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Lockdown a partir de terça
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determinou que o Governo do Estado adote a

medida extrema por 10 dias, a partir de 5 de maio, com abrangência em toda a Ilha. ESTADO MAIOR 3

Ação de policiais militares buscou conter a movimentação de pessoas registrada na Rua Grande, no Centro, e evitar aglomerações

Retrato das últimas semanas em frente de agências da Caixa Econômica em São Luís: centenas de pessoas que precisam sacar R$ 600 de auxílio emergencial do
governo federal, formando filas enormes e próximas umas das outras; banco que não evitar aglomeração vai pagar multa. CIDADES 6

Paulo Soares

Necessidade e risco
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MP quer lockdown

OMinistério Público Estadual (MP) entrou com Ação Civil
Pública pedindo que a Justiça obrigue o governo do
Maranhão a adotar o lockdown e suspender a circulação total

de pessoas na Ilha de São Luís. O pedido foi deferido e liminar
decretando o lockdown foi dada pelo juiz da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins, no fim da tarde
de ontem.

Com a decisão judicial, que deve ser colocada em prática já na
próxima terça-feira, 5, o governador Flávio Dino (PCdoB) perde o
receio que tinha de ser taxado de autoritário por ter de usar a
polícia para impedir a circulação dos cidadãos.

O desgaste político, sem dúvida, foi o medo maior do
governador e de seus aliados, por isso, mesmo quando houve 100%
dos leitos de UTI ocupados em
toda a rede (estadual,
municipal, federal e privado),
Dino se manteve no campo das
possibilidades de talvez adotar
o lockdown.

Mas, agora não há mais
como não adotar. A Justiça
determinou e, durante 10 dias,
o governo do Maranhão terá de
fiscalizar medidas que deverá
adotar, conforme o que diz a decisão judicial.

De comércio, somente o de alimentos e as farmácias poderão
funcionar. A entrada e saída de veículos de São Luís não será
permitida, com exceção de caminhões de abastecimento de
alimentos, ambulâncias e veículos que transportem pessoas para
irem ao hospital.

Existem mais regras que devem compor o novo decreto - que
seria anunciado na terça-feira - do governador Flávio Dino. Ao site
Uol, ontem, o comunista chegou a falar em adotar medidas
“próximas ao lockdown”. As medidas não foram especificadas pelo
governador. Mas agora não mais interessa. O gestor precisa pôr em
prática o que determinou a Justiça.

O fato é que se existia receio por parte de Flávio Dino, ele agora
não tem mais motivo, afinal, o lockdown é determinação da Justiça. 

E desta forma, vidas serão salvas e a imagem política do
governador também. É unindo o útil ao agradável.

•Participará da campanha o deputado federal, pastor Gildenemyr (PL). Segundo
ele, seu engajamento não será político e sim religioso, já que é membro da Assem-
bleia de Deus.

• TCE inicia a fiscalização do recurso destinado para o combate a Covid-19 no Ma-
ranhão. O órgão de controle vai verificar a legalidade da aplicação da verba no Es-
tado e nos municípios.

• Devido à crescente curva de contaminação no Maranhão pela Covid-19 e o fato
do pico da doença ser em maio, o secretário de saúde, Carlos Lula, não vê possibi-
lidades de retornos das aulas após dia 12.

E MAIS

Justiça determina
Lockdown e acaba
com receio de Dino
de adotar a medida
mais dura em SL

Mais pedido
A determinação Judicial abrange ainda as escolas particulares. Como

o governador Flávio Dino colocou a possibilidade de retorno das aulas
após dia 12, a decisão determina total suspensão.

Fica estabelecido também que os municípios da Ilha de São Luís de-
vem seguir os decretos editados pelo governo estadual.

E as fiscalizações serão de obrigação da gestão estadual, que deve apli-
car sanções administrativas e até penas pelo descumprimento do lock-
down.

Gravíssima
Sobre a entrevista ao site Uol, o governador Flávio Dino demonstrou

que a situação do Maranhão não é nada confortável.
Na entrevista, Dino admite que a situação do estado “é gravíssima” e

que a curva da doença na Ilha de São Luís ainda não chegou ao seu pico.
Mas, mais uma vez, o comunista voltou a culpar o governo federal e

destacar as ações de sua gestão no enfrentamento ao novo coronavírus.

Proposta
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apresentou proposta ao go-

verno estadual para que hotéis fechados sejam alugados para internar e
tratar casos menos graves da Covid-19, no Maranhão.

Segundo o parlamentar, a medida serviria para que pessoas contami-
nadas pudessem ser acompanhadas. A ideia é não deixar pessoas com o
novo coronavírus tratar a doença em casa.

“Essa medida garantiria o acompanhamento de pessoas que buscam
atendimentos nas UPAs e, ao receberem o diagnóstico, voltam para casa
sem condições de comprar medicamentos ou pela falta de condições de
cumprir o isolamento”, disse Adriano Sarney.

Hospital de campanha
Decreto do governador Flávio Dino autoriza a instalação de um hos-

pital de campanha em São Luís. Serão cerca de 200 leitos de estabilização
e leitos clínicos.

A unidade de saúde será feita no Multicenter Sebrae e a previsão é de
que as obras sejam iniciadas na próxima semana.

O plano é que toda a obra seja concluída em 15 dias. Ou seja, o hospi-
tal de campanha de São Luís deve ficar disponível à população somente
na segunda quinzena de maio.

Nova nomeação
A noiva do deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos), a advo-

gada e ex-presidente do Procon, Karen Barros, deixou a Secretaria de Edu-
cação e passou a compor a equipe da pasta de Segurança.

Ela foi nomeada para o cargo de assessora especial em projetos.
Barros é mais um caso no governo estadual que, ao ser exonerada do

primeiro escalão, “ganha” um cargo de assessor especial.

Campanha
A OAB e outras entidades de classe se uniram às igrejas católicas e evan-

gélicas para iniciar uma campanha de arrecadação de alimentos para dis-
tribuir para a população carente.

A campanha será lançada hoje em reunião remota que vai reunir lide-
ranças das Igrejas Católica, Assembleia de Deus e Adventista com mem-
bros de entidades de classe.

“Está será a primeira campanha virtual a ser lançada para arrecadar ali-
mentos aqui no Maranhão. Queremos fazer uma grande mobilização pa-
ra arrecadar o máximo de alimentos possíveis e ajudar a quem precisa”,
afirmou Thiago Diaz, presidente da seccional maranhense da OAB.

Divulgação

DE OLHO

é o tempo a mais que gestores públicos terão para
apresentar suas prestações de contas do exercício financeiro
de 2019 para  o Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

30 dias 

Unidade hospitalar de campanha funcionará na área de eventos do Multicenter
Sebrae e deve começar a atender até início da segunda quinzena de maio

O
governador do estado
do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), emitiu
ontem o decreto nº

35.779 que confirma a instalação
de um hospital de campanha
com 200 leitos no pavilhão de
eventos do Multicenter Negócios
e Eventos, de propriedade do Se-
brae-MA.

Com o decreto, o governo deve
iniciar a construção do primeiro
hospital de campanha da capital.
Dino havia anunciado que faria
este tipo de unidade hospitalar
em entrevista a TV Mirante na
terça-feira, 29.

O prazo para que o hospital de
campanha passe a funcionar,
ainda segundo o que disse o go-
vernador, é 15 dias. As obras estão
previstas para serem iniciadas no
início da próxima semana. Com
isto, até o fim da primeira quin-
zena de maio, os leitos já poderão
receber pacientes com a Covid-19.

Os 200 leitos serão de estabili-
zação e também leitos clínicos
para pacientes com o novo coro-
navírus. Não serão instalados lei-
tos de UTI.

Responsabilidade
De acordo com o decreto, a Se-
cretaria de Estado da Saúde será a
responsável pelo hospital, entre-
tanto a administração da unidade
hospitalar de campanha ficará a
cargo da Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares – EMSERH.

Ao longo desta semana uma co-
missão do governo do Estado e Se-
brae discutem as providências ne-
cessárias para a transferência
temporária de administração do
imóvel.

A cessão deve vigorar por 90
dias, contados da publicação do

Decreto, sendo prorrogável por
igual período, enquanto perdurar
o estado de calamidade declarado
pelo governo do Estado.

Outro dado constante do de-
creto é que enquanto perdurar a

cessão, o Multicenter será consi-
derado como unidade hospitalar
da rede estadual de saúde, ficando
a cargo do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES),
e a EMSERH a aquisição de bens,
equipamentos, medicamentos, in-
sumos e suprimentos necessários
para funcionamento da unidade.

Cessão
O pleito do governo do estado foi
analisado e aprovado por maioria
de votos na última reunião deli-
berativa do Conselho do Sebrae-
MA, realizada no dia 24 de abril.
Os conselheiros do Sebrae apro-
varam a cessão onerosa do espaço
ao governo do Estado, e autoriza-
ram a diretoria executiva da insti-
tuição a suspender e renegociar
contratos de eventos que já esta-
vam previstos para os próximos 90
dias, em toda a estrutura do com-

plexo Multicenter, que inclui, além
do pavilhão de eventos, a Unidade
Regional do Sebrae em São Luís, o
Centro de Convenções Pedro
Neiva de Santana e o SebraeLab.

“Considerando que, dentro dos
próximos 90 dias, venha ser au-
torizada a retomada gradual das
nossas atividades presenciais, de
acordo com as orientações das
autoridades de saúde e do go-
verno do Estado, já estamos pla-
nejando a realocação temporária
dos nossos colaboradores lotados
no complexo para outros espaços
físicos do Sebrae na região me-
tropolitana. O atendimento pre-
sencial aos nossos clientes,
quando permitido, deverá ser
concentrado em nossa unidade
sede, localizada na Av. Carlos
Cunha”, disse o superintendente
do Sebrae no Maranhão, Alber-
tino Leal de Barros Filho. �

Governador Flávio Dino anunciou o hospital de campanha em São Luís durante entrevista à TV Mirante

Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O secretário de Saúde do Maranhão,
Carlos Lula, declarou ontem, du-
rante entrevista ao programa Ponto
Final, da Rádio Mirante AM, que não
vê possibilidade de retomada das
aulas a partir de 12 de maio.

O posicionamento do titular da
SES está em linha com o que disse o
governador Flávio Dino no início da
semana, ao anunciar que provavel-
mente prorrogaria o decreto de sus-
pensão das aulas na rede estadual.

Lula disse ser pai de duas crian-
ças, e que elas não irão à escola em
maio, mesmo que as aulas sejam re-
tomadas onde estudam.

“Em relação à volta às aulas, eu
sou pai de duas crianças. Ainda que
a escola deles volte, eles não volta-
rão às aulas. Não há a menor con-
dição de a gente voltar às aulas com
segurança, a não ser que a gente
queira o contágio de forma desco-
munal de crianças, adolescentes e
profissionais da educação”, disse.

Segundo ele, o pico da pande-
mia do novo coronavírus (Covid-
19), no Maranhão, deve ocorrer jus-
tamente no próximo mês.

“Não tem a menor condição em
maio. Pelo contrário, vai ser o pico
de casos no estado. O mês de maio
será duríssimo. Se a gente conseguir
passar maio, muito provavelmente
a partir de junho teremos a dimi-
nuição de pessoas contaminadas no
estado. Nós não temos condição,

neste momento, de voltar às aulas”,
finalizou.

Decreto
No dia 20 de abril, o governador
Flávio Dino (PCdoB) editou decreto
prorrogando a suspensão das aulas
até o dia 12 de maio - e o fecha-
mento do comércio até o dia 5 de
maio. Na ocasião, ele chegou a co-
gitar a abertura de ambos após
esses prazos.

O chefe do Executivo estadual,
no entanto, recuou no início
desta semana, diante da cons-
tante escalada do número de in-
fectados e de mortos pela Covid-
19 no Maranhão.

Segundo ele, no que se refere à

rede estadual de ensino, por exem-
plo, é improvável que as aulas sejam
reiniciadas logo após o dia 12 de
maio. O governador pediu, ainda,
apoio dos prefeitos em relação às
escolas municipais.

“Eu confio e preciso da parce-
ria dos prefeitos e prefeitas. Eles têm
as suas responsabilidades, as suas
atribuições. É um processo que
anúncio agora para que cada um
reflita, é uma decisão das comuni-
dades escolares, professores, ges-
tores. No que se refere à rede esta-
dual não temos previsão de retorno.
Muito provavelmente esse prazo do
dia 12 de maio será estendido na
medida em que nós temos a neces-
sidade de funcionamento conjunto

da rede estadual. Eu não posso ter
vários calendários escolares na
mesma rede”, declarou. �

Segundo Carlos Lula, o pico da contaminação pelo novo coronavírus no Maranhão deve ocorrer em
maio e, somente, em junho que o número de contaminados pela Covid-19 deve começar a reduzir

Secretário de Saúde não vê aulas
sendo retomadas em maio

Governo emite decreto
confirmando hospital
de campanha em SL

Carlos Lula diz que pico da Covid-19 no estado deverá ocorrer em maio, o que impossibilita retomada de aulas

MAIS

Diálogo

Dino também pediu diálogo
entre pais e escolas
privadas. “No que se refere
à rede privada, peço que
pais e escolas dialoguem
entre si, porque não é uma
decisão que caiba
exclusivamente ao
governador”, completou.

SAIBA MAIS

Outros hospitais
de campanha
O governador Flávio Dino
anunciou que outros dois
hospitais de campanha
serão instalados no
Maranhão. Um em
Açailândia, que já está
com obras em
andamento, e um terceiro
que ainda não tem local
para ser instalado.
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Por isolamento, Rua
Grande está fechada por
tempo indeterminado
Bloqueio foi feito durante uma Força Tarefa da PM, com o apoio de
outros órgãos estaduais e municipais, e determinado pelo governo 

A
principal área do comér-
cio da capital, a Rua
Grande, e as vias trans-
versais, no Centro, foram

fechadas ontem por tempo inde-
terminado por ação de força tarefa
realizada pela Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Guarda Municipal, Blitz Ur-
bana e Corpo de Bombeiros Militar.
O bloqueio foi determinado pelo go-
vernador Flávio Dino como uma
das formas de evitar aglomerações
e, por consequência, a proliferação
da Covid-19. 

Um dos motivos para a medida
foi a queda no índice de isolamento
social no decorrer do mês de abril,
na Ilha e no estado, segundo os
dados da In Loco, empresa de tec-
nologia que usa dados enviados por
aplicativos parceiros para aferir des-
locamentos dos usuários. De acordo
com os números, no final do mês de
março, o isolamento social chegou
a se aproximar dos 70% em todo o
Maranhão, mas desde então passou
a cair. O dado mais recente, do dia 27
de abril, aponta que o isolamento
está em 52,1% no estado.

A Rua Grande, onde normalmente
circulam centenas de pessoas por
hora, amanheceu nesta quinta-feira,
30, com várias viaturas policiais fe-
chando as transversais de acesso com
cones, e mais de 100 militares e poli-
ciais civis fazendo o trabalho de orien-
tação e conscientização. Um dos mi-
litares chegou a advertir uma mulher
que estava com usando a máscara no
pescoço, em companhia de três crian-
ças sem nenhum tipo de proteção.

A polícia ainda chegou a fechar
alguns pontos comerciais, conside-
rados não essenciais, que estavam.
Enquanto, as equipes da Blitz Urbana
conseguiram retirar bancas de ca-
melos, que estavam instaladas nas
vias transversais da Rua Grande,
como também alguns vendedores
do comércio informal foram obriga-
dos a deixar o local.

Na área
O comandante da Polícia Militar, co-
ronel Pedro Ribeiro, acompanhou in
loco a ação. Ele declarou que rece-
beu a determinação do governador
para que os militares evitassem a

aglomeração de populares nessa
parte da cidade, principalmente, du-
rante esse período de pandemia da
Covid-19. Somente, os moradores e
as pessoas que vão aos bancos, far-
mácias e óticas podem ter acesso a
essa parte comercial da cidade.

Ainda segundo o coronel, os po-
liciais vão continuar nessa área por
tempo indeterminado. “As pessoas
devem ficar em casa e somente se
deslocarem ao centro quando hou-
ver algo de suma importância para
ser resolvido. No momento, o isola-

mento social é a palavra de ordem”,
alertou o comandante da PM.

Sílvia Gomes, de 45 anos, disse que
reside no Coroadinho e foi ao Centro
para fazer o pagamento da última
parcela do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA).
“Tenho que retirar o boleto do IPVA
e, logo após, fazer o pagamento na
lotérica. Não tinha como fazer essa
transação em casa”, explicou.

A funcionária pública, Maria José,
de 56 anos, declarou que foi ao cen-
tro da cidade devido a uma consulta

em uma clínica de oftalmologia. “A
minha vinda ao centro tem relação
com a minha consulta e estava mar-
cada há um mês”, disse Maria José.

Informal
Cláudio Fernando Santos, de 50
anos, é um dos vendedores ambu-
lantes da área do centro da capital
há 10 anos. Ele contou que durante
o período de pandemia caiu bastante
a venda e, no momento, não sabia
onde montaria a sua banca. “Mesmo
com a venda fraca, mas assim, está
dando dinheiro para comprar a co-
mida do dia”, declarou o vendedor.

Outro comerciante informal, Gil-
son Pereira, de 59 anos, disse que
ainda estava esperando receber o au-
xílio emergencial de R$ 600. “Dei en-
trada nesse benefício federal, mas
até o momento não caiu na minha
conta do banco”, frisou. �

Ação de policiais militares buscou conter a movimentação de pessoas registrada na Rua Grande

Paulo Soares Banco que não
evitar aglomeração
vai pagar multa 
Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha
determinou a decisão após ação civil pública 

Pessoas se aglomeraram em fila em agência da Caixa, ontem, em SL

Divulgação

SAIBA MAIS

Requalificação da via
A Rua Grande recentemente passou por uma obra de requalificação
urbanística e orçada em R$ 31.404.149,09, que promoveu a
recuperação das redes subterrâneas de eletricidade, drenagem
profunda e esgotamento sanitário. Bem como instalará um
conjunto de postes metálicos com iluminação de LED, fiação elétrica
subterrânea, pavimentação de toda a rua com piso de granito nas
laterais, blocos no piso central e marcação de calçada.

Com o intuito de registrar dados
sobre a população cardíaca de Im-
peratriz, a LAIC (Liga Acadêmica
de Insuficiência Cardíaca) reali-
zou no campus do Ceuma em Im-
peratriz, uma coleta que irá ava-
liar os fatores de risco de
desenvolvimento de insuficiência
cardíaca na população da cidade.

O Juiz de direito titular da Vara
de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca de São Luís, determinou
que as agências bancárias que con-
tinuarem com aglomerações den-
tro dos bancos ou nas suas proxi-
midades deverão pagar multa diária
de R$ 50 mil ao Instituto Brasileiro
de Estudo e Defesa das Relações de
Consumo do Maranhão (Ibe-
dec/MA) que entrou com uma ação
civil pública contra essas entidades.

O instituto argumentou, que
mesmo com as medidas empreen-
didas pelo poder público para con-
ter a disseminação do novo Coro-
navírus, o órgão recebeu nas últimas
semanas, inúmeras denúncias dos
usuários dessas agências, sejam ido-
sos, jovens, portadores de necessi-
dades especiais. Os locais acordam
a cada dia mais lotados em todo o
estado e isso se deve ao fato de que

muitas pessoas ainda estão sem in-
formação sobre o recebimento do
auxílio emergencial do governo.

O Ibedec formalizou então, um
pedido de tutela de urgência na
Vara de Direitos Difusos e Coleti-
vos de São Luís. O pedido do ins-
tituto é que as entidades bancá-
rias adotem normas sanitárias que
dificultem a proliferação do vírus
da Covid-19. Nos autos da ação,
foram apresentados vídeos e ima-
gens que mostram as aglomera-
ções em instituições financeiras
em todo o estado, além de repor-
tagens que apontam a saturação
da rede de saúde do Maranhão.

É perceptível que o número de
casos da covid-19 vem crescendo
de maneira muito rápida, e a de
falta afastamento social em ban-
cos durante a pandemia pode ser
um dos agravantes desse quadro.
“Essas aglomerações podem ser
uma das causas desse cresci-
mento do número de casos de
Covid-19 no Maranhão e está de
alguma maneira sobrecarregando
a rede de saúde”, afirmou o juiz
Douglas de Melo Martins. �

Íntegra em oestadoma.com/483569
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BRASÍLIA 

O Supremo Tribunal Federal (STF)
derrubou, por unanimidade, trechos
da Medida Provisória 928, decretada
em março pelo governo Jair Bolso-
naro para restringir a Lei de Acesso
à Informação (LAI). Todos os minis-
tros votaram de acordo com o rela-
tor, Alexandre de Moraes, que sus-
pendeu as mudanças promovidas
pelo Planalto em meio à pandemia
do novo coronavírus

As alterações na LAI previam que,
durante o período de vigência do es-
tado de calamidade pública, órgãos
federais poderiam ignorar prazos de
respostas a pedidos de informações
enviados por LAI.

O prazo estipulado em lei é de 20
dias, prorrogáveis por mais dez. A
MP também previa que a suspen-

são valeria caso o servidor respon-
sável pela resposta tivesse que se
deslocar fisicamente para respon-
der o pedido ou se estivesse direta-
mente envolvido no combate ao co-
ronavírus.

Entidades, organizações e espe-
cialistas em transparência pública
criticaram fortemente a MP do go-
verno Bolsonaro, classificando-a
como 'equivocada', 'desproporcio-
nal' e 'desnecessária'.

Ao deferir a liminar, o ministro
Alexandre de Moraes afirmou que a
publicidade dos atos da adminis-
tração pública só poderá ser excep-
cionada 'quando o interesse público
assim determinar'. "Portanto, salvo
situações excepcionais, a Adminis-
tração Pública tem o dever de abso-
luta transparência na condução dos
negócios públicos", afirmou. �

Derrubados trechos
de MP que restringe
a Lei de Acesso
Ministros do STF decidiram suspender mudanças
promovidas pelo presidente da República

Relator Alexandre de Moraes foi acompanhado por todos os ministros

TCE inicia fiscalização de verba
de combate à Covid-19 no MA
Tribunal vai acompanhar, ao longo do período de decretação de estado de emergência, a aplicação de recursos
destinados para o combate ao novo coronavírus; objetivo é examinar a legalidade e legitimidade das ações

J
á está em vigor a resolução
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MA) que es-
tabelece mecanismos de

acompanhamento da utilização
dos recursos destinados ao Estado
e municípios maranhenses para
emprego em ações de prevenção
e combate à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). As ações
alcançam tanto recursos federais
como estaduais e dos próprios
municípios.

Aprovadas na sessão do pleno,
as medidas vão permitir ao Tribu-
nal acompanhar, ao longo do pe-
ríodo de decretação do estado de
calamidade, as atividades dos
entes fiscalizados, com o objetivo
de examinar a legalidade e a legi-
timidade dos atos de gestão dire-
tamente relacionado a ações de
combate à Covid-19 e suas conse-
quências.

Para atingir esse objetivo, os au-
ditores do TCE irão desenvolver
uma série de atividade, com base
na comunicação preferencial-
mente eletrônicas com os gesto-
res estaduais e municipais que rea-
lizam atos de gestão emergenciais
em face da crise, com vistas a
acompanhar as ações governa-
mentais adotadas para o combate
à pandemia.

De acordo com o secretário de
Fiscalização, Fabio Alex Melo, as
atividades de fiscalização vão levar
em conta elementos como: publi-
cações dos fiscalizados em diário
oficial; dados e informações cons-
tantes de sistema informatizados,
em especial o Portal de Transpa-
rência; dados e informações cons-
tantes de sistema informatizados
utilizados e disponibilizados por

outros órgãos públicos, sejam
estes de controle ou não; editais
de licitações, extratos de contra-
tos, convênios, ajustes ou outros
instrumentos congêneres, bem
como outras publicações e/ou do-
cumentos oficiais e editais de con-
cursos públicos e processos sele-
tivos, entre outros.

“Mesmo notícias veiculadas
pela mídia sobre eventuais práti-

cas de irregularidades, corrupção,
desvios de recursos públicos e ine-
ficiência na prestação de serviço
por parte dos fiscalizados serão le-
vados em consideração, desde que
originadas de fontes reconheci-
damente confiáveis”, explica o se-
cretário.

Medidas
Uma vez constatadas evidências

de irregularidades, a própria Se-
cretaria de Fiscalização repre-
sentará ao TCE, para a adoção das
medidas saneadoras. Além disso,
cada relatório sempre, que evi-
denciar ações potencialmente da-
nosas será compartilhado com os
órgãos integrantes da Rede de
Controle para ações coordenadas
nos limites de competência de
cada órgão.

O Tribunal também emitirá
orientação aos gestores acerca
de situações potenciais no de-
senvolvimento das ações por
eles executadas que possam
comprometer a efetividade das
ações emergenciais, com o in-
tuito de evitar o desperdício de

recursos públicos. 
“É preciso deixar claro que os

órgãos de controle não criarão ne-
nhum entrave ao desenvolvi-
mento de ações emergenciais por
parte de seus fiscalizados, no con-
texto do combate à pandemia do
novo coronavírus. A intenção é ga-
rantir que os recursos, que são es-
cassos, sejam empregados da
forma o mais eficaz possível”, ga-
rante o secretário.

De acordo com o Plano de Fis-
calização das Ações de Combate à
Covid-19, as atividades de acom-
panhamento serão mantidas até
a data de 30 de setembro de 2020,
prazo que poderá ser alterado em
caso de necessidade. �

TCE adotou mecanismos de acompanhamento da utilização dos recursos destinados ao Estado e Municípios

MAIS

O TCE-MA decidiu suspender até o dia 1º de junho de
2020 o vencimento do prazo para apresentação das
prestações e das tomadas de contas, estaduais e
municipais, referentes ao exercício financeiro de
2019. 
A mesma sessão também decidiu que ficam
suspensos até o dia 11 de maio de 2020 todos os
prazos processuais e administrativos.

Prestação de contas

RÁPIDAS
Justiça manda de
novo Bolsonaro
apresentar exames

A juíza federal Ana Lúcia Petri
Betto, da 14ª Vara Cível
Federal de São Paulo,
determinou nesta quinta-feira
(30) que a Advocacia-Geral da
União (AGU) forneça os laudos
de todos os exames feitos pelo
presidente Jair Bolsonaro para
diagnóstico do coronavírus.

Governo terá até 
48h para  cumprir 
decisão judicial

A decisão, segundo a juíza,
deve ser cumprida em 48
horas, sob pena de multa de R$
5 mil por dia.
Na decisão, ela afirmou que o
documento enviado nesta
quinta-feira pela AGU "não
atende, de forma integral, à
determinação judicial".

Divulgação

Divulgação



RIBAMAR CUNHA
Subeditor de Economia

H
oje, 1º de maio, completa
40 dias da edição do de-
creto estadual que sus-
pendeu parte das ativi-

dades econômicas em São Luís, a
exemplo do comércio lojista, bares
e restaurantes, entre outros esta-
belecimentos que não são consi-
derados essenciais, visando conter
a propagação do novo coronavírus.
De certo que a medida para se evi-
tar aglomerações e salvar vidas é
fundamental, mas é inegável o im-
pacto do isolamento social nos ne-
gócios. De acordo com dados da
Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), o varejo do Maranhão teve
perda de R$ 1,18 bilhão num inter-
valo de cinco semanas – entre 15 de
março e 18 de abril. 

Segundo a CNC, em todo o Brasil,
a perda total do varejo é de R$ 86,4
bilhões, coincidindo com os anún-
cios de diversos decretos estaduais e
municipais determinando o fecha-
mento de estabelecimentos comer-
ciais a partir da segunda quinzena de
março, bem como com a adoção do
isolamento social – medida que res-
tringiu significativamente a movi-
mentação dos consumidores nas
lojas físicas do comércio. 

Para a CNC, a retração abrupta do
nível de atividade no varejo ocorrida
nas últimas semanas tem potencial
para eliminar 28% dos postos de tra-
balho formais do setor, ou seja, 2,2
milhões de vagas em um intervalo
de até três meses. A concretização
desse cenário, no entanto, depen-
derá de como as empresas do setor
reagirão às medidas anunciadas pelo
governo e, em última instância, à
própria evolução da pandemia nas
próximas semanas. 

Turismo
Em outra ponta dos segmentos eco-
nômicos, o setor de turismo foi um
dos primeiros a ser impactado, pois
reúne uma cadeia de mais de 60 ati-
vidades, como rede hoteleira, agên-
cias de viagens, guias de turismo,
eventos corporativos e até mesmo
os bares e restaurantes.

De acordo com dados da Associa-
ção Brasileira de Bares e Restaurantes
do Maranhão (Abrasel/MA), até mea-
dos de abril mais de 350 funcionários
já haviam sido demitidos em São Luís.
No entanto, a entidade estima que
pelo menos cinco mil profissionais ve-
nham a perder seus empregos nesse
segmento no estado, perdurando esse
cenário de pandemia.

A rede hoteleira maranhense, que
depende muito do turismo, espe-
cialmente do  de eventos, também
foi bastante afetada, tendo em vista
a queda de 90% dos voos no Brasil –
1,4 mil voos deixaram de acontecer
no país nesse período de pandemia.
Segundo o vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Ho-
téis do Maranhão (ABIH-MA), Ar-
mando Ferreira, do total de 16 hotéis
filiados à entidade, no máximo cinco
estão ainda operando na capital, o
restante ou está fechado ou está com
as operações suspensas.

O Rio Poty Hotel, localizado na
Ponta d’Areia é um dos poucos que
está operando na capital mara-
nhense, mas apenas com 25% de sua
capacidade. “Desativamos 75% do

hotel e demitimos 34 funcionários.
O restante que ficou, 28 funcionários,
entrou no programa do governo fe-
deral que garante emprego e renda
[Medida Provisória 936], para as fo-
lhas de pagamento, nos meses mais
atingidos, abril e maio, como tam-
bém desligamos o sistema de ener-
gia elétrica e estamos utilizando ge-
rador em alguns e suspendemos os
serviços de alimentos 24 horas que
normalmente eram ofertados aos
hóspedes”, informou Armando Fer-
reira, que além de dirigente da ABIH-
MA também é gerente geral do Rio
Poty Hotel. 

Armando Ferreira diz que essa é
uma situação e difícil e tem procu-
rado atenuar os prejuízos. “Um hotel
como esse, que tem um custo men-
sal fixo de R$ 350 mil, adotamos todas
essas medidas para chegarmos a um
custo estourando de R$ 120 mil, para
um faturamento que chega no má-
ximo a R$ 70 mil, ficando ainda um
déficit”, contabilizou.

Quanto aos credores, Armando
Ferreira diz que está se buscando
um plano de pagamento, no caso
do fornecimento de energia elétrica,
com o apoio da Associação Nacio-
nal dos Hotéis e Federação Nacio-

nal dos Hotéis, solicitando da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) para a redução da demanda
contratada ou mesmo tirando a de-
manda contratada para o período
em que os hotéis estão fechados. 

Em relação aos bancos, ele in-
forma que os mesmos estão propi-
ciando condições diferenciadas,
como parcelamento de dívidas. Já no
caso de fornecedores, há dívidas pe-
quenas, em que se faz um plano de
pagamento para quita-las e comprar
o menos possível agora, o que tam-
bém afeta outros setores da cadeia. 

Indústria
A indústria, que responde por 17%
do Produto Interno Bruto (PIB) do
Maranhão, também tem sofridos
os efeitos da pandemia. Segundo a
Federação das Indústrias do Estado
do Maranhão (Fiema), ainda não
é possível contabilizar os prejuízos
à indústria maranhense, mas con-
sulta empresarial realizada pela en-
tidade no período de 15 a 21 de
abril, mostra que, para 62% das em-
presas consultadas, a queda de fa-
turamento é considerada o fator
que mais tem impactado suas in-
dústrias, o que está associado tam-
bém à queda de produtividade e de
produção e ao cancelamento de pe-
didos ou encomendas.

Em relação a compromissos
com fornecedores e bancos, a
Fiema informa que de um modo

geral, e até mesmo por conta do
imprevisto da Covid-19, as em-
presas industriais, predomi-
nantemente de micro e pe-
queno portes, estão sofrendo
muitas dificuldades para hon-
rar os compromissos financei-
ros mais rotineiros. Na consulta
realizada, metade das empresas
afirma ser muito difícil a situa-
ção financeira para cumprir o
pagamento de obrigações com
folha de pagamento, despesas
com energia elétrica, água/es-
goto, encargos tributários ou
bancários. Para mitigar os pro-
blemas, as empresas estão ven-
dendo estoques, negociando
prazos, dispensa de juros e mul-
tas pelos próximos 90/120 dias
e, assim, garantindo sua sobre-
vivência.

Quanto à situação dos emprega-
dos, o presidente da Fiema, Edilson
Baldez, afirma que ainda não dispõe
de informações sobre demissões em
termos quantitativos, mas que a
maioria das empresas consultadas
preferiu dar férias a parte dos seus
empregados, adotou o trabalho do-
miciliar (home office) ou optou por
redução de jornada de trabalho, a fim
manter os empregos. 

Conforme a Fiema, 19,1% das em-
presas consultadas informam que
precisaram demitir/dispensar em-
pregados para absorver os impactos
financeiros decorrentes da Covid-19.

Apenas 9,5% das indústrias consul-
tadas preferiu dar férias coletivas a
todos os empregados. “De certa
forma, as medidas governamentais
implementadas têm criado meca-
nismos de apoio com esse propósito
de evitar ou reduzir o volume de de-
sempregados, que já era muito ele-
vado, antes da crise sanitária. A Me-
dida Provisória 936 é um instrumento
disponibilizado às empresas com o
propósito de segurar o emprego, evi-
tando um dano maior”, observa o
presidente da Fiema.

“A  Fiema como entidade de de-
fesa dos interesses da indústria, tem
somado esforços com os governos
federal, estadual e municipal no
sentido de superar essas dificulda-
des, buscando a sobrevivência das
pessoas e das empresas. Nesse sen-
tido, todas as entidades que inte-
gram o Sistema Indústria têm con-
tribuído com recursos humanos,
tecnológicos e até financeiros no
combate ao coronavírus ou à sua
propagação e, desse modo, retomar
a normalidade da vida, em termos
produtivos e de saúde. Somente
assim, em um nível de normalidade
que não se sabe qual será, governos
e empreendedores poderão read-
quirir a confiança e a segurança dos
investimentos que movimentarão
a economia, gerando renda,
criando demandas, promovendo a
retomada do crescimento econô-
mico e social”, concluiu Baldez. �

cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 1º maio de 2020

Rua Grande e vias
transversais, no Centro de
São Luís, são bloqueadas por
tempo indeterminado

Em  CIDADES 8

Pandemia da Covid-19 causa
prejuízo de R$ 1,18 bilhão
ao comércio maranhense
De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), essa perda
para o setor do varejo corresponde ao intervalo de cinco semanas – entre os dias 15 de março e 18 de abril

RUA GRANDE 
concentra parte do
comércio lojista de

São Luís que está com
as atividades

suspensas

Fotos/De Jesus

R$R$1,51,5
Bilhão é a perda do 
varejo maranhense
num intervalo de cinco
semanas – entre os
dias 15 de março e 18
de abril

4040
Dias completados da
edição do decreto 
estadual que suspen-
deu parte das ativida-
des econômicas em
São Luís

55
mil funcionários
podem perder seus
empregos no segmento
de bares e restaurantes
no estado durante a
pandemia

7575% % 
Das operações do Rio
Poty Hotel foram 
desativadas, por falta
de clientes, resultando 
na demissão de 34
funcionários

6262% % 
Das indústrias consul-
tadas pela Fiema 
informam a queda de
faturamento como
fator que mais tem 
impactado 

1919%%
Das consultadas
informam que precisa-
ram demitir/dispensar
empregados para 
absorver os impactos
da Covid-19 

Vice-presidente da ABIH/MA, Armando Ferreira, confirma perdas



WASHINGTON  

A principal agência de espionagem
dos Estados Unidos disse pela pri-
meira vez, nesta quinta-feira, 30,
que a comunidade de inteligência
norte-americana acredita que o
vírus da Covid-19, surgido na
China, não foi feito pelo homem,
nem geneticamente modificado.

O comunicado do Escritório do
Diretor de Inteligência Nacional
(Odni) contradiz teorias conspirató-
rias veiculadas por ativistas anti-
China e alguns apoiadores do presi-
dente dos EUA, Donald Trump, que
insinuam que o novo coronavírus foi
desenvolvido por cientistas chine-
ses em um laboratório de armas bio-
lógicas, do qual acabou escapando.

O posicionamento da agência
também reforça comentários da

Organização Mundial da Saúde
(OMS), que no dia 21 de abril disse
que todos os indícios disponíveis
sugerem que o coronavírus surgiu
em animais na China no final do
ano passado e que não foi mani-
pulado ou feito em um laboratório.

“A Comunidade de Inteligência
(IC) também concorda com o con-
senso científico abrangente de que
o vírus da Covid-19 não foi feito
pelo homem ou geneticamente
modificado”, disse o Odni em co-
municado.

“A IC continuará a examinar ri-
gorosamente a informação e as in-
formações que surgirem para de-
terminar se o surto começou
através do contato com animais in-
fectados ou se foi o resultado de um
acidente em um laboratório de
Wuhan”, acrescentou. �

EUA afirmam que
Covid-19 não foi
feito pelo homem
Comunicado do Escritório do Diretor de Inteligência
Nacional contradiz teorias conspiratórias anteriores
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América Latina debate o
fim do isolamento, apesar
de aumento de infectados
Discussão ocorre apesar de dados mostrarem que os casos de coronavírus
na América Latina crescem muito mais rápido do que em outros lugares

Divulgação/OMS

21 feminicídios só 
nos quatro primeiros
meses deste ano no MA

Policiais federais realizaram a pri-
são em flagrante de duas pessoas du-
rante a madrugada de quinta-feira,
30, após o saque indevido de R$
96.573. A polícia informou que esse
valor corresponde ao Auxílio Emer-
gencial do Governo Federal pago por
conta da pandemia do novo coro-
navírus.

Ainda segundo a polícia, a dupla
criminosa foi conduzida para a sede
da Polícia Federal, na Cohama, por
uma guarnição do Batalhão de Tu-
rismo da Polícia Militar. Os crimino-
sos foram abordados na porta da Cai-
xa Econômica Federal, no Centro, na
tarde do último dia 29.

Eles, além do dinheiro, estavam
com 108 cartões do Bolsa Família, em
nomes de diversas pessoas e vários
extratos bancários. A polícia infor-
mou que os detidos afirmaram os sa-
ques feitos nesse banco e foram in-
diciados pelo crime de estelionato.

Outras prisões
A polícia conseguiu prender ontem
quatro suspeitos do assassinato do
fazendeiro Jeffert Xavier, ocorrido
na noite do dia 8 de abril deste ano,
no povoado Centro dos Carlos, na
zona rural de João Lisboa. 

De acordo com a polícia, um
dos detidos foi a cunhada da víti-
ma, na cidade paraense de Pa-
rauapebas, enquanto, as outras pri-
sões, em João Lisboa. �

PF prende dois por
saque indevido de
benefício federal 
Criminosos estavam com 108 cartões do Bolsa
Família e uma quantia de mais de R$ 96 mil

Oito pessoas foram presas du-
rante a Operação Área Leste Se-
gurança, realizada entre os dias
27 e 30 de abril deste ano pela
Polícia Civil, na cidade de Paço
do Lumiar, e encaminhadas pa-
ra o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.

O delegado Henrique Mesqui-
ta declarou que no decorrer des-
se cerco policial foi dado cum-
primento a três prisões preven-
tivas e quatro decorrentes de
sentença condenatória. Os deti-
dos eram acusados de crimes de
tráfico de entorpecente, homicí-

dio, estupro e roubo qualificado.
No interior do estado foram

presos acusados de tráfico de
droga. Uma das prisões foram de
dois irmãos, nomes não revela-
dos, na comunidade Babilônia,
em Timon. Em poder deles, fo-
ram apreendidos crack, maco-
nha, duas armas de fogo e mais
de R$ 2 mil.

Em Imperatriz, a polícia con-
seguiu prender mais uma vez
uma mulher em cumprimento
de ordem judicial. Em 2018, ela
fazia parte de um bando espe-
cializado de tráfico.�

Operação prende
oito criminosos
Cerco foi realizado na cidade de Paço do Lumiar 
e os detidos são acusados de diversos crimes

Segundo a Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas, uma média
de cinco crimes por mês; no dia 29 último, Leuda Maria foi uma das vítimas

N
úmeros altos. Vinte e um
feminicídios já ocorre-
ram no decorrer dos
quatro primeiros meses

do ano no estado, segundo dados
do Departamento de Feminicídio,
órgão ligado a Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pes-
soas (SHPP). Uma média de cin-
co crimes por mês. No mesmo pe-
ríodo do ano passado, a quanti-
dade foi menor, com o registro de
16 casos.

A polícia ainda ontem não ti-
nha efetuado a prisão de Rai-
mundo Nonato de Alcântara dos
Santos, idade não revelada, acu-
sado de ter assassinado a própria
companheira, Leuda Maria Ro-
drigues, de 38 anos. O crime ocor-
reu no último dia 29, na residên-
cia do casal, na Vila Edmundo
Rios, em Santa Inês.

De acordo com a polícia, o ca-
sal morava juntos há seis meses e
tinha uma vida conturbada. Ele
sentia ciúmes da companheira,
inclusive, chegou várias vezes até
mesmo a proibi-la de visitar os fa-
miliares, que residem nesse mu-
nicípio, como também de sair de
casa sozinha.

Leuda Maria pretendia termi-
nar o relacionamento amoroso,
mas, Raimundo Nonato não acei-
tava essa decisão. Na madrugada
de quarta-feira, 29, o casal discu-
tiu e a vítima acabou sendo gol-
peada a facão, enquanto, o sus-
peito tomou rumo ignorado.

A polícia quando chegou ao lo-
cal encontrou Leuda Maria morta
e havia várias marcas de facão pe-
lo corpo, inclusive, nos braços e
nas pernas. Também tinha uma
carta, de acordo com a polícia, es-
crita pelo acusado. Os policiais
ainda constataram marcas de san-

gue em vários objetos e em diver-
sos cômodos da casa. O corpo de-
la foi removido para o hospital da
cidade para ser autopsiado e, logo
após, liberado para os familiares.

Outros casos
No dia 25 de abril deste ano, a po-
lícia registrou outros casos de fe-
minicídio no interior. Somente no
povoado Vila Nova, na zona rural
de Palmeirândia, segundo a polí-
cia, três pessoas foram degoladas
e uma morta a tiros. As vítimas fo-
ram Adeilson de Jesus Martins
Barros, de 30 anos; Nayze Martins
Chagas, de 21 anos; e os seus dois
filhos. Um deles de dois anos e o
outro, de quatro anos.

O delegado plantonista da De-
legacia Regional de Pinheiro, Ra-
fael Almeida, declarou que Adeil-

son de Jesus era ex-companheiro
de Nayze Martins e acusado de ter
degolado a ex-esposa como ainda
as duas crianças. Os corpos das ví-
timas foram arrastados para den-
tro da residência de Nayze Martins
e, logo em seguida, ele ateou fogo
no local.

O suspeito fugiu para uma área
de matagal e trocou tiros com a
Polícia Militar. Um dos tiros atin-
giu Adeilson de Jesus, que morreu
ainda no local. Em poder dele, os
militares apreenderam uma arma
de fogo e um facão sujo de sangue.

O outro caso de feminicídio foi
registrado no povoado Mira Nor-
te, em Presidente Dutra, e a víti-
ma foi Talia Elias de Carvalho, de
25 anos. O delegado Marcos Del-
ta informou que ela foi morta na
frente dos filhos, que são meno-

res de idade.
O delegado ainda declarou que

Talia Elias foi encontrada morta
em cima de um colchão em um
dos quartos da residência dela, e
havia marcas de violência. O ma-
rido dela, José Maria de Araújo Fi-
lho, de 31 anos, que apresentava
sinais de embriaguez, foi preso
em flagrante e levado para a dele-
gacia.

Pandemia
A delegada Viviane Fontenelle,
chefe do Departamento de Femi-
nicídio, informou que desde o pe-
ríodo quando começou o isola-
mento social devido a pandemia
do Covid-19, no estado, dia 17 de
março até o dia 30 de abril, havia
o registro de oito casos de femini-
cídio no estado.�

Arquivo

RIO DE JANEIRO/SANTIAGO

Países da América Latina têm
enfrentado um debate cada
vez mais exacerbado sobre
quando e como reativar suas
economias, em grande parte
paralisadas devido às medidas
de isolamento do coronavírus,
mesmo que a pior fase do
surto ainda não tenha atingido
os países da região.

A discussão ocorre apesar
de dados coletados pela Reu-
ters mostrarem que os casos
de coronavírus na América La-
tina crescem muito mais rá-
pido do que em outras partes
do mundo. A região ultrapas-
sou uma marca lamentável na
última quarta-feira: 10 mil
mortes e 200 mil casos confir-
mados de coronavírus.

No Brasil,  as cenas de um
shopping em Blumenau (SC)
que abriu as portas após o go-
verno afrouxar as medidas de
isolamento correram o país,

provocando reações contrárias
de euforia e críticas. No dia 22
de abril, quando houve a aber-
tura, a cidade tinha 98 casos
confirmados de Covid-19.

Quatro dias depois, eram 167,
um salto de mais de 70%. “A
reabertura do shopping é efe-
tivamente uma ação muito
ruim, em um momento muito

ruim e do modo equivocado”,
disse o prefeito de Blumenau,
Mario Hildebrandt, à Reuters.

A operadora do shopping,
Almeida Junior, disse que a de-
cisão foi tomada seguindo as
determinações do governo.

O presidente Jair Bolsonaro,
crítico veemente do isolamen-
to por causa dos impactos eco-
nômicos, disse nesta semana
que não pode fazer milagre, de-
pois que o país bateu recorde
de mortes em 24 horas, 474, e
superou o total  de óbitos da
China, com mais de 5.400 víti-
mas da doença.

“E daí? Lamento. Quer que
eu faça o quê? Eu sou Messias,
mas não faço milagre”, respon-
deu o presidente a jornalistas,
fazendo referência ao seu no-
me do meio.

O debate no Brasil se esten-
de pela América Latina, onde a
maioria dos países está enfren-
tando sua pior recessão desde
os anos 1930. �

Imigrantes hondurenhos no México, após serem deportados dos EUA

Posicionamento da agência também reforça comentários da OMS

O valor furtado é
do auxílio

emergencial  

Eles estavam com
108 cartões do
Bolsa Família

Leuda Maria pretendia terminar o relacionamento, mas Raimundo Nonato não aceitava e a assassinou
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APARTE       Transparentes         AOS LEITORES
Com o intuito de melhorar a edição de fim de semana, com conteúdos ex-

clusivos e diferenciados, amanhã teremos a última edição do jornal  O IMPAR-
CIAL aos sábados. A partir da próxima semana, iremos ampliar a edição de Do-
mingo, que passará a circular já no sábado para os nosso leitores assinantes.

Super edição de Domingo

Com a crise da pandemia do novo coronavírus e em razão das restrições impostas que afetaram diretamente a economia, pequenas, grandes e médias  
empresas se viram obrigadas a adotar uma série de medidas alternativas relativamente aos seus empregados, seja como prevenção de sua qualidade de vida, 

seja para assegurar o emprego.  Mas algumas delas acabou tendo que demitir. E para trabalhador liberal, isso ficou ainda mais difícil. PÁGINA 7

42 mortos por 
coronavírus no
 Maranhão não 

tinham comorbidade 

REFORÇO NA SAÚDE
500 mil profissionais 

fazem cadastro no
 combate ao coronavírus

Além de profissionais formados, es-
tudantes de medicina e enfermagem se 
inscreveram para participar do reforço 
que será prestado em unidades de saú-
de do Amazonas. PÁGINA 2

Maranhão tem 36% dos 
municípios com casos 

confirmados da covid-19
PÁGINA 2

Ainda de acordo com a SES, em 
contrapartida, 142 pessoas que 
vieram a óbito possuíam algum 
tipo de comorbidade. De acordo 
com os números, a maioria das 

vítimas possuía hipertensão 
arterial; seguida de diabetes 

mellitus; e outras comorbidades . O 
boletim reitera que um óbito pode 

ter mais de uma comorbidade. 
PÁGINA 2

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

Rua grande é fechada por conta do coronavírus
PÁGINA 2

DIA DO TRABALHO, SEM EMPREGO

EVOLUINDO Do chumbo ao mobile, O Imparcial  chega aos 94 anos
  PÁGINA 3

CONTÁGIO NO INTERIOR

Mais de 12 mil pedidos de 
seguro-desemprego no Maranhão 
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Ministério Público pede lockdown na Ilha
PÁGINA 9
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Profissionais formados, estudantes de medicina e enfermagem se inscreveram para
participar do reforço que será prestado em unidades de saúde do Amazonas

LI SI A NE MAR TINS

Lis ta de pro fis si o nais que de vem re -
for çar o com ba te ao co ro na ví rus

OPORTUNIDADE

500 mil profissionais
fazem cadastro 

O
Mi nis té rio da Saú de lan çou
ca das tro pa ra que pro fis si o- 
nais e es tu dan tes da área de
saú de pu des sem aju dar

hos pi tais pe lo Bra sil a com ba ter o no- 
vo co ro na ví rus, au xi li an do no tra ta- 
men to de pa ci en tes. A lis ta de pes so as
ins cri tas já con ta com cer ca de 500 mil
pro fis si o nais de saú de ca das tra dos.
Des te to tal 394 mil são ca das tros de
pro fis si o nais de 14 áre as da saú de e
mais de 103 mil são de es tu dan tes de
me di ci na, en fer ma gem, far má cia e fi- 
si o te ra pia, que fa zem par te da ini ci a- 
ti va “O Bra sil Con ta Co mi go”.

Os pri mei ros se le ci o na dos de vem
re for çar o aten di men to fei to em hos- 
pi tais em Ma naus e nas ci da des: Ita- 
co a ti a ra, Ta ba tin ga e Ma na ca pu ru, no
Ama zo nas. A me di da bus ca re for çar a
ca pa ci da de de aten di men to, com
pro fis si o nais que vão atu ar na li nha
de fren te dos aten di men tos de pa ci- 
en tes in fec ta dos com o ví rus.

Os pro fis si o nais e es tu dan tes pri- 
mei ro re ce be ram ca pa ci ta ção on li ne
so bre os pro to co los clí ni cos usa dos
pe lo Mi nis té rio da Saú de em re la ção à
Co vid-19. So men te ao fi nal do cur so,
eles si na li za ram o de se jo de fa zer par- 
te das ações de en fren ta men to ao co- 
ro na ví rus. 

En tre os ca das tra dos, já ma ni fes ta- 
ram in te res se em atu ar: 10 mil mé di- 

cos; 74 mil en fer mei ros; 42 mil den tis- 
tas; 34 mil far ma cêu ti cos; 51 mil fi si o- 
te ra peu tas e te ra peu tas ocu pa ci o nais;
33 mil nu tri ci o nis tas; 34 mil edu ca do- 
res fí si cos; 38 mil psi có lo gos; 13 mil de
bi o mé di cos; 6 mil fo no au dió lo gos; 20
mil ve te ri ná ri os; 10 mil bió lo gos; 14
mil as sis ten tes so ci ais; e 9 mil téc ni- 
cos em ra di o lo gia. 

Além dis so, 314 es tu dan tes já es tão
atu an do, sob su per vi são, em di ver sas
re giões do país. São 128 es tu dan tes de
me di ci na, 105 de en fer ma gem, 69 de
far má cia e 12 de fi si o te ra pia. Eles fa- 
zem par te de um ca das tro vin cu la ti vo,
com ca rá ter de com pro mis so pa ra fu- 
tu ro re cru ta men to, con for me a ne ces- 
si da de dos ges to res do SUS, con si de- 
ran do o atu al con tex to de emer gên cia
em saú de pú bli ca de im por tân cia in- 
ter na ci o nal e na ci o nal.

Os par ti ci pan tes re ce bem uma bo- 
ni fi ca ção, en quan to du rar a me di da,
de acor do com a car ga ho rá ria do es- 
tá gio su per vi si o na do – de 40h no va lor
de um sa lá rio mí ni mo (R$ 1.045) e de
20h no va lor de meio sa lá rio mí ni mo
(R$ 522,50). Nes ses ca sos, ain da re ce- 
be rão 10% de pon tu a ção no in gres so
em pro gra ma de re si dên cia do Mi nis- 
té rio da Saú de, no pra zo de dois anos,
além de cer ti fi ca do de par ti ci pa ção.

Os alu nos do 1° ao 4° ano dos cur- 
sos de Me di ci na e os alu nos dos cur- 
sos de Far má cia, Fi si o te ra pia e En fer- 
ma gem que não es te jam cur san do o
úl ti mo ano tam bém po dem par ti ci par
da ini ci a ti va. Nes ses ca sos, po de rão
ob ter des con to em men sa li da de con- 
ce di da por ins ti tui ção de en si no su pe- 

ri or pri va da a que es te ja vin cu la do.
To dos os alu nos são su per vi si o na dos
por pro fis si o nais de saú de de su as res-
pec ti vas áre as.

Ou tra for ma dos pro fis si o nais de
saú de atu a rem na pre ven ção e com- 
ba te ao co ro na ví rus é in te gran do a
For ça Na ci o nal do SUS. O Mi nis té rio
da Saú de ava lia a con vo ca ção des tes
pro fis si o nais de acor do com o ce ná rio
epi de mi o ló gi co. Os pri mei ros pro fis- 
si o nais já fo ram re for çar o aten di-
men to nas uni da des de saú de do es ta- 
do do Ama zo nas. No to tal, fo ram en- 
vi a dos 8 mé di cos, 20 en fer mei ros e 2
fi si o te ra peu tas, tem po ra ri a men te,
após pas sa rem por trei na men to, re a li-
za do pe lo Mi nis té rio da Saú de.  

O ca das tro é aber to pa ra os pro fis- 
si o nais do Ser vi ço de Aten di men to
Mó vel de Ur gên cia (SA MU 192), os
pro fis si o nais de saú de dos hos pi tais
uni ver si tá ri os, dos ins ti tu tos na ci o- 
nais, da re de as sis ten ci al hos pi ta lar
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e dos
ser vi ços pri va dos. Até o mo men to,
mais de 8 mil pro fis si o nais es tão ca-
das tra dos, sen do 2.089 en fer mei ros;
1.010 psi có lo gos; 776 téc ni cos de en- 
fer ma gem; 855 fi si o te ra peu tas; 493
den tis tas; 476 bi o mé di cos; 378 mé di- 
cos; 208 far ma cêu ti cos; 155 bió lo gos;
den tre ou tros pro fis si o nais.

Nes te ca so, não exis te re mu ne ra- 
ção, uma vez que se tra ta de tra ba lho
vo lun tá rio. O Mi nis té rio da Saú de é
res pon sá vel por cus te ar o des lo ca-
men to e aju da de cus to, quan do o
pro fis si o nal ne ces si tar atu ar fo ra de
seu do mi cí lio.

REMÉDIO

EUA divulgam resultados sobre uso de antiviral

PACIENTES QUE USARAM ANTIVIRAL MOSTRARAM RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA

Os re sul ta dos de um en saio clí ni co
nos Es ta dos Uni dos (EUA) di vul ga dos
mos tram que os pa ci en tes que fo ram
me di ca dos com Rem de si vir apre sen- 
ta ram re cu pe ra ção mais rá pi da da in- 
fec ção pe lo no vo co ro na ví rus. A Ad- 
mi nis tra ção Fe de ral de Ali men tos e
Me di ca men tos es tu da edi tar uma au- 
to ri za ção de emer gên cia pa ra o uso
des se fár ma co.

O en saio clí ni co, con du zi do pe lo
Ins ti tu to Na ci o nal de Aler gi as e Do en- 
ças In fec ci o sas, es tu dou mais de mil
pa ci en tes gra ve men te in fec ta dos com
o no vo co ro na ví rus em 75 hos pi tais
em to do o mun do e con cluiu que os
do en tes que fo ram tra ta dos com
Rem de si vir apre sen ta ram re cu pe ra- 
ção 31% mais rá pi da do que aque les
que ape nas re ce be ram um pla ce bo.

O tem po de re cu pe ra ção com Rem- 
de si vir – o an ti vi ral de sen vol vi do con- 
tra o ébo la – di mi nui de 15 pa ra 11 di- 
as. Os ci en tis tas tam bém su ge rem que
o me di ca men te po de ter in fluên cia na

so bre vi vên cia.
Se gun do o es tu do, no gru po de pes- 

so as que re ce beu a me di ca ção, 8%
mor re ram, me nos 3% do que aque les
que re ce be ram um pla ce bo. Ain da
não foi en con tra da uma cu ra pa ra a
co vid-19 e, por is so, o Rem de si vir –
pro du zi do pe la far ma cêu ti ca nor te-
ame ri ca na Gi le ad – po de rá ser uti li za- 
do pa ra aju dar em me lhor e mais rá pi- 
da re cu pe ra ção.

Em co mu ni ca do, a Gi le ad Sci en ces
dis se ter “co nhe ci men to dos da dos
po si ti vos emer gen tes do es tu do do
Ins ti tu to Na ci o nal das Aler gi as e Do- 
en ças In fec ci o sas” e que “o en saio
cum priu os seus ob je ti vos prin ci pais”.

Pa ra o di re tor do Ins ti tu to de Do en- 
ças In fec ci o sas, Anthony Fau ci, os da- 
dos mos tram que o Rem de si vir tem
efei to cla ro, sig ni fi ca ti vo e po si ti vo em
di mi nuir o tem po de re cu pe ra ção. Ele
fa lou na Ca sa Bran ca, ao la do do pre- 
si den te nor te-ame ri ca no, Do nald
Trump. Fau ci con si de ra que foi com- 

pro va do que um me di ca men te po de
blo que ar es se ví rus”. “Es se se rá o pa- 
drão de tra ta men to”, afir mou.

Os es pe ci a lis tas tam bém con cor- 
dam que os re sul ta dos tra zem es pe- 
ran ça no com ba te à pan de mia. “Es ses
re sul ta dos são re al men te pro mis so-
res. Eles mos tram que es se me di ca- 
men te po de me lho rar cla ra men te o
tem po de re cu pe ra ção”, dis se o pro- 
fes sor e di re tor da Uni da de de En sai os
Clí ni cos da Uni ver si da de de Lon dres,
Mahesh Par mar, ci ta do pe lo jor nal
The Guar di an. O pro fes sor lem brou,
no en tan to, que é ne ces sá rio ga ran tir
cer tos as pec tos an tes de dis po ni bi li- 
zar am pla men te o re mé dio.

“Os da dos pre ci sam ser re vis tos por
en ti da des re gu la do ras, que ava li em se
o me di ca men to po de ser li cen ci a do e,
em se gui da, ana li sa dos pe las au to ri- 
da des de saú de de vá ri os paí ses. En-
quan to is so es ti ver sen do pro ces sa do,
ob te re mos mais da dos a lon go pra zo
des se e de ou tros es tu dos”.

LU CI A NA GO MES

Maranhão tem 36% dos
municípios afetados

CORONAVÍRUS JÁ CHEGOU EM  38 MUNICÍPIOS  NO MARANHÃO

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (29), a Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES), além de di vul gar os nú me ros
atu a li za dos de ca sos con fir ma dos do no vo co ro na ví rus
no Ma ra nhão. A SES tam bém no ti ci ou os mu ni cí pi os
que es tão com pa ci en tes in fec ta dos.

Os pri mei ros ca sos do no vo co ro na ví rus fo ram re gis- 
tra dos nos mu ni cí pi os de Al to Ale gre do Ma ra nhão, Ara- 
gua nã, Hum ber to de Cam pos, Go ver na dor New ton Bel- 
lo, Li ma Cam pos, Por to Fran co, São Luís Gon za ga do
Ma ra nhão, Ser ra no do Ma ra nhão e Tu tóia.

São Jo sé de Ri ba mar (188), Im pe ra triz (132), Pa ço do
Lu mi ar (96), Ba ca bal (30), San ta Ri ta (25), Açai lân dia
(17), Ca xi as (16), Ti mon (16), Ra po sa (12), San ta Inês
(12), Tri zi de la do Va le (11), Ro sá rio (10), Ba ca bei ra (9),
Cha pa di nha (9), Vi tó ria do Me a rim (9), Ara ri (8), Pre si- 
den te Jus ce li no (8), Zé Do ca (8), Ana ja tu ba (7), Ma ti nha
(7), Bar rei ri nhas (6), Pe drei ras (6), Ca cho ei ra Gran de (5),
Co dó (5), Co li nas (5), Es trei to (5), Var gem Gran de (5),
Bal sas (4), Cu ru ru pu (4), La go da Pe dra (4), Mi ran da do
Nor te (4), Pi nhei ro (4), Se na dor La Roc que (4), Vi a na (4),
Al to Ale gre do Pin da ré (3), Mor ros (3), Pre si den te Du tra
(3), São Be ne di to do Rio Pre to (3), Ur ba no San tos (3), Al- 
to Ale gre do Ma ra nhão (2), Ara gua nã (2), Bom Jar dim
(2), Can ta nhe de (2), Da vi nó po lis (2), Hum ber to de
Cam pos (2), Ita pe cu ru Mi rim (2), Mi la gres do Ma ra nhão
(2), Mi rin zal (2), Tun tum (2), Al cân ta ra (1), Al ta mi ra do
Ma ra nhão (1), Ama ran te do Ma ra nhão (1), Bre jo (1), Bu- 
ri ti cu pu (1), Ca ja pió (1), Cen tro No vo do Ma ra nhão (1),
Co e lho Ne to (1), Con cei ção do La go Açu (1), Go ver na- 
dor Edi son Lo bão (1), Go ver na dor New ton Bel lo (1), Go- 
ver na dor Nu nes Frei re (1), Jun co do Ma ra nhão (1), Li ma
Cam pos (1), Ma ga lhães de Al mei da (1), Ma ta Ro ma (1),
Mon ção (1), Olho d’Água das Cu nhãs (1), Pe ri to ró (1),
Por to Fran co (1), São Fran cis co do Bre jão (1), São João
Ba tis ta (1), São João dos Pa tos (1), São Luís Gon za ga do
Ma ra nhão (1), São Ma teus do Ma ra nhão (1), Ser ra no do
Ma ra nhão (1), Tu tóia (1) e Vi to ri no Frei re (1).

A ca pi tal ma ra nhen se con ti nua com o mai or nú me ro
de ca sos con fir ma dos do no vo co ro na ví rus no Ma ra- 
nhão.

BOLETIM

22% dos mortos não
tinham comorbidade

Até a noi te des ta quar ta-fei ra (29), 42 pes so as que
mor re ram em de cor rên cia do no vo co ro na ví rus no Ma- 
ra nhão, não pos suíam co mor bi da des. É o que diz o úl ti- 
mo bo le tim epi de mi o ló gi co da do en ça di vul ga do pe la
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES). Ain da de acor do
com a SES, em con tra par ti da, 142 pes so as que vi e ram a
óbi to pos suíam al gum ti po de co mor bi da de. De acor do
com os nú me ros, a mai o ria das ví ti mas pos suía hi per- 
ten são ar te ri al; se gui da de di a be tes mel li tus; e ou tras
co mor bi da des. Em quar to, car di o pa tia; do en ça re nal
crô ni ca; pro ble mas neu ro ló gi cos; on co ló gi co e pneu- 
mo pa tia. O bo le tim rei te ra que um óbi to po de ter mais
de uma co mor bi da de. A se cre ta ria es ta du al da saú de
anun ci ou que o Ma ra nhão pos sui 3.190 ca sos con fir ma- 
dos da Co vid-19, e 184 pes so as mor re ram. Dos óbi tos,
14 fo ram re gis tra dos na ca pi tal ma ra nhen se, sen do 5
mu lhe res e 9 ho mens. Os ou tros ca sos de óbi tos fo ram
re gis tra dos nos mu ni cí pi os de Mor ros, Im pe ra triz, São
Jo sé de Ri ba mar e San ta Ri ta. Ain da de acor do com a
SES,  fo ram re gis tra das 734 pes so as cu ra das da do en ça.

COMÉRCIO

Governo bloqueia a
Rua Grande

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci ou o blo queio da
Rua Gran de, o prin ci pal cen tro co mer ci al de São Luís. A
ação te ve iní cio on tem (30), a par tir das 7h. To das es sas
me di das re a li za das pe lo go ver no são pa ra con ter a dis- 
se mi na ção do ví rus. Bar rei ras da Po lí cia Mi li tar es tão fa- 
zen do o blo queio da Rua gran de, pa ra evi tar aglo me ra- 
ções. Os po li ci ais es tão re a li zan do o tra ba lho de ori en ta- 
ção e cons ci en ti za ção das pes so as que pas sam pe lo lo- 
cal. Ape nas ser vi ços es sen ci ais es tão fun ci o nan do no
cen tro co mer ci al, por is so já é pos sí vel per ce ber a di mi- 
nui ção de pes so as cir cu lan do. O go ver na dor uti li zou
uma de su as re des so ci ais pa ra fa lar so bre o blo queio do
cen tro co mer ci al. A me di da te ve por mo ti va ção a gran de
aglo me ra ção de pes so as di a ri a men te no lo cal. No mes- 
mo post, foi di vul ga do a si tu a ção de lei tos de UTI (Uni- 
da de de te ra pia in ten si va), dis po ní veis que são ex clu si- 
vos pa ra pa ci en tes di ag nos ti ca dos com co vid-19. No úl- 
ti mo bo le tim di vul ga do pe la SES, foi in for ma do que o
Ma ra nhão re gis trou 3.190 ca sos con fir ma dos do no vo
co ro na ví rus, sen do 184 óbi tos. 

São Luís, sexta-feira, 1 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Decisão proferida em menos de 24 horas atende  ação protocolada pelo deputado
Duarte Jr para combater aglomerações nas instituições financeiras

COVID-19

Bancos terão ações
contra coronavírus

O
s ban cos no Ma ra nhão te rão
que ado tar me di das pa ra
im pe dir aglo me ra ções no
aten di men to ban cá rio en- 

quan to du rar a pan de mia. A de ci são
foi pro fe ri da no dia 29 de abril, com
tu te la de ur gên cia, pe lo juiz ti tu lar da
Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos
de São Luís, Dou glas de Me lo Mar tins,
me nos de 24 ho ras após o de pu ta do
es ta du al Du ar te Jr (Re pu bli ca nos) in- 
gres sar com uma Ação Ci vil Pú bli ca
(ACP), pro to co la da no dia 28 de abril,
por meio do Ins ti tu to Bra si lei ro de Es- 
tu do e De fe sa das Re la ções de Con su- 
mo (Ibe dec)

Du ar te Jr já ha via de nun ci a do ir re- 
gu la ri da des no aten di men to ban cá rio
no Ma ra nhão, prin ci pal men te em São
Luís, nes se mo men to de pan de mia.
Além de im pe dir aglo me ra ções nos
ban cos, a ACP vi sa va a ado ção de me- 
di das sa ni tá ri as, em con so nân cia com
as re co men da ções da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de e da Se cre ta ria Es- 
ta du al de Saú de, além da con de na ção
dos ban cos por da no mo ral co le ti vo.
Co mo de fen sor do con su mi dor, Du ar- 
te res sal tou que a Cons ti tui ção Fe de- 
ral, em seu art. 5º, in ci so XX XII, es ta- 
be le ce o di rei to do con su mi dor co mo
um di rei to fun da men tal. “E o Có di go
de De fe sa do Con su mi dor, em seu ar- 
ti go 6º, in ci so I, pre vê a saú de, a vi da e
a se gu ran ça co mo di rei tos bá si cos do
con su mi dor, di rei tos que, nes se gra ve
mo men to de pan de mia, de vem ser
ga ran ti dos com mui to mais for ça”,
acres cen ta o de pu ta do.

Na de ci são, o juiz Dou glas de Me lo
Mar tins res sal ta o “pe ri go de da no
ma ni fes to” nas agên ci as ban cá ri as,

que são “lo cais fe cha dos e pro vo cam
gran de aglo me ra ção de pes so as, o
que po de agra var mais ain da a pro pa- 
ga ção do ví rus, aten tan do as sim con- 
tra saú de e vi da dos con su mi do res, e
com im pac tos acen tu a dos na re de de
saú de”. Com o Bra sil apre sen tan do
nú me ros de con tá gio mai o res do que
a Chi na, país de ori gem da pan de mia,
e ris co mui to al to de con ta mi na ção,
se gun do o Bo le tim Epi de mi o ló gi co
Es pe ci al so bre Co ro na ví rus pu bli ca do
no dia 6 de abril pe lo Mi nis té rio da
Saú de, o juiz de ter mi nou que os ban- 
cos ado tem as se guin tes me di das, so- 
li ci ta das por Du ar te Jr na ACP:

 
– Ins ta lar si na li za ção ho ri zon tal

com fai xas no chão, pa ra ga ran tir o es- 
pa ça men to mí ni mo de 1,5 em to dos
os lo cais de aten di men to pre sen ci al;

 
– Per mi tir so men te a en tra da de

pes so as usan do más ca ras;
 
– Dis po ni bi li zar ao pú bli co ál co ol

em gel 70% ou água e sa bão, an tes da
en tra da no es ta be le ci men to;

 
– Man ter ser vi dor or ga ni zan do as

fi las, pa ra ga ran tir o dis tan ci a men to
en tre as pes so as, mes mo que se ja ne- 
ces sá ria a con tra ta ção emer gen ci al de
no vos co la bo ra do res;

 
– Hi gi e ni zar cons tan te men te o es- 

pa ço in ter no das agên ci as ban cá ri as,
in cluin do os cai xas ele trô ni cos;

 
– De fi nir li mi ta ção de 60 % da ca pa- 

ci da de má xi ma de cli en tes no in te ri or
de agên ci as ban cá ri as;

 – Man ter to dos os cai xas ele trô ni-
cos em ple no fun ci o na men to;

 
Em ca so de des cum pri men to des- 

sas me di das, de ve rá ser apli ca da mul- 
ta diá ria no va lor de R$ 50.000 (cin- 
quen ta mil re ais), que de ve rá ser re- 
ver ti da pa ra o Fun do Es ta du al de Di- 
rei tos Di fu sos e Co le ti vos.

O par la men tar des ta ca que es sas
me di das se rão mui to im por tan tes pa- 
ra a po pu la ção do in te ri or do Es ta do,
cu jos ser vi ço ban cá rio apre sen ta pro- 
ble mas es tru tu rais agra va dos de vi do
ao con tex to so ci o e conô mi co, bai xo
ín di ce de es co la ri da de e aces so pre cá-
rio à in ter net. “Nos de mais mu ni cí pi- 
os, as pes so as pre fe rem usar os mei os
con ven ci o nais de aten di men to pes- 
so al e os cai xas de au to a ten di men to,
em vez de mei os al ter na ti vos, co mo
apli ca ti vos e si tes. E, de vi do a pro ble-
mas de lo ca li za ção das agên ci as, é co-
mum que os con su mi do res de po vo a- 
dos pre ci sem vi a jar até a ci da de mais
pró xi ma pa ra uti li zar os ser vi ços ban-
cá ri os”, ana li sa Du ar te.

“To dos es ses pro ble mas se acen tu- 
a ram no pe río do de pan de mia da co-
vid-19, pois a prin ci pal re co men da- 
ção da Or ga ni za ção Mun di al de Saú de
pa ra evi tar o con tá gio é o dis tan ci a- 
men to so ci al, o que vem sen do des-
cum pri do em ra zão da pés si ma pres- 
ta ção de ser vi ço dos ban cos, que de- 
mo ram no aten di men to aos con su mi- 
do res, dão in for ma ções in cor re tas e
cau sam gran des aglo me ra ções no in-
te ri or e ex te ri or das agên ci as, con tri- 
buin do pa ra a pro li fe ra ção do ví rus”,
des ta cou o de pu ta do.

SENADO

Emenda garante recursos do Sebrae  

A MP EXTINGUE O INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO E CRIA A AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO  

A emen da do se na dor We ver ton,
que proí be a re ti ra da de re cur sos do
Se brae, foi in cor po ra da ao tex to da
Me di da Pro vi só ria 907/2019 apro va- 
do pe lo Ple ná rio do Se na do Fe de ral. A
MP ex tin gue o Ins ti tu to Bra si lei ro de
Tu ris mo e cria a Agên cia Bra si lei ra de
Pro mo ção In ter na ci o nal do Tu ris mo
— a no va Em bra tur

 
O tex to ori gi nal pre via que a Em- 

bra tur se ria fi nan ci a da por uma con- 
tri bui ção ex tra pa ga pe las en ti da des
do “Sis te ma S”: o Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem In dus tri al (Se nai), o
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem
Co mer ci al (Se nac), o Ser vi ço So ci al da
In dús tria (Se si) e o Ser vi ço So ci al do
Co mér cio (Sesc). We ver ton não con- 

cor dou com a me di da.
“Por is so, apre sen tei a emen da.

Não po de mos ti rar re cur sos do Se- 
brae, que atua na de fe sa, pro mo ção,
ca pa ci ta ção e fo men tos dos pe que- 
nos ne gó ci os. Re ti rar di nhei ro do ser- 
vi ço pre ju di ca ria di re ta men te as mi- 
cro e pe que nas em pre sas bra si lei ras”,
afir mou o par la men tar.

We ver ton ex pli ca que as con tri bui- 
ções ao “Sis te ma S” fo ram ins ti tuí das
no tex to cons ti tu ci o nal co mo con tri- 
bui ções so ci ais. Por tan to, não po de ri- 
am ser al te ra das.
“Es ta mos pas san do por um mo men to
de cri se. Não me pa re ce cor re to que
uma ins ti tui ção com ta ma nha im por- 
tân cia co mo o Se brae dei xe de re ce ber
re cur sos”, res sal tou.

De acor do com a MP apro va da,
uma das prin ci pais fon tes de fi nan ci- 
a men to da Em bra tur se rá o Fun do
Ge ral de Tu ris mo (Fun ge tur), que pas- 
sa a re ce ber o adi ci o nal da ta ri fa de
em bar que in ter na ci o nal, an tes di re ci- 
o na do ao Fun do Na ci o nal de Avi a ção
Ci vil (FNAC).

A agên cia tam bém po de ser fi nan-
ci a da por con vê ni os, par ce ri as, acor- 
dos e con tra tos ce le bra dos com or ga- 
nis mos in ter na ci o nais. Ou tras fon tes
de re cur sos são a ven da e o alu guel de
bens mó veis e imó veis, as sim co mo a
ren da ob ti da com a dis tri bui ção e a
di vul ga ção da “Mar ca Bra sil” (por
meio de li cen ças de ces são de di rei tos
de uso).

1

2
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Gra va ti nha

No me fan ta sia?

“Sen ti men to ge ral é de frus tra ção”

Co bran ça (1)

Co bran ça (2)

Deus nos acu da
Três coi sas es tão a in co mo dar os bra si lei ros e au men- 

tar ain da mais a sen sa ção de an gús tia na ci o nal. A cri se
do co ro na ví rus, que se es pa lha co mo fo go em pa lhei ro,
a cri se po lí ti ca en tre os três po de res da Re pú bli ca e a cri- 
se econô mi ca que ex plo de a pro du ção e ar ras ta ao de- 
sem pre go mi lhões de tra ba lha do res. Dí vi da das em pre- 
sas mais afe ta das pe la pan de mia so ma R$ 900 bi lhões,
des se to tal, R$ 556 bi lhões são dí vi das com o sis te ma fi- 
nan cei ro na ci o nal, in for mou o di re tor de Fis ca li za ção
do Ban co Cen tral (BC), Pau lo Sou za.

On tem, o pre si den te Jair Bol so na ro man dou pa ra ca- 
sa mais um in te gran te da li nha de fren te da guer ra con- 
tra o covid19. Ele exo ne rou o se cre tá rio de Aten ção Pri- 
má ria à Saú de do Mi nis té rio da Saú de, Er no Harzheim.
Ime di a ta men te co lo cou no lu gar, o co ro nel do Exér ci to
Antô nio Él cio Fran co Fi lho. As mu dan ças fo ram as si na- 
das pe lo mi nis tro che fe da Ca sa Ci vil, Bra ga Net to, mas
sem a par ti ci pa ção do mi nis tro da Saú de, Nel son Tei ch.
Co mo se po de ver, ca da dia, o país é sur pre en di do com
so la van cos cu jo epi cen tro é o Pa lá cio do Pla nal to. É al go
ina cre di tá vel. A guer ra exi ge união na ci o nal e não dis- 
per são de for ças.

Quan to a cri se en tre o pre si den te e os go ver na do res
só apro fun da, num mo men to cru ci al pa ra al guém as su- 
mir a li de ran ça no com ba te à pan de mia. Os nú me ros de
mor tos e con ta mi na dos ex plo dem, en quan to as ce nas
de hor ro res saí das dos hos pi tais e dos ce mi té ri os nos
em pur ra, a to dos pa ra o pâ ni co. No Pla nal to, o pre si den- 
te mos tra mais dis po si ção pa ra cri ar en cren cas e apon- 
tar res pon sá veis pe la cri se do que as su mir a li nha de
fren te do com ba te. O dis cur so de ví ti ma do Con gres so e
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que ele mes mo apoi ou
ma ni fes ta ção pe lo fe cha men to, não con ven ce tal vez
nem tan to mais re cal ci tran tes se gui do res.

O go ver na dor de São Pau lo, João Do ria é o al vo prin ci- 
pal dos ata ques do pre si den te Jair Bol so na ro. On tem
abriu as ba te ri as con tra o mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es,
do STF, que bar rou a no me a ção do de le ga do Ale xan dre
Ra ma gem, ami go do clã Bol so na ro, pa ra a di re ção-ge ral
da Po lí cia Fe de ral. De que bra, Bol so na ro ata cou a im- 
pren sa: “Quer é bo tar no meu co lo a res pon sa bi li da de
por mor tes”. E cha mou João Do ria de “go ver na dor gra- 
va ti nha”. Dis se que o tu ca no es tá “po li ti za do” a pan de- 
mia, e acu sou mui tos go ver na do res de se apro vei tar da
si tu a ção pa ra des vi a rem re cur sos des ti na dos ao com ba- 
te da CO vid-19. Mas não no mi nou os que es ta ri am pra- 
ti can do cri me.

Em no vo em ba te com o go ver na dor tu ca no de São
Pau lo, João Do ria, Jair Bol so na ro o ape li dou de “go ver- 
na dor gra va ti nha, fa zen do po li ti ca lha em ci ma de mor- 
tos”, dis se, sem pro var a acu sa ção a acu sa ção de ta ma- 
nha gra vi da de.

Bol so na ro diz que usou no me fan ta sia em tes te de co- 
ro na ví rus: “Tal vez te nha pe ga do e nem sen ti”. Ex pli cou:
“Co lo quei no me fan ta sia por que na pon ta da li nha es tá
um ser hu ma no, não se sa be o que po de ser fei to se al- 
guém sou ber que é Jair Bol so na ro”.

Si tu a do em uma re gião sa ni ta ri a men te com pli ca da, o
Con sór cio Nor des te cri ou a Bri ga da da Saú de, com o ob- 
je ti vo de con tra tar 15 mil mé di cos, pa ra en fren tar o
convid19. A co or de na ção ci en tí fi ca es tá a car go do neu- 
ro ci en tis ta Mi guel Ni co le lis.

 

Do go ver na dor da Bahia, Rui Cos ta, pre si den te do
Con sór cio de Go ver na do res do Nor des te so bre a reu nião
com o mi nis tro da saú de Nel son Tei ch.

 
Pro mes sa do pre fei to Edi val do Jú ni or e de seu

pai, de pu ta do Edi val do Ho lan da, que co me ça
a ser re a li zar.

 
 

A Pra ça do Coha ser ma é uma lu ta de lon gos
anos. Re cen te men te, Edi val do Jú ni or cons- 
truiu um eco pon to no lu gar e pro me teu a pra- 
ça pa ra es te ano. O lo cal te rá aca de mi as pa ra

ido sos e pa ra jo vens; pis tas de co op e de ska te;
qua dra po li es por ti va, etc.

 
A ta xa de le ta li da de do co ro na ví rus no Bra sil es- 

ta va on tem em tor no de 7%, se gun do o Mi nis- 
té rio da Saú de. No Ma ra nhão es tá em 5,9%, se- 
gun do úl ti mo bo le tim da SES. Ain da é al ta,

por tan to não va ci le: fi que em ca sa.

Ao par ti ci par da vi de o con fe rên cia com o mi nis tro da
Saú de Nel son Tei ch (4ª fei ra), o se na dor We ver ton Ro cha
co brou ações do go ver no pa ra com ba ter o co ro na ví rus.
No Ma ra nhão, são mais de três mil ca sos, com 184 óbi- 
tos (on tem).

We ver ton dis se que o Mi nis té rio da Saú de pro me teu
100 lei tos ao Ma ra nhão, “mas até ago ra só en tre gou 20,
ain da as sim, sem res pi ra do res”, tui tou ele, que com ple- 
tou, clas si fi can do a ati tu de de “ab sur da”.

São Luís, sexta-feira, 1 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A pandemia do novo coronavírus está acarretando fortemente na economia brasileira
deixando um rastro de desemprego e dificuldades no trabalho informal

PA TRÍ CIA CU NHA

No Ma ra nhão

1º DE MAIO

Dia do trabalho sem
ter o que comemorar

T
o do dia ela ia pa ra o tra ba lho
em uma lo ja de con fec ções no
Ipa se. Ven de do ra, Vâ nia da
Cruz ga ran tia a eco no mia da

ca sa com um sa lá rio mí ni mo de la e
ou tro do ma ri do, au xi li ar de ser vi ços
ge rais. Mas ago ra tem ape nas o sa lá rio
do ma ri do.  Com as con sequên ci as
ruins pa ra a eco no mia não só do Bra- 
sil, mas de to do o mun do, tra zi das pe- 
la pan de mia da co vid-19, Vâ nia es tá
tem po ra ri a men te sem em pre go.

Com a cri se da pan de mia do no vo
co ro na ví rus e em ra zão das res tri ções
im pos tas que afe ta ram di re ta men te a
eco no mia, pe que nas, gran des e mé di- 
as e em pre sas se vi ram obri ga das a
ado tar uma sé rie de me di das al ter na- 
ti vas re la ti va men te aos seus em pre ga- 
dos, se ja co mo pre ven ção de sua qua- 
li da de de vi da, se ja pa ra as se gu rar o
em pre go.  Mas al gu mas de las aca bou
ten do que de mi tir. E pa ra tra ba lha dor
li be ral, is so fi cou ain da mais di fí cil.

As sim co mo ela, ou tros mi lha res se
vi ram de sam pa ra dos des de que as
me di das de iso la men to so ci al fo ram
re co men da das, o que im pac tou ne ga- 
ti va men te na vi da de to do mun do. No
tra ba lho in for mal tam bém não es tá
sen do di fe ren te. Ana Ma ria Cos ta, que
tra ba lha ven den do lan ches dis se que
as ven das caí ram pe la me ta de, uma
vez que mui ta gen te es tá cum prin do o
iso la men to so ci al. “Já que ro que is so
pas se pa ra as nos sas vi das vol ta rem
ao nor mal”.

Pa ra o pre si den te do Sin di ca to do
Co mér cio de Ven de do res Am bu lan tes
de São Luís, Jo sé de Ri ba mar Fer rei ra,
o se tor sen te o im pac to di an te do atu- 
al qua dro que pas sa o Bra sil. Ele e ou- 

tros mi lha res de am bu lan tes em to do
o Bra sil, pre ci sam en fren tar di a ri a- 
men te o ris co de con trair a do en ça,
por que pre ci sam es tar nas ru as pa ra
ga ran tir o pão de ca da dia. “A gen te
não po de fa zer qua ren te na, se não fi ca
sem tra ba lho, sem ter o que co mer”,
diz Jo sé de Ri ba mar.

Já que ro que is so pas se

pa ra as nos sas vi das

vol ta rem ao nor mal

Ou tra ca te go ria, a dos tra ba lha do- 
res do més ti cos, tam bém tem si do afe- 
ta da pe la cri se econô mi ca. A pre si- 
den te do Sin di ca to das(os) tra ba lha- 
do ras(es) do més ti cas(os) do Es ta do
do Ma ra nhão, Val de li ce de Je sus Al- 
mei da dis se que a Fe de ra ção Na ci o nal
das Tra ba lha do ras Do més ti cas es tá 
com uma cam pa nha,  “Cui da  de
QUEM cui da  de vo cê”, pa ra cons ci- 
en ti zar  os  pa trões  a não  de mi ti rem 
as tra ba lha do ras.  Se gun do ela, tem
tra ba lha do ras  que es tão de qua ren te- 
na  to tal e  ou tras  com re du ção  de jor- 
na da. “Tem  sim  ha vi do  de mis são,  
mas  tem pa trão  que es tá fa zen do  o
acor do da MP 936, com sus pen são  to- 
tal do con tra to  por  60 di as ou 90 di as,
ou o acor do  par ci al  de re du ção da
jor na da, jus ta men te  não  de mi tir as
tra ba lha do ras”, dis se Val de li ce.

A cri se do co ro na ví rus po de rá dei- 
xar até 12,6 mi lhões de sem pre ga dos e
pro vo ca rá con tra ção re cor de de qua- 
se 15% na ren da dos tra ba lha do res,
ca so o go ver no não am plie os ins tru- 
men tos de trans fe rên cia de ren da à

po pu la ção e de aju da a em pre sas pa ra
que man te nham em pre gos.  Os da dos
são de uma pes qui sa do Ibre/FGV
(Ins ti tu to Bra si lei ro de Eco no mia da
Fun da ção Ge tú lio Var gas). “Mes mo
com as me di das já anun ci a das pa ra
ga ran tir ren da ex tra a tra ba lha do res
for mais e in for mais, que so mam R$
170 bi lhões, a mas sa sa la ri al de ve cair
5,2%, re tra ção re cor de da sé rie ini ci a-
da em 2003. Sem es sas me di das, a
que da se ria de 10,3%”, cons ta tou o es-
tu do.

No Bra sil, a cri a ção ou fe cha men to
de va gas de tra ba lho é di vul ga da pe lo
go ver no com ba se do Ca das tro Ge ral
de Em pre ga dos e De sem pre ga dos
(Ca ged). En tre tan to, o go ver no sus-
pen deu a di vul ga ção des ses nú me ros
sob a jus ti fi ca ti va de que as em pre sas,
afe ta das pe las me di das de res tri ção
im pos tas pe lo com ba te à pan de mia,
dei xa ram de en vi ar os da dos.

12 mil pedidos de seguro-desemprego no  Maranhão

De acor do com o go ver no fe de ral a
pan de mia já ge rou 150 mil pe di dos de
se gu ro-de sem pre go a mais que em
2019.  De acor do com da dos di vul ga- 
dos pe la equi pe econô mi ca do go ver- 
no, 866.735 tra ba lha do res de ram en- 
tra da no pe di do do se gu ro-de sem pre- 
go en tre o co me ço de mar ço e a pri- 
mei ra quin ze na de abril de 2019.

Em 2020, no mes mo pe río do, fo ram
804.538, ou se ja, o nú me ro de pe di dos
já re ce bi dos é in fe ri or ao do ano pas- 
sa do. Po rém, o go ver no acre di ta que
pe lo me nos 200 mil tra ba lha do res que
fo ram de mi ti dos du ran te a pan de mia
ain da não de ram en tra da no be ne fí- 
cio.

Do Ma ra nhão, de acor do com Da- 
dos da Se cre ta ria Es pe ci al de Pre vi- 
dên cia e Tra ba lho do Mi nis té rio da
Eco no mia, em mar ço de 2019 os pe di- 

dos fei tos pe lo Ma ra nhão de se gu ro-
de sem pre go fo ram 7.359. Nes te ano,
em fe ve rei ro fo ram 6.150  e mar ço,
6.170. Os da dos de abril ain da não fo- 
ram con ta bi li za dos. Com es ses dois
me ses de da dos di vul ga dos, são mais
de 12 mil pe di dos de se gu ro-de sem- 
pre go pe di dos nos úl ti mos me ses.

São Pau lo re gis trou o mai or nú me- 
ro de pe di dos, com 77.121 so li ci ta- 
ções, se gui do por Mi nas Ge rais
(33.001) e Rio de Ja nei ro (20.661). Os
três es ta dos com mai or pro por ção de
re que ri men tos via web fo ram Ama zo- 
nas (99,6%), Rio Gran de do Nor te
(98,8%) e To can tins (98%).

Du ran te o mês de mar ço, es ta dos e
mu ni cí pi os fe cha ram as agên ci as do
Sis te ma Na ci o nal do Em pre go (Si ne).
 Em São Luís, a Se cre ta ria de Es ta do
do Tra ba lho e da Eco no mia So li dá ria,
por meio da co or de na ção Es ta du al do
Si ne, es tá tra ba lhan do de for ma re- 

mo ta com equi pe téc ni ca pa ra au xi li- 
ar os tra ba lha do res que pre ci sam ha- 
bi li tar o Se gu ro-De sem pre go.

Pa ra ter di rei to ao be ne fí cio, o tra-
ba lha dor de ve com pro var o vín cu lo
em pre ga tí cio, co mo em pre ga do do- 
més ti co, du ran te pe lo me nos 15 me- 
ses nos úl ti mos 24 me ses; de cla rar
que não es tá em go zo de be ne fí cio de
pres ta ção con ti nu a da da Pre vi dên cia
So ci al, ex ce to au xí lio-aci den te e pen- 
são por mor te; e que não pos sui ren da
pró pria de qual quer na tu re za su fi ci- 
en te à sua ma nu ten ção e de sua fa mí-
lia. O pra zo pa ra aná li se do re que ri-
men to é de 20 di as e o pa ga men to é
fei to, em mé dia, 30 di as após a so li ci- 
ta ção. Va le des ta car que os aten di-
men tos es tão sen do re a li za dos por e-
mail (se gu ro de sem pre go.si ne@se-
tres.ma.gov.br), via te le fo ne
(98)98814-8614 e atra vés das re des so-
ci ais da Se cre ta ria.

SAU LO DU AI LI BE

DA RE DA ÇÃO

Ins cri ções

MIRANDA DO NORTE

Polícia prende ciganos
com drogas e armas

MATERIAL APREENDIDO FOI LEVADO PARA DELEGACIA 

POLÍCIA CIVIL

Uma ação da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, com apoio
das equi pes das De le ga cia Re gi o nal de Ita pe cu ru Mi rim,
De le ga cia de Mi ran da do Nor te, De le ga cia de Var gem
Gran de e Equi pe da Se narc, com a pre sen ça dos cães –
k9, cum priu cin co man da dos de pri são tem po rá ria,
qua tro man da dos de bus ca do mi ci li ar e con fec ci o nou
três fla gran tes de cor ren tes da ação Po li ci al.

Os man da dos de pri são fo ram cum pri dos con tra pes- 
so as que se ri am che fes do gru po cri mi no so, e ou tras
pes so as que ti nham saí do re cen te men te do Pre sí dio de
Pe dri nhas. Os sus pei tos fo ram cap tu ra dos to dos pe los
cri mes de trá fi co de dro gas e as so ci a ção pa ra fins de trá- 
fi co.

A Ope ra ção Po li ci al foi re a li za da no Bair ro No vo, tam- 
bém co nhe ci do co mo Bair ro dos Ci ga nos, em Mi ran da
do Nor te.

O ma te ri al en tor pe cen te en con tra do nas re si dên ci as,
al vos da in ter ven ção po li ci al eram dos gru pos de ci ga- 
nos, que são li ga dos ao trá fi co de dro gas e de ar mas, ins- 
ta la dos em Mi ran da do Nor te, as sim co mo res pon sá veis
pe la dis tri bui ção do ma te ri al en tor pe cen te em to da re- 
gião, bem co mo li ga dos a ou tros cri mes, co mo re cep ta- 
ção, ame a ças, ho mi cí di os, as so ci a ção cri mi no sa.

SELETIVO

Itaú Unibanco oferece
250 vagas de emprego

OS CANDIDATOS VÃO PROSPECTAR E GERENCIAR  CLIENTES

DIVULGAÇÃO

A em pre sa de mei os ele trô ni cos de pa ga men to do
Itaú Uni ban co, Re de, es tá ofe re cen do 250 va gas de em- 
pre go des ti na das aos pro fis si o nais de ven das em to do o
Bra sil.

Os can di da tos se rão res pon sá veis por pros pec tar, ne- 
go ci ar e ge ren ci ar uma car tei ra de cli en tes. A Re de pro- 
cu ra pes so as com al gu ma ex pe ri ên cia em ven das.

Le van do em con ta o pe río do de qua ren te na, os pro- 
ces sos se le ti vos têm ocor ri do por vi de o con fe rên cia, de
for ma to tal men te di gi tal e sem con ta to fí si co.

O exe cu ti vo de ven das é o prin ci pal ca nal da em pre sa
com os cli en tes.

Os in te res sa dos em par ti ci par do pro ces so se le ti vo da
Re de, em pre sa do Itaú Uni ban co, de vem ca das trar cur- 
rí cu lo no si te e/ou via Lin ke din, até o dia 31 de de zem- 
bro de 2020. Po dem se ins cre ver can di da tos de ní vel
fun da men tal, mé dio e su pe ri or.

São Luís, sexta-feira, 1 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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MPMA pede aplicação de confinamento 
(lockdown) nos municípios da Ilha

E
m virtude do aumento dos 
casos do novo coronavírus 
e o colapso do sistema de 
saúde na rede pública e par-

ticular nos municípios de São Luís, 
São José de Ribamar, Raposa e Paço 
do Lumiar, o Ministério Público do 
Maranhão ajuizou nesta quinta-fei-
ra, 30, Ação Civil Pública (ACP), com 
pedido de tutela de urgência, solici-
tando ao Poder Judiciário que obri-
gue o Estado do Maranhão a cumprir 
regras mais rígidas de confinamen-
to na Ilha de São Luís. O objetivo é 
conter o avanço da doença e evitar 
novas mortes.

A ACP é assinada pelos titulares 
das Promotorias de Justiça de Defe-
sa da Saúde Maria da Glória Mafra 
Silva (São Luís), Márcio José Bezerra 
Cruz (São José de Ribamar), Reinal-
do Campos Castro Júnior (Raposa) 
e Gabriela Brandão da Costa Taver-
nard (Paço do Lumiar).

Eles destacam que, segundo o bo-
letim epidemiológico da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), desde a 
última terça-feira, 28, todos os 112 
leitos de UTI da rede estadual, exclu-
sivos para pacientes com Covid-19, 
estão ocupados. Mesmo com a pers-
pectiva de ampliação de leitos, com 
a criação de um hospital de campa-
nha no Multicenter Sebrae, o prazo 
final para a instalação é de 45 dias.

Os promotores de justiça destacam 
que, se a disseminação da doença 
não for controlada, a letalidade da 
população vulnerável será incon-
trolável. “O colapso do sistema de 
saúde nesta capital somente será 
postergado se houver um quadro de 
medidas não farmacológicas para a 
redução do contato social”.

Para isso, segundo os represen-
tantes ministeriais, a única solu-
ção cabível é reduzir gravemente o 
contato social na capital, que detém 
2.149 dos 2.804 casos positivos de 
Covid-19 no Maranhão.

“Como a ocupação dos leitos de 

UTI dedicados ao tratamento de Co-
vid-19 na rede estadual já ultrapas-
sou o marco de 80% estipulado pelo 
Poder Executivo estadual, sem que 
tenha sido decretado o confinamen-
to (lockdown), ante a urgência da 
questão, resta buscar a prestação 
jurisdicional para que seja deter-
minado liminarmente ao Estado do 
Maranhão estender a suspensão ex-
pressa a todas as atividades não es-
senciais à manutenção da vida e da 
saúde”, afirma a ACP.

PEDIDOS
Além do lockdown, foi 

pedida a aplicação de orienta-
ção e de sanção administrati-
va quando houver infração às 
medidas de restrição social, 
como o não uso de máscaras 
em locais de acesso ao público. 
Também foi pedida a extensão 
da suspensão das aulas da rede 
privada nos municípios reque-
ridos, segundo os parâmetros 
adotados para a rede estadual.

Outro pedido é a restri-
ção de veículos particulares nas 
rodovias estaduais na área ur-

bana dos quatro municípios da 

Ilha de São Luís e nas áreas do 

programa Nosso Centro. O Mi-

nistério Público solicitou que 

a Justiça determine aos quatro 
municípios que se abstenham 
de disciplinar as regras do dis-
tanciamento social de modo 
contrário ao Estado do Mara-
nhão.

Pede, ainda, que seja de-

terminado às equipes de vigi-

lância em saúde, guarda mu-

nicipal, agentes municipais de 

trânsito e outros agentes de fis-

calização municipais sobre o 

uso obrigatório de máscara em 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/MA torna público que no dia 19 de maio de 2020, às 14h00min, realizará Licitação na Modalida-
de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços, para eventual 
contratação de pessoas(s) jurídicas para prestação de serviços de manutenção de poços artesianos com 
reposição de peças e equipamentos para o município de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à 
espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente 
Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuitamen-
te ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações pelo telefone (098) 
3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 29 de 
abril de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 - SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/MA torna público que no dia 19 de maio de 2020, às 08h00min, realizará Licitação na Modalida-
de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de preços para futura, 
eventual e parcelada contratação(es) de empresa(s) para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva na frota de veículos leves, pesados, máquinas pesadas e motocicletas das 
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à 
espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente 
Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuitamen-
te ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações pelo telefone (098) 
3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 29 de 
abril de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/MA torna público que no dia 19 de maio de 2020, às 14h00min, realizará Licitação na Modalida-
de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços, para eventual 
contratação de pessoas(s) jurídicas para prestação de serviços de manutenção de poços artesianos com 
reposição de peças e equipamentos para o município de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decretos Municipais n° 005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei 
Complementar n° 123/2006 e suas alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei 
Complementar nº 155/2016 e o que couber a Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à 
espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente 
Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e retirado gratuitamen-
te ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.gov.br, maiores informações pelo telefone (098) 
3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedici@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 29 de 
abril de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago - Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - SRP. A Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/MA torna público que no dia 20 de maio de 2020, às 08h00min, realizará Licitação na Modalida-
de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para futura, 
eventual e parcelada Contratação de empresa para o fornecimento de peças mecânicas, motor e 
acessórios originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do 
município de Presidente Médici/MA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais n° 
005/2019 e nº 012/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/2006 e suas 
alterações dadas pela Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e o que couber a 
Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie.  O Edital e seus Anexos encontram-se a 
disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Avenida Santa 
Teresa, s/n, Centro, CEP: 65.279-000, Presidente Médici/MA, no horário das 08h00min às 12h00min, 
onde poderá ser consultado e retirado gratuitamente ou pelo sitio oficial www.presidentemedici.ma.-
gov.br, maiores informações pelo telefone (098) 3326-1116 ou pelo e-mail cpl2017presidentemedi-
ci@hotmail.com. Presidente Médici - MA, em 29 de abril de 2020. João Paulo Mouzinho do Lago - 
Pregoeiro Municipal - Portaria nº 006/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

São Luís, São José de Ribamar, Paço 
do Lumiar e Raposa. As agências e 
correspondentes bancários devem 
funcionar apenas para pagamen-
to de salários e benefícios assis-
tenciais. A organização das filas e o 
distanciamento social é de respon-
sabilidade dos estabelecimentos, 
sob pena de suspensão dos alva-
rás de funcionamento. O Ministé-
rio Público requereu o pagamen-
to de multa diária de R$ 100 mil, a 
ser paga por cada um dos aciona-
dos, em caso de descumprimento. 
família Bolsonaro à frente dos dois 
órgãos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE AUTORIZAÇÃO DO AJUIZAMENTO 
DE AÇÃO CONTRA A EQUATORIAL DESTINADA A REVI-
SÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
São Luís, MA – 01 de maio de 2020
O presidente da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO, 
Cristiano Barroso Fernandes, no uso de suas atribuições 
estatutárias, que lhe confere o art. 34 do Estatuto Social da 
ACM-MA, vem a público convocar todos os associados, em 
pleno gozo de seus direitos sociais, adimplentes, para a 
Assembleia Geral Extraordinária de autorização do ajuiza-
mento de ação contra a Equatorial destinada a revisão de 
contas de energia elétrica, no dia 05 de maio de 2020, em 
primeira chamada às 19h, através do link: https://us02web.-
zoom.us/j/83695379280.

Atenciosamente,
Cristiano Barroso Fernandes

Presidente da Associação Comercial do Maranhão
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AOS LEITORES 
As máquinas do Jornal Pequeno param 
nesta sexta-feira, feriado do trabalhador, 
e consequentemente o JP não circula 
neste sábado, voltando no domingo à 
circulação normal.
A diretoria

Acordo Guedes-Alcolumbre destina R$ 60 bilhões 
para estados e municípios; 609 milhões para o MA

PARA FREAR ‘TEIMOSOS’ E BARRAR 
AVANÇO DO VÍRUS, RUA GRANDE 
AMANHECE BLOQUEADA

Os relógios marcavam 8h nessa quinta-feira (30) e a Rua Grande já estava abarrotada de pessoas. Mas o cenário era diferente, 
com a presença de 80 policiais militares e cones nos seus principais acessos, em cumprimento à medida que o governador 
Flávio Dino havia anunciado, catorze horas antes, de bloquear a via. Isso porque a população vem cometendo erros básicos 
no protocolo de prevenção e contenção da doença que assola o mundo e no Maranhão já acomete mais de três mil pessoas. 

PÁG.5

Combate ao coronavírus

Cotação – Comercial C. R$ 5,4363| V. R$ 5,438 – Turismo C. R$ 5,41 | V. R$ 5,73 – Euro C. R$ 5,9913 V. R$ 5,9942– Libra C. R$ 6,8889| V. R$ 6,8939 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar   – 0:52 4,6 m |  1ª Baixamar – 7:13 1,8 m  |  2ª Preamar– 13:19 4,8 m  |  2ª Baixamar– 20:02 1,3 m
Loteria –  Quina –   5258 (30/04/2020) – 04-11-44-57-70 |  Dia de Sorte – 297 (30/04/2020)  Mês:  ABRIL - 10-13-14-15-20-23-29
Timemania – 1478 (30/04/2020)– GUARANI/SP –  19-21-32-33-42-45-66 |   Dupla Sena – 2072 (30/04/2020)  – 1º:  05-06-10-25-27-46 |  2º:  02-06-16-30-38-40

TEMPO –  Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

23° – 29°
Manhã Tarde Noite

 PÁG.2

Maranhão 
registra 784
pessoas 
recuperadas, 
316 novos 
casos e 204 
óbitos

1 milhão
de pessoas
curadas 
do novo 
coronavírus
no mundo 
inteiro

Procon/MA 
multa Caixa 
em mais de R$ 
1 milhão por
aglomerações 
durante 
pandemia

Sai resultado 
de simulado
online 
realizado
pela  
Secretaria
da Educação

 PÁG.12  PÁG.12 PÁG.9   PÁG.9

SUPERMERCADOS, FARMÁCIAS, SERVIÇOS 
ESSENCIAIS ININTERRUPTOS, PORTOS E
INDÚSTRIAS ESTÃO FORA DA DECISÃO
JUDICIAL DE LOCKDOWN EM SÃO LUÍS,
RIBAMAR, RAPOSA E PAÇO DO LUMIAR
Supermercados, farmácias, serviços essenciais, serviços ininterruptos, como portos 
e indústrias que trabalhem em turnos de 24h, estão fora da decisão
judicial de lockdown em São Luís, Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar tomada, nessa 
quinta-feira, 30, pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos. Ele acatou Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual e determinou que o Governo do Estado adote regras mais rígidas de 
confinamento em toda a Região Metropolitana de São Luís. O magistrado enumera 
medidas não farmacológicas contra a disseminação do vírus causador da Covid-19, 
o lockdown, que deve valer inicialmente pelo prazo de 10 dias, a partir do próximo 
dia 05 de maio.  PÁG. 3

Rua Grande amanheceu ontem (30) com cones em seus 
principais acessos, e monitorada por 80 policiais militares

 Com o bloqueio, só deve transitar pela via quem estiver 
usufruindo de algum serviço essencial

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Justiça impõe medida
aos bancos para acabar 
com aglomerações e 
evitar proliferação
do coronavírus
Os bancos no Maranhão terão que adotar medidas 
para impedir aglomerações no atendimento enquanto 
durar a pandemia do coronavírus. A decisão é do juiz 
Douglas Martins e atende a uma iniciativa do deputado 
Duarte Júnior, por meio do Instituto Brasileiro de 
Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec). 

PÁG.3

Leitos do HTO e Carlos 
Macieira  são destinados 
para reforçar atendimento 
a casos de Covid-19
                               

PÁG.4 
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“Quando se trata de segredos e poder, 

nunca se pode dizer ao certo de que lado 
cada um está”.

(Dan Brown)

Sobe
O Governo do Maranhão tem 
contado com a parceria de 
empresas e instituições para 
combater o coronavírus, como 
o Instituto Brasileiro de Estudo 
e Defesa das Relações de 
Consumo (IBEDEC-MA), que 
esta semana reverteu a quantia de 
R$ 90.300,00 para fortalecimento 
das ações.A quantia é resultado 
de compensação financeira, com 
doação integral para a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES).

Desce
A Caixa Econômica Federal foi 
multada em R$ 1.022.679,60 
por aglomerações, durante a 
pandemia, descumprindo as 
normas de contenção à Covid-19 
impostas pelo Governo do Estado, 
por meio do Decreto.A sanção 
é referente a irregularidades em 
quatro agências localizadas em 
São Luís.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

   www.jornalpequeno.com.br   |   redacao@jornalpequeno.com.br   |   comercial: publicacaojp@gmail.com

H. M. BOGÉA & CIA. LTDA.  |  End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa  |  Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa  |  Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa

Recepção: 3261-8000/8005  |  Assinatura e Classificado: 3261-8011  |  Redação: 3261-8008/8021/8022/8023  |  Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004  |  Financeiro: 3261-8010/8006  |  Comercial: 3261-8002/8012  |  JP Turismo: 3261-8003  |  Fax: 3232-0808/3232-3231

TELEFONES

Assinatura Mensal: R$ 40,00  |  Assinatura Trimestral: R$ 120,00  |  Assinatura Semestral: R$ 240,00  |  Assinatura Anual: R$ 480,00

anosJP

Acordo Guedes-Alcolumbre 
destina R$ 60 bilhões
para estados e municípios; 
609 milhões para  o Maranhão
Dos R$ 120 bilhões de impacto 
previsto com a nova proposta 
de socorro financeiro a estados 
e municípios, R$ 60 bilhões 
vão direto do caixa do Tesouro 
para o caixa de estados e 
municípios, como registrado 
pelo site O Antagonista. 
Caberá ao Maranhão o valor de 
R$ 609.975.915,74.
O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, em seu relatório 
divulgado hoje, 30, propõe 
uma forma de partilha desse 
montante, com base em acordo 
fechado com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.
A proposta é que R$ 10 
bilhões sejam repassados 
exclusivamente para ações de 
saúde pública e de assistência 
social no âmbito da pandemia 
do novo coronavírus, sendo R$ 
7 bilhões aos cofres de estados 
e do Distrito Federal e R$ 3 
bilhões aos dos municípios.
“Esses recursos poderão 
ser usados, inclusive, na 
contratação e pagamento de 
pessoal ligado ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) e ao 
Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS)”, diz o texto.
O rateio levará em conta a taxa 
de incidência da Covid-19 — 
que mede o número de novos 
casos da doença — e/ou o 
tamanho da população.
“Supostamente, quando a taxa 
de incidência é muito alta é 

mais provável que o sistema de 
saúde colapse, levando à falta 
de leitos, respiradores e demais 
equipamentos. Esses são os 
locais onde devemos atuar 
com mais presteza. (…) Ao 
mesmo tempo, a distribuição 
de acordo com a população 
tem por objetivo privilegiar 
os entes que, potencialmente, 
terão maior número absoluto 
de infectados e doentes”, diz 
o texto.
O restante do valor que 
vai direto para o caixa de 
governadores e prefeitos (R$ 
50 bilhões) será dividido 
igualmente para os estados (R$ 
25 bilhões) e os municípios 
(R$ 25 bilhões).
Nesse caso, a distribuição 
será feita segundo a regra 
de proporção, levando em 
consideração critérios mistos, 
como as perdas de ICMS e de 
ISS causadas pela pandemia e 
o número de habitantes.
“Mais uma vez, a composição 
entre vários critérios teve o 
objetivo de atenuar as grandes 
perdas que os maiores 10 
Estados e Municípios tiveram, 
mas também o de garantir que 
o recurso chegue até o menor 
dos municípios, amenizando o 
sofrimento de cada brasileira 
e cada brasileiro deste nosso 
imenso e desigual País”, diz o 
texto. A ideia de Alcolumbre é 
votar a proposta no sábado. 

(O ANTAGONISTA)

O nosso abraço desta sexta-feira 
vai para todos os trabalhadores 
do Maranhão, que celebram neste 
dia 1º de maio o seu dia de tantas 
lutas. Parabéns e muita saúde a 
todos! 

• Monte de gente nas ruas! O 
Bozo é contra isolamento. Sinistro 
da Saúde não fala nada. E o país 
fica enlouquecido! @jose_simao

• Bolsonaro não quer saber o 
número de mortos por Covid 
pois “não é coveiro”, mas quer 
saber os relatórios da PF sem ser 
Delegado. @RubinhoNunesMBL

• Ministro Nelson ‘Rubens’ Teich 
em coletiva: “Neste momento, 
ninguém está pensando em 
flexibilizar nada”.Bolsonaro agora 
em live: “Todo o esforço dos 
governadores para achatar a curva 
foi inútil. As pessoas querem 
voltar a trabalhar”. @OskarSays

• Maranhão decretando lockdown 
em São Luiz. Com UTIs acabando 
em outras capitais como Rio e São 
Paulo, duvido que seja a única. 
Pode se preparar. @oatila

• Sobre a decisão judicial de 
lockdown (bloqueio) da Ilha de 
São Luís, é importante destacar 
que SUPERMERCADOS 
CONTINUARÃO ABERTOS 
e abastecidos, pois as cargas 
seguirão entrando na ilha. Nada 
de correr para supermercados. @
RodLago

GIL MARANHÃO

O vice-líder do MDB na Câmara, 
deputado federal Hildo Rocha 
(MA), cobrou apreciação em 
regime de urgência de projetos 
de leis que tramitam na Casa que 
criam adicional de insalubridade 
para os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e Agentes de 
Combate às Endemias (ACE). 
Atualmente, tramitam na Câmara 
cinco projetos que tratam do 
tema.
O assunto foi tratado esta semana 
durante live promovida pela 
Confederação Nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate às Endemias 
(Conacs), coordenada pela 
presidente da entidade, Hilda 
Angélica, com a participação de 
vários convidados de todo o País.
O parlamentar participou 
na condição de parlamentar 
maranhense da Frente 
Parlamentar dos Agentes 
Comunitários de Saúde da 
Câmara dos Deputados. No 
debate, ele discorreu sobre 
projetos e levou ao conhecimento 
da categoria, que apresentou 
requerimentos de urgência, para 
serem analisados diretamente 
pelo plenário, os principais 
projetos de leis que tratam sobre 
o adicional de insalubridade.
Segundo Hildo, por se tratar de 
propostas que versam sobre o 
mesmo tema, todos os projetos 
poderão ser apensados ao 
PL 1402/2020, do deputado 
Luiz Nishimori (PL-PR), que 
determina direito a adicional de 
insalubridade em grau máximo, 
que é de 40%, a todos os Agentes 
de Saúde e Agentes de Combate 
às Endemias, envolvidos nas 
ações de combate ao novo 
coronavírus, por ter sido o 
primeiro a dar entrada na mesa da 
Câmara dos Deputados.
CRISE SANITÁRIA
Na opinião do deputado, 
“o trabalho realizado pelos 
Agentes Comunitários 
de Saúde e os Agentes de 
Combate às Endemias é 
extremamente importante e, 

diante da grave crise sanitária, 
que hora vivenciamos, o 
papel desempenhado por 
esses profissionais torna-se 
ainda mais relevante e muito 
mais perigoso agora do que 
em tempos normais. Então, 
apresentei o requerimento a fim 
de que possamos aprovar, com a 
máxima brevidade, as propostas 
que melhoram as condições de 
trabalho desses profissionais”, 
disse.“O pagamento do adicional 
de insalubridade é justo. Se eles 
fossem celetistas já estariam 
recebendo um acréscimo de 
40% nos seus salários a título 
de adicional de insalubridade”, 
completou.
Rocha explicou que apesar 
das propostas criarem novas 
despesas para o Governo 
Federal, gerando impacto 
financeiro sem previsão legal, 
essa questão pode ser contornada 
por meio da alocação dessas 
despesas no Orçamento de 
Guerra. “As propostas aumentam 
despesas para o Governo 
Federal que não estão previstas 
no orçamento de 2020, mas 
podemos contornar essa barreira 
legal incluindo essas despesas 
dentro do Orçamento de Guerra 
previsto na PEC 19/2020. 
Portanto, por se tratar de gastos 
voltados para o combate à 
pandemia do coronavírus, 
esses gastos se enquadram 
no Orçamento de Guerra”, 
acentuou.

CAPACITAÇÃO E EPIS
O deputado ainda informou 
que logo no início da crise 
do coronavírus solicitou ao 
Ministro da Saúde a realização de 
capacitação dos ACS e dos ACE 
para o trabalho de combate ao 
coronavírus. “O trabalho exercido 
pelos Agentes Comunitários de 
Saúde e os Agentes de Combate às 
Endemias, nesse grave momento, 
é extremamente importante. 
São eles que diariamente estão 
em sintonia com a população 
realizando as ações de promoção 
da saúde e fazendo a prevenção 
das doenças. É necessário que 
eles estejam bem equipados 
e treinados para as atividades 
específicas exigidas por essa nova 
realidade que se impõe no nosso 
país”, citou.
Para ele, é inadmissível que a 
categoria seja obrigada a comprar 
os seus próprios Equipamentos 
de Proteção Individual. 
“Esses equipamentos devem 
ser entregues pelo governo. 
Infelizmente, em razão da grande 
demanda mundial, os pedidos 
ainda não foram entregues. 
Infelizmente os agentes estão 
se expondo a riscos porque 
trabalham sem as condições 
adequadas, isso é temeroso. 
Vou levar essas demandas ao 
presidente Jair Bolsonaro e 
reforçar os pedidos já feitos por 
mim ao Ministério da Saúde”, 
concluiu.

Crise sanitária
Hildo cobra votação de projetos de 
gratificação por insalubridade para 
Agentes Comunitários de Saúde

***Os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão reúnem-se 
por videoconferência (com transmissão ao vivo pelo canal TRE-MA do 
Youtube) para julgamentos de processos em maio de 2020 nos dias 4, 5, 7, 
11, 12 e 14, às 16h e nos dias 8 e 15 às 9h.

*** As pautas de julgamento ficam disponíveis na guia “serviços 
judiciais” do endereço eletrônico www.tre-ma.jus.br.

*** Por videoconferência será a principal forma de realização das sessões 
de julgamentos do TRE-MA até que as medidas de prevenção e combate 
ao Covid-19 estiverem em vigor no estado.

TCE começa a fiscalizar aplicação 
de recursos destinados ao Estado e 
municípios para enfrentar Covid-19
Já está em vigor a resolução do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MA) que estabelece 
mecanismos de acompanhamento 
da utilização dos recursos 
destinados ao Estado e municípios 
maranhenses para emprego em 
ações de prevenção e combate 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19). As ações alcançam 
tanto recursos federais como 
estaduais e dos próprios 
municípios.
Aprovadas na sessão do Pleno de 
quarta-feira (29), as medidas vão 
permitir ao Tribunal acompanhar, 
ao longo do período de decretação 
do estado de calamidade, as 
atividades dos entes fiscalizados, 
com o objetivo de examinar 
a legalidade e a legitimidade 
dos atos de gestão diretamente 
relacionado a ações de combate à 
Covid-19 e suas consequências.
Para atingir esse objetivo, os 

auditores do TCE irão desenvolver 
uma série de atividade, 
com base na comunicação 
preferencialmente eletrônicas com 
os gestores estaduais e municipais 
que realizam atos de gestão 
emergenciais em face da crise, 
com vistas a acompanhar as ações 
governamentais adotadas para o 
combate à pandemia.
De acordo com o secretário de 
Fiscalização, Fabio Alex Melo, 
as atividades de fiscalização vão 
levar em conta elementos como: 
publicações dos fiscalizados 
em diário oficial; dados e 
informações constantes de sistema 
informatizados, em especial o 
Portal de Transparência; dados e 
informações constantes de sistema 
informatizados utilizados e 
disponibilizados por outros órgãos 
públicos, sejam estes de controle 
ou não; editais de licitações, 
extratos de contratos, convênios, 

ajustes ou outros instrumentos 
congêneres, entre outros.
“Mesmo notícias veiculadas pela 
mídia sobre eventuais práticas 
de irregularidades, corrupção, 
desvios de recursos públicos 
e ineficiência na prestação de 
serviço por parte dos fiscalizados 
serão levados em consideração, 
desde que originadas de fontes 
reconhecidamente confiáveis”, 
explicou o secretário.
Uma vez constatadas evidências 
de irregularidades, a própria 
Secretaria de Fiscalização 
representará ao TCE, para a 
adoção das medidas saneadoras. 
Além disso, cada relatório 
sempre que evidenciar ações 
potencialmente danosas será 
compartilhado com os órgãos 
integrantes da Rede de Controle 
para ações coordenadas nos 
limites de competência de cada 
órgão.

A Ambev doou 20 mil frascos de 
álcool em gel de produção própria 
a municípios do Maranhão. O 
produto, garantido pelo senador 
Weverton Rocha (PDT) com a 
intenção de ajudar no combate ao 
novo coronavírus (covid-19), será 
encaminhado às prefeituras.
A distribuição deve começar no 
início da próxima semana em 
paralelo às ações já promovidas 
pela Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão, como 
a distribuição de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs), 
colchonetes para famílias 

desabrigadas, cestas básicas e 
álcool (líquido e em gel). 
Para o presidente da Famem, 
Erlanio Xavier, a doação da 
Ambev mediada pelo senador dá 
reforço às prefeituras nas ações 
contra o coronavirus. “Esse 
produto será usado principalmente 
por profissionais de saúde da 
família, nas unidades de atenção 
básica e postos de saúde de 
nossas cidades, disponibilizado 
para garantir a saúde e segurança 
das ações daqueles que estão na 
linha de frente do combate a esse 
vírus”.

Fiscais da Unidade Regional 
(UR) da Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do 
Maranhão (AGED/MA) de 
Balsas realizaram, nesta semana, 
a vistoria em casas de revenda, 
estabelecimentos e prestadores 
de serviços na aplicação de 
agrotóxicos. Quatro revendas 
no município de Balsas e um 
prestador de serviço aéreo 
de aplicação de agrotóxicos 
foram vistoriados e nenhuma 

irregularidade foi encontrada.
O gestor da UR da Aged em 
Balsas, Eugênio Pires, explicou 
que o foco da fiscalização foram 
os estabelecimentos e prestadores 
de serviço de aplicação de 
agrotóxicos que estão registrando 
ou renovando seus registros de 
suas empresas junto a Aged para 
comercializar os defensivos 
agrícolas aos produtores rurais e 
evitar o desabastecimento destes 
produtos.

Investimento garante água para mais
de 4 mil pessoas em Imperatriz
O Governo do Estado do 
Maranhão entregou, na quarta-
feira (29), aos moradores da Vila 
Macêdo, em Imperatriz, um novo 
Sistema de Abastecimento de 
Água para cerca de 4.500 pessoas. 
Essa foi uma ação do Programa 
Água Para Todos que, desta vez, 
contou também com a parceria da 
Agência Executiva Metropolitana 

do Sudoeste Maranhense 
(AGEMSUL) e da Secretaria de 
Estado de Cidades (Secid).
A Companhia de Saneamento do 
Maranhão (Caema) vai administrar 
o sistema. A ordem de serviço para 
início da perfuração e montagem 
do sistema foi assinada em 6 de 
dezembro do ano passado.
O Sistema foi construído 

pela AGEMSUL e entrou em 
funcionamento em fevereiro 
deste ano. A empresa realizou a 
perfuração e montagem de um 
poço tubular profundo e implantou 
a rede de distribuição de água e as 
ligações domiciliares. A produção 
é de até 40 mil litros de água por 
hora, o que garante mais segurança 
hídrica para a população.

Ambev doa 20 mil frascos de álcool 
em gel a prefeituras do Maranhão

Aged vistoria revendas e prestadores de
serviços de aplicação de agrotóxicos em Balsas

Hildo Rocha participou de live promovida pela Conacs

Rapidinhas

Havia, na revista ‘Pais e Filhos’, 
um espaço de Pedro Bloch, 
pediatra e teatrólogo, de coisas 
engraçadas que as crianças 
diziam.
Essas historinhas são verdadeiras:
Uma menina estava conversando 
com a sua professora.
A professora disse que era 
fisicamente impossível que uma 
baleia engula um ser humano 
porque apesar de ser um mamífero 
muito grande, a sua garganta é 
muito pequena.
A menina afirmou que Jonas foi 
engolido por uma baleia.
Irritada, a professora repetiu 
que uma baleia não poderia 
engolir nenhum ser humano; era 
fisicamente impossível.
A menina, então disse:
- Quando eu morrer e for ao céu, 
vou perguntar ao Jonas.
A professora lhe perguntou:
- E o que vai acontecer se Jonas 
tiver ido ao inferno???
A menina respondeu:
- AÍ A SENHORA PERGUNTA!!!
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Informe JP

Miudinhas
• O Ministério da Saúde anunciou ontem (30) que o Brasil registrou 
7.218 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, 
elevando o total de contaminações a 85.380.

• Segundo os dados, o número de infectados sofre um crescimento 
de 9% em relação ao balanço do dia anterior. Com o novo recorde, 
o Brasil supera a quantidade de contágios registrados na China, que 
tem 83.944, conforme a última atualização da Universidade Johns 
Hopkins.

• O Brasil já havia passado a China, onde o vírus surgiu, em número 
total de mortes na última terça (28).

• Na ocasião, o país bateu um novo recorde de vítimas registradas em 
um dia, com 474 óbitos, com um total de 5.017 mortes por Covid-19.

Negacionismo de Bolsonaro
Em entrevistas à imprensa, o governador Flávio Dino afirmou que 
há um mês e meio o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da 
Saúde, Henrique Mandetta, disseram que o Maranhão iria receber kits 
de 20 leitos de UTI.
“Sabemos que é insuficiente, mas é uma ajuda, colocamos isso no 
planejamento. Chegaram os 20 leitos, porém, incompletos, sem os 
respiradores. Fica difícil trabalhar assim”, salientou Dino.
O governador disse que o presidente continua no paradigma do 
negacionismo, sendo o principal sabotador das medidas preventivas no 
país. “A tragédia brasileira seria ainda maior se os governadores não 
tivessem tido a firmeza de manter uma agenda preventiva”, assegurou.
Flávio Dino destacou, ainda, a falta de planejamento e coordenação 
– que exigiria abandonar o negacionismo – e ainda a falta de 
coordenação logística para garantir o abastecimento dos estados.
“Alguns colegas governadores estão há semanas com leitos prontos, 
mas que não funcionam porque estão sem todos os equipamentos. 
Não é possível que o Governo Federal que detém a prerrogativa 
constitucional de fazer as relações exteriores não garanta suprimentos 
nessa emergência sanitária”, concluiu Flávio Dino.

Lucro dos bancos
O senador Weverton, líder da 
bancada do PDT no Senado, 
anunciou nas suas redes sociais:
“Apresentei um projeto de 
lei propondo o aumento da 
contribuição social sobre o lucro 
líquido dos bancos de 20% para 
50%. Chegou a hora dos bancos, 
que lucram cifras absurdas todos 
os anos, ajudarem o Brasil. 
Vamos juntos”!
Caminhada suicida
A senadora Eliziane Gama, 
líder do partido Cidadania no 
Congresso Nacional, usou o 
Twitter para protestar:
“O governo demitiu, nesta 
quinta-feira, o comando de 
fiscalização do Ibama, estrutura 
de excelência do Estado 
brasileiro para preservação de 
áreas indígenas. Os destruidores 
do meio ambiente estão em 
festa. A cada dia o governo se 
supera. Essa caminhada suicida 
contra o meio ambiente não 
pode continuar”.
Bloqueio na Rua 
Grande
O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, postou no Twitter 
fotos da Rua Grande, logo no 
começo da manhã dessa quinta-
feira:
“É isto, meus amigos! A Rua 
Grande amanheceu totalmente 
#bloqueada, tanto nas duas 
extremidades quanto nas 
transversais. Chega de bater 
perna em tempos de #pandemia! 
Agradecemos à Polícia Militar 
que está coordenando toda a 
ação no centro da cidade”.
Aluguel de hotéis (I)
Também com postagem no 
Twitter, o deputado Adriano 
Sarney (PV) sugeriu ontem (30) 
que o governo alugue hotéis para 
abrigar pessoas com sintomas da 
Covid-19 que, atualmente, estão 
sendo mandadas para tratar-se 
em casa.
Segundo ele, seria interessante 
que houvesse supervisão médica 
do tratamento desses doentes, 
o que não é possível para 
muitos que estão em isolamento 
domiciliar.
Aluguel de hotéis (II)
“Sugiro que o governo não 
mande as pessoas que procuram 
as UPAs com sintomas graves 
como falta de ar e pneumonia 
de volta para casa. Que alugue 
os HOTÉIS e supervisione essas 
pessoas”, opinou Adriano no 
Twitter.
Para o deputado, confinando os 
doentes em hotéis, o governo 
também teria certeza de que 
eles estariam cumprindo o 
isolamento corretamente. Além 

de ajudar na recuperação de um 
dos setores mais atingidos pela 
pandemia do novo coronavírus.
Mapa completo
No Portal, deverão ser 
informados o orçamento 
detalhado de todas as receitas, 
despesas referentes aos gastos 
com ações de saúde para o 
combate ao Covid-19, incluindo 
os repasses de recursos do 
Estado e da União.
Além disso, deverá ser divulgada 
a listagem das ações realizadas, 
número de leitos hospitalares 
ocupados e disponíveis para 
atender pacientes diagnosticados 
com a doença, número de 
testes realizados, índice total 
de pessoas infectadas, óbitos 
registrados, quantidade total de 
profissionais da saúde que estão 
trabalhando no combate ao novo 
coronavírus e quantos testaram 
positivo ao vírus.
Mudanças no 
requerimento de 
pensões (I)
O Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado mudou a 
forma de solicitação de pensões 
por morte. Agora, o benefício 
precisa ser requerido por e-mail.
A medida é parte das ações do 
Iprev no sentido de resguardar a 
saúde dos servidores estaduais 
e do público atendido pelo 
Instituto. 
Para evitar aglomeração de 
pessoas e diminuir as chances de 
contágio pelo novo Coronavírus, 
o Iprev já havia suspendido, 
temporariamente, o atendimento 
presencial aos servidores e o 
recebimento de documentos em 
papel.
Mudanças no 
requerimento de 
pensões (II)
A partir de agora, para solicitar 
a pensão, é preciso enviar 
um email para o endereço 
atendimento.dprev@iprev.
ma.gov.br, especificando, no 
título da mensagem, o tipo de 
benefício requerido – solicitação 
de pensão para viúvo ou 
solicitação de pensão para filho 
maior inválido, por exemplo. 
No corpo do e-mail, deve 
constar o nome completo 
da pessoa que está pedindo 
o benefício, o motivo da 
solicitação, o endereço e telefone 
para contato com o requerente, 
entre outras informações.
O modelo completo da 
mensagem para solicitar o 
benefício está disponível no site 
do Iprev (www.iprev.ma.gov.br).

Juiz determina que governo decrete ‘lockdown’ 
em São Luís por dez dias a partir de 5 de maio

O juiz da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos da Ilha de 
São Luís, Douglas de Melo 
Martins, acatando Ação Civil 
Pública (ACP) proposta pelo 
Ministério Público Estadual, 
determinou, nessa quinta-feira 
(30), que o Governo do Maranhão 
adote regras mais rígidas de 
confinamento em toda a Região 
Metropolitana de São Luís.
Na sentença, o magistrado 
explica que o objetivo é conter 
o avanço do novo coronavírus e 
evitar novas mortes. Ao final do 
despacho, o juiz enumera medidas 
não farmacológicas contra a 
disseminação do vírus causador 
da Covid-19, o lockdown, que 
deve valer inicialmente pelo prazo 
de 10 dias, a iniciar-se no dia 
05/05/2020.
A decisão atende ação do 
Ministério Público, que usou 
como um dos principais 
argumentos a ocupação total 
dos leitos de UTI disponíveis na 
Capital, o descontrole de boa parte 
da população de estar transitando 
pelas vias públicas e desrespeitos 
de empresas em atender os 
decretos já baixados pelo Governo 
do Estado.
São estas as principais 
determinações do magistrado:
Suspensão expressa de todas 
as atividades não essenciais 
à manutenção da vida e da 
saúde, trazendo rol exaustivo 
das atividades essenciais que 
ficariam excepcionadas dessa 
suspensão, tais como alimentação, 
medicamentos e serviços 
obrigatoriamente ininterruptos 
(portos e indústrias que trabalhem 
em turnos de 24h);
Limitação adequada das reuniões 
de pessoas em espaços públicos 
ou abertos ao público;
Regulamentação do 
funcionamento dos serviços 
públicos e atividades essenciais, 
tais como bancos e lotéricas 
exclusivamente para pagamento 
de renda básica emergencial, 
salários e benefícios sociais, 
prescrevendo-se lotação máxima 
excepcional nesses ambientes e 
organização de filas;
Vedação de circulação de veículos 

particulares, salvo para compra 
de alimentos ou medicamentos, 
para transporte de pessoas 
para atendimento de saúde ou 
desempenho de atividades de 
segurança ou no itinerário de 
serviços considerados como 
essenciais por Decreto Estadual;
Vedação de entrada/saída de 
veículos da Ilha, por 10 dias, salvo 
caminhões, ambulâncias, veículos 
transportando pessoas para 
atendimento de saúde, veículos 
no desempenho de atividades 
de segurança ou no itinerário de 
serviços considerados essenciais 
por Decreto Estadual;
Adoção de medidas de orientação 
e de sanção administrativa quando 
houver infração às medidas de 
restrição social, como o não uso 
de máscaras em locais de acesso 
ao público, conduta análoga aos 
crimes de infração de medida 
sanitária preventiva (art. 268 do 
CP);
Extensão da suspensão das aulas 
da rede privada nos municípios 
de São Luís, Paço do Lumiar, 
São José de Ribamar e Raposa, 
segundo os parâmetros adotados 
para a rede estadual;
A Ação Civil Pública (ACP) 
é assinada pelos titulares das 
Promotorias de Justiça de Defesa 
da Saúde Maria da Glória Mafra 
Silva (São Luís), Márcio José 
Bezerra Cruz (São José de 

Ribamar), Reinaldo Campos 
Castro Júnior (Raposa) e Gabriela 
Brandão da Costa Tavernard 
(Paço do Lumiar).
Eles destacam que, segundo 
o boletim epidemiológico da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), desde a última terça-feira 
(28), todos os 112 leitos de UTI 
da rede estadual, exclusivos 
para pacientes com Covid-19, 
estão ocupados. Mesmo com 
a perspectiva de ampliação 
de leitos, com a criação de 
um hospital de campanha no 
Multicenter Sebrae, o prazo final 
para a instalação é de 45 dias.
Os promotores de justiça 
destacam que, se a disseminação 
da doença não for controlada, 
a letalidade da população 
vulnerável será incontrolável. “O 
colapso do sistema de saúde nesta 
capital somente será postergado se 
houver um quadro de medidas não 
farmacológicas para a redução do 
contato social”.
Para isso, segundo os 
representantes ministeriais, a 
única solução cabível é reduzir 
gravemente o contato social na 
capital, que detém a maioria dos 
casos positivos de Covid-19 no 
Maranhão.
“Como a ocupação dos leitos 
de UTI dedicados ao tratamento 
de Covid-19 na rede estadual 
já ultrapassou o marco de 80% 

estipulado pelo Poder Executivo 
estadual, sem que tenha sido 
decretado o confinamento 
(lockdown), ante a urgência da 
questão, resta buscar a prestação 
jurisdicional para que seja 
determinado liminarmente ao 
Estado do Maranhão estender 
a suspensão expressa a todas 
as atividades não essenciais à 
manutenção da vida e da saúde”, 
afirma a ACP.
ESTRANGULAMENTO
No seu despacho, o juiz Douglas 
de Melo Martins destacou que 
as medidas de isolamento e 
distanciamento social já adotadas 
pelo Governo do Maranhão 
não estão surtindo efeito e, 
como resultado, estão causando 
“estrangulamento tanto da rede 
pública, quanto da rede privada 
de saúde.
“Para o presente momento as 
medidas de distanciamento social 
estão se mostrando ineficazes 
para contenção da propagação 
do vírus causador da Covid-19, 
demandando do Poder Público 
a adoção de medidas mais 
intensas para evitar um colapso 
do sistema público de saúde, que, 
na Capital, já se evidencia, com 
a lotação máxima dos leitos de 
UTI destinados a pacientes com 
Covid-19. E o estrangulamento 
não se resume à rede pública. 
Hospitais privados já noticiam 
que a capacidade máxima de 
seus leitos para pacientes com 
Covid-19 foi atingida, a exemplo 
do Hospital São Domingos, e 
requerem do Poder Público a 
adoção de medidas de isolamento 
mais enérgicas”, destacou.
O juiz também determinou que o 
Estado fiscalize “de forma efetiva 
as medidas de distanciamento 
social/lockdown” e proibiu as 
prefeituras da Ilha de efetivar 
qualquer medida contrária ao 
decreto, além de obrigá-las a usar 
a publicidade oficial para informar 
“de forma mais incisiva a 
letalidade que resultará do colapso 
do Sistema de Saúde, em razão 
do descumprimento das regras de 
distanciamento social”.

Estão fora da decisão judicial serviços essenciais, alimentação, medicamentos e serviços 
obrigatoriamente ininterruptos, como portos e indústrias que trabalhem em turnos de 24h

Os bancos no Maranhão terão 
que adotar medidas para impedir 
aglomerações no atendimento 
bancário enquanto durar a 
pandemia do coronavírus. A 
decisão, com tutela de urgência, é 
do juiz Douglas de Melo Martins, 
titular da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos de São Luís, 
e atende a uma iniciativa do 
deputado estadual Duarte Jr, por 
meio do Instituto Brasileiro de 
Estudo e Defesa das Relações 
de Consumo (Ibedec). Diretor 
de Fiscalização do Ibedec, o 
parlamentar ingressou na Justiça 
com uma Ação Civil Pública 
(ACP), protocolada na quarta-feira 
e, em menos de 24 horas, o juiz 
Douglas Martins deu a decisão.
OUTRA AÇÃO
Como a decisão não atinge a Caixa 
Econômica Federal (CEF) e as 
suas Casas Lotéricas, o Ibedec, 
novamente por meio de Duarte 
Júnior, entrou com nova ação, 
desta feita na Justiça Federal, com 
os mesmos objetivos.
A DECISÃO DE 
DOUGLAS MARTINS 
Na decisão, o juiz Douglas de 
Melo Martins ressalta o “perigo 
de dano manifesto” nas agências 
bancárias, que são “locais fechados 
e provocam grande aglomeração 
de pessoas, o que pode agravar 
mais ainda a propagação do vírus, 
atentando assim contra saúde e 
vida dos consumidores, e com 
impactos acentuados na rede de 
saúde”. O magistrado adotou as 
seguintes medidas solicitadas pelo 

Ibedec:
- Instalar sinalização horizontal 
com faixas no chão, para garantir 
o espaçamento mínimo de 1,5 em 
todos os locais de atendimento 
presencial;
- Permitir somente a entrada de 
pessoas usando máscaras;
- Disponibilizar ao público álcool 
em gel 70% ou água e sabão, antes 
da entrada no estabelecimento;
- Manter servidor organizando 
as filas, para garantir o 
distanciamento entre as pessoas, 
mesmo que seja necessária a 
contratação emergencial de novos 
colaboradores;
- Higienizar constantemente 
o espaço interno das agências 
bancárias, incluindo os caixas 
eletrônicos;
- Definir limitação de 60 % da 
capacidade máxima de clientes no 
interior de agências bancárias;
- Manter todos os caixas 
eletrônicos em pleno 
funcionamento;
MULTA DIÁRIA
Em caso de descumprimento 
dessas medidas, deverá ser 
aplicada multa diária no valor de 
R$ 50.000 (cinquenta mil reais), a 
ser revertida para o Fundo Estadual 
de Direitos Difusos e Coletivos.
IRREGULARIDADES
O deputado Duarte Jr já havia 
denunciado irregularidades 
no atendimento bancário no 
Maranhão, principalmente em São 
Luís, nesse momento de pandemia. 
Além de medidas para impedir 
aglomerações nos bancos, a ACP 
pretendia a adoção de medidas 

sanitárias, em consonância com 
as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e da 
Secretaria Estadual de Saúde, e a 
“condenação dos bancos por dano 
moral coletivo”, disse Duarte ao 
Jornal Pequeno.
Ex-presidente do Procon-MA 
e, mesmo depois que deixou a 
autarquia, atento às questões que 
envolvem o consumidor, Duarte 
ressaltou que a Constituição 
Federal, em seu art. 5º, inciso 
XXXII, estabelece o direito do 
consumidor como um direito 
fundamental. “E o Código de 
Defesa do Consumidor, em seu 
artigo 6º, inciso I, prevê a saúde, a 
vida e a segurança como direitos 
básicos deste consumidor, direitos 
que, nesse grave momento de 
pandemia, devem ser garantidos 
com muito mais força”, ressaltou o 
deputado.
MEDIDAS 
IMPORTANTES
O parlamentar destacou que 
essas medidas serão muito 
importantes para a população 
do interior do Estado, vítima de 
serviços bancários com problemas 
estruturais agravados pelo contexto 
socioeconômico, baixo índice de 
escolaridade e acesso precário a 
internet. 
“Nos demais municípios, as 
pessoas preferem usar os meios 
convencionais de atendimento 
pessoal e os caixas de 
autoatendimento, em vez de meios 
alternativos, como aplicativos e 
sites. E, devido a problemas de 
localização das agências, é comum 

que os consumidores de povoados 
precisem se deslocar (viajar) até 
cidade mais próxima para utilizar 
os serviços bancários”, analisou 
Duarte.
PROBLEMAS 
ACENTUADOS 
– “Todos esses problemas se 
acentuaram no período de 
pandemia da Covid-19, pois 
a principal recomendação da 
Organização Mundial de Saúde 
para evitar o contágio é o 
distanciamento social, o que vem 
sendo descumprido em razão da 
prestação de serviço dos bancos, 
que demoram no atendimento aos 
consumidores, dão informações 
incorretas e causam grandes 
aglomerações no interior e exterior 
das agências, contribuindo para a 
proliferação do vírus”, destacou o 
deputado.
RESPEITO
Duarte destacou, por fim, que 
os bancários precisam ser 
respeitados pelos banqueiros, 
pois se sacrificam e se expõem 
diariamente para manter um 
serviço essencial. “Enquanto isso, 
os bancos continuam lucrando 
bilhões e sobrecarregando estes 
trabalhadores. Imediatamente se 
faz necessária a contratação de 
mais profissionais, a garantia de 
EPIs a estes pais e mães de família 
e a necessidade de ampliar meios 
de comunicação para combater 
a desinformação, evitando o 
deslocamento desnecessário e 
a aglomeração de pessoas nas 
agências”, concluiu.

APÓS INICIATIVA DE DUARTE JR, POR MEIO DO IBEDEC

Justiça impõe medida aos bancos para acabar com
aglomerações e evitar proliferação do coronavírus

O juiz Douglas Martins determinou que Estado fiscalize de forma 
efetiva as medidas
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NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.

Congresso nada; oposição a Bolsonaro está no STF
Jair Bolsonaro coleciona uma sequência de derrotas sem precedentes 
no Supremo Tribunal Federal (STF), em relação aos antecessores. 
Ministros mal disfarçam a antipatia pelo presidente e acabam 
usadospor partidos de oposição como instrumento para impor derrotas, 
anulando decretos, medidas provisórias, nomeações, projetos, 
campanhas etc. Julgando contra o governo, ministros como o decano 
Celso de Mello, Alexandre de Moraes e Luís Barroso têm lembrado a 
Bolsonaro que a vitória nas urnas não garante o livre exercício das suas 
competências constitucionais.

Deixa que eu chuto
Apesar da origem tucana, 
Moraes não fica no muro: 
são cinco decisões contra o 
governo em 35 dias. Incluindo a 
“desnomeação” na PF.
Até ato 
administrativo
O STF barrou ato que devolvia 
a Funai ao Ministério da 
Agricultura. E por unanimidade 
impediu que Bolsonaro definisse 
políticas de isolamento.

Importante é derrotar
O STFimpôs derrota a 
Bolsonaro e anulou MP 
queextinguia indecoroso 
DPVAT, além de impedira 
extinção das sinecuras de 
conselhos federais.
Sem alívio
Por unanimidade, o STF 
barrou mudar a lei de Acesso 
à Informação para aliviar a 
punição a quem não respondesse 
pedidos durante a pandemia.

Midiático, Doria fracassa no combate à Covid-19
Os questionamentos do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre 
as medidas adotadas por alguns governadores como o midiático João 
Dória (SP) decorrem, além da batalha política, dos maus resultados 
obtidos no enfrentamento à Covid-19. Dória, que optou pelas medidas 
mais restritivas, inclusive ameaça de prisão a quem saísse de casa, não 
impediu o estado de se tornar o epicentro da epidemia no Brasil e atingir 
uma taxa de mortalidade de 8,3%, bem acima da média nacional.

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“O risco é global, nenhum país está protegido”
Jarbas Barbosa, brasileiro vice-diretor da Organização Panamericana 

de Saúde (Opas)

PODER SEM PUDOR

Sempre perto do poder
Político que se preza não perde 
procissão. Na Paraíba, o deputado 
Antônio Montenegro, obediente 
à regra, esteve certa vez na 
procissão de Santo Antônio, 
em Piancó. Aproximou-se para 
ajudar a carregar o andor, mas 
os quatro lugares já estavam ocupados, um deles pelo senador Rui 
Carneiro, do MDB. Montenegro puxou o padre num canto e apelou: 
“Reverendo, eu queria pelo menos que o senhor deixasse eu ir perto 
da banda de música. Longe do poder é que não posso ficar...”

Franco atirador
Deputado do PDT apresentou projeto para suspender as atividades da 
bolsa (mercado de ações, títulos ou valores mobiliários) no Brasil, por 
120 dias. Ou quer parar de perder ou nada entende de mercado.
Agilidade nacional
Pouco depois de firmar parceria para produzir 14.100 respiradores com 
indústrias nacionais, o Ministério da Saúde começou a distribuição das 
primeiras 272 unidades a estados e municípios em maior necessidade.
Pensando bem...
...o distanciamento social fez milagre no relacionamento entre o 
ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional.

Mau exemplo
A taxa de mortalidade média no 
Brasil, segundo o Ministério da 
Saúde, é de sete em cada 100 
infectados. Em SP, essa taxa é 
20,3% maior.
Números não 
mentem
O governador afirma que o 
estado é o mais preparado, mas 
com 21,7% da população do 
Brasil, SP tem 33,6% dos casos 
e 40,2% das mortes. 
Holofote não salva 
vidas
Dória reserva parte das coletivas 
para criticar Bolsonaro e mostra 
que a preocupação de emplacar 
na imprensa parece maior que a 
com o vírus.
Alô, PF, alô MPF
A denúncia chocante de 
treze deputados estaduais 
do Amazonas continua sem 
resposta e nem providência das 
autoridades federais: o governo 
chefiado por Wilson Lima é 
acusado de superfaturar em 
300% as compras de materiais 
e equipamentos de combate ao 
coronavírus.
O que é ruim, 
esconde
Ex-vice de Obama e candidato 
democrata a presidente, Joe 
Biden foi acusado de estupro, 
mas os brasileiros não sabem: 
os correspondentes certamente 

só se interessariam se o acusado 
fosse o rival Donald Trump.
A vida como ela é
Se Bolsonaro é desinformado 
sobre coronavírus, tem uma 
visão ingênua do interesse de 
muitos prefeitos no estado de 
calamidade de municípios, 
a maioria longínquos. O 
presidente acha que é para 
manter o povo em casa, mas 
é para comprar adoidado sem 
licitação. E superfaturado.
Poder do vírus
O impacto da pandemia do 
coronavírus foi brutal sobre a 
economia do Brasil. Em apenas 
três meses pulverizou 1,2 
milhão de empregos e fez o país 
voltar ao fim de 2018 em termos 
de taxa de desemprego.
É do jogo
O líder do PT no Senado, Rogério 
Carvalho (SE), afirmou que o 
Supremo Tribunal Federal “precisa 
defender a democracia” e que 
“ninguém está acima da lei, nem 
mesmo os filhos do presidente”.
Recompensa
O deputado LoesterTrutis(PSL) 
e o empresário Ciro Fidélis, 
de Campo Grande (MS), estão 
oferecendo recompensa de 
R$100 mil a quem oferecer 
pistas que levam aos cúmplices 
de Adélio, o autor da facada 
no presidente Jair Bolsonaro. 
Pedem ligar para o celular (61) 
99107-5856.

Ontem, nas primeiras horas da 
interdição da via, ainda houve 
aglomeração pelo local

LUCIENE VIEIRA

Os relógios marcavam 8h nessa 
quinta-feira (30), e a Rua Oswaldo 
Cruz, popularmente conhecida por 
Rua Grande, já estava abarrotada. 
Porém, a rua amanheceu com 
um cinerário diferente, devido à 
presença de 80 policiais militares 
e cones nos seus principais 
acessos, em cumprimento ao que 
o governador Flávio Dino havia 
anunciado, catorze horas antes, em 
sua conta particular do Instagram: 
o bloqueio do logradouro a partir 
de ontem. Isso porque a população 
vem cometendo erros básicos 
no protocolo de prevenção e 
contenção da doença que assola 
o mundo; e, só no Maranhão, já 
acomete mais de 3 mil pessoas. 
Na publicação do chefe do 
Poder Executivo, na noite de 
quarta-feira (29), Flávio Dino 
diz: “No boletim de agora, taxa 
de ocupação de leitos de UTI na 
nossa capital caiu 29,87%, com 
os novos que abrimos hoje. Mas 
não param de chegar pacientes 
de coronavírus, infelizmente. 
Amanhã vamos bloquear a Rua 
Grande, que tem injustificadas 
aglomerações de pessoas”. 
O decreto 35.677, divulgado 
publicamente pelo governador 
no dia 21 de março, fechou todos 
os estabelecimentos de serviços 
não essenciais, instalados na Rua 
Grande, assim como em outras 
partes de São Luís. Os vendedores 
ambulantes também tiveram que 
sair. E o recomendado era que as 
pessoas fossem à via, apenas em 
casos de extrema necessidade, 
considerando que na Rua Grande 
as farmácias permaneceram 
abertas. Para que as medidas e 
recomendações fossem atendidas, 
o decreto citava a permanência 
da Polícia Militar no local, a fim 

de coibir a abertura de lojas, a 
comercialização de produtos por 
parte dos “camelôs”, e manter o 
controle de pessoas circulando 
pela região. 
ATUAÇÃO DA PM 
ANTES DO BLOQUEIO
No dia 23 de março, o Jornal 
Pequeno esteve na Rua Grande. 
Naquela data, conforme matéria 
publicada no dia seguinte, o 
jornal flagrou alguns empresários 
desrespeitando o que tinha sido 
decretado 48 horas antes. No dia 
7 deste mês, outra visita foi feita 
pelo JP ao logradouro, sendo 
que, mais uma vez, milhares de 
pessoas foram vistas pela via. 
Mas a situação era ainda pior: 
vendedores ambulantes já estavam 
por toda a parte, espalhando seus 
produtos por todos os cantos da 
Rua Grande.  
De acordo com o governo do 
Estado, o descumprimento do 
decreto 35.677 ensejava punições, 
conforme previsto pelo artigo 

268 do Código Penal. Denúncias 
poderiam ser realizadas à Polícia 
Militar, por meio do 190.
A questão é que, desde o decreto 
35.677, o JP sempre verificou a 
presença de policiais militares 
na via, que, mesmo aglomerada, 
e até mesmo com a presença 
dos vendedores ambulantes, os 
policiais militares, em nenhum 
momento, foram vistos pela 
equipe de reportagem fazendo 
algum tipo de abordagem, no 
sentido de conscientizá-las, e tão 
pouco coibindo a permanência dos 
camelôs. 
ATUAÇÃO DA PM COM 
O BLOQUEIO
De acordo com o comandante 
do 9º Batalhão da Polícia Militar 
(9º BPM), o tenente-coronel 
Wellington Araújo, 80 militares 
estão na Rua Grande, para que 
coíbam aglomerações. O tenente-
coronel informou que conta com o 
apoio da Blitz Urbana e da Guarda 
Municipal de São Luís. 

Segundo o comandante, 
policiais a pé e em viaturas estão 
posicionados no início, no fim, 
e nas ruas transversais à Rua 
Grande. “Só poderão transitar, 
e permanecer, aquelas pessoas 
que estão de fato procurando 
por serviços essenciais, como 
farmácias, óticas e bancos”, frisou 
o tenente-coronel. 
O militar informou ainda que o 
bloqueio é feito por quadras. E 
explicou que existem áreas em 
que há apenas estabelecimentos 
de atividades não essenciais 
instalados. Devido a isso, segundo 
o tenente-coronel, deve ser nula a 
circulação de pessoas. 
“Os policiais foram orientados 
a conscientizar as pessoas 
localizadas pela Rua Grande, de 
que elas só devem permanecer 
na via se estiverem fazendo o 
uso, ou à procura, de algum 
serviço essencial. Também 
serão orientadas na utilização 
de máscaras, e higienização das 
mãos”, concluiu Araújo.

Combate ao coronavírus

Para tentar frear os “teimosos” 
e barrar o avanço do vírus, Rua 
Grande amanhece bloqueada
O maior centro comercial da capital 
maranhense é monitorado por 80 
policiais militares

Rua Grande amanheceu ontem (30) com cones em seus principais acessos, e monitorada por 80 policiais militares

Com o bloqueio, só deve transitar pela via quem estiver usufruindo de algum serviço essencial

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Procon/MA multa Caixa
Econômicaem mais de R$ 1 milhão
por aglomerações durante pandemia
Nessa quinta-feira (30), 
o Instituto de Promoção 
e de Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA) multou a 
Caixa Econômica Federal 
em R$ 1.022.679,60 por 
descumprimento das normas de 
contenção à Covid-19 impostas 
pelo Governo do Estado, por 
meio do Decreto nº 35.731, de 
11 de abril de 2020. 
A multa foi entregue à 
Superintendência da Caixa 
Econômica localizada em São 
Luís e foi expedida após o 
procedimento de fiscalização às 
agências bancárias realizado pelo 
Procon/MA, Vigilância Sanitária 
e Polícia Militar. A sanção é 
referente a irregularidades em 
quatro agências localizadas em 
São Luís.
“O que se observou na prática 
foi a ausência de organização no 
acesso a estes estabelecimentos, 
cuja responsabilidade cabe 
à instituição bancária. Essa 
falta de organização acaba 
gerando filas extensas dentro 
e, principalmente, do lado de 
fora das agências, onde não há 
qualquer tipo de demarcação. 
Essa é uma situação grave 
diante da pandemia e da grande 
quantidade de pessoas que 
buscam essas agências nesse 
momento”, explicou a presidente 
do Procon/MA, Adaltina 
Queiroga.
As decisões expedidas pelo 
órgão consideraram que, diante 
da alta transmissibilidade do 
novo coronavírus (Covid-19), 
a inobservância das medidas 
sanitárias representam falha 
na prestação do serviço da 
instituição bancária, colocando 
em risco a vida, saúde e 
segurança dos consumidores, 
condutas vedadas pelos artigos 

6º, inciso I, e 20, parágrafo 
2º, do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).
FISCALIZAÇÃO
Em conjunto, Procon/MA, 
Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar verificam a adoção 
de medidas que se tornaram 
obrigatórias com o Decreto 
Estadual n° 35.731/2020, como 
o balizamento e organização 
das filas, distanciamento entre 
clientes, uso de equipamentos de 
proteção individual, higienização 
periódica de superfícies, 
disponibilidade de álcool em gel 
e/ou água e sabão.
Sobre as relações de consumo, o 
Procon se concentrou em avaliar 
a presença de informações 
acerca dos horários de 

funcionamento, abastecimento 
de caixas eletrônicos e tempo de 
espera para atendimento.
“Falhas nesses casos geram 
demora para a finalização dos 
atendimentos, o que, como 
consequência, expõe ainda 
mais o consumidor ao risco, 
dado que aumenta o tempo 
necessário para finalização da 
sua demanda”, explicou o diretor 
de Fiscalização do Procon/MA, 
Carlos Eduardo Garcia.
No total, 22 agências na Ilha de 
São Luís foram autuadas e serão 
multadas por não apresentarem 
os cuidados necessários para 
o cumprimento do decreto. 
As fiscalizações também se 
estendem para o interior do 
estado.

“No interior, seguimos a mesma 
sistemática, atuando em parceria 
com a Vigilância Sanitária e a 
Polícia Militar, notificando os 
bancos para que apresentem as 
medidas tomadas para garantir 
o atendimento seguro e de 
qualidade aos consumidores”, 
informou Carlos Eduardo 
Garcia.
Além dos bancos, o órgão 
intensificou as fiscalizações 
a todos os estabelecimentos 
considerados essenciais e com 
autorização para funcionamento 
durante a pandemia. A 
formalização de denúncias pode 
ser feita pelo site www.procon.
ma.gov.br ou pelo aplicativo 
Procon MA, disponível para 
Android ou IOS.

 Fiscalização do Procon em agência da Caixa Econômica
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Covid-19

Governo do Maranhão 
abre requisição 
administrativa para 
contratar 40 médicos
LUCIENE VIEIRA

O governo do Maranhão está 
contratando 40 médicos para 
unidades de saúde da rede 
estadual, ou unidades básicas 
de saúde dos municípios 
maranhenses. Os profissionais 
deverão atender as demandas de 
enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus. A requisição 
administrativa e os requisitos 
para as vagas estão registrados 
no decreto nº 35.762, do dia 
27 de abril de 2020. Todas 
as informações podem ser 
encontradas no site www.saude.

ma.gov.br.
As vagas são para médicos 
formados em instituições 
brasileiras, ou estrangeira com 
diploma revalidado, experiência 
de atuação no “Programa 
Mais Médicos”. O decreto não 
especifica as especialidades 
médicas das vagas.
Conforme o governo do 
Maranhão, as contratações são 
realizadas no prazo de 48 horas. 
A requisição administrativa 
é temporária, e não implica 
constituição de vínculo 
estatutário ou empregatício com a 
administração pública. 

Inscrições para o Jovem Aprendiz 
dos Correios são prorrogadas
até 29 de maio
As inscrições para o Programa 
Jovem Aprendiz dos Correios 
2020 foram prorrogadas. 
Estudantes de todo o país que 
tenham entre 14 e 22 anos de 
idade completos e cursem, no 
mínimo, o 6º ano do Ensino 
Fundamental, agora podem se 
inscrever até o dia 29 de maio. 
Até o momento, mais de 386 mil 
candidatos se cadastraram para 
concorrer às vagas do programa. 
No entanto, muitos interessados 
manifestaram dificuldades 
em obter a autenticação ou 

emissão de documentos 
necessários à participação no 
processo seletivo, em função 
das restrições de atendimento, 
por parte de cartórios e órgãos 
públicos, nesse momento de 
contingência devido à Covid-19. 
Com a prorrogação, será 
possível aprimorar o processo 
em algumas localidades.
COMO PARTICIPAR 

O edital de 2020 contempla 
um total de 4.462 vagas, das 
quais 815 destinam-se a negros 

e pardos, e 660 a pessoas 
com deficiência. Os jovens 
selecionados terão uma jornada 
semanal de 20 horas e receberão 
o salário mínimo-hora, que 
em valores totais, pelo piso 
nacional, corresponde a até 
R$ 490,83 mensais - além de 
vale-transporte, vale-refeição ou 
alimentação e uniforme.
Desde 2011, dezenas de 
milhares de jovens tiveram a 
oportunidade de conseguir sua 
primeira experiência profissional 
na maior empresa pública do 

país; vivência prática aliada ao 
arcabouço teórico, na forma 
de capacitação oferecida 
em parceria com o SENAI 
nas áreas de administração 
e logística. Uma década de 
comprometimento da empresa 
com a sociedade, materializando 
o objetivo dos Correios de 
integrar pessoas sempre de olho 
no futuro. Mais detalhes sobre 
o Jovem Aprendiz dos Correios 
2020 no site da empresa.

Governo divulga 
resultado final do 
Simulado Online 
realizado pela Seduc
A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) divulgou, nessa 
quinta-feira (30), o resultado 
final do Simulado Online 
#FiquemEmCasa Aprendendo, 
realizado no último domingo 
(26). Ao todo, 38.530 estudantes 
participaram do simulado. 
O teste foi feito por estudantes 
de escolas públicas e privadas 
de todo o Maranhão e de outros 
estados, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Piauí, Pará, Tocantins, dentre 
outros. Além disso, pessoas que 
já concluíram o Ensino Médio 
também participaram do simulado 
para testar seus conhecimentos. 
Os cinco primeiros colocados 
são estudantes da rede pública 
estadual do Maranhão e cada um 
receberá um notebook, como 
reconhecimento ao esforço.
Confira o resultado final geral 
no site da Seduc: https://www.
educacao.ma.gov.br/

PREMIADOS

1º Lugar: Isabella Hadassa Nunes - Liceu Maranhense - São Luís
2º Lugar: Roberto Levi Gamboa - Iema Bacelar Portela - São Luís
3º Lugar: Raissa Furtado Pereira - CE Odorico Mendes - Pinheiro
4º Lugar: Luis Vinicius Ximenes - Colégio Militar Tiradentes III - 
Bacabal
5º Lugar: José Aldenor F. Filho - Colégio Militar Tiradentes II - 
Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

O município de Timon-MA, por meio da Coordenação Geral de 
Controle das Licitações, torna público o edital de licitação para 
aquisição de equipamentos [maquinas e equipamentos agrí-
colas e de uso geral na construção civil], para dinamização de 
atividades produtivas no município de Timon-MA. TIPO: Menor 
preço por item. DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 
05/05/2020 às 10h00min; DATA E HORA FINAL DAS PRO-
POSTAS: 18/05/2020 às 10h00min; DATA DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS SESSÃO PÚBLICA: 18/05/2020 10h10min; LO-
CAL: portaldecompraspublicas.com; REFERÊNCIA DE TEMPO: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília-DF. O Edital estará disponível para consulta e reti-
rada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com, ou 
solicitado através do e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br.
Informações: Coordenação Geral de Controle de Licitações 
do Município de Timon-MA, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br. 
Pregoeira: Suely Oliveira. 

Timon, Maranhão 30/04/2020.
Semíramis Antão de Alencar

Coordenadora Geral de Controle das Licitações de Timon-MA
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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

ALUGO
Apartamento
Condomínio 

Village
Jardins 2, 
Nascente, 

sala de estar e 
jantar,

cozinha 
americana, 02
quartos, com 

semi-suíte, WC, 
àrea de lazer 

completa.
Valor: R$ 700,00

Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399

CRECI: 3461

Imperatriz

O Ministério Público do 
Maranhão expediu Recomendação 
na terça-feira, 28, aos líderes 
religiosos de Imperatriz, para 
que cumpram as medidas de 
isolamento social recomendadas 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para prevenção e 
contenção ao novo coronavírus 
(Covid-19).
Assinada pelo titular da 5ª 
Promotoria de Justiça na Defesa 
da Saúde, Newton de  Barros 
Bello Neto, a manifestação 
ministerial foi direcionada a 
representantes de congregações e 
outras associações com finalidade 
religiosa, bem como aos demais 
responsáveis por igrejas e templos 
de Imperatriz.
Na Recomendação, o 
representante do MPMA 
reforça que os líderes religiosos 

devem cumprir as medidas 
de distanciamento social e 
suspender quaisquer atividades 
que importem na realização de 
encontros presenciais, como 
cultos, reuniões ou celebrações. 
FISCALIZAÇÃO
O documento foi encaminhado 
também ao Município de 
Imperatriz, para que reforce a 
fiscalização no sentido de coibir 
cultos e práticas religiosas na 
forma presencial, conforme já 
regulamentado por decretos do 
próprio Município e do Estado.
A administração municipal 
deve, ainda, reforçar o teor da 
Recomendação com todos os 
líderes religiosos e responsáveis 
por igrejas e templos. O 
Município tem 48 horas para se 
manifestar sobre o documento.
As medidas já haviam sido 

recomendadas pela Promotoria 
de Justiça de Defesa da Saúde 
desde o dia 21 de março, em outra 
manifestação. 
CULTO
A elaboração do documento 
foi motivada por conta de um 
culto religioso no último dia 26, 
realizado no estacionamento de 
um dos shoppings de Imperatriz, 
em forma de sistema drive-in, no 
qual a maioria dos participantes 
ficaram dentro de seus veículos.
Para o membro do Ministério 
Público, o evento transgrediu 
as normas de orientação quanto 
às medidas de prevenção e 
enfrentamento ao Covid-19, 
mesmo com a permanência dos 
participantes dentro de seus 
veículos.
Newton Bello Neto advertiu 
que a proibição prevista nos 

Decretos prevalece mesmo 
que os templos e igrejas criem 
condições que prevejam cautelas 
de distanciamento entre fiéis, de 
circulação de ar ou quaisquer 
outras medidas de prevenção e 
higiene.
O representante do MPMA 
esclareceu, ainda, que essas 
medidas de proibição de cultos 
religiosos na forma presencial só 
deixarão de vigorar quando novos 
Decretos assim determinarem. 
“Todos os esforços do Ministério 
Público levam em consideração 
o atual cenário epidemiológico e 
a necessidade de garantir a saúde 
e preservar vidas. O sistema de 
saúde está em vias de chegar 
em sua capacidade máxima”, 
destacou o promotor de justiça 
Newton Bello Neto.

Documento destaca que Município deve reforçar fiscalização dos 
Decretos que já proíbem aglomerações

Profissionais estão
nas ruas para garantir a 
energia elétrica aos lares
e centros de saúde

MPMA em Viana pede 
retorno de detentos às 
unidades prisionais
 O Ministério Público do 
Maranhão ajuizou Pedido de 
Providências em Execução Penal 
no último sábado, 25, solicitando 
ao Poder Judiciário que determine 
o retorno dos detentos liberados, 
em 24 de março, da Unidade 
Prisional de Ressocialização e da 
Apac de Viana para cumprimento 
de prisão domiciliar. A liberação 
foi adotada em virtude da 
pandemia da Covid-19 e vale até 
esta quinta-feira, 30 de abril.
Assinada pela titular da 1ª 
Promotoria de Justiça de Viana, 
Isabelle de Carvalho Fernandes 
Saraiva, a manifestação 
ministerial pede que seja mantida 
a prisão domiciliar apenas dos 
detentos do sistema fechado e 
semiaberto enquadrados como 
“em situação de risco”, ou seja, 
idosos, portadores de doenças 
crônicas e imunodepressoras, com 

renovação por mais 30 dias. O 
prazo pode ser reavaliado caso as 
circunstâncias epidemiológicas 
sejam alteradas.
O MPMA pediu o reingresso 
dos outros presos do regime 
semiaberto às unidades prisionais, 
condicionado à constatação de 
ausência de contaminação por 
coronavírus ou outros quadros 
infectocontagiosos. A avaliação 
deve ser feita obrigatoriamente 
por médico e teste rápido de 
Covid-19.
Além dos testes negativos, os 
apenados não podem apresentar 
sintomas clínicos indicativos de 
enfermidades infectocontagiosas. 
Caso seja constatada 
contaminação (ou haja suspeita), 
o Ministério Público pede a 
prorrogação da prisão domiciliar 
por 15 dias.

Rosário
Juíza prorroga recolhimento domiciliar de presos 
do regime semiaberto e suspende visitas na UPR
A juíza Karine Lopes Castro, 
titular da 1ª Vara de Rosário e 
responsável pela Execução Penal 
na comarca, prorrogou por mais 
30 dias, os efeitos da Portaria 
n.º 6/2020, em que autorizou, 
em caráter excepcional, o 
recolhimento domiciliar no 
período noturno e finais de 
semana e feriados, aos internos 

do regime semiaberto Unidade 
Prisional Regional de Rosário 
que estejam atualmente em 
cumprimento de trabalho externo, 
mantidas integralmente as demais 
restrições estabelecidas nas 
decisões que lhes autorizaram o 
benefício individualmente.
O documento também prorroga a 
suspensão das visitas aos internos 

da UPR pelo período de 30 dias.
Para edição da medida, a 
magistrada considerou o quadro 
de pandemia da Covid-19, 
declarada pela Organização 
Mundial de Saúde, a situação de 
Emergência em saúde pública 
declarada pelo Ministério 
da Saúde em decorrência da 
infecção humana pelo novo 

Coronavírus, diante dos graves 
impactos ao sistema único de 
saúde, e as medidas já tomadas 
pelo Poder Executivo, por meio 
de decretos do Governo do 
Estado, para enfrentamento da 
doença, notadamente o Plano 
Estadual de Contingência do 
Novo Coronavírus.

MPMA recomenda a igrejas que 
atendam suspensão de atividades
em forma presencial

Neste momento, tão delicado, 
revelam-se à sociedade 
verdadeiros heróis, e entre 
eles estão os profissionais do 
ramo elétrico. Você já parou 
para pensar na quantidade de 
profissionais envolvidos para 
fazer com que a energia elétrica 
chegue à sua residência? São 
engenheiros, controladores de 
sistemas, operadores e eletricistas 
que trabalham diariamente para 
garantir conforto aos lares, com 
saúde e segurança.
Em meio à pandemia, são esses 
profissionais que integram o 
coração das companhias de 
energia e vão às ruas para levar 
energia elétrica às residências, 
hospitais e estabelecimentos que 
fornecem serviços essenciais em 
todo o Estado.
O gerente de Operações do 
Sistema Elétrico, Ângelo Lorenzo, 
e sua equipe, que trabalham 
24 horas diárias monitorando 

ocorrências e atribuindo demandas 
para que eletricistas executem os 
serviços necessários são exemplos 
do compromisso com os 2,4 
milhões de clientes. Organizados 
para assegurar a continuidade do 
fornecimento de energia, esses 
profissionais atuam em duas 
linhas: uma que cuida do sistema 
elétrico, em especial aqueles que 
atendem hospitais e unidades 
de saúde; e outra que envolve 
desde o operador de sistema até o 
técnico em manutenção que vai a 
campo.
Seguindo todas as orientações 
de proteção à saúde e medidas 
técnicas de segurança, esses 
profissionais estão nas ruas para 
garantir o conforto das pessoas 
nesse período de isolamento 
domiciliar. Por isso, fique em 
casa por você, pela sua família e 
por eles, que estão nas ruas para 
garantir a melhor energia.

Colaboradores da Equatorial Maranhão seguem nas ruas, para 
garantir a eletricidade na casa dos maranhenses

DIVULGAÇÃO

COMUNICAÇÃO/REQUERIMENTO POÇO IEMA COELHO NETO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público, que o INSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA requereu 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 24/04/2020 
autorização para Uso de Água Subterrânea situado na Rodovia estadual 
MA034, Bom Sucesso Coelho Neto no Estado do Maranhão de coordenadas 
4° 14’20.0” S e 43°0’39.0” W, para fins de consumo humano, conforme dados 
constantes no processo nº66135/2020.
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“Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é 
correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz 
com todos. Amados, nunca procurem vingar-se” 

ROMANOS 12:17-19

AIDÊ ROCHA

Foram presas, nessa quarta-feira 
(29), em cumprimento a mandados 
de prisões preventivas, cinco 
pessoas suspeitas de envolvimento 
na morte do fazendeiro Jeferson 
Silva Chavões, de 29 anos. O crime 
ocorreu no dia 8 de  abril, em 
uma estrada vicinal, localizada no 
povoado Centro do Carlos, zona 
rural da cidade de João Lisboa. 
Entre os capturados está a ex-
cunhada da vítima, identificada 
apenas como Amanda, que foi 
apontada pela polícia como 
a mandante do crime. Ela foi 
localizada na cidade de Parauapebas, 
no estado do Pará. Os outros quatro 
foram localizados em Imperatriz e 
João Lisboa. 
De acordo com o delegado regional 
de Imperatriz, Ederson Martins, 
o crime teria sido motivado por 
vingança. “A autora é ex-cunhada e 
também ex-administradora dos bens 
da família”, explicou.
Segundo o delegado, quando estava 
à frente da administração dos 
bens do fazendeiro, Amanda teria 
desviado uma quantia de mais de R$ 
1 milhão; e que, após ser descoberta, 
acabou perdendo o emprego. Por 

esse motivo, também de acordo 
com Ederson Martins, ela passou 
a ameaçar a família da vítima, 
afirmando que iria se vingar.
Ainda conforme o delegado, os 
demais presos participaram como 
executores e no fornecimento de 
um carro e uma motocicleta que 
foram usados na ação criminosa. 
Durante depoimento à polícia, 
todos permaneceram em silêncio. 
Amanda será ouvida apenas na 
semana que vem, quando vai ser 
transferida para Imperatriz. “Tem 

um sexto envolvido foragido, que 
teria ajudado nos levantamentos e 
conseguiu a motocicleta locada”, 
pontuou Martins. 
O CRIME 
No dia 8 de abril deste ano, o 
fazendeiro Jeferson Silva Chavões, 
de 29 anos, foi assassinado a tiros 
na zona rural do município de João 
Lisboa.
Na ocasião, a vítima foi abordada 
ainda na porta de casa pelos 
suspeitos. Segundo a polícia, eles 

fingiram estar com problemas na 
moto e que queriam ajuda. Em 
seguida, pediram água e já dentro da 
residência anunciaram o assalto. 
Depois do anúncio, saíram com 
a caminhonete para o local onde 
ocorreu a execução. A mulher 
do fazendeiro também foi levada 
junto; mas, no momento do crime, 
conseguiu correr para um matagal. A 
dupla fugiu e abandonou o veículo, 
juntamente com o corpo de Jeferson, 
às margens da MA-122.  

Polícia prende cinco envolvidos na 
morte de fazendeiro em João Lisboa 
Crime ocorreu no mês de abril, e teria como mandante uma ex-cunhada da vítima

Amanda e mais quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na morte do fazendeiro Jeferson 
Silva

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Policiais militares do Batalhão de 
Turismo (BPTur) prenderam dois 
homens, na quarta-feira (29), que 
estavam na Praça João Lisboa, no 
centro de São Luís. Com a dupla 
foram localizados 108 cartões de 
benefícios da Caixa Econômica 
Federal e quase R$ 100 mil em 
espécie, Segundo a PM, que 
chegou até eles após denúncias 
repassadas ao Centro Integrado de 
Operações de Segurança (Ciops), a 
dupla reside no povoado São José 
dos Portugueses, no município de 
Cândido Mendes. 
Ambos afirmaram realizar os 
saques e repassar os valores aos 
donos dos benefícios, cobrando 
uma taxa de R$ 30 ou R$ 40 pelo 
serviço.

Na ocasião, também foram 
apreendidos os comprovantes de 
saques feitos na agência da Caixa 
Econômica Federal, localizada 
na Praça João Lisboa, uma moto 
Yamaha Lander XTZ250, de 
cor vermelha, um celular e uma 
carteira com documentos de um 
dos homens.
A quantia, segundo informações 
da Polícia Federal, para onde 
os suspeitos foram levados, 
corresponde ao Auxílio 
Emergencial do Governo Federal 
pago por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). Eles 
foram indiciados pelo crime de 
estelionato previsto no art. 171, 
§ 3º, do Código Penal Brasileiro. 
(AIDÊ ROCHA)

Auxílio emergencial

Dupla é flagrada com quase R$ 100 mil 
e 108 cartões de benefícios em São Luís

Cartões e dinheiro apreendidos 
com a dupla de estelionatários 

Um adolescente de 16 anos morreu, 
na noite de quarta-feira (29), após 
ser alvejado a tiros na porta de sua 
casa, localizada na Rua São José, na 
cidade de Imperatriz. A vítima foi 
identificada como Lucas Araújo do 
Nascimento. 
Segundo informações repassadas 
à polícia, ele estava com amigos 
quando foi surpreendido pelos 
suspeitos. Os dois homens chegaram 
em uma motocicleta Titan preta, 
e o que estava na garupa disparou 
três vezes contra o jovem, que foi 
atingido na perna, tórax e pescoço. 
Lucas trabalhava com o pai em 
uma oficina mecânica e não tinha 
passagens pela polícia. Ele ainda 
chegou a ser levado para o hospital 
da cidade, mas não resistiu aos 
ferimentos. 
A Delegacia de Homicídio e 
Proteção à Pessoa (DHPP) de 
Imperatriz investiga o caso. Até 

o momento, os autores não foram 
presos nem identificados.  
HOMICÍDIO EM CAXIAS 
Na cidade de Caxias, também 
na noite de quarta-feira (29), no 
Residencial Santa Terezinha, foi 
executado a tiros Edinaldo Gomes 
da Silva, de 33 anos. 
No momento do crime, ele estava 
conversando com outra pessoa na 
porta de uma residência e os dois 

suspeitos apareceram já atirando. 
A vítima foi atingida na cabeça e 
morreu na hora. 
O homem que conversava com ele, 
identificado como Adão, foi alvejado 
com um tiro na perna, mas está fora 
de perigo. 
O crime, segundo a polícia, tem 
características de acerto de contas. 
Após a ação, os autores fugiram e 
ainda não foram localizados. (AR)

Adolescente morre após ser alvejado 
a tiros na porta de casa em Imperatriz

Lucas Araújo foi baleado na noite de quarta-feira (29), em Imperatriz, 
e não resistiu aos ferimentos

Alerta
Jovem morre ao 
desligar tanque 
de lavar roupas 
em São Bento

A jovem Isadora Brenha, 
de 22 anos, morreu, nessa 
quarta-feira (30), vítima de um 
choque elétrico. O acidente 
ocorreu na cidade de São 
Bento. 
De acordo com informações, 
a jovem foi tentar desligar 
um tanque de lavar roupas 
que estava ligado por meio de 
uma extensão, quando acabou 
pisando no objeto e recebeu 
a descarga. Ainda conforme 
populares, a água do tanque 
teria transbordado e molhado 
a extensão, o que pode ter 
provocado o choque na vítima.
Na ocasião, o irmão ainda 
tentou socorrê-la, mas também 
acabou levando um choque. 
Isadora chegou a ser levada ao 
hospital, mas não resistiu. (AR)

Isadora morreu ao tentar 
desligar tanque de lavar 
roupas
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Casal é preso por tráfico 
de drogas em Santa Helena
Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, a 
Polícia Civil, com o apoio operacional da Polícia Militar, prendeu um casal 
pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na cidade de Santa Helena. 
De acordo com a polícia, na residência de Josevilson Silva Vieira, conhecido 
como “Jo”, e de Luana Costa Leite, foram encontrados  um saco contendo 
maconha, três pedras de crack, uma balança de precisão, um cachimbo, R$ 
1.607  em espécie,  além de outros objetos de origem duvidosa. 
O casal foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o 
tráfico; e, sem seguida, encaminhado para o presídio loca. 
MULHER PRESA EM IMPERATRIZ 
Na manhã de ontem (30), a Polícia Civil meio da Delegacia de Repressão ao 
Narcotráfico (Denarc) de Imperatriz, prendeu uma mulher pelos crimes de 
tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.
Segundo a polícia, ela já havia sido presa em 2018, também por tráfico de 
drogas. Porém, após sair do presídio, continuava com a mesma prática. 
Em razão disso, conforme a polícia, a suspeita foi novamente, indiciada em 
outro inquérito policial que tramita na Denarc. 
Após o cumprimento das medidas necessárias, a presa foi conduzida ao 
sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. (AR)

MA registra 784 pessoas recuperadas,
316 novos casos e 204 óbitos
O Maranhão registrou, nesta quinta-feira (30), 784 pessoas recuperadas, 316 
novos casos e 204 óbitos por conta da Covid-19. Há 9.174 casos suspeitos e 
4.335 descartados. São, atualmente, 2.518 casos ativos. 449 profissionais de 
saúde já foram infectados. Destes, 349 já estão recuperados.
Óbitos
Foram registrados mais 20 óbitos nesta quinta-feira (30). Homem, 75 anos, 
sem comorbidades, residente em São Benedito do Rio Preto; homem, 44 
anos, hipertenso e diabético, residente em Cachoeira Grande; mulher, 37 
anos, hipertensa, diabética e com problemas neurológicos, residente em 
Esperantinópolis; homem, 69 anos, diabético, residente em Bacabeira.
Outros 16 óbitos foram registrados em São Luís. Homem, 75 anos, 
hipertenso e diabético; homem, 81 anos, hipertenso; homem, 89 anos, 
hipertenso; mulher, 62 anos, hipertensa e diabética; mulher, de 44 
anos, doente renal crônica; homem, 75 anos, hipertenso; homem, 58 
anos, hipertenso e diabético; homem, 74 anos, hipertenso; homem, 62 
anos, diabético; homem, 71 anos, sem comorbidades; homem, 63 anos, 
hipertenso e diabético; mulher, de 53 anos, hipertensa, diabética, problemas 
cardiológicos e doença renal crônica; homem, 84 anos, com problemas 
cardiológicos; homem, 79 anos, diabético; homem, 79 anos, diabético e 
homem, 83 anos, hipertenso, diabético e com problemas cardiológicos.
Internações e sexo
1.977 estão em isolamento domiciliar. 350 pacientes em enfermarias, sendo 
130 na rede particular de saúde e 220 na rede pública. 191 pacientes em 
UTIs, sendo 57 na rede particular e 134 na rede pública de saúde.
Em São Luís, dos 161 leitos de UTIs do SUS exclusivos para Covid, 77.64% 
estão ocupados. Já para leitos SUS de enfermaria, há ocupação de 58.40%.
1.699 pacientes diagnosticados com Covid-19 são do sexo masculino. 1.807 
são do sexo feminino.

Brasil passa de 85 mil
infectados, mais que a China
O Brasil já tem mais casos do 
novo coronavírus confirmados 
do que a China, onde a pandemia 
teve origem, e é a décima nação 
com o maior número de contágios 
no mundo — o país já havia 
ultrapassado os chineses em 
número de mortes. O Ministério 
da Saúde confirmou 7.218 casos 
nas últimas 24 horas, a maior 
quantidade diária já registrada. Ao 
todo, o Brasil contabiliza 85.380 
infectados e 5.901 óbitos.
O Brasil tem a maior taxa de 
contágio do coronavírus no mundo 
aponta levantamento do Imperial 
College de Londres. O índice, de 
2,8, mostra que cada infectado no 
país transmite o vírus para quase 
três outras pessoas. O estudo 
estima que o país poderá registrar 
5.680 mortes na próxima semana.

São Paulo, que tem 28.698 
infectados, vai transferir pacientes 
com coronavírus da capital para 
cidades do interior. O Rio de 
Janeiro, com 9.453 casos, iniciará 
pesquisa sobre imunidade da 
população.
O governo do Rio estima que o 
número real de contaminados seja 
de 140 mil pessoas e estendeu 
a quarentena até 11 de maio; a 
capital ampliou as medidas até 
o dia 15. O governador Wilson 
Witzel descartou a possibilidade 
de adotar o “lockdown”, como 
é chamado o confinamento total 
obrigatório.
O Ministério da Saúde estima que 
11.732 idosos que vivem em asilos 
do país poderão ser contaminados 
pelo coronavírus.

1 milhão de pessoas curadas
do coronavírus no mundo
Entre tantas estatísticas terríveis sobre a Covid-19, uma positiva: o mundo 
chegou ao número de 1 milhão de pessoas curadas da doença –1.034.773 
pessoas, segundo o acompanhamento do site Worldometers.
Os países que têm o maior número de recuperados pela doença são, pela 
ordem, os EUA (150.768), a Espanha (137.984) e a Alemanha (123.500).
O número de mortos pela doença no mundo está em 233.411. E o Brasil 
vem numa curva ascendente: de novo, foi o terceiro país com mais mortes 
registradas em 24 horas (435), atrás só dos EUA e do Reino Unido. O 
Antagonista)

Paulo Guedes diz que é
possível emitir moeda sim
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes afirmou, nesta quinta-
feira (30), a parlamentares que é 
possível o Banco Central emitir 
moeda e comprar dívida interna 
para financiar a dívida pública para 
conter os impactos da pandemia do 
novo coronavírus.
Em videoconferência com 
parlamentares, o ministro disse que 
bom economista “não tem dogmas”. 
“É possível emitir moeda? Sim 
(…). Se cair numa situação que 
a inflação vai praticamente para 
zero, os juros colapsam, e existe o 
que a gente chama da armadilha da 

liquidez, o Banco Central pode sim 
emitir moeda e pode sim comprar 
dívida interna”.
E completou:
“[O Banco Central] Pode recomprar 
dívida interna. Se a taxa de juros 
for muito baixa, ninguém quer 
comprar título muito longo e aí 
pode monetizar a dívida sem que 
haja impacto inflacionário”.
Como mostramos, o presidente do 
Banco Central, Roberto Campos 
Neto, já se manifestou contra a 
“impressão de dinheiro”. “Eu acho 
que a saída não é por aí”, disse. (O 
Antagonista)

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



URGENTE! Justiça manda Flávio Dino decretar
lockdown em São Luís
Publicado em 30 de abril de 2020 por gilbertoleda

O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, determinou hoje (30), em
caráter liminar, que o governador Flávio Dino (PCdoB) decrete lockdown de 10 dias na Ilha de São Luís.

O comunista tem relutado a tomar tal decisão, mesmo com o colapso do sistema de Saúde na capital, em virtude da
pandemia do novo coronavírus.

Pelo despacho, todas as atividades não essenciais devem ser suspensas a partir do dia 5 de maio, quando deixa de
vigorar o atual decreto governamental que permite abertura de várias categorias de comércio não essencial, como
óticas, lojas de material de construção e de confecções.

O magistrado atendeu a um pedido do Ministério Público que alegou que, mesmo com a perspectiva de ampliação
de leitos na capital, com a criação de um hospital de campanha no Multicenter Sebrae, o prazo final para a
instalação é de 45 dias.

No seu despacho, ele destacou que as medidas de isolamento e distanciamento social já adotadas pelo Governo do
Maranhão não estão surtindo efeito e, como resultado, estão causando “estrangulamento tanto da rede pública,
quanto da rede privada de saúde.

“Para o presente momento as medidas de distanciamento social estão se mostrando ineficazes para contenção da
propagação do vírus causador da COVID-19, demandando do Poder Público a adoção de medidas mais intensas
para evitar um colapso do sistema público de saúde, que, na Capital, já se evidencia, com a lotação máxima dos
leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19. E o estrangulamento não se resume à rede pública. Hospitais
privados já noticiam que a capacidade máxima de seus leitos para pacientes com COVID-19 foi atingida, a exemplo
do Hospital São Domingos, e requerem do Poder Público a adoção de medidas de isolamento mais enérgicas”,
destacou.

https://gilbertoleda.com.br/2020/04/30/urgente-justica-manda-flavio-dino-decretar-lockdown-em-sao-luis/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/
https://gilbertoleda.com.br/2020/04/30/covid-19-sao-luis-tera-hospital-de-campanha-no-multicenter-sebrae/


O juiz também determinou que o Estado fiscalize “de forma efetiva as medidas de distanciamento social/lockdown”
e proibiu as prefeituras da Ilha de efetivar qualquer medida contrária ao decreto, além de obrigá-las a usar a
publicidade oficial para informar “de forma
mais incisiva a letalidade que resultará do colapso do Sistema de Saúde, em razão do descumprimento das regras
de distanciamento social”.

Baixe aqui a íntegra da decisão.

https://drive.google.com/file/d/1w1N__RlBl61sPgECGy9g_6n1TM2069cf/view?usp=sharing


Sai a primeira decisão de lockdown determinado pela Justiça no
país
Por João Frey  Em 30 abr, 2020 - 18:05  Última Atualização 30 abr, 2020 - 19:03

Saúde Justiça

Funcionários da prefeitura de São Luís limpam terminal de ônibus em ação contra conronavírus

Agência São LuísAgência São Luís

Quatro cidades do Maranhão devem entrar entrar em lockdown por 10 dias a partir do dia 5 de maio após uma decisão

da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O que motivou a sentença foi o fato de as cidades estarem com

a capacidade hospitalarpraticamente esgotada. Até a quarta-feira (29) a cidade registrava 2.432 casos confirmados de

covid-19 e 149 mortes pela doença.

Leia a íntegra da decisão

A decisão se aplica aos municípios de São Luís, a capital, e São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, na região

metropolitana.

A expressão lockdown vem do inglês e se refere a um bloqueio resultante de algum protocolo de emergência, que

impede a livre circulação de pessoas em uma determinada área.

https://congressoemfoco.uol.com.br/author/joaofrey/
https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/
https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-30-at-18.58.59.jpeg
https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/ao-vivo-ministerio-da-saude-atualiza-os-casos-de-coronavirus-no-brasil-2/
https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/ao-vivo-comissao-debate-situacao-dos-leitos-para-covid-19-no-brasil/
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/04/Decis%C3%A3o.Lockdown.Ilha-1.pdf


Segundo o Ministério Público Estadual, "mesmo com a construção de mais leitos destinados a pacientes com COVID-

19, se não forem intensificadas as medidas não farmacológicas de prevenção à

disseminação do vírus, a oferta de serviços hospitalares ainda será insuficiente".

> Veja a evolução dos casos em cada uma das cidades afetadas pela decisão

Em sua decisão, o juiz Douglas de Melo Martins afirma que "para o presente momento as medidas de distanciamento

social estão se mostrando ineficazes para contenção da propagação do vírus causador da COVID-19, demandando do

Poder Público a adoção de medidas mais intensas para evitar

um colapso do sistema público de saúde, que, na Capital, já se evidencia, com a lotação

máxima dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19".

Com a sentença, a Justiça obrigou o estado a editar decretos que suspendam todas as atividades não essenciais à

manutenção da vida e da saúde, tais como alimentação, medicamentos e serviços obrigatoriamente ininterruptos (portos

e indústrias que trabalhem em turnos de 24h).

A decisão ainda veda a circulação de veículos particulares, salvo para compra de alimentos ou medicamentos, para

transporte de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou no itinerário de serviços

considerados como essenciais.

O juiz também determinou que o governo do Estado vede a entrada e saída de veículos da Ilha de São Luís durante esse

período, salvo caminhões, ambulâncias, veículos transportando pessoas para atendimento de saúde, veículos no

desempenho de atividades de segurança ou no itinerário de serviços considerados essenciais.

Às prefeituras das cidades afetadas, o magistrado determinou que se abstenham de disciplinar regras de distanciamento

social de modo contrário ao Estado do Maranhão, no que toca à adoção do bloqueio total (lockdown) como medida de

distanciamento social. A decisão prevê ainda que os municípios fiscalizem o estrito cumprimento dos Decretos

Estaduais referentes ao mencionado lockdown, por suas equipes de vigilância em saúde, guarda municipal, agentes

municipais de trânsito e outros agentes de fiscalização municipais.

https://congressoemfoco.uol.com.br/covid19/
https://congressoemfoco.uol.com.br/covid19/


Vista da Avenida Beira-Mar e Palácio dos Leões em São Luís — Foto: Divulgação

Justiça decreta 'lockdown' na Região Metropolitana
de São Luís em razão do coronavírus
Os quatros municípios da Grande Ilha de São Luís serão as primeiras cidades brasileiras a
adotar esse tipo de restrição.

Por Rafaelle Fróes, G1 MA — São Luís, MA

30/04/2020 18h12  Atualizado 
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a (30) o 'lockdown' (bloqueio total) em quatro municípios da Região Metropolitana de São Luís,
pelo prazo de dez dias, a partir do dia 5 de maio, por conta do aumento de casos e mortes pelo
novo coronavírus nas regiões. A ação é do Ministério Público do Maranhão (MPMA).

A determinação é do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca da Ilha de São Luís. Os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar
e Raposa são as primeiras cidades brasileiras a adotar esse tipo de restrição.

há 8 minutos



Por meio de nota ao G1, o governo do Maranhão informou que vai aguardar a decisão judicial,
analisar e ver as medidas necessárias para o cumprimento das determinações.

De acordo com a decisão, ficarão suspensas todas as atividades não essenciais à manutenção da
vida e da saúde, com exceção de serviços de alimentação, farmácias, portos e indústrias que
trabalham em turnos de 24 horas. Também ficará proibida a entrada e saída de veículos da Ilha de
São Luís, por dez dias, com exceção para caminhões, ambulâncias, veículos transportando
pessoas para atendimento de saúde e atividades de segurança. O transporte intermunicipal

A decisão também vai suspender a circulação de veículos particulares, sendo autorizados
somente a saída para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas e
atendimento de saúde, serviços de segurança ou considerados essenciais pelo decreto estadual.

Serão limitadas a circulação de pessoas em espaços públicos e a regulamentação do
funcionamento de bancos e lotéricas que devem ser abertas somente para o pagamento do
auxílio emergencial, salários e benefícios sem lotação máxima nesses ambientes, com
organização de filas.

O uso de máscara continua sendo obrigatório nas cidades e foram estendidas a suspensão das
aulas na rede privada nos quatro municípios, decisão baseada no decreto estadual para as
escolas da rede privada. Os municípios serão responsáveis pela fiscalização efetiva e
cumprimento das medidas.

Alta incidência de casos

O juiz fundamentou sua decisão com dados da Fio Cruz, que afirmou que o Maranhão é o estado
da federação que apresenta maior ritmo de crescimento no número de mortos por COVID-
19 no Brasil. Douglas Martins também lembra que os hospitais privados já noticiam que a
capacidade máxima de seus leitos para pacientes com COVID-19 foi atingida.

Por fim, o juiz diz ainda que a adoção do bloqueio total é necessária porque 'é a única medida
possível' e eficaz no cenário para contenção da proliferação da doença e para possibilitar que o
sistema de saúde público e privado se reorganize, a fim de que se consiga destinar tratamento
adequado aos doentes.

"Do contrário, conforme se viu em outros lugares do mundo,
viveremos um período de barbárie", completa o juiz.

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/04/30/coronavirus-maranhao-esta-registrando-mortes-na-mesma-velocidade-que-os-estados-unidos.ghtml


Leitos ocupados

A ação do Ministério Público foi assinada por quatro promotores da Defesa da Saúde dos
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. No documento, os
promotores pediam que a medida fosse aplicada o quanto antes, para evitar o avanço da doença
e novas mortes.

O documento levou em consideração que na terça-feira (28), todos os 112 leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) da rede estadual exclusivos para pacientes com Covid-19 estavam
ocupados. Além disso, uma carta enviada ao governo do Sindicato dos Hospitais e do Hospital
São Domingos, da rede privada, que alegou estarem trabalhando com lotação máxima de
pacientes para a doença.

Mesmo com a perspectiva da ampliação e da criação de um hospital de campanha em 45 dias
em São Luís, o órgão alegou que a medida deveria ser aplicada urgentemente, por conta da alta
chance de disseminação da doença.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgado na quarta-
feira (29), os quatro municípios juntos possuem 2.728 casos do novo coronavírus e 166 mortes
por Covid-19.

Casos de coronavírus em municípios da Região Metropolitana de São Luís
Dados são do último boletim divulgado na quinta-feira (29), às 20h.

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/04/23/leitos-para-pacientes-com-covid-19-estao-totalmente-ocupados-no-hospital-universitario-em-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/04/26/governo-vai-instalar-hospital-de-campanha-para-pacientes-com-covid-19-em-sao-luis.ghtml
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/04/29/maranhao-tem-184-mortos-e-mais-de-3-mil-infectados-por-covid-19-diz-ses.ghtml


Fonte: Secretaria de Saúde do Maranhão (SES)
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MP-MA pede aplicação de lockdown na Região
Metropolitana de São Luís

Segundo o MP, o pedido é em virtude do aumento dos casos do novo coronavírus e o colapso do sistema de
saúde na rede pública e particular nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar.

DIVULGAÇÃO / MP-MA
30/04/2020 às 16h51

O objetivo é conter o avanço da doença e evitar novas mortes em São Luís, São José de Ribamar, Raposa e
Paço do Lumiar. (Foto: Arquivo/O Estado)

SÃO LUÍS - Em virtude do aumento dos casos do novo coronavírus e o colapso do sistema de

saúde na rede pública e particular nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e

Paço do Lumiar, o Ministério Público do Maranhão ajuizou nesta quinta-feira (30), Ação Civil

Pública (ACP), com pedido de tutela de urgência, solicitando ao Poder Judiciário que obrigue o

Estado do Maranhão a cumprir regras mais rígidas de confinamento na Ilha de São Luís. O

objetivo é conter o avanço da doença e evitar novas mortes, segundo o MP.

A ACP é assinada pelos titulares das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Maria da Glória

Mafra Silva (São Luís), Márcio José Bezerra Cruz (São José de Ribamar), Reinaldo Campos

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fsao%2Dluis%2Fnoticias%2F2020%2F04%2F30%2Fmp%2Dma%2Dpede%2Daplicacao%2Dde%2Dlockdown%2Dna%2Dregiao%2Dmetropolitana%2Dde%2Dsao%2Dluis%2Eshtml
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fsao%2Dluis%2Fnoticias%2F2020%2F04%2F30%2Fmp%2Dma%2Dpede%2Daplicacao%2Dde%2Dlockdown%2Dna%2Dregiao%2Dmetropolitana%2Dde%2Dsao%2Dluis%2Eshtml
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fsao%2Dluis%2Fnoticias%2F2020%2F04%2F30%2Fmp%2Dma%2Dpede%2Daplicacao%2Dde%2Dlockdown%2Dna%2Dregiao%2Dmetropolitana%2Dde%2Dsao%2Dluis%2Eshtml
https://imirante.com/plantaoi/?query=s%E3o+lu%EDs


Castro Júnior (Raposa) e Gabriela Brandão da Costa Tavernard (Paço do Lumiar).

Eles destacam que, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES),

desde a última terça-feira (28), todos os 112 leitos de UTI da rede estadual, exclusivos para

pacientes com Covid-19, estão ocupados. Mesmo com a perspectiva de ampliação de leitos, com

a criação de um hospital de campanha no Multicenter Sebrae, o prazo final para a instalação é de

45 dias.

Os promotores de justiça destacam que, se a disseminação da doença não for controlada, a

letalidade da população vulnerável será incontrolável. “O colapso do sistema de saúde nesta

capital somente será postergado se houver um quadro de medidas não farmacológicas para a

redução do contato social”.

Para isso, segundo os representantes ministeriais, a única solução cabível é reduzir gravemente o

contato social na capital.

“Como a ocupação dos leitos de UTI dedicados ao tratamento de Covid-19 na rede estadual já

ultrapassou o marco de 80% estipulado pelo Poder Executivo estadual, sem que tenha sido

decretado o confinamento (lockdown), ante a urgência da questão, resta buscar a prestação

jurisdicional para que seja determinado liminarmente ao Estado do Maranhão estender a

suspensão expressa a todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde”,

afirma a ACP.

Também foi pedida a limitação adequada das reuniões de pessoas em espaços públicos, além da

regulamentação do funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, prescrevendo-se

lotação máxima excepcional nesses ambientes, de forma que a restrição do convívio social atinja,

no mínimo, 60% da população.

Na ACP, o Ministério Público destaca a necessidade de ir a um patamar mais elevado, com a

adoção do lockdown, para superar o colapso do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital. Além

disso, diante da lotação dos leitos de UTI nos hospitais particulares, o Sindicato dos Hospitais e o

Hospital São Domingos, em cartas endereçadas ao governador Flávio Dino, já recomendaram

essa medida.

Omissão



Segundo o MP, os boletins epidemiológicos destacam a falta de transparência sobre o número de

leitos de internação hospitalar, a exemplo dos leitos clínicos e de UTI, de apartamentos, bem como

de enfermarias ocupados e disponíveis para o atendimento de pacientes contaminados pela Covid

-19 em suas respectivas redes.

“Com essa omissão, o Executivo estadual fica com dificuldades para, com precisão científica e

atendendo aos princípios da prevenção e da precaução aplicáveis à pandemia, notadamente

quanto à necessária justificação para a atuação dos gestores, definir na região metropolitana da

capital o momento exato de aplicação de medidas mais rígidas de distanciamento social, a fim de

assegurar a saúde coletiva.

Pedidos
Além do lockdown, foi pedida a aplicação de orientação e de sanção administrativa quando houver

infração às medidas de restrição social, como o não uso de máscaras em locais de acesso ao

público. Também foi pedida a extensão da suspensão das aulas da rede privada nos municípios

requeridos, segundo os parâmetros adotados para a rede estadual.

Outro pedido é a restrição de veículos particulares nas rodovias estaduais na área urbana dos

quatro municípios da Ilha de São Luís e nas áreas do programa Nosso Centro. O Ministério

Público solicitou que a Justiça determine aos quatro municípios que se abstenham de disciplinar

as regras do distanciamento social de modo contrário ao Estado do Maranhão.

Pede, ainda, que seja determinado às equipes de vigilância em saúde, guarda municipal, agentes

municipais de trânsito e outros agentes de fiscalização municipais sobre o uso obrigatório de

máscara em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

As agências e correspondentes bancários devem funcionar apenas para pagamento de salários e

benefícios assistenciais. A organização das filas e o distanciamento social é de responsabilidade

dos estabelecimentos, sob pena de suspensão dos alvarás de funcionamento.

O Ministério Público requereu o pagamento de multa diária de R$ 100 mil, a ser paga por cada um

dos acionados, em caso de descumprimento.



Igreja desobedece recomendação do MP, realiza
culto em estacionamento de shopping em
Imperatriz e é “punida” com mais uma
recomendação
30 de abril de 2020

O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação nesta terça-feira, 28, aos líderes religiosos
de Imperatriz, para que cumpram as medidas de isolamento social recomendadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para prevenção e contenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Assinada pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça na Defesa da Saúde, Newton de  Barros Bello Neto,
a manifestação ministerial foi direcionada a representantes de congregações e outras associações
com finalidade religiosa, bem como aos demais responsáveis por igrejas e templos de Imperatriz.

Na Recomendação, o representante do MPMA reforça que os líderes religiosos devem cumprir as
medidas de distanciamento social e suspender quaisquer atividades que importem na realização de
encontros presenciais, como cultos, reuniões ou celebrações.

FISCALIZAÇÃO

O documento foi encaminhado também ao Município de Imperatriz, para que reforce a fiscalização no
sentido de coibir cultos e práticas religiosas na forma presencial, conforme já regulamentado por
decretos do próprio Município e do Estado.

http://garrone.com.br/igreja-desobedece-recomendacao-do-mp-realiza-culto-em-estacionamento-de-shopping-em-imperatriz-e-e-punidacom-mais-uma-recomendacaoimperatriz-mpma-recomenda-a-igrejas-que-atendam-suspensao-de-ativ/


A administração municipal deve, ainda, reforçar o teor da Recomendação com todos os líderes
religiosos e responsáveis por igrejas e templos. O Município tem 48 horas para se manifestar sobre o
documento.

As medidas já haviam sido recomendadas pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde desde o
dia 21 de março, em outra manifestação.

CULTO

A elaboração do documento foi motivada por conta de um culto religioso no último dia 26, realizado
no  estacionamento de um dos shoppings de Imperatriz, em forma de sistema drive-in, no qual a
maioria dos participantes ficaram dentro de seus veículos.

Para o membro do Ministério Público, o evento transgrediu as normas de orientação quanto às
medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19, mesmo com a permanência dos participantes
dentro de seus veículos.

Newton Bello Neto advertiu que a proibição prevista nos Decretos prevalece mesmo que os templos e
igrejas criem condições que prevejam cautelas de distanciamento entre fiéis, de circulação de ar ou
quaisquer outras medidas de prevenção e higiene.

O representante do MPMA esclareceu, ainda, que essas medidas de proibição de cultos religiosos na
forma presencial só deixarão de vigorar quando novos Decretos assim determinarem. “Todos os
esforços do Ministério Público levam em consideração o atual cenário epidemiológico e a
necessidade de garantir a saúde e preservar vidas. O sistema de saúde está em vias de chegar em
sua capacidade máxima”, destacou o promotor de justiça Newton Bello Neto.



3 COMENTÁRIOS

MPF e MP querem saber
dos gastos feitos pelas
Prefeituras no combate a
Covid-19
29/04/2020 20h30

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República no município de
Imperatriz (PRM/ITZ), e o Ministério Público do Estado do Maranhão (MP/MA) recomendaram aos
prefeitos, secretários municipais de saúde e de finanças e ao controlador geral dos municípios de
Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão e Vila Nova dos Martírios, que sejam tomadas
medidas para garantir a transparência dos gastos públicos empreendidos em razão da atual
pandemia da covid-19, no prazo de 10 dias.

A recomendação visa dar transparência às contratações ou aquisições realizadas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, prevista no art. 4, §2º, da
Lei 13.979/2020, que determina disponibilização imediata de tais informações em site oficial
específico na internet, bem como na Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.

O documento recomenda que no site oficial devem constar a relação dos nomes dos contratados,
CNPJs, prazos contratuais, objetos e quantidades contratados, além dos valores individualizados e
dos números dos respectivos processos de contratação ou aquisição.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/04/mpf-e-mp-querem-saber-dos-gastos-feitos-pelas-prefeituras-no-combate-a-covid-19/#comments
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/04/mpf-e-mp-querem-saber-dos-gastos-feitos-pelas-prefeituras-no-combate-a-covid-19/


Em caso de não atendimento à recomendação, podem ser adotadas medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis.

O MPF e o MP/MA determinam ainda que, que no prazo de 10 dias, seja encaminhado ao e-mail da
1ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz, resposta por escrito sobre o acatamento da
recomendação, além de encaminhar cópia do Plano Municipal de Contingência, cópia de qualquer
procedimento já existente e baseados em decreto de emergência ou calamidade, de quaisquer
órgãos ou secretarias no âmbito da administração municipal, com validade durante a pandemia.



Justiça determina lockdown em São Luís, no
Maranhão
A medida também vale para os municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa
30.abr.2020 às 19h01

 EDIÇÃO IMPRESSA 

A Justiça do Maranhão decretou, na noite desta quinta-feira (30), o "lockdown" (bloqueio
total) para a capital do estado, São Luís, e para mais três municípios da região
metropolitana, pelo prazo de dez dias, a partir de terça-feira (5).

A decisão também vale para os municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa.

Na terça-feira (28), a cidade de São Luís atingiu 100% de ocupação dos 112 das UTIs
(Unidades de Terapia Intensiva) da rede estadual destinadas ao tratamento de Covid-19.
Nos 267 leitos de enfermaria, a ocupação é de 63,7%.

A medida prevê a "suspensão expressa de todas as atividades não essenciais à
manutenção da vida e da saúde".

Serão limitadas as reuniões de pessoas em espaços públicos ou abertos ao público, assim
como estará proibida a circulação de veículos particulares, "salvo para compra de
alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas para atendimento de saúde ou
desempenho de atividades de segurança, ou no itinerário de serviços considerados como
essenciais".

Também está proibida a entrada e saída de veículos da ilha, pelo período de dez dias, com
exceção para caminhões, ambulâncias, veículos transportando pessoas para atendimento
de saúde e atividades de segurança.

O "lockdown" também compreende a regulamentação do funcionamento dos serviços
públicos e atividades essenciais, tais como bancos e lotéricas, "exclusivamente para
pagamento de renda básica emergencial, salários e benefícios sociais, prescrevendo-se
lotação máxima excepcional nesses ambientes e organização de filas".

Caberá as autoridades dos municípios fiscalizar e cumprir as medidas decretadas, assim
como o uso obrigatório de máscara em locais abertos ao público.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2020/05/01/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/casos-de-covid-explodem-no-sul-da-bahia-e-governo-avalia-lockdown-na-regiao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/capital-do-maranhao-atinge-100-de-ocupacao-de-utis-para-covid-19.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/mesmo-com-novos-leitos-para-covid-19-utis-brasileiras-tem-alta-taxa-de-ocupacao.shtml


A ação é do Ministério Público do Maranhão. A determinação é assinada por Douglas de
Melo Martins, juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarcar da Ilha
de São Luís.

"Ocorre, no entanto, que para o presente momento as medidas de distanciamento social
estão se mostrando ineficazes para contenção da propagação do vírus causador da Covid-
19, demandando do poder público a adoção de medidas mais intensas para evitar um
colapso do sistema público de saúde, que, na capital, já se evidencia, com a lotação
máxima dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19", diz o juiz na decisão.

"No caso presente, é necessária adoção do bloqueio total, ainda que por curto período,
pois essa é a única medida possível e eficaz no cenário para contenção da proliferação da
doença e para possibilitar que o sistema de saúde público e privado se reorganize, a fim
de que se consiga destinar tratamento adequado aos doentes", segue o juiz.

https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/30/5903-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml


SOCIEDADE

Justiça ordena lockdown em São Luís, no Maranhão
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A CIDADE DE SÃO LUÍS. FOTO: EBC

A Justiça do Maranhão decretou “lockdown” em quatro municípios da região metropolitana de São Luís, por dez dias. A
medida entra em vigor em 5 de maio. Será a primeira área brasileira com a restrição.

A decisão é do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís.
Ficarão suspensas todas as atividades não-essenciais à manutenção da vida e da saúde, exceto serviços de alimentação,
farmácias, postos e indústrias que trabalham em turnos de 24 horas.

Medida entra em vigor no dia 5 de maio
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Fica proibida a entrada e saída de veículos da Ilha de São Luís, menos para caminhões, ambulâncias, veículos
transportando pessoas para atendimento de saúde e atividades de segurança. A decisão permite a circulação de veículos
particulares apenas para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas e atendimento de saúde,
serviços de segurança ou demais atividades essenciais.

Fica obrigatória a limitação de circulação de pessoas em espaços públicos, como em bancos e lotéricas, que abrem
estritamente para o pagamento do auxílio emergencial, salários e benefícios.

➤ Leia também:

"Ninguém está pensando em relaxar o isolamento", diz Nelson Teich
"Empenho para achatar a curva praticamente foi inútil", diz Bolsonaro
"E daí? Lamento, quer que eu faça o quê?", diz Bolsonaro sobre recorde de mortos
Sucesso de Cuba no combate à covid-19 vem do controle de assintomáticos

A decisão atende a uma reivindicação do Ministério Público do Maranhão. A instituição ajuizou uma ação com pedido de
tutela de urgência, nesta quinta-feira 30, solicitando que a Justiça obrigasse o estado a cumprir regras mais rígidas e
confinamento.

Os promotores que assinam a ação destacam que, segundo o boletim epidemiológico da secretaria de saúde maranhense,
já estão ocupados todos os 112 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da rede estadual.

Mesmo que haja perspectiva de criação de novos leitos, com a inauguração de um hospital de campanha na região, o
prazo final para a instalação é de 45 dias.

“O colapso do sistema de saúde nesta capital somente será postergado se houver um quadro de medidas não
farmacológicas para a redução do contato social”, argumentaram os promotores.

A ação é assinada pelos titulares das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Maria da Glória Mafra Silva (São Luís),
Márcio José Bezerra Cruz (São José de Ribamar), Reinaldo Campos Castro Júnior (Raposa) e Gabriela Brandão da Costa
Tavernard (Paço do Lumiar).

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o Maranhão contabiliza 184 mortos e 3.190 infecções por
covid-19. O Brasil registra 5.901 vítimas fatais e mais de 85 mil contaminações.

https://www.cartacapital.com.br/politica/ninguem-esta-pensando-em-relaxar-o-isolamento-diz-nelson-teich/
https://www.cartacapital.com.br/politica/empenho-para-achatar-a-curva-praticamente-foi-inutil-diz-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/politica/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-recorde-de-mortos/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/sucesso-de-cuba-no-combate-a-covid-19-vem-do-controle-de-assintomaticos/


Na última quarta-feira (29), a cidade registrou 2,4 mil casos confirmados de coronavírus e 149 mortes, com a capacidade hospital
praticamente esgotada

Governo do Maranhão anuncia
estado de lockdown, primeiro
no país

Publicado 12 horas atrásem 30/04/2020
Por Marcus Eduardo Pereira

PUBLICIDADE

O estado do Maranhão é o primeiro a entrar em lockdown no país. Por 10 dias, as quatro
cidades da Grande Ilha de São Luís – São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa – vão fechar as portas de todas as atividades não essenciais, após uma decisão da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

De acordo com o portal Brasil 247, isso ocorre porque a cidade está com a capacidade
hospitalar praticamente esgotada. Na última quarta-feira (29), a cidade registrou 2,4 mil casos
confirmados de coronavírus e 149 mortes.
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Com a medida, ficam suspensas todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e
da saúde. Funcionam somente os estabelecimentos do ramo da alimentação, medicamentos,
portos e indústrias.

Além disso, a circulação de veículos particulares – salvo para compra de alimentos e
medicamentos, e para o transporte de pessoas para atendimento de saúde, desempenho de
atividades de segurança ou no itinerário dos serviços considerados essenciais.

 

 



O pedido de confinamento foi feito pelo Ministério Público do Maranhão, que
alegou que todos os leitos de UTI exclusivos para a covid-19 na rede hospitalar
do governo do Estado em São Luís estão ocupados

Juiz determina lockdown, o 1º do
País, no Maranhão

Ricardo Galhardo, O Estado de S.Paulo
30 de abril de 2020 | 21h06

As cidades de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, no
Maranhão, são as primeiras a ter decretado o lockdown, estado mais rígido de
isolamento social que só libera os serviços mais essenciais e veta qualquer circulação
que não seja de urgência. A medida foi determinada pelo juiz Douglas de Melo
Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São
Luís.

LEIA TAMBÉM >AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

https://brasil.estadao.com.br/ao-vivo/coronavirus-no-brasil


O pedido de confinamento foi feito pelo Ministério Público do Maranhão, que
alegou que todos os 112 leitos de UTI exclusivos para a covid-19 na rede hospitalar
do governo do Estado, na capital, estão ocupados, “o que significa na completa
ausência de atendimento com respiradores, se necessários, mesmo após ampliação
que vem sendo desenvolvida, inclusive com recursos federais (com referência à
criação de hospitais de campanha e leitos)”.

Médicos tratam paciente com coronavírus Foto: Tiago Queiroz/Estadão
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A Promotoria acrescentou ainda, que, embora o Maranhão tenha veiculado a
possibilidade de decretar lockdown, caso a lotação dos leitos de UTI chegasse a
80%, até agora “nenhuma medida mais intensa foi tomada”. Na decisão, o
magistrado disse ser preciso “bloqueio total, ainda que por curto período, pois essa é
a única medida possível e eficaz no cenário para contenção da proliferação da
doença e para possibilitar que o sistema de saúde público e privado se reorganize, a
fim de que se consiga destinar tratamento adequado aos doentes”.

O que muda. A medida judicial inclui especificamente a vedação de entrada/saída
de veículos da Ilha, por 10 dias, suspensão de atividades não essenciais, veto a
reunião e suspensão de aulas mesmo na rede particular. Procurado, o governo do
Maranhão informou que “aguardará a intimação da decisão judicial, irá analisá-la e
verificar as medidas necessárias ao cumprimento”. 


