nos so Tri bu nal”, 
sa li en tou.

O pre si den te Lou ri val Se re jo ex ter- 
nou sua ex pec ta ti va pe la união en tre 
o co le gi a do de de sem bar ga do res, ex- 
te ri o ri za da por ati tu des re cí pro cas. 
“Pre ci so do apoio de to dos pa ra go- 
ver nar mos jun tos. Não te nho vo ca ção 
pa ra ser co man dan te che fe do Po der 
Ju di ciá rio, mas, sim, um di ri gen te de-
mo crá ti co que pres ti gie a po si ção, 
ain da que di ver gen te, do co le ga ao 
meu la do”, dis se.

Com a ci ta ção de Car los Drum- 
mond de An dra de, o pre si den te con-
cluiu: “Não cho ra a ruí na da es pe ran-
ça. Com ela faz uma es pe ran ça no va”.

EFEITO CORONAVÍRUS

Ivaldo quer reduzir mensalidades na educação infantil

O PARLAMENTAR DEFENDEU O CORTE DE 30% NO VALOR DA MENSALIDADE NAS ESCOLAS PRIVADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Du ran te a ses são re mo ta re a li za na
ma nhã des ta quar ta-fei ra 29/04, o ve- 
re a dor Ival do Ro dri gues (PDT),
propôs uma emen da ao Pro je to de Lei
n• 048/ 2020, que re quer a re du ção
pro por ci o nal de 30% das men sa li da- 
des da re de pri va da de en si no da edu- 
ca ção in fan til du ran te a vi gên cia do
de cre to de es ta do de ca la mi da de pú- 
bli ca em São Luís, em ra zão do no vo
Co ro na ví rus (Co vid-19).

Con si de ran do que as ins ti tui ções
de en si no, es tão com des pe sas re du zi- 
das, co mo a ma nu ten ção do es pa ço,
água, ener gia e ali men ta ção de seus
fun ci o ná ri os e alu nos, de vi do à sus- 
pen são das au las pre sen ci ais, me di da
ado ta da pa ra con tro lar a pro li fe ra ção
do ví rus e re du zir o ris co de uma in- 
fec ção em lar ga es ca la pro ve ni en te de
es tu dan tes e pro fes so res se reu nin do

em lo cais fe cha dos por lon gos pe río- 
dos, é jus to que os es tu dan tes e/ou
seus res pon sá veis fi nan cei ros que
tam bém ti ve ram seus ren di men tos
afe ta dos, te nham a sua men sa li da de
re du zi da.

To da via, é ne ces sá rio en ten der que
a qua ren te na tem cau sa do uma cri se
econô mi ca que afe ta a to dos e as fa- 
mí li as des tes alu nos pas sam por um
aba lo na ren da fa mi li ar, ao ter que
obe de cer às re co men da ções do fe- 
cha men to dos co mér ci os e pos tos de
tra ba lho.

“Di an te da gra vi da de do ce ná rio
atu al, é de gran de im por tân cia a apro- 
va ção des te pro je to, pois com a pa ra li- 
sa ção, mui tos pais que pa ga vam a
men sa li da de da es co la de seus fi lhos
em di as, ho je têm pas sa do di fi cul da- 
des fi nan cei ras, e es sa se rá uma for ma

de ame ni zar a si tu a ção pa ra que a fa- 
mí lia pos sa usar o va lor dos 30% pa ra
a ali men ta ção e ou tros fins”, de cla rou
Ival do Ro dri gues.
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Por en quan to, não

Não es to car

Dois em um

Ne go ci a ção ca ra

“Es te so nho meu bre ve men te se con cre ti -
za rá”.

En fren ta men to

Vi ti ma da co vid-19

A mus cu la tu ra do
Cen trão

O pre ço do Cen trão no Con gres so au men tou que nem a vi ta- 
mi na C nas far má ci as. Saí da de Sér gio Mo ro do go ver no Jair Bol so- 
na ro fez acen der a luz ver me lha no Pa lá cio do Pla nal to so bre co- 
mo for mar uma ba se par la men tar con fiá vel, mes mo com a prá ti- 
ca da cha ma da “Po lí ti ca Ve lha” pe lo pre si den te. Se, an tes da que- 
da de Mo ro, ape nas car gos de se gun do e ter cei ro es ca lões eram al- 
vo do gru po fi si o ló gi co Cen trão, ago ra, mais per to do pre si den te,
es tá de olho em ao me nos um mi nis té rio, o da In fra es tru tu ra.

Prin ci pal men te de pois que o ex-de pu ta do fe de ral e pre si den te
do PTB, Ro ber to Jef fer son saiu em de fe sa de Bol so na ro. Se gun do
ele, é um “ho mem cor re to, sim ples” e foi apa nha do “de for ma co- 
var de” pe lo Con gres so. Jef fer son, que se ria o co or de na dor ar ti cu- 
la dor de Bol so na ro jun to ao Cen trão, ga ran tiu que es tá agin do vo- 
lun ta ri a men te. Po rém, se o PTB for con vi da do a par ti ci par do go- 
ver no, acei ta. Mas deu as con di ções: o PTB, que ele co man da há
lon gos anos só vai com o go ver no com ob je ti vos cla ros, por ta
aber ta, com a im pren sa fil man do e gra van do os com pro mis sos.

Se gun do ana lis tas po lí ti cos, o pre ço do Cen trão so be pro por ci- 
o nal men te ao en fra que ci men to do pre si den te da Re pú bli ca. Pes- 
qui sa da con sul to ria Atlas Po lí ti co mos tra que 54% da po pu la ção
es ta ria a fa vor de seu im pe a ch ment, na pri mei ra vez que a mai o- 
ria dos bra si lei ros de fen de a saí da. O mo vi men to pró-cen trão
acon te ce ao mes mo tem po em que Bol so na ro e seus apoi a do res
ra di ca li zam o dis cur so e apro fun dam os ata ques con tra ad ver sá- 
ri os po lí ti cos, co mo o atu al pre si den te da Câ ma ra Ro dri go Maia.
On tem, Bol so na ro ata cou jor na lis tas na por ta do Al vo ra da, na
pre sen ça de de pu ta dos apoi a do res.

Se gun do o Con gres so em Fo co, na co a li zão de par ti dos de di- 
rei ta e de cen tro, que reú ne 221 dos 513 de pu ta dos fe de rais, hou ve
co me mo ra ção pe la saí da de Sér gio Mo ro do go ver no. Pa ra Bol so- 
na ro ser blin da do do im pe a ch ment, bas ta ter 171 vo tos – um ter ço
da Câ ma ra. Lá, Maia se gu ra um ca lha ma ço de 29 pe di dos de afas- 
ta men to de Bol so na ro. Só is so já é su fi ci en te pro vo car ca la fri os no
Pa lá cio do Pla nal to. Por tan to, a blin da gem ou ação pe nal, evi tá vel
pe lo po de, su bir in fla ci o nar o cus to. E ele var as pre ten sões por
car gos, bem aci ma do 3º e 2º se gun do es ca lões. É a vez de o Cen- 
trão que brar re sis tên ci as e che gar ao cen tro do po der bol so na ris- 
ta.

Flá vio Di no des car tou on tem, a pos si bi li da de de de cre tar um
lock down, no dia 5/5, o que se ria a ver da dei ra qua ren te na na
Gran de Ilha de São Luís. Mas ad ver tiu que, ca so os nú me ros de
ocu pa ção dos lei tos não di mi nua, na pró xi ma se ma na vai en du re- 
cer as re gras de mo bi li da de.

O go ver na dor vol tou a ape lar à cons ci ên cia das pes so as pa ra
que fi quem em ca sa. E qual quer me di da mais ri go ro sa, ele anun- 
ci a rá de for ma an te ci pa da. Pe diu que pes so as não cor ram aos su- 
per mer ca dos pa ra fa zer es to ca gem de ali men to.

O Ma ra nhão tem ape nas dois gru pos atu an do no Con gres so
Na ci o nal. São os par la men ta res que apoi am o go ver no Flá vio Di- 
no, cu jo nu me ro é meio vo lá til, pois de pen de do pe so de ca da vo- 
ta ção no Con gres so. A ou tra é a bol so na ris ta, fin ca da no Cen trão.

O Cen trão tem gen te de so bra pa ra qua se tu do na Câ ma ra. O
pre si den te Ro dri go Maia es tá com 29 pe di dos de im pe a ch ment de
Bol so na ro, mas pa rou a pa pe la da, en quan to ana li sa a pos tu ra e o
hu mor do Cen trão na re la ção com o Pla nal to.

Do pre si den te Bol so na ro, con fi an te de que re ver te rá, no STF, a
de ci são de Ale xan dre de Mo rais que o fez can ce lar a no me a ção do
de le ga do Ale xan dre Ra ma gem, co mo di re tor-ge ral da Po lí cia Fe- 
de ral. O ato re pe te o de Gil mar Men des em 2016, com a no me a ção
de Lu la na Ca sa Ci vil, por Dil ma.

 
Tam bém foi apon ta da a li be ra ção de R$40 bi lhões de

cré di to pa ra fi nan ci a men to da fo lha de pa ga men to.
On tem, po rém, o mi nis tro Pau lo Gue des, dis se que o

go ver no não usa rá di nhei ro pú bli co pa ra sal var gran- 
des em pre sas afe ta das pe la cri se do covid19.

 
Os ban cos bra si lei ros se uni ram num iné di to po ol de

so li da ri e da de, com a li be ra ção de R$ 1 bi lhão em aju- 
da ao com ba te ao co ro na ví rus lu cra ram jun tos a mon- 

ta nha de R$ 118,7 bi lhões no ano pas sa do – 20,5% aci- 
ma de 2018. É o mai or lu cro des de o Re al, em 1994.

 

Ha mil ton Mou rão, vi ce-pre si den te, diz que go ver no en vi a rá
tro pas à Amazô nia pa ra de ter des ma ta men to, por in va so res e gri- 
lei ros. “Bre ve men te vo cês es ta rão ven do as nos sas for ças de sem- 
bar can do lá na re gião amazô ni ca e atu an do fir me men te con tra as
ile ga li da des”.

O co le ci o na dor de car ros e em pre sá rio, Fer nan do Sil va, ir mão
do se cre tá rio de Pro je tos Es pe ci ais do go ver no Flá vio Di no, fa le- 
ceu de co vid-19. Foi o re ven de dor au to ri za do da mar ca Dod ge
Dart no Ma ra nhão e au tor de li vro so bre a his tó ria dos car ros em
São Luís.

São Luís, quinta-feira, 30 de abril de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

Horário de atendimento:
Segunda, terça, quinta: das 14:00 às 19:00hs
Quarta: das 08:00 à s 18:00hs
Sexta: das 08:00 às 12:00hs
Aceitamos convênio APCEF
Atendimento por hora marcada (chegar 30 min. antec.)

Endereço Rua Mitra, Ed. Atrium 
Plaza Sala 103, Renascença 2

Fone: 3227-3441

ALUGA-SE PARA EVENTOS
temporadas e finais de semana. reserve agora: 

Piscina, campo de futebol, churrasqueira e toda estrutura que você merece.

99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310

LUCIENE VIEIRA

Mesmo com a determinação 
da Agência Nacional de Saúde 
(ANS) para que os planos de 
saúde cubram os exames para o 
diagnóstico do novo coronavírus, 
o Instituto de Promoção e Defesa 
do Cidadão e Consumidor do 
Maranhão (Procon/MA) informou 
que já recebeu cinco denúncias de 
clientes de alguns convênios sobre 
recusas e dificuldades na marcação 
desses procedimentos. Redes 
credenciadas estariam oferecendo 
o exame apenas de forma 
particular, com possibilidade de 
reembolso. No site da Federação 
Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), é comunicado que 
os exames de detecção da doença 
são reservados, exclusivamente, 
a pessoas internadas em grave 
condição de saúde.
Na semana passada, um jornalista 
maranhense, após apresentar 
sintomas da doença, contou ao 
Jornal Pequeno que pegou uma 
requisição médica, e fez contato 
com o seu plano de saúde, para 
saber em quais locais o exame 
poderia ser feito. Ao ligar para a 
rede credenciada foi informado 
que os laboratórios só ofereciam 
o teste de forma privada. “Desde 
o dia 12 de março a ANS 
determinou, por meio de uma 
resolução, que os planos estariam 
obrigados a fazer a cobertura do 
exame. Só que há dificuldades, a 
rede credenciada não está sendo 
autorizada pelo meu plano. Fiz 
por conta própria, acabei pagando. 
Mas, estou indo atrás do plano de 
saúde para ele me reembolsar”, 
informou o jornalista, que já está 
curado da Covid-19. 
Nessa quarta-feira (29), o 
Procon-MA informou que cinco 
denúncias foram formalizadas 
por meio do aplicativo e site do 
Instituto de Promoção e Defesa 
do Cidadão e Consumidor, nestes 
40 dias de quarentena na região 
metropolitana de São Luís. 
De acordo com a presidente do 
órgão, Adaltina Queiroga, com 
base nas denúncias, a Diretoria de 

Fiscalização, Estudos e Pesquisas 
notificou, em caráter emergencial, 
todos os laboratórios que realizam 
testes para o novo coronavírus, 
instalados na capital maranhense. 
“Eles são obrigados a dar 
informações sobre os tipos 
de testes que estão sendo 
disponibilizados para detecção 
da Covid-19, bem como os 
preços aplicados até o momento”, 
informou Adaltina. Segundo a 
presidente, os planos de saúde 
denunciados também foram 
notificados, e as respostas 
apresentadas estão sendo 
analisadas pelas equipes de 
fiscalização.
Entre as denúncias feitas ao 
Instituto, está a de um cliente de 
plano de saúde que, após ter tido 
contato com um caso positivo 
da Covid-19, recebeu requisição 
médica e buscou realizar o exame, 
mas, assim como a situação do 
jornalista maranhense, o plano 
de saúde se negou a autorizar o 
exame. “O cliente formalizou a 

denúncia, e a partir dela o plano de 
saúde realizou o estorno do valor 
referente ao teste, ao consumidor”, 
informou Adaltina. 
Segundo o Procon, assim como há 
planos de saúde que não querem 
autorizar o exame, há laboratórios 
credenciados que impõem a 
realização do teste apenas de 
forma particular. O Procon 
informou que mediante provas da 
prática abusiva, o Instituto pode 
aplicar multas nos laboratórios e 
nas empresas de planos de saúde. 
ORIENTAÇÕES
Para quem é assistido por um 
plano de saúde, e está com 
sintomas de Covid-19, o Procon 
orienta que seja feito uma pesquisa 
antecipadamente de laboratórios 
credenciados ao plano de saúde, e 
que o teste, mesmo que particular, 
seja feito em algum deles. Isto, 
segundo o Procon, poderá facilitar 
o reembolso. 
Depois de ser feito o exame, 
o consumidor por procurar o 

Procon com o resultado do teste, 
formalizando uma denúncia por 
meio do site do Instituto, ou pelo 
aplicativo “Procon MA”. Vale 
lembrar que a indicação médica e, 
se possível, o resultado do exame, 
devem ser anexados à queixa. 
PLANOS SÓ COBREM 
EXAMES DE QUEM ESTÁ 
INTERNADO
A Federação Nacional de Saúde 
Suplementar informa que a 
cobertura do exame pelos planos 
de saúde é obrigatória. No entanto, 
com o agravamento da situação da 
Covid-19 no Brasil, e em razão da 
impossibilidade de ampla testagem 
populacional, no dia 23 de março, 
por meio da portaria n° 454, o 
Ministério da Saúde declarou todo 
o território nacional como sendo 
de transmissão comunitária do 
novo coronavírus.
Nesses casos, os exames de 
detecção da doença são reservados 
apenas a pessoas internadas em 
grave condição de saúde.

Planos de saúde são denunciados 
por recusa a “bancar” exames 
para detectar a Covid-19
Redes credenciadas estariam oferecendo serviços apenas de forma particular, com possibilidade 
de reembolso

Adaltina Queiroga, presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA)

 DIVULGAÇÃO

Técnicos da Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do 
Maranhão (Aged/MA) realizaram 
ações de monitoramento 
preventivo da Bactrocera 
carambolae, a praga conhecida 
como Mosca-da-carambola, 
nos municípios das Unidades 
Regionais (UR) da Aged de Santa 
Inês, Zé Doca e Pinheiro. A ação 
teve apoio da Superintendência 
Federal de Agricultura no 
Maranhão (SFA/MA). Os técnicos 
conseguiram vistoriar 31 das 38 
armadilhas de captura e detecção 
da praga instaladas na UR de Zé 
Doca, 2 na UR de Pinheiro e 8 
na UR de Santa Inês, totalizando 

a inspeção e manutenção de 41 
armadilhas instaladas em 16 
municípios. 
Mesmo em meio à pandemia da 
Covid-19, as ações de prevenção, 
controle e erradicação de pragas 
dos vegetais são consideradas 
atividades essenciais e, ainda 
assim, os técnicos ficaram 
impedidos de vistoriar algumas 
armadilhas instaladas em 
povoados rurais, localizados 
nos Municípios de Boa Vista 
do Gurupi e Carutapera, 
cujos moradores fizeram um 
bloqueio impedindo a entrada de 
pessoas estranhas por causa do 
coronavírus. 

O fiscal estadual agropecuário da 
Aged, Jorge Mesquita, explicou 
que, ao chegar nos povoados, 
os moradores do lugar afixaram 
placas, hastes de madeira e faixas 
para impedir o acesso de pessoas 
que não pertencem à comunidade. 
Segundo os moradores, essas 
foram as medidas que tomaram 
para conter o avanço do 
coronavírus.  
As ações desenvolvidas 
pela Aged/MA fazem parte 
do Programa Nacional de 
Erradicação da Mosca-da-
carambola, do Ministério da 
Agricultura. O Maranhão, Estado 
classificado como de alto risco 

para a entrada e dispersão da 
praga, tem ações periódicas de 
monitoramento da mosca-da-
carambola, pois é objetivo do 
Programa Nacional erradicar 
a praga no País, garantir as 
exportações de frutas e de seus 
produtos e a oferta de alimentos 
de qualidade à população. 
A praga não causa danos à saúde, 
mas é de grande importância para 
a economia brasileira, já que o 
Brasil é o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo. Ataca quase 
30 espécies de frutos, muitos deles 
integrantes da cadeia produtiva do 
Maranhão como manga, goiaba, 
laranja, murici, acerola, caju, etc.

Aged executa monitoramento 
de praga durante a pandemia
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SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral   |   Aspiração   |   Silicone no painel   |   Pretinho

SIMPLES: R$ 20,00   |   LAVAGEM COM CERA: 
R$ 25,00

Fones: 9 8456-0728; 
9 8787-3883

Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 13/2020. A Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos - MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, abertura das propostas 
dia 15/05/2020 às 08h30min, na sala de reunião, situada à Av. 
Getúlio Vargas, nº 135 – Centro, nesta Cidade. Seguindo as me-
didas de prevenção durante a pandemia de COVID – 19, expres-
sa no edital, Os interessados poderão obter cópia do Edital e 
seus anexos, no endereço acima mencionado, de 2ª a 6ª, no 
horário: 08h00min às 12h00min mediante pagamento no valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM expedido pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, ou gratuitamente no site: www.
saojoaodospatos.ma.gov.br, Jorge Luiz Brito Silva, Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

AVISO DEREPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 15/2020. A Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos - MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOR-
NECIMENTO DE PEÇASAUTOMOTIVAS, abertura das pro-
postas dia 18/05/2020 às 08h30min, na sala de reunião, situada 
à Av. Getúlio Vargas, nº 135 – Centro, nesta Cidade.Seguindo 
as medidas de prevenção durante a pandemia de COVID – 19, 
expressa no edital, Os interessados poderão obter cópia do 
Edital e seus anexos, no endereço acima mencionado, de 2ª 
a 6ª, no horário: 08h00min às 12h00min mediante pagamento 
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM expe-
dido pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou gratuitamente 
no site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, Jorge Luiz Brito Silva, 
Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA
AVISO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 016/2020 – REGISTRO DE PREÇOS
O município de Açailândia (MA), através da Prefeitura Municipal 
de Açailândia, por meio da Comissão Central de Licitação 
– CCL, torna público aos interessados que, com base na 
Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, 
Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, 
Decreto Municipal nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 
e alterações posteriores , e subsidiariamente as disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que a licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 016/2020, do tipo Menor Preço 
(por item), visando o Registro de preços para eventual e futura 
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para locação de veículos 
(apoio, limpeza pública, terraplanagem) com condutor de 
interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
juntamente com a Procuradoria Geral do Município, Ouvidoria 
e Controladoria Geral do Município decidem pela SUSPENSÃO 
do presente pregão para averiguar possíveis irregularidades 
apresentadas através do canal de ouvidoria. Esclarecimentos 
adicionais na sede da Prefeitura ou pelo e-mail licitacao@
acailandia.ma.gov.br. Açailândia (MA), 29 de Abril de 2020. 
Denilson Odilon Fonseca Pregoeiro. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 – 
REGISTRO DE PREÇOS

O município de Açailândia (MA), através da Prefeitura Municipal 
de Açailândia, por meio da Comissão Central de Licitação – CCL, 
torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, 
Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 
134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal 
nº 177/2018, Decreto Municipal nº 140/2017 e alterações 
posteriores , e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 15 de 
Maio de 2020 às 09:00h (nove horas), a licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 018/2020, do tipo Menor Preço (por item), 
tendo por objeto o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) 
meses visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s), 
para a aquisição de Livro Didático para os alunos da Educação 
Infantil – (Creche de 2 e 3 anos, Pré-Escolar de 4 e 5 anos) da 
Rede Municipal de Ensino de interesse da Secretaria Municipal 
de Educação. A presente licitação será realizada no auditório da 
Prefeitura Municipal de Açailândia, situada à Av. Santa Luzia, s/
nº, Parque das Nações, Açailândia (MA) e será presidida pelo 
pregoeiro desta prefeitura municipal. O edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª 
a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 
14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo 
– www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou 
obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço 
supra ou pelo e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia 
(MA), 29 de Abril de 2020. Denilson Odilon Fonseca Pregoeiro. 

O Ministério Público do 
Maranhão, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça na Defesa 
da Probidade Administrativa de 
Imperatriz, e o Ministério Público 
Federal expediram, na última 
sexta-feira, 24, Recomendação 
conjunta aos municípios de 
Imperatriz, Davinópolis, 
Governador Edison Lobão e Vila 
Nova dos Martírios, orientando 
sobre os tipos de contratações 
a serem realizadas para o 
enfrentamento da Covid-19, além 
de dar publicidade em tempo real 
às contratações.
De acordo com os representantes 
ministeriais, o estado de 
calamidade pública condiciona a 
Administração Pública a realizar 
despesas (compras e contratações 
de pessoal e serviços) de maneira 
diferenciada, ágil e subsidiada por 
normas mais flexíveis.
No entanto, a Recomendação 
explica que, mesmo em casos de 
situações de emergência ou de 
calamidade pública, como o da 
pandemia da Covid-19, nem todas 
as compras podem ser realizadas 
por dispensa de licitação.
TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA
No texto, o Ministério Público do 
Maranhão e o MPF destacam que 
os gestores devem disponibilizar 
em sítio oficial todas as 
contratações ou aquisições 
realizadas por meio de link 
específico de acesso. No link, 
todas as informações deverão ser 
públicas, alimentadas em tempo 
real e de forma fidedigna.
Além disso, o material a ser 
ofertado à população deve conter 

informações mínimas, como 
os nomes dos contratados, os 
prazos contratuais, os objetos 
e quantidades contratados, os 
valores individualizados, dentre 
outros.
PROCESSOS 
LICITATÓRIOS
A Recomendação esclarece as 
situações que podem ser alvo de 
dispensa de licitação, de acordo 
com a Lei 13.979/2020, que 
elenca a adoção de medidas de 
combate à pandemia da Covid-19. 
Além da dispensa de licitação, 
os gestores podem adotar ainda 
pregão eletrônico ou execução de 
despesas, de acordo com o que 
disciplina a Lei nº 8.666/1993.
O documento dispõe que, para 
haver a dispensa, é preciso atentar 
para a ocorrência de situação 
de emergência, necessidade de 
pronto atendimento da situação de 
emergência, de risco à segurança 
de pessoas, obras, prestação de 
serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares e 
limitação da contratação à parcela 
necessária ao atendimento da 
situação de emergência.
A Recomendação orienta que 
qualquer contratação relacionada 
ao enfrentamento da Covid-19, 
seja ela da área da saúde ou 
de outras áreas, deve ser feita 
mediante licitação, com utilização 
preferencial do pregão eletrônico, 
quando se tratar de bens ou 
serviços comuns, inclusive 
serviços comuns de engenharia.
MODALIDADES 
TRADICIONAIS
Nos casos de obras ou serviços 

não comuns e não relacionados 
ao enfrentamento da pandemia, 
incluindo as obras não comuns 
de engenharia, é possível realizar 
a licitação nas modalidades 
tradicionais previstas na 
Lei nº 8.666/1993, como 
convite, tomada de preços ou 
concorrência. Nestes casos, a 
administração deve expressar 
a necessidade imediata da 
contratação ou a impossibilidade 
de aguardar a realização do 
certame para após o período de 
isolamento social.
Se a administração proceder 
à licitação, deve executar 
medidas de prevenção e higiene. 
Dentre as medidas, os gestores 
devem proibir a presença de 
representantes das empresas 
e de agentes de compras que 
pertençam ao grupo de risco, 
disponibilizar itens, tais como 
máscaras, luvas e álcool em gel.
CRITÉRIOS PARA 
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO
Os representantes ministeriais 
recomendam ainda que 
os gestores se abstenham 
de realizar contratos com 
dispensa de licitação sem antes 
ter o devido procedimento 
administrativo instaurado e 
finalizado. A orientação se dirige 
mesmo a casos de emergência 
ou calamidade pública, 
especialmente decorrentes da 
pandemia.
A Recomendação tipifica que 
a dispensa de licitação deve 
ser pautada na emergência ou 
calamidade pública e que o objeto 
licitado se refira tão somente aos 

bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou 
calamitosa.
O documento orienta também que 
o contrato dure apenas o tempo 
necessário para que seja realizada 
licitação ordinária relativa àquele 
objeto e que, em qualquer caso, 
seja respeitado o prazo máximo 
de 180 dias a contar da situação 
emergencial ou calamitosa.
É destacado, ainda, que os 
gestores devem se abster de 
prorrogar qualquer contrato 
administrativo com o prazo 
esgotado. No caso de contratos 
regidos pela Lei de enfrentamento 
à Covid-19, que as prorrogações 
por períodos sucessivos de seis 
meses ocorram apenas enquanto 
perdurar a necessidade de 
enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde 
pública.
RESPONSABILIZAÇÃO 
DOS GESTORES
Na Recomendação, o Ministério 
Público do Maranhão e o 
Ministério Público Federal 
alertam que as situações 
calamitosas ou de emergência 
que decorram ou que possam 
decorrer, direta ou indiretamente, 
de inércia, omissão ou dolo 
do gestor, estarão sob pena de 
apuração de responsabilidade nos 
âmbitos político, disciplinar, civil, 
penal e por ato de improbidade 
administrativa.
O MPMA e o MPF deram prazo 
de 72 horas para que os gestores 
anulassem quaisquer processos 
de dispensa licitatória que 
contrariem os dispositivos da 
Recomendação.

Imperatriz

MPMA e MPF alertam gestores sobre 
tipos de licitação a serem usadas para 
combate à Covid-19

Olinda Nova do Maranhão

MPMA recomenda medidas de prevenção ao 
coronavírus em estabelecimentos comerciais

Medida visa evitar aglomerações em lotérica e pontos de saque de 
dinheiro

DIVULGAÇÃO

A Promotoria de Justiça de 
Olinda Nova do Maranhão emitiu 
Recomendação, no dia 16 de 
abril, para uma casa lotérica e 
estabelecimentos comerciais 
onde funcionam pontos de saque 
de dinheiro, a fim de que sejam 
tomadas medidas de prevenção 
sanitária relacionadas à Covid-19.
O documento foi destinado à Casa 
Lotérica Luz e Gás, Comercial 
Freitas, Lojas Nordestinas e 
Comercial Luz e Gás. Segundo o 
titular da Promotoria, o promotor 
de justiça Márcio Antonio 
Alves de Oliveira, o pedido foi 
motivado em virtude da intensa 
aglomeração de pessoas nos 
referidos locais
Entre as medidas recomendadas 
estão a higienização semanal 
dos estabelecimentos, tanto nas 
superfícies quanto nos balcões 
e vidraças, em dias e horários 
de não funcionamento; e a 
disponibilização a funcionários 

e clientes de álcool em gel e/ou 
água e sabão.
A Recomendação do Ministério 

Público prevê, ainda, a 
disponibilização aos funcionários 
de equipamentos de proteção 

individual (EPIs), como máscaras 
(laváveis ou descartáveis) e 
luvas; a organização dos clientes 
em filas, inclusive do lado de 
fora do estabelecimento, com a 
marcação do solo ou a adoção de 
balizadores.
DESCUMPRIMENTO
O promotor de justiça alertou 
que, em caso de descumprimento 
das medidas, o Ministério 
Público poderá comunicar o fato 
para as Secretarias de Estado e 
Municipal de Saúde de Olinda 
Nova do Maranhão, além de 
responsabilizar criminalment
e os estabelecimentos que as 
desobedecerem.
 O texto da Recomendação foi 
encaminhado às Polícias Civil e 
Militar e aos Poderes Judiciário, 
Executivo e Legislativo, para que 
tomassem conhecimento.

Procon alerta para armadilhas e novos juros 
nas negociações de adiamento de parcelas
A pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) trouxe impactos na 
vida de todos e muita gente tem se 
preocupado com o pagamento das 
dívidas dentro do prazo. Diante da 
situação, a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) anunciou 
a possibilidade de prorrogação 
dos prazos para pagamento das 
dívidas. Mas é preciso ficar atento 
para não acabar fazendo um mau 
negócio.
“Orientamos que o consumidor 
tenha cautela, já que, na prática, 
alguns bancos não estão 
postergando ou suspendendo as 

parcelas, mas sim fazendo um 
refinanciamento através de um 
novo contrato de empréstimo 
no qual podem incidir juros 
maiores”, alertou Aldatina 
Queiroga, presidente do Instituto 
de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA). 
De acordo com a presidente, uma 
das principais exigências para 
os bancos é a transparência com 
o consumidor. “As instituições 
financeiras devem informar, de 
forma clara e ostensiva, todas 
as condições da negociação”, 

afirmou Queiroga.
NEGOCIAÇÃO
A prorrogação anunciada pela 
Febraban, após a edição da 
resolução nº 4.782 pelo Banco 
Central, é destinada a clientes com 
conta Pessoa Física e Jurídica, 
que tenham contratos vigentes e 
parcelas em dia. Cabe lembrar 
que esta operação, em regra, 
não é automática, devendo ser 
solicitada pelo consumidor.
“Assim como em todos os 
contratos, nesse momento é 
necessário dialogar. É preciso 

que o consumidor entre 
em contato com seu banco, 
preferencialmente através dos 
Canais Digitais de atendimento, 
para consultar a melhor forma 
de pagar a dívida”, afirmou a 
presidente do Procon/MA. 
Caso encontre informações 
que não ficaram claras ou caia 
em armadilhas, as denúncias 
para o Procon/MA podem ser 
feitas pelo site do órgão, no 
endereço www.procon.ma.gov.
br ou por meio do aplicativo 
PROCON MA, disponível para 
Android ou IOS.
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“Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é 
correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz 
com todos. Amados, nunca procurem vingar-se” 

ROMANOS 12:17-19

Governador Flávio Dino 
bloqueia a Rua Grande

O governador Flávio Dino anunciou, pelas redes sociais, ontem, à noite, que 
vai bloquear a Rua Grande nesta quinta-feira, porque a via tem provocado 
“injustificadas aglomerações de pessoas”.
“No boletim de agora (ontem, à noite), a taxa de ocupação de leitos de UTI 
na nossa capital caiu para 79,87% com os novos que abrimos hoje (ontem). 
Mas não param de chegar pacientes de coronavírus, e infelizmente amanhã 
(hoje) vamos bloquear a Rua Grande, que tem injustificadas aglomerações 
de pessoas”, postou o governador maranhense.
Nessa quarta (29), fotos que circularam nas redes sociais, blogues e portais 
da capital mostraram a chamada Rua Oswaldo Cruz lotada de pessoas 
circulando normalmente, como se não estivéssemos enfrentando uma grave 
creise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus.

Hospitais particulares de São Luís pedem
bloqueio total na circulação de pessoas

O Sindicato dos Hospitais, 
Clínicas e Casa de Saúde de São 
Luís (Sindhosp) e o Hospital 
São Domingos pediram nesta 
quarta-feira (29), por meio de 
ofício encaminhado ao Governo 
do Estado, que seja decretado o 
bloqueio total na circulação de 
pessoas na Grande Ilha. Segundo o 
ofício, o setor hospitalar privado da 
capital não possui mais capacidade 
de atender aos casos de Covid-19.
No ofício, o Hospital São 
Domingos destacou que “está 
atuando no limite de ocupação 
dos leitos de internação e UTI 
destinados ao tratamento da 
COVID-19. Em razão disso, esse 
nosocômio sugere ao Governo do 
Estado do Maranhão a adoção de 
protocolos de emergência mais 
restritivos, como por exemplo o 
“lockdown” (bloqueio total de 
circulação de pessoas)”.

Já o Sindicato afirma que “os 
números atuais ultrapassam a 
capacidade de atendimento da 
rede de saúde privada que, em 
condições normais, sempre esteve 
à disposição da população com 
disponibilidade, eficiência e 
competência habituais” e diante 
dessa situação “nos encontramos 
na iminência de colapso de 
atendimento nas redes de saúde 
– tanto pública quanto privada 
–, havendo estabelecimentos de 
saúde hoje sem condições de 
atendimento, pelo que solicitamos 
que sejam urgentemente estudas, 
planejadas e implementadas 
medidas preventivas mais 
enérgicas, com vistas a desafogar 
as condições de atendimento 
curativo da população atingida 
por essa grave enfermidade da 
Covid-19 em respeito à saúde e à 
vida humanas”.

Maranhão registra 386 novos casos,
734 pessoas recuperadas e 184 óbitos

O Maranhão possui 3190 casos confirmados da Covid-19. Segundo boletim 
da Secretaria de Saúde, 386 novos casos foram registrados. 184 pessoas já 
perderam a vida e 734 pacientes estão recuperados. São 2.272 casos ativos 
em todo o estado. 
Há, também, 8.171 casos suspeitos e 4.169 casos descartados. Já foram 
realizados 7.355 testes para diagnóstico da Covid-19.  408 profissionais de 
saúde já foram infectados pela Covid-19. Destes, 312 já estão recuperados e 
ocorreram 8 óbitos.
INTERNAÇÕES E SEXO
1.741 pacientes estão em isolamento domiciliar. 340 pacientes estão em 
enfermarias, sendo 134 na rede particular de saúde e 212 na rede pública. 
191 pacientes estão em UTIs, sendo 57 na rede particular e 134 na rede 
pública. 79,87% dos leitos SUS de UTIs em São Luís estão ocupados. 119 
estão ocupados e há 30 livres. Já os leitos SUS de enfermaria estão com 
58,46% ocupados. Há 140 livres. 1.547 pacientes são do sexo masculino 
(48%) e 1.643 do sexo feminino (52%).

Eliziane questiona novo ministro da Saúde 
sobre isolamento vertical defendido por 
Bolsonaro

“O senhor disse aqui que o 
governo tem o entendimento da 
importância do isolamento social, 
mas não é verdade. Eu quero 
saber de forma clara: o senhor é a 
favor do isolamento vertical como 
defende o presidente”? Este foi um 
dos questionamentos feitos pela 
senadora Eliziane Gama (MA) ao 
ministro da Saúde, Nelson Teich, 
durante sessão remota, ontem, 29, 
na Casa, para falar das ações do 
ministério no combate ao novo 
coronavírus.
Gama argumentou que é 
fundamental saber a posição do 
ministro, porque, pelas declarações 
que já deu à imprensa, tem sempre 
defendido que a avaliação do 
ministério será feita por regiões, e 
“para mim isso deixa claro que a 
ideia defendida pelo ministro é de 
um isolamento vertical que já deu 
errado em outros países porque 
é uma iniciativa que aumenta o 
contágio.”, declarou.
Eliziane rebateu a declaração 
do ministro que disse que o 
governo tem o entendimento da 
importância do isolamento. “Isso 
não é verdade”, disse. “Nós temos 
um presidente que desdenha das 
mortes no dia em que chegamos 
a 5 mil mortos por Covid-19. Em 
vez de se solidarizar, disse que não 
faz milagres. Nós temos um outro 

ministro que compara o isolamento 
a campos de concentração, com 
um total desrespeito inclusive à 
comunidade judaica. Nós temos 
de forma clara a percepção de que 
o outro ministro da Saúde caiu 
porque defendia o isolamento 
social. Então é importante 
sabermos a opinião do ministro”, 
ressaltou.
Apesar da insistência de Eliziane 
e de vários senadores, ao longo da 
audiência, o ministro foi evasivo 
ao responder sobre a sua opinião 
em relação ao isolamento social. 
Ficou sem resposta também a 
um questionamento da senadora 
sobre a possibilidade do governo 
liberar os jogos de futebol sem 
público. A parlamentar questionou 
como o governo vai garantir a 
saúde dos jogadores e como será 
o procedimento para garantir a 
segurança em campo.
Eliziane Gama também perguntou 
ao ministro se há previsão 
do governo federal de liberar 
mais leitos de UTI no hospital 
universitário da Universidade 
Federal do Maranhão, já que estão 
faltando leitos de UTI no estado 
tanto na rede pública quanto 
na privada. Porém não houve 
resposta. A senadora manifestou 
insatisfação com as respostas 
evasivas de Teich.

AIDÊ ROCHA

Uma operação conjunta entre 
as polícias Civil do Maranhão 
e Piauí, nessa quarta-feira (29), 
tirou de circulação uma quadrilha 
especializada em roubos de 
cargas e caminhões nos dois 
estados e até na região centro-
oeste do país. A ação policial, 
denominada de Carga Pesada, foi 
realizada na cidade de Teresina, 
com o cumprimento de mandados 
de prisão preventiva em desfavor 
dos membros da organização 
criminosa, além de dez mandados 
de busca e apreensão domiciliar. 
No total, seis pessoas foram 
capturadas durante a operação. 
Quatro deles fazem parte da 
mesma família. São eles o pai, 
apontado pela polícia como líder 
do grupo, os dois filhos dele e 
sua companheira. Também foram 
presos receptadores e executores 
dos crimes. Os suspeitos são 
naturais das cidades de Timon, 
São Luís e Teresina. 
De acordo com o delegado Jorge 
Pacheco, da Superintendência 
Estadual de Investigações 
Criminais (Seic), a investigação 

contra o grupo iniciou há sete 
meses na Delegacia Regional de 
Presidente Dutra, que começou 
a identificar os suspeitos. A 
partir daí, com o apoio do 
Departamento de Roubos a 
Cargas da Seic e da Polícia Civil 
do Piauí, foi descoberto que eles 
residiam em Teresina. 
Na ação policial, foram 
encontrados vários caminhões, 
peças de veículos, bem como 
diversas cargas de origem ilícitas. 
Também foram apreendidos uma 
caminhonete Hilux, um Ônix e 
uma motocicleta.

MODUS OPERANDI
Segundo o delegado Jorge 
Pacheco, a quadrilha recebia 
informações privilegiadas sobre 
as cargas a serem roubadas e 
abordavam o caminhão, usando 
geralmente outro com o apoio de 
vários veículos. “Eles restringiam 
a liberdade do motorista, o 
levavam com o veículo para 
outros locais para poder transferir 
a carga roubada para o caminhão 
em que estavam”, explicou. 
Em algumas vezes, ainda 
conforme o delegado, eles 
também subtraíam os caminhões 

que estavam transportando as 
cargas. O objetivo era realizar 
desmanches dos mesmos ou usá-
los em outros assaltos. 
Até o momento, a polícia 
identificou o envolvimento da 
quadrilha no roubo de, pelo 
menos, quatro cargas, sendo elas 
de calçados, adubos e leite, além 
dos caminhões. 
As investigações apontaram 
que o líder do bando e seus 
filhos eram proprietários de uma 
reformadora de caminhões. A 
empresa servia de fachada para 
justificar os ganhos financeiros.

Operação no Maranhão e 
Piauí desarticula quadrilha 
especializada em roubo de carga

Veículos apreendidos em posse dos suspeitos presos na capital piauiense 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Na madrugada de ontem (29), a 
Polícia Civil prendeu três pessoas 
pelo crime de tráfico de drogas. 
A prisão ocorreu em residências 
localizadas na Rua das Laranjeiras, 
no bairro do Anjo da Guarda, que 
estavam servindo como ponto de 
venda de drogas. 
De acordo com informações da 
polícia, entre os presos estão duas 
mulheres de 42 e 25 anos, além de 
um homem de 45. Os nomes deles 
não foram divulgados. 
Durante a ação policial, foi 
encontrado um veículo Renault/
Sandero, que era utilizado no 
transporte e distribuição de drogas. 
Dentro dele, havia dez tabletes 
de maconha. Segundo a polícia, o 
entorpecente está avaliado em R$ 
10 mil. 
Já nas residências dos suspeitos, 
foram apreendidos diversos 

apetrechos utilizados no tráfico 
de drogas, cadernos de anotações, 
pequena quantidade de cocaína, 
sete munições calibre 380, 
aparelhos celulares, além da 
quantia total de R$ 943,15, 
dividida em cédulas e moedas de 

valores variados. 
Após os procedimentos de praxe, 
todos foram encaminhados 
à unidade prisional, onde 
permanecerão à disposição da 
justiça. 

(AIDÊ ROCHA)

PC captura três e apreende 10 kg 
de maconha no Anjo da Guarda

Droga, dinheiro e demais materiais apreendidos com suspeitos no 
Anjo da Guarda

A Polícia Civil prendeu cinco 
pessoas, em cumprimento a 
mandados de prisões temporárias, 
na cidade de Miranda do Norte. 
A ação policial ocorreu nessa 
quarta-feira (29), no bairro Novo, 
também conhecido como bairro 
dos Ciganos. 
Dos cinco presos, dois, conforme 
a polícia, são de homens recém-
saídos da Penitenciária de 
Pedrinhas. Todos os mandados são 
pelos crimes de tráfico de drogas e 
associação para fins de tráfico.
De acordo com a polícia, na 
ocasião, quatro deles foram 
presos em flagrante também 
por tráfico de drogas. Nas 
residências deles, foi localizado 

material entorpecente, sendo 104 
porções de crack e 30 porções 
de maconha. Uma grande 
quantidade em dinheiro também 
foi apreendida. 

Os presos, apontam as 
investigações, são ligados também 
a outros crimes, incluindo o 
tráfico de armas e homicídios em 
Miranda do Norte.  (AR)

Polícia Civil prende ciganos suspeitos 
por tráfico de drogas em Miranda do Norte

Material apreendido com ciganos presos na cidade de Miranda do Norte

Polícia prende 
suspeito por tráfico 
em Bacabal
Foi preso, nessa quarta-feira (29), 
um homem, identificado como Luís 
Carlos Silva Vale Junior, conhecido 
como “Junior Paniquete”, suspeito 
de tráfico de drogas, na cidade de 
Bacabal. Ele foi capturado no bairro 
Vila Frei Solano. 
Segundo informações da polícia, ele 
seria um dos maiores traficantes da 
cidade e responsável por abastecer 
diversos pontos de drogas. As 
investigações apontam, também, 
que ele estaria enviando drogas para 
os detentos do Presídio Piratininga. 
Na residência de “Junior 
Paniquete”, os policiais 
encontraram mais de R$ 7 mil, 
divididos em notas de cinquenta 
e cem reais. O preso foi levado 
à Delegacia de Bacabal, onde 
foi autuado em flagrante e, em 
seguida, encaminhado ao sistema 
penitenciário. (AR)

Idoso é preso 
suspeito de estupro 
em São Luís

Um idoso, identificado como 
Antônio da Silva Costa, de 68 anos, 
foi preso, nessa terça-feira (28), 
suspeito de estuprar uma adolescente 
de 13. O crime teria ocorrido 
no domingo (26), em São Luís. 
Segundo a polícia, a própria vítima 
pediu ajuda de uma guarnição que 
passava na rua. A menina relatou 
que o suspeito era seu vizinho e que 
havia sido molestada por ele. 
Em conversa com os policiais, ela 
disse, ainda, que o idoso tinha um 
comércio e que sempre lhe oferecia 
bombom e dinheiro,o quando a 
mesma ia ao local. Na ocasião do 
abuso, a menina afirmou que o 
suspeito levantou seu vestido e fez 
sexo oral nela. A vítima, juntamente 
com seu responsável, e o suspeito 
foram encaminhados à Casa da 
Mulher Brasileira, no bairro do 
Jaracaty, onde foi realizado todos os 
procedimentos necessários. (AR)
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