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NOVO CORONAVÍRUS

SES espera que lockdown
reduza a curva da Covid-19
Em entrevista exclusiva a O Estado, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, fala sobre a capacidade de
atendimentos da rede estadual e cumprimentos das regras que serão estabelecidas com o lockdown.
POLÍTICA 3
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Maranhão

Quase 450
profissionais
de saúde
infectados
por Covid-19
Melhor Foto

De acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado
da Saúde, do total de infectados,
349 conseguiram se recuperar e
oito morreram. GERAL 4

Todos os meses O Estado elege a melhor imagem enviada por leitor via Instagram. A equipe do jornal votou e dessa vez houve
empate entre duas fotos como destaque do mês de abril. Trazemos nesta edição a foto de Samarone Carvalho (@samarone.fotografia),
com o título “vida que passa”, poesia do olhar de São Luís. Na terça-feira, 5, traremos a foto Arco Íris, de @fozzie_slz.
Quer participar também? Siga @oestadoma no Instagram, publique a foto no seu perfil pessoal e marque a tag #LeitorOEstadoMA nos comentários.

ABRIL
#leitorOEstadoMA

COLUNA DO SARNEY

São Luís

A briga das canetas

Revista

O

poder e a caneta têm uma relação íntima, às vezes libertina.
Mas ultimamente ela tem sido
explícita.
A primeira vez que ouvi uma definição precisa sobre essa relação foi, nos
longínquos anos de 1968, de Plácido
Castelo, ele governador do Ceará, eu do
Maranhão. Disse-me, mostrando uma
caneta: “Sarney, nós, governadores, com
esta bichinha poderosa, podemos fazer
a felicidade e a infelicidade, nomear, demitir e ameaçar. Mas ela tem um defeito. Quanto acaba a tinta, não serve para mais nada.” A tinta acabava com a
eleição do sucessor.
A caneta e a tinta fizeram estórias da
História. Prudente de Moraes foi eleito
contra a vontade de Floriano Peixoto.
O marechal resolveu não lhe passar a
faixa. Prudente tomou posse no Congresso e foi para o Itamaraty, sede do
Executivo. Estava inteiramente vazio. O
Presidente mandou comprar papel, caneta e tinta para nomear o Ministro da
Justiça, Antônio Gonçalves Ferreira, e
fazer os atos iniciais. Eu fui mais feliz,
porque o Figueiredo apenas não quis
me passar a faixa.
O nosso presidente atual, que tem
sangue quente, quando demitiu o Ministro Mandetta, advertiu: “Deu algo nos
integrantes do governo, mas a sua hora

Nada mais
impactante
que o nascer
do sol em Roma

Violência

20 pessoas
assassinadas
em abril
na Grande
São Luís

vai chegar.” E chegou na cabeça do Moro. Quando quiseram fazer uma intriga
entre o parlamento e o Chefe do Executivo, este avaliou o poder da caneta e
disse ao Presidente Maia: “Com a minha
caneta eu tenho mais poder que você.”
Mas o Supremo entrou no jogo das
canetas e disse que tinha onze canetas
em vez de uma — haja canetada.
Certa vez o Senado ouvia o Ministro
da Fazenda do Governo Fernando Henrique e o Senador Mercadante foi interpelá-lo. Antes disse ao Ministro: “Tome
nota da minha pergunta com sua caneta Mont Blanc.” Malan respondeu: “Senador, vou anotar com a minha caneta
Bic.” — e mostrou sua esferográfica popular. Foi uma risada geral.
É que as canetas também têm status. No meu tempo era a Parker, com
um tinteiro de borracha embutido, colocada no bolso externo do paletó, para mostrar que se era uma pessoa de
poder.
Agora é a popular caneta esferográfica azul, que abalou a internet nestes
meses foi na música Caneta Azul, que
tornou célebre Manuel Gomes, meu
conterrâneo de Balsas.
Assim, temos um tempo de brigas de
caneta. Mas a caneta do Brasil foi outorgada pela Constituição para expressar o governo democrático, tão bem

Empresários
procuram
‘driblar’ crise
causada pela
pandemia

definido por Lincoln “como do povo,
pelo povo, para o povo”, o poder civil,
síntese de todos os poderes, como bem
define a doutrina da Escola Superior
de Guerra.
A Presidência tem que ser exercida
com grandeza, humildade, prudência e
inabalável sentimento moral. Bic ou
Mont Blanc, Parker ou qualquer outra,
a única marca que engrandece, por assegurar direitos humanos, bem-estar
social, harmonia e independência entre os poderes é a marca Democrática.
__________
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Já tinha escrito esse artigo quando me
lembrei do dia 1º de Maio. Quero me dirigir ao nosso trabalhador, e dizer que, para homenageá-lo, em sua data, ontem,
fundamos Tribuzi e eu o jornal O Estado
do Maranhão, que completou 61 anos,
trazendo nosso idealismo para servir as
grandes causas do Maranhão. Ele ajudou
a mudar a mentalidade do Estado, criando a pauta do desenvolvimento. Seu editorial de apresentação pedia uma universidade, que não tínhamos, estradas, energia, educação.
Tribuzi, nestes anos todos, é a inspiração do Jornal, e até as casuarinas do
Cemitério morreram, porque ele morreu, e seu saber até hoje faz falta ao Maranhão. Que saudade!
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Entrevista
Carlos Lula

“Temos que pensar no que é Precisa ter fiscalização
essencial à vida das pessoas” O
Secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula, falou a O Estado
sobre a capacidade de atendimentos e ainda sobre o lockdown
Divulgação

CARLA LIMA
Editora de Política

última semana foi cenário de incertezas para a
população quanto a disponibilidade de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
na rede estadual na Ilha de São Luís.
Por cerca de 48 horas, todos os leitos
estavam ocupados. Neste prazo, o governo mostrou novos 50 leitos.
Sobre a saturação do sistema estadual de saúde e os investimentos que
estão sendo feitos com prazos – que
são longos – o secretário estadual de
Saúde, Carlos Lula, falou a O Estado.
Segundo o gestor, cerca de 1 mil
leitos devem ser criados em maio,
mês previsto pelos especialistas como o pico da Covid-19 no Maranhão.
O secretário demostrar ter esperança que o lockdown reduzirá a curva crescente de contaminação deixando assim, o sistema de saúde
mais equilibrado para atender os
doentes do vírus.

A

No mundo todo, a questão da
subnotificação é um fato. Aqui no
MA, cerca de 1% da população foi
testada. Diante dos poucos testes,
qual a estimativa de contaminado e mortes existentes no estado
dadas pelos técnicos?
A subnotificação é um problema
no mundo inteiro. Não é só no Maranhão ou só no Brasil. Diante de
uma pandemia é difícil a gente ter dados precisos em relação ao número
de pessoas contaminadas e ao número de óbitos totais. De nossa parte, o que nós temos tentando, é diminuir esta incerteza. É preciso fazer
testes para saber como anda a disseminação da doença. Então, adotamos a transparência como norteador de nossas ações e, por isso, a gente tem testado muitos óbitos. Se formos olharmos, a gente tem divulgado no dia os óbitos confirmados naquela data e temos óbitos que estavam para testagem. Com isso, se eu
divulgo 20 óbitos, teremos quatro ou
cinco do dia e os demais já foram a
óbito sem o resultado do teste. A gente não quer chegar a uma solução de
outros estados que têm 120 enterros
por dia e divulgar 10 ou 15 óbitos que
aconteceram [por covid-19]. A gente
quer aproximar o máximo possível
de casos confirmados de Covid para
que tenhamos uma noção do caminho da doença.
Como está a disponibilização de
testes no Maranhão? Os municípios estão recebendo? Qual a frequência de compra dos testes?
Em relação a testagem, a tendência é que a gente aumente. Fizemos
compras de testes, vai fazer distribuição aos municípios e o governo
federal fez a mesma coisa. A gente
acredita, que diante dos 10 milhões
dos testes, o Maranhão terá direito a
150 mil e nas próxima semanas a
gente deve aumentar o número de
testagem na população. Mas é importante salientar quer todos os municípios do Maranhão receberam
verba do governo federal – até mais
que o Estado – e eles podem comprar
testes. O Estado recebeu R$ 27 milhões. Só São Luís, recebeu R$ 25 milhões, por exemplo. O que a gente fez,
foi disponibilizar de maneira integral
todos os testes recebidos do governo
federal para os municípios por meio
de nossas regionais. De outra parte,
o Estado centraliza teste de CPR no
Laboratório Central, aqui em São
Luís, e testes rápidos, que além dos
que foram recebidos pelo governo federal, foi feita a aquisição para testar
profissionais de saúde e da segurança pública.
Sobre atendimentos nos hospitais de São Luís, por mais de um
dia, os leitos de UTI ficaram 100%
ocupados. A SES registrou casos

lockdown deve ser decretado pelo governo estadual
segundo decisão do Poder Judiciário. O governador Flávio
Dino se pronunciou pelas redes sociais, na sexta-feira, 1º,
deixando claro que o que determinou o juiz Douglas Martins,
da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, será
cumprido.
Até aí, tudo bem. Não há dúvidas quanto à edição de decretos
e isso o governador já confirmou que serão publicados já no
domingo, 3, para valer dia 5, terça-feira. A questão central é:
qual a capacidade de fiscalizar que o estado terá?
Barreiras nas principais avenidas evitarão aglomeração de
fato? Pessoas em seus veículos
proibidas de circular reduz a
aglomeração? E quanto ao
O que sempre
transporte público? E as
faltou em São Luís
barreiras nos bairros?
É sabido da população da Ilha foi fiscalização
de São Luís que a quebra do
isolamento social tem sua
dos decretos do
contribuição pela falta de
governo estadual
fiscalização. Por mais de uma
vez, o governador Flávio Dino
citou que a Polícia militar não deveria ser usada para garantir o
cumprimento do que estava determinado.
Agora será essencial para isso, mas o governo vai dispor? Os
atos podem ser truculentos e aí a imagem tão protegida do
governador pode sofrer.
O fato é que o lockdown exige algo que a gestão estadual
nunca fez efetivamente durante os decretos baixados: educar,
fiscalizar e punir.
Talvez, somente a decisão judicial possa intimidar os mais
destemidos dos cidadãos da São Luís que insistem em não
cumprir nada do que vem sendo determinado desde a segunda
quinzena de março.

Secretário Carlos Lula prevê ainda mais mil leitos exclusivos para pacientes que tenham o novo coronavírus

Mas não faz
sentido este tipo
de doação de um
ente que tem
menos poder
econômico ao ente
que tem maior.
Lógico que há a
parceria e, se for
necessário o
empréstimo,
faremos. Mas não
faz sentido o
governo do
Maranhão doar
respirador para o
governo federal”

de mortes por falta de leitos de
UTI quando o sistema chegou ao
limite?
Não. Não aconteceu. Para quem
não conhece o SUS, se assusta quando a taxa de ocupação de leitos chega a 100% dos leitos de UTI. A gente
já trabalha com esta ocupação máxima. Pode-se perguntar para qualquer hospital público que tenha leito de Unidade de Terapia Intensiva,
que nenhum dele trabalha com carga de 100% dos leitos de UTI porque
não dá tempo. No nosso caso [com a
covid-19] não chegamos a ficar 48 horas com 100% de taxa de leitos de
UTI. Mas é importante entender que
mesmo nas unidades de pronto atendimento, nós temos as alas vermelhas que são dotadas de respiradores, portanto, os pacientes que ali estão, ficam praticamente em um ambiente que é igual a unidade de terapia intensiva, mas não pode ser chamada disto. É uma ala vermelha
equipada de respiradores e, portanto, dá o suporte ao paciente enquanto abre a vaga para a Unidade de Terapia Intensiva. De nossa parte, não
houve óbito por falta de UTI, mas
com certeza é algo que nos traz preocupação porque trabalhar com a taxa de 100% de ocupação de leitos de
UTI é muito grave e não podemos
permitir. E isto é por uma razão: diferente do período normal em que
tem um rodízio normal de pacientes,
no caso da Covid-19, os pacientes
passam muito tempo no leito. De
duas a três semanas no leito.
Em cerca de 48 horas, foram disponibilizados mais de 50 leitos de
UTI. Mas mesmo assim, a taxa de
ocupação fica próxima a 80%. Há
previsão de quantos mais leitos
de UTI? E qual a capacidade máxima do sistema de saúde estadual?
Temos feito o máximo que está ao
nosso alcance. Incluindo aí aluguel
de equipamentos de hospitais privados, fazendo a requisição de hospitais privados e, no futuro, há possibilidade de transformar leitos da

ala amarela, que é de enfermaria, em
leitos vermelhos. Mas vale destacar
que a criação dos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva não é um procedimento simples e não temos como alongar isto ao infinito. É possível a gente criar mais alguns leitos,
mas isto demanda tempo profissional, maquinário que não é somente
um respirador, uma série de insumos
que se somam a este respirador para ser uma UTI com o mínimo de
cuidado com o profissional e o paciente. Precisamos de um profissional treinado. Não temos como chegar a mais mil leitos de UTI. Nem do
Estado e nem do setor privado.
Voltando a capacidade de atendimento, se o pico será em maio,
qual será a capacidade máxima
do sistema de saúde para atendimento considerando que há
tempo para implantação?
Temos condições de criar mais
leitos e iremos criar. Está prevista a
criação, nos próximos dias, do hospital São José, que foi alugado. Temos
ainda o Hospital Raimundo Lima,
que é anexo ao hospital Nina [Rodrigues] que terá mais 52 leitos, o
hospital de Campanha e a ideia de
termos ainda uma triagem nas proximidades do hospital Carlos Macieira. Serão mais de uma centena
de leitos e parte destes leitos serão
de UTI, mas vale lembrar que não
podemos cuidar só de São Luís. Temos ainda o interior do estado para
cuidar. Só que existe sim um limite.
Um limite físico para que possamos
continuar criando leitos de UTI e,
por isso, precisamos da consciência
da sociedade que respeita as regras
de isolamento social, porque se assim não ocorrendo, acabaremos perdendo esta luta. E sobre o pico, as
projeções são para maio, mas são somente projeções. Nossa estimativa
é de que haja mais mil leitos não próximas semanas, mas o mais importante é a população não adoecer toda ao mesmo tempo. Temos uma
conta simples: considerando 15%
que precisam de leitos hospitalares
e eu tiver 10,5 mil pessoas doentes,
vamos precisar de 1,5 mil leitos.
O lockdown foi uma decisão judicial, mas o governo já vinha
estudando a possibilidade. Pelos dados do Estado, em 10
dias, qual é a expectativa de redução da curva?
Os efeitos do lockdown não são
vistos imediatamente. Eles são vistos, a rigor, pelo menos duas semanas após a sua decretação. A gente
está traçando cenários e, nos próximos dias, a equipe técnica deve
nos fornecer cenários de perspectivas de aumento de casos com
lockdown e sem. E em ambos os cenários, a gente vai buscar o crescimento real e somente depois é que
teremos como avaliar se deu certo
ou não. Vale lembrar que não é suficiente somente a decisão judicial,
ela terá pouca serventia se não dermos execução prática a ela. Preci-

samos que as pessoas fiquem de fato em casa. Todos os dias, recebemos solicitações de advogados de
empresas e até de condomínios se
colocando como essenciais para o
funcionamento da sociedade. Infelizmente, nós temos que pensar somente no que é essencial à vida das
pessoas, que é basicamente alimentação e segurança. Temos que
pensar nisso para o lockdown não
fracassar. O que percebemos, é que
nas últimas semanas, a população
da Grande Ilha mais resistente às
regras de isolamento.
Os técnicos da saúde, que baseiam o governo em suas decisões, já haviam recomendado o
lockdown? Os 10 dias são suficientes?
Não é que houvesse uma recomendação. Mas de parte do próprio
governador, ele já havia indagado
sobre a utilização ou não da eficácia dele e, houve, por assim dizer,
unanimidade. Parte disse que já era
hora e outros opinaram que não. O
lockdown tem uma hora certa para ser aplicado. Disto dependerá a
eficiência. Se 10 dias são necessários, o tempo dirá. Vamos olhar a
curva nestes dias, saber se houve
redução do percentual de casos
confirmados por dia.
Quando o hospital de campanha estará pronto? Serão
quantos leitos?
O hospital de campanha começou a ser montado neste dia 1º de
maio. A previsão é que em 15 dias
a parte física esteja concluída e, em
um ou dois dias, conseguiremos
montar para receber pacientes. Por
lá, teremos 200 leitos de enfermaria e entre estes, contaremos com
leitos de estabilização.
O senador Roberto Rocha disse que o governo do estado negou 10 respiradores para instalação de UTIs no Hospital Universitário. Quais os motivos para não disponibilizar? Todos os
respiradores estão já com destino certo?
Nunca houve um pedido formal
do Hospital Universitário para que
nós doássemos 10 respiradores de
UTI a eles. Temos semanalmente
reunião com eles, e nunca houve. O
que destacamos é todo o esforço
que eles têm feito junto conosco.
Mas não faz sentido este tipo de
doação de um ente que tem menos
poder econômico ao ente que tem
maior. Lógico que há a parceria e,
se for necessário o empréstimo, faremos. Mas não faz sentido o governo do Maranhão doar respirador
para o governo federal. Infelizmente, dos 20 leitos que chegaram do
governo federal no Maranhão, nenhum veio com respirador, o que
não faz sentido para funcionar como leito de UTI. Os respiradores,
por hora, vão ficar na nossa própria
rede para leitos para Covid e destinados, em parte, ao interior.

Sem precisão

Em pronunciamento pelas redes sociais, o governador Flávio Dino falou
sobre algumas das medidas que serão adotadas a partir da terça-feira, 5.
Barreiras nas principais avenidas, restrições de estacionamentos em
locais públicos, agente para organizar filas de bancos. Estes são alguns
exemplos.
Já quando o assunto é fiscalização, o governador Flávio Dino deixou
claro que isso ainda está em discussão para que um planejamento seja feito até o domingo, 3.

Preocupação

Mas como se já fosse anunciando, Flávio Dino deixou claro que os descumprimentos das determinações previstas no lockdown serão comunicadas à Justiça.
Isso deixa claro que a preocupação do governador não é somente em
salvar vidas. Mas também evitar que sua imagem política seja atrelada a
atos de turbulência.
E Dino sabe que, se colocar seriamente a fiscalização para funcionar,
os holofotes se virarão para a São Luís, que terá o primeiro decreto de lockdown do Brasil.

Já vinha planejando

Ainda sobre o lockdown, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula,
disse que o governo ainda não tinha determinado a restrição extrema porque não havia um consenso entre os técnicos da área.
Havia quem acreditava ser o momento e outros que diziam precisar de
mais tempo para que a medida fosse tomada.
O fato, é que, pelo menos há duas semanas, o governador Flávio Dino
já vinha admitindo a medida e, por isso, não deverá ter dificuldades de implantar o lockdown.

As dúvidas

As dificuldades, por exemplo, podem ser grandes em relação ao transporte público na Grande Ilha. Será suspenso para garantir todo mundo
em casa?
Será somente reduzido? E quem usar o transporte coletivo, terá algum
tipo de fiscalização? São muitas perguntas que parecem sem resposta devido à própria capacidade do estado de fiscalizar.
Só existe uma certeza: os prefeitos de Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís terão de acatar exatamente o que o governo determinar. É o que determina a Justiça.

Vai funcionar

Somente com a informação de que o lockdown foi determinado pela
Justiça, parte dos cidadãos de São luís se aglomeraram em supermercados da capital.
Por desconhecer o que funciona ou não em lockdown, os ludovicenses se aglomeraram para garantir comida pelos 10 dias de quarentena mais
rígida.
No entanto, o governador Flávio Dino e o juiz autor da decisão, Douglas Martins, já garantiram que os supermercados e feiras funcionarão normalmente.

DE OLHO

3 dias
É O TEMPO que falta para que o lockdown passe a ser
implantado na Ilha de São Luís

Juntos para ajudar

A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e as
igrejas Católica, Assembleia de Deus e Adventista lançaram na sexta-feira, 1º, a campanha Juntos para Ajudar.
A ideia da Ordem – que reúne outras entidades de classes de profissões
regulamentas – é abrir postos de coleta de doações de alimentos em São
Luís.
Assim, a OAB e as sedes das demais entidades e das igrejas ficarão abertas para receber as doações de alimentos para serem distribuídos para a
população carente da capital.

E MAIS
• Diante da decisão para o governo decretar o lockdown, Flávio Dino já adiantou que as aulas estão suspensas até dia 1º de junho.
• O governador ainda não analisou a proposta aprovada na Assembleia Legislativa sobre redução de mensalidades em escolas e faculdades privadas.
• Na verdade, o foco do governo vai demorar para se voltar a essa questão.

Deputados já prometem se mobilizar para conversas sobre o tema das mensalidades reduzidas em escolas.

O Estado do Maranhão
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Vinte pessoas foram mortas
mês passado na Grande Ilha
95% dos assassinatos foram registrados na capital; somente no bairro Gapara, na região do Itaqui-Bacanga,
segundo dados da polícia, acerto de contas entre faccionados resultaram em dois homicídios dolosos
Reprodução / Instagram

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

SAIBA MAIS

V

inte assassinatos ocorreram durante o mês de
passado na Grande Ilha,
segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A
maioria dos casos foi ocasionado
por arma de fogo e mais de 95%
dos crimes foram registrados na capital maranhense. Enquanto, no
mês de março, contou com o registro de 29 mortes.
Somente no bairro do Gapara,
área Itaqui-Bacanga, de acordo
com a polícia, brigas entre faccionados rivais resultaram em dois assassinatos em menos de 48 horas.
Um dos casos ocorreu durante o
período da madrugada do dia 24 e
a vítima foi identificada como Josenir de Araújo do Vale, o Boby, de
38 anos.
Os moradores comunicaram para guarnições da Polícia Militar, por
meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que
estava ocorrendo um tiroteio promovido por integrantes de facções
criminosas nas proximidades do
ponto final do coletivo do Gapara.
Os militares quando chegaram
ao local encontraram Josenir do Vale morto em plena via pública. Os
peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) também foram acionados e constataram que havia marcas de tiros na cabeça da vítima. O
corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, na manhã do dia seguinte, liberado para
os familiares.
Os policiais ainda realizaram ron-

Assassinatos durante o mês de abril

Maioria dos casos de morte na Grande Ilha foi por arma de fogo, de acordo com os registro policiais

das na localidade, mas não conseguiram prender os suspeitos. Há informações que está ocorrendo uma
rivalidade entre os faccionados da
Vila Embratel e do Gapara, mas, o caso está sendo investigado pela equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP).
Ainda durante esse dia foi preso um homem, de 20 anos, na Cidade Olímpica. A polícia informou
que ele foi preso portando uma arma de fogo e declarou que iria em
companhia de outros faccionados
até o bairro do Gapara para vingar
a morte de um integrante de faccionado, identificado como Mosquito.
Na noite do dia 22 ocorreu no
Gapara o assassinato de Vinícius

Moreira Santana, de 22 anos. A vítima foi baleada em plena via pública e os acusados tomaram rumo
ignorado. Os militares foram acionados e isolaram a área até a chegada dos peritos do Icrim. Os moradores disseram para a polícia que
esse crime teve a participação de
integrantes de facções de um outro
bairro. A SHPP também está investigando esse caso, mas, até sextafeira, 1º, não tinha registro de prisão.
Oficial do Bombeiro
Também no bairro do Gapara, na
noite do dia 27 de março deste ano,
o tenente do Corpo de Bombeiros
Militar, Laércio, foi baleado durante um assalto e veio a falecer no úl-

timo dia 23, no Hospital Municipal
Socorrão I, no Centro.
O Bombeiro estava vindo do
serviço e antes de chegar em casa
foi abordado por dois bandidos. Ele
reagiu ao assalto e acabou sendo
alvejado no braço e no abdômen.
A equipe da SHPP está investigando o caso como crime de latrocínio
(roubo seguido de morte).
Outra ocorrência
Na tarde do dia 7 do mês passado
foram encontrados os corpos da
paraense Ana Rute Santos Mendonça, de 56 anos; e do seu marido, José de Ribamar Costa do Vale,
de 52 anos, em estado de putrefação, na residência do casal, no Parque Araçagi, em São José de Riba-

Fábio Júnior Mendonça
Aires, de 30 anos, no
Coroadinho
Adriano Henrique Costa
Ferreira, de 23 anos, na
Cidade Olímpica
Wilson Manoel Cantanhede
Pires, de 34 anos, no
Residencial Morada do Sol
Werberth Quirino Dos
Santos, de 18 anos, na Vila
Collier
Nilton Pinheiro Silva, de 25
anos, no Olho d’água
Júlio Melo Mariano, de 24
anos, no Loteamento Canaã
Luís Carlos Serra Mendes
Júnior, de 36 anos, no
Conjunto Rio Anil
Victor Rodrigues de
Almeida, de 24 anos, na
Cidade Olímpica
Lucas Conceição Sousa, de
21 anos, na Matinha
Márcio Cantanhede dos

mar. A polícia informou que pode
ter ocorrido suicídio, logo pós um
feminicídio.
O caso está sendo investigado
pela equipe do Departamento de
Feminicídio, órgão da SHPP. A chefe do Departamento de Feminicídio, delegada Viviane Fontenelle,
declarou que os familiares da vítima disseram que o casal era usuário de drogas e estava com plano
de vender a sua residência, no Parque Araçagi, para irem morar no

Santos, de 30 anos, na
Areinha
Carlos Eduardo Carvalho
Soares, de 19 anos, na
Camboa
Diego Gustavo Silva de
Abreu, de 22 anos, no São
Raimundo
Rafael da Cruz Alves, de 20
anos, na Mata
Vinícius Moreira Santana,
de 20 anos, no Gapara
Marcos Costa Moura,
de 26 anos, no Sítio
Natureza
Adolescente,
de 17 anos, na Vila Magril
Josenir de Araújo do Vale,
de 38 anos, no Gapara
Um adolescente, de 14
anos, na Vila Riod
Luís Alves da Silva, de 56
anos, no Rio Grande
João Nilson Santos Abreu,
idade não revelada.

estado do Pará.
Eles ainda contaram para a polícia que o casal brigava diariamente. Inclusive, José Costa sentia
muito ciúme da companheira. No
último dia 4, ele havia falado que
iria se matar, pois desconfiava que
a sua esposa estava cometendo
adultério. No dia 7, os vizinhos, ao
sentirem um mau cheiro proveniente da residência do casal, acabaram encontrando os corpos das
vítimas. 

Mundo

Marco zero da Covid-19,
província de Hubei quer
reduzir isolamento

Divulgação

A partir deste sábado, 2, Hubei diminuirá o nível do mais alto para o segundo mais alto, diz
a comissão de saúde da província em uma publicação em sua conta pública de WeChat
Divulgação

XANGAI

Donald Trump, disse que comércio com a China é importante

A província chinesa de Hubei, onde o novo coronavírus da pandemia foi detectado pela primeira
vez, reduzirá seu nível de reação
de emergência a partir deste sábado, 2, o relaxamento mais recente dos isolamentos adotados
para conter o vírus.
Hubei diminuirá o nível do
mais alto para o segundo mais alto a partir de 2 de maio, disse a
comissão de saúde da província
em uma publicação em sua conta pública de WeChat nesta sexta-feira, 1º.
Trata-se da última província a
rebaixar seu nível de reação de
emergência, um grande marco na
luta chinesa contra a pandemia.
Acredita-se que o vírus surgiu em
um mercado de alimentos frescos
da capital provincial Wuhan em
dezembro.
Hubei também ajustará suas
medidas de prevenção e controle da epidemia após o rebaixamento do nível de reação, disse
Yang Yunyan, vice-governador de
Hubei, segundo uma citação da

Trump ameaça China
com adoção de novas
tarifas em retaliação
Retórica aguçada do presidente americano
refletiu sua crescente frustração com Pequim
WASHINGTON

Hubei também ajustará suas medidas de prevenção e controle da epidemia do novo coronavírus

agência de notícias oficial Xinhua.
A reportagem da Xinhua não
explicou que ajustes serão feitos.
Na quinta-feira, Pequim anunciou um afrouxamento semelhante de suas restrições, dizendo que descartará as exigências
de 14 dias de quarentena de pes-

soas recém-chegadas de áreas de
baixo risco do país, liberará aquelas atualmente em quarentena e
descartará a obrigatoriedade do
uso de máscaras fora de casa.
Uma autoridade de saúde disse que no dia 26 de março que
Wuhan não tinha mais nenhum

caso de coronavírus nos hospitais, graças a um isolamento da
cidade e da província que interditou ruas, cancelou viagens de
trens e aviões e impediu que os
moradores circulassem livremente durante mais de dois
meses.

O presidente dos EUA, Donald
Trump, afirmou que seu árduo
acordo comercial com a China
agora é de importância secundária diante da pandemia de coronavírus e ameaçou novas tarifas
sobre Pequim, enquanto seu governo elaborava medidas de retaliação sobre o surto.
A retórica aguçada de Trump
contra a China refletiu sua crescente frustração com Pequim
sobre a pandemia, que custou dezenas de milhares de vidas nos

Estados Unidos, provocou uma
contração econômica e ameaçou
suas chances de reeleição em novembro.
Duas autoridades americanas,
falando sob condição de anonimato, disseram que uma série de
opções contra a China estavam
em discussão, mas alertaram que
os esforços estão nos estágios iniciais.
As recomendações ainda não
atingiram o nível da principal
equipe de segurança nacional de
Trump ou do presidente, disse
uma autoridade à Reuters. 
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DIVULGAÇAO

DIVERSÃO
Jogos gratuitos para baixar
no Stream e aproveitar

Taxa de Iluminação
pública deixa de ser
cobrada em São Luís
Anunciada pelo prefeito Edivaldo,
taxa de iluminação pública deixa
de ser cobrada para consumidores
de baixa renda na capital.
PÁGINA 3

Meia do Botafogo deve
reforçar o Sampaio
para a Série B

Todo mundo adora coisas grátis e os games não
são exceção. Com a evolução da internet, ficou mais
fácil para alguns criadores de jogos oferecerem games grátis, usando modos de pagamento como microtransações, compra de elementos cosméticos e/
ou maneiras de personalizar o game. Confira a nossa lista de 14 jogos gratuistos. PÁGINA 9

Efeitos da covid-19
afetam vários órgãos
além do pulmão
A ação do vírus Sars-CoV2 vai além da pneumonia caracterizada pelo aspecto de vidro fosco nas tomografias do pulmão. O coronavírus também pode atingir rins, cérebro, olhos, fígado, intestino e coração. Pacientes morrem em geral pela reação do sistema imune, que tenta combater a doença. PÁGINA 2

CORONAVÍRUS

DIVULGAÇAO

PÁGINA 8

IBGE/DIVULGAÇAO

Casarão Tech faz
mais de 2.500
protetores faciais
O grupo ‘Makers contra o Covid-19’ fez a entrega de 320 protetores faciais para atender a demanda dos profissionais de saúde
que atuam na linha de frente contra o novo coronavírus. PÁGINA 2

HTO e Carlos
Macieira têm
leitos exclusivos
PÁGINA 2

Internet chega a
61% das casas
dos maranhenses
De 2017 para 2018, o percentual
de utilização da Internet nos
domicílios do Maranhão subiu
de 56,1% para 61,4%. Apesar do
aumento, o estado apresenta
o menor percentual dentre as
unidades. No percentual de
domicílios é de 79,1%. PÁGINA 7
TEMPO E TEMPERATURA

OVNI's já foram avistados no Maranhão, diz ufólogo
PÁGINA 5

MENOS ACIDENTES

Número de mortes nas
estradas cai em abril
A Polícia Rodoviária Federal registrou, no período de 1º a 29 de abril, 63 acidentes nas estradas maranhenses, com 68 feridos e 14 mortos. Por
conta das chuvas da forte chuva que tem caído,
algumas rodovias do estado encontram-se prejudicadas, algumas com trechos quase intrafegáveis,
buracos e deformações nas pista.
PÁGINA 7

OPINIÃO
eu quero paz. E daí?
APARTE Hoje
Transparentes
Se
. lembra da fogueira / Se lembra dos balões Se lembra dos luares dos
sertões / A roupa no varal, feriado nacional/ E as estrelas salpicadas nas
canções /Se lembra quando toda modinha falava de amor /Pois nunca mais
cantei, oh maninha /Depois que ele chegou (Maninha, de Chico Buarque)

TÁBUA DE MARÉ
SAB 02/05/2020
01H39 ................ 0.4M
07H51 ................ 5.6M
13H54 ................ 0.7M
19H58 ................ 5.8M

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

oimparcial.com.br

POLÍTICA

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

3

São Luís, sábado, 2 de Maio de 2020

MEDIDA PROVISÓRIA

SÃO LUÍS

Taxa de iluminação
deixa de ser cobrada

Câmara aprova venda
de imóveis da União

Não precisa se dirigir aos postos da concessionária que fornece energia elétrica à
capital. Todos que tiverem direito à isenção terão o benefício aplicado automaticamente

A

Prefeitura de São Luís segue
trabalhando no intuito de minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) sobre a população mais
vulnerável social e economicamente.
Como mais uma medida voltada para
esta parcela da população, a isenção
da taxa de iluminação pública anunciada pelo Edivaldo Holanda Junior,
deixou de ser cobrava para consumidores este mês e beneﬁciará 85 mil famílias ludovicenses. O benefício tem
validade em contas fechadas a partir
do dia 1° de abril e com data ﬁnal para
30 de junho. Dos critérios que garantem o benefício municipal está a necessidade de ser cadastrado no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do Governo Federal, e ter consumo igual ou inferior a 220 quilowatthora (KWh) por mês.
A isenção do pagamento da taxa de
iluminação pública por 90 dias somase a outras medidas emergenciais que
estão sendo aplicadas em favor das famílias em situação de vulnerabilidade
social por causa do novo coronavírus,
como destacou o prefeito Edivaldo.
“Temos por objetivo vencer a Covid19 e isso inclui não só o combate direto com ações na área de saúde, mas
também aos pequenos e grandes impactos que a pandemia está causando
aos ludovicenses mais vulneráveis.
Sabemos que muitos ﬁcaram sem
renda, fato que implica na alimentação das famílias e no pagamento de
contas que garantem serviços essenciais, como é com a iluminação das

CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVOU PROJETO

EDIVALDO IMPLEMENTA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ruas. Estamos trabalhando para garantir que as famílias tenham o que
comer e o mínimo de conforto para
vencer essa crise”, disse o prefeito.
A isenção do pagamento da taxa de
iluminação pública é fruto de um um
projeto de lei encaminhado pelo prefeito Edivaldo à Câmara de Vereadores. A ação acompanha a Medida Provisória Nº 950/2020, do Governo Federal, que garante aos beneﬁciários
do programa Tarifa Social de Energia
Elétrica a isenção do pagamento do
consumo de energia inferior ou igual
a 220 kWh/mês no período de 1º de
abril a 30 de junho de 2020. No entanto, coube às prefeituras isentar o pa-

gamento da taxa de iluminação pública, que agora também está implementado em São Luís.
Vale lembrar que as pessoas cadastradas no Tarifa Social e que consomem a quantidade de quilowatt-hora
mensal estabelecido, não precisam se
dirigir aos postos da concessionária
que fornece energia elétrica à capital.
Um balanço já foi realizado e todos
aqueles que tiverem direito à isenção
da taxa de iluminação pública terão o
benefício aplicado automaticamente
na fatura que terá o valor real em zero
na taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

CRISE INSTITUCIONAL

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei de conversão da Medida Provisória (MP) 95/19, que permite a venda de imóveis da
União em bloco se houver parecer técnico indicando
que haverá maior valorização dos bens ou que a negociação de terrenos isolados seria difícil ou não recomendada. Após a aprovação do texto-base, os deputados
aprovaram requerimentos de urgência para três propostas, mas deixaram para a sessão de segunda-feira (4)
a análise das mudanças feitas pelo Senado da PEC do
Orçamento de Guerra. O texto-base da MP 95/19 teve
relatoria do deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG),
que acatou total ou parcialmente 5 das 101 emendas
apresentadas à MP e que promovem ajustes em pontos
especíﬁcos do texto. Também foram apresentadas 12
destaques, que devem ser analisados na semana que
vem. Entre outros pontos, a MP altera a Lei 9.636/98,
que trata da administração e alienação de bens imóveis
da União e cria critérios para a deﬁnição de valores, reajustes e a forma como os bens serão vendidos, detalhando os procedimentos licitatórios possíveis e até mesmo
a transação direta com pessoa interessada em imóvel
não ocupado.
A intenção do governo ao publicar a MP é minimizar
a existência de imóveis da União em situação de abandono, sujeitos a invasões e depredações, gerando custos
de manutenção e nenhuma receita.
Pela MP 915/19, a execução de ações de identiﬁcação,
de demarcação, de cadastramento, de registro e de ﬁscalização dos bens imóveis da União, bem como regularizar as eventuais ocupações será de responsabilidade
da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia.

SENADOR

Bolsonaro critica decisão de Alexandre de Moraes Wevertoncobramedidas
doministrodasaúde

SENADOR PARTICIPOU DE VIDEOCONFERÊNCIA COM MINISTRO

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO AFIRMOU QUE DECISÃO DO MINISTRO DO STF QUASE CAUSOU UMA CRISE INSTITUCIONAL
O presidente Jair Bolsonaro disse
ontem (30) que a decisão do ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a
nomeação do delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia
Federal (PF) foi política e “quase” criou uma crise institucional entre os
poderes.
“Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República dizendo
em impessoalidade. Ontem quase tivemos uma crise institucional, quase,
faltou pouco. Eu apelo a todos que
respeitem a Constituição”, disse. “Eu
não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes, não engoli. Não é essa forma de tratar o chefe
do Executivo”, ressaltou ao deixar o
Palácio da Alvorada na manhã desta
quinta-feira.
O presidente informou ainda que
sua assessoria vai procurar a equipe
de gabinete de Moraes e espera que o

ministro do STF se pronuncie sobre a
permanência de Ramagem como diretor-geral da Agência Brasileira de
Inteligência (Abin), cargo que ocupa
desde o começo deste governo.
“O senhor vai retirar o Ramagem da
Abin, que é tão importante quanto o
diretor-geral da PF? Se não pode ter a
conﬁança para trabalhar na PF também não pode trabalhar na Abin. É
questão de coerência”, disse Bolsonaro. “Queremos o respeito de dupla
mão entre os poderes. Então o senhor
Alexandre de Moraes tem que decidir
imediatamente se o senhor Ramagem
pode ou não continuar à frente da
Abin.”
Ramagem é próximo da família do
presidente e atuou em sua segurança
pessoal, após a vitória no segundo
turno das eleições. “A amizade não está prevista como cláusula impeditiva
para alguém tomar posse”, disse. “E é
uma pessoa competente, segundo a

própria PF, e daí a relação de amizade.
A minha segurança pessoal só não
dormia comigo. E por que eu não posso prestigiar uma pessoa que eu conheci com essa profundidade? É a relação de conﬁança”, argumentou o
presidente.
O ministro Alexandre de Moraes
decidiu suspender o decreto de nomeação e a posse do delegado Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal (PF). Na decisão,
o ministro citou declarações do exministro da Justiça Sergio Moro, que
ao deixar o cargo na semana passada
acusou o presidente Jair Bolsonaro de
tentar interferir politicamente na PF.
Após a suspensão, o presidente tornou sem efeito a nomeação de Ramagem. E hoje, Bolsonaro disse que a Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer da decisão de Moraes. Já a AGU
informou que não vai se manifestar
sobre o caso por enquanto.

O senador Weverton (PDT-MA) questionou o ministro da Saúde, Nelson Teich, sobre as ações adotadas pelo
governo federal para combater o coronavírus nos estados brasileiros. Para o parlamentar, o país está em um
momento crítico da pandemia e precisa de medidas
emergenciais para enfrentar a covid-19.
“Eu estou muito preocupado. Neste momento de crise, o ministro falar que vai realizar estudos e entender o
que vai acontecer é muito grave. Não dá mais para perder tempo analisando a situação, sem implementar
ações concretas. Os estados pedem socorro. Só no Maranhão, são mais de 3 mil casos, com 184 óbitos”, enfatizou o senador.
O ministro foi convidado para explicar aos senadores,
por videoconferência, o trabalho de sua pasta no combate à pandemia. Weverton cobrou do ministro o motivo da entrega de 20 leitos ao estado sem respiradores.
“O Ministério prometeu 100 leitos para o Maranhão.
Chegaram 20 até o momento e sem os respiradores, ou
seja, as UTIs não têm como ser instaladas porque o
equipamento principal não chegou. Até o momento,
nós não temos uma UTI instalada pelo governo federal
no estado”, ressaltou.
O senador cobrou ainda a disponibilização de mais
recursos para combater a pandemia.
“O número de casos e óbitos tem aumentado consideravelmente todos os dias. O país já ﬁgura entre os piores do mundo. O governo precisa anunciar investimentos e, de fato, começar a realizá-los”, cobrou Weverton.
O parlamentar lembrou que outros países têm feito
grandes investimentos para combater o coronavírus.
“A Alemanha já anunciou 37% do PIB. EUA e Espanha
respectivamente 6,5% e 17%. O Brasil apenas 4%. Isso é
preocupante”, aﬁrmou.
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Vereador pede criação do Portal da
Transparência dos gastos com a Covid-19

O

vereador Umbelino
Junior (PRTB) apresentou o projeto de lei
n° 065/20 que prevê
a criação do Portal da Transparência que permita a consulta e
o monitoramento diário a cerca
das ações executadas no enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus. De acordo com o
projeto, os dados deverão ser
divulgados no site da Prefeitura
de São Luís e deverá ser atualizado diariamente.
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 realiza-

das, 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.
“Estamos num momento de
crise emergencial, onde a capital
está em situação de calamidade
pública. É essencial que a prefeitura disponibilize as informações
sobre as ações que estão sendo
executadas no combate ao novo
coronavírus”, explicou Umbelino.
A proposta está em tramitação
na Câmara Municipal de São Luís
e deverá ser avaliada na próxima
semana.

Morre o
jornalista
Valdo Melo
DA REDAÇAO

Morreu nesta quinta-feira, em São
Luís, o jornalista Valdo Melo, que durante
muito tempo trabalhou como repórterfotográfico do jornal O Imparcial, entre
as décadas de 70 e 80 e, posteriormente
no O Estado do Maranhão. Era bastante
conhecido por sua atuação na imprensa
esportiva e nas colunas sociais. Há alguns anos ele vinha realizando trabalhos
de forma autônoma.
Valdo morava sozinho no condomínio Residencial Novo Tempo II no bairro Cohafuma. O corpo dele foi encontrado por vizinhos, que sentiram a sua
falta e observaram que seu carro estava
no estacionamento. Ao baterem à porta
do apartamento, tudo estava em silêncio Desconfiados, os vizinhos avisaram
os filhos de Valdo, que compareceram
ao local. O corpo foi encontrado deitado na cama. Há suspeitas de que tenha
sofrido um Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Os familiares informaram que o
jornalista tinha problemas do coração.
Segundo moradores próximo ao apartamento de Valdo Melo, ele não apresentava sinais de que estava doente. Sua ausência foi notada porque era comum ele
ir ao andar térreo do Edifício Rosa, onde
ficava conversando com alguns amigos.
O corpo de Valdo está sendo velado na
Pax União (Centro).

O ÚLTIMO COMPASSO
Com seus punhos, lhe fez sorrir, chorar e cantar, idolatrava e
tentava imitar o seu ídolo Buddy
Rich, dizia que tinha que ter suíno(
suwing) pois neles passou todo o
sentimento do seu coração, e as
baquetas reproduziram com o som
e a magnitude das viradas e frases
que encantou e inspirou gerações,
do rock, passou pelo samba e o
jazz, com grandeza de um maestro batucando e encantando, com
seu swing e leveza deu suporte e
segurança com um pedal poderoso que não atravessava de maneira nenhuma. viveu bem, curtiu a
vida, parecia um menino com sua
ingenuidade,e de uma grandeza na
sua humildade de ensinar, sempre
alegre, mesmo quando padecia.
Garrincha levou esse apelido por
parecer com o jogador. Francisco

Pereira da Silva, cearense, de Pacajus, tocou com os grandes da sua
época, no Nonato e seu Conjunto
gravou os primeiros LPs, e ganhou
fama, sendo considerado um dos
melhores bateristas do norte e nordeste. Teve amores e foi amado,
cantou e encantou nas noites maranhense, tinha um gogó de ouro,
fazia imitações quando cantava no
Juvêncio, uma casa de shows no
bairro do João Paulo. Então... chegou o dia de partir e hoje se despediu com maestria desse mundo,
adormeceu o sono eterno, as suas
baquetas silenciaram na madrugada do dia 30 de abril de 2020.
SALVE major, como assim o chamavam. Que Deus na sua grandeza possa confortar os seu amigos
e familiares. Descanse em paz e
vai com Deus meu querido, meu
velho e meu amigo!
Nunna Neto

MODELO PARA PUBLICAÇÃO
A empresa LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A, CNPJ n°
06.272.575./0084–77, estabelecida no endereço na Rodovia
BR 316, n° 4081, Setor Cidade Ind. Norte, Bairro Boa Esperança,
município de Timon/MA torna público que REQUEREU junto
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
– SEMA, a expedição da Outorga do Direito do Uso da Água
(Captação) para atividade Toalheiros, conforme e-processo
n° 61008/2020.

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO
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 Modalidade 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 gratuitamente 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.
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NA REDE

Internet chega a
61,4% dos domicílios
maranhenses
De 2017 para 2018, o percentual de utilização da Internet nos domicílios do Maranhão subiu de 56,1% para
61,4%. Apesar do aumento, o estado apresenta o menor
percentual dentre as Unidades da Federação, compartilhando essa posição com o Piauí (61,4%). Para Brasil, o
percentual de domicílios que utilizavam a Internet em
2018 era de 79,1%.

RODOVIAS DO MARANHÃO

Cai número de
óbitos nas estradas
Número de acidentes e feridos também cai em função do pouco tráfego de veículos nas
BRs do Maranhão por ocasião da situação de pandemia no país
PTF

PATRÍCIA CUNHA

A
No Maranhão, dentre os equipamentos utilizados para navegar na rede, o celular se manteve na vanguarda
em 2018, já próximo de alcançar a totalidade (99,6%)
dos domicílios com acesso à internet. Em 2017, este percentual já era de 99,5% no estado. No Brasil, esse percentual foi de 99,2% em 2018.
Computador e tablet foram os segundos equipamentos mais utilizados, e estavam presentes em 24% dos lares maranhenses com Internet, tendo, inclusive, reduzido esse percentual em comparação a 2017 (28%).
Já o acesso à internet pela televisão subiu de 4,6% para 7% dos domicílios, de 2017 para 2018, embora ainda
seja um percentual baixo de domicílios maranhenses
investindo nesse recurso. Esse movimento de crescimento ocorreu em todas as regiões do país. No Brasil,
esse percentual era de 23,3% em 2018.
Essas são algumas informações da PNAD Contínua
do IBGE que, no quarto trimestre de 2018, pesquisou o
acesso dos domicílios brasileiros à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Os resultados foram divulgados nessa quarta-feira (29).

58,4% das pessoas com 10 anos ou mais
têm telefone celular

No Maranhão, o percentual de pessoas que tinham
telefone móvel para uso pessoal na população de 10
anos ou mais de idade subiu ligeiramente de 58,2%, em
2017, para 58,4%, em 2018. Esse percentual foi o mais
baixo dentre todas as Unidades da Federação.

No Brasil, 79,3% das pessoas com 10 anos ou mais tinham telefone celular em 2018. 80,7% das mulheres e
77,8% dos homens tinham celular para uso pessoal.
Regionalmente, em 2018, os percentuais de pessoas
que usavam celular foram mais baixos no Norte (67,4%)
e no Nordeste (70,7%). A proporção mais alta foi do Centro-Oeste (86,2%), com Sul (84,3%) e Sudeste (84,1%) a
seguir.
Já quanto às pessoas de 10 anos ou mais de idade que
não tinham telefone móvel celular para uso pessoal porque o serviço não estava disponível nos locais que costumavam frequentar, no Maranhão, esse percentual variou de 8,2%, em 2016, para 4,1%, em 2017, e 4,7%, em
2018.
No Maranhão, 77,6% dos domicílios tinham disponibilidade do serviço de rede móvel celular para telefonia
ou Internet no domicílio. Apesar do crescimento contínuo veriﬁcado nos últimos anos, o estado ainda ocupa o
último lugar no ranking em comparação com as demais
Unidades da Federação. O número de domicílios com
essa cobertura era de 71,7% e 77,4%, respectivamente
em 2016 e 2017.

Maranhão tem 93,1% de domicílios com
televisão

Em 2018, 93,1% dos domicílios maranhenses tinham
televisão, percentual menor que em 2016 (94,5%) e 2017
(93,5%). Já para Brasil, esse percentual é de 96,4%.
71,6% dos lares do estado apresentavam televisão
com conversor para receber sinal digital de televisão
aberta em 2018. Mas, desse total, 25,8% não recebiam o
sinal digital.
49,6% é o percentual de domicílios que recebiam sinal de televisão por antena parabólica, enquanto 17,6 %
dos domicílios tinham serviço de televisão por assinatura.

Polícia Rodoviária Federal registrou, no período de 1º a 29
de abril, 63 acidentes nas estradas maranhenses, com 68
feridos e 14 mortos. No mesmo período do ano passado esses números foram mais altos: 71 acidentes, com 86
feridos e 16 mortes. “Note que houve
redução neste ano, provavelmente,
por conta da redução dos deslocamentos provocado pela pandemia.
Em compensação, considerando a
maior quantidade de chuvas no Maranhão nos últimos 50 anos, as rodovias
do estado encontram-se bem castigadas. Por isso, o condutor precisa dirigir com cuidado, imprimindo velocidade segura para não ser surpreendido com buracos ou outra deformação
no pavimento da rodovia”, informou
Antônio Noberto, do Núcleo de Comunicação da PRF-MA.
Desses óbitos, três deles aconteceram em um único dia, no 26, na altura
do Km 334 da BR 226, município de Jenipapo dos Vieiras/MA. Um acidente
envolvendo três veículos deixou três
pessoas mortas e 12 feridas.
Segundo a PRF, uma equipe da PRF
em Porto Franco, responsável pelo
confecção do Boletim de Acidente de
Trânsito (BAT), levantou que uma picape Strada de cor vermelha, com sete
ocupantes, colidiu na traseira de um
veículo de carga que estava estacionado na rodovia e sem sinalização. Uma
motocicleta não identiﬁcada, que
transportava quatro pessoas, também
se envolveu no acidente.

ACIDENTE EM JENIPAPO DOS VIEIRAS DEIXOU TRÊS PESSOAS MORTAS NO DIA 26 DE ABRIL
As três pessoas mortas estavam na
Fiat Strada e foram identiﬁcadas como Antônia Valdiléia Sousa Araújo, 17
anos, natural de Itaipava do Grajau/MA; Elizangela Milhomem de
Araújo Silva, natural de Pastos
Bons/MA, 41 anos, e Maria das Chagas Sousa, 40 anos.
De acordo com a PRF, a atenção
precisa estar redobrada para não
ocorrer acidentes. Devido ao mato alto à margem das rodovias, muitas vezes a visibilidade ﬁca prejudicada,
principalmente próximo a retornos.
Também em trechos de lama e grandes buracos os condutores de veículos
de carga precisam avaliar com atenção se é possível passar sem o risco de

tombamento. “Durante a noite, por
conta das noites frias, o calor do asfalto atrai animais, a exemplo de jumentos, bois, porcos e até búfalos. Tal possibilidade requer maior atenção dos
condutores para não se envolver em
acidentes”, recomenda a PRF.

As condições das estradas

Por conta das chuvas da forte chuva
que tem caído, algumas rodovias do
estado encontram-se prejudicadas,
algumas com trechos quase intrafegáveis, buracos e deformações nas pistas. Abaixo o que está sendo feito e as
condições das principais vias do estado, segundo a PRF. Em caso de emergência o número é 191.

Condições das estradas que cortam o Maranhão

BR-135, entre Dom Pedro e
Presidente Dutra/MA

Tapa buracos em Peris

Após vários dias com problemas de
afundamento em um ponto da BR135, no km 330, entre Dom Pedro e
Presidente Dutra, as obras de recuperação no local começaram no dia 29
de abril. Os veículos estão passando
por uma das faixas. A previsão é que
no local seja feito um desvio paralelo
de 200m de extensão.

O Campo de Peris – do km 24 ao 43
da BR-135, começa a receber os primeiros serviços de reparo. Após muitos prejuízos e transtornos provocados pela degradação do asfalto no
sentido decrescente (interior para a
capital), o DNIT começou o tapa buracos. Próximo ao elevado de Bacabeira, km 51 da BR-135, uma equipe
de tapa buracos também executou
serviços no local.

BR-222/MA

BR-402

O DNIT ainda não havia começado
o conserto no km 330 da BR-135 em
razão de outras demandas mais urgentes, especialmente na BR-222, que
foi castigada por muita chuva que resultou em quatro erosões nos últimos
dias, três delas nas proximidades de
Buriticupu e uma entre Miranda do
Norte e Arari. As quatro já estão consertadas.

partiu a BR em meados deste mês estão quase prontos. A via está liberada
para todos os tipos de veículos e até
sábado (2) o asfalto já deve estar colocado.

BR-010

Nessa rodovia, a PRF vem registrando acidentes nos últimos meses
por conta de buracos. Nesta semana,
um veículo de carga tombou ao tentar
desviar de buracos, próximo à Itinga
do Maranhão, divisa com o Pará.

Na BR-402, região do Baixo Munim
e dos Lençóis maranhenses, durante o
mês de abril foram feitas ao menos
quatro intervenções na via. O ponto
mais grave está no km 134, quando
uma erosão consumiu uma das faixas.

BR-316

Atoleiros na BR-226

Na região da reserva Cana Brava,
entre Barra do Corda e Grajaú, próximo à Jenipapo dos Vieiras/MA, uma
sequência de buracos virou atoleiro,
que tem trazido muitos transtornos
para os usuários daquela via. Nesta
semana, de 26 a 30 de abril, ao menos
três caminhões tombaram ao transitar naquele trecho.

BR-230
No km 340 da BR-316, próximo à
Bacabal, os serviços na erosão que

Alguns buracos vem provocando
acidentes e perda de pneus na BR240. O trecho mais crítico ﬁca entre
Riachão e Carolina.
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Lockdown pela
sobrevivência e saúde
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Nedilson Machado:
60 anos brindando a
vida com intensidade

Em entrevista a O
Imparcial, Prefeito
Edivaldo Holanda Jr.
explicou as medidas que
vem sendo tomadas pela
Prefeitura de São Luís
para diminuir os impactos
econômicos da crise.
PAGINA 7

Em homenagem pela passagem dos 60 anos de vida do jornalista e colunista social Nedilson
Machado, O Imparcial conta um
pouco da trajetória desse profissional no jornalismo maranhense .
ELITE

MAL DO SÉCULO

Pesquisador aponta
impacto devastador
da covid na economia
O Economista, ex-Professor da UFMA, Coordenador de Ações Estratégicas da FIEMA, José Henrique Braga
Polary faz uma análise de impactos da crise sanitária provocada pelo coronavírus sobre a economia, pontuando aspectos do contexto de mercados mundiais e brasileiro e que se refletem direta e fortemente sobre os
fluxos de trabalho, de rendas e de bens e serviços. Necessidade de salvar pessoas e empresa
PÁGINA 3

Ninguém fala de
outra coisa
HESAÚ RÔMULO
CIENTISTA POLÍTICO

Economia
doméstica

Quando o
"verme" está
em casa...
Saiba como
economizar
na cozinha
Saiba como economizar gás de
cozinha durante período de isolamento. Os custos de gás podem comprometer ainda mais o orçamento
das famílias no cenário atual
PÁGINA 10

Violência doméstica na quarentena
Com a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, vieram as medidas para contenção do contágio, dentre elas ,o isolamento social. O período de confinamento intensificou a convivência familiar, o
que gerou uma instabilidade emocional e insegurança. Somado a isso, mulheres que já passam por um
ciclo de violência com seus companheiros, maridos, namorados, se viram “presas” a eles. Casa, portanto, para muitas mulheres, não é sinônimo de proteção, mas de violência. PÁGINA 9

Aberto seletivo para
profissionais de saúde

Confira as alterações para
fazer pedidos de pensões

PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
extrema
APARTE Medida
Transparentes
A partir de terça-feira (5), os quatro municípios da Ilha Upaon-Açu,
na região metropolitana de São Luís, estarão submetidos às regras do
“lockdown”, determinada na última quinta-feira pelo juiz da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos da capital, Douglas Martins. PAGINA 7
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04:02 H
4.41 M 10:12 H
0.72 M 16:28 H
4.6 M 22:41 H
0.36 M 05:54 H

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

OPINIÃO

oimparcial.com.br

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

5

São Luís, domingo, 3 de Maio de 2020

DIA DO TRABALHADOR
A data ainda costuma ser marcada pela reﬂexão acerca das melhorias na legislação e normas trabalhistas, principalmente pela não retirada de direitos
adquiridos.
Este ano, em especial, a data traz
ainda mais reﬂexões. Para muitos, não
Mais um 1º de maio se vai. Uma da- haverá o que comemorar, visto não ter
ta comemorada todos os anos por mi- um trabalho para chamar de seu. Milhões de pessoas em várias partes do lhões de desempregados mundo afomundo, sendo feriado em países co- ra e outros tantos milhões com incermo Brasil, Portugal, Rússia, França, tezas diante do caos trazido pela panEspanha, Argentina, entre outras na- demia da Covid19.
ções.
A data traz as históricas mobilizaRecentemente, decreto presidencições de cidadãos por melhores condi- al possibilitou a suspensão do contrações trabalhistas que marcaram o sé- to de trabalho e ﬂexibilizou outras
culo XIX. Inicialmente, a pauta trazia normas. Evidente que as intervenções
como principal reivindicação a redu- são uma consequência da pandemia
ção da carga horária, que se arrastava da Covid19 e que há um esforço dos
por todo dia e, em alguns casos, entra- entes federativos em garantir contrava pela noite.
partida a empregados e empregadoOs embates iniciais ocorreram nos res, aﬁnal, a roda da economia que
Estados Unidos, precisamente na ci- move o país não pode parar.
dade de Chicago, mas logo se espaAssim é o ciclo da vida: uma suceslhou com movimentos em vários paí- são de acontecimentos em etapas, alses. Direitos foram sendo conquista- tos e baixos, ganhos e perdas. E apesar
dos a cada nova mobilização e, hoje, dos muitos motivos para lamúrias em
diversas categorias usufruem dos be- meio ao isolamento social imposto
nefícios historicamente conquista- pela pandemia, é preciso encontrar
dos.
motivos para comemorar esta data especial. É o jogo da vida.
No Brasil, a data foi reconhecida
Em meio aos riscos de contaminaem 1924, mediante decreto assinado ção, constatamos diariamente um
pelo então presidente Artur Bernar- sem número de proﬁssionais que atudes, em setembro daquele ano, con- am em áreas essenciais arregaçarem
sagrando o dia 1º de maio como feria- as mangas e partirem para batalha.
do nacional, em alusão à confraterni- São caminhoneiros, agentes de seguzação dos trabalhadores.
rança, bombeiros, motoristas, atenA consolidação de direitos, porém, dentes, porteiros, bancários, borraveio posteriormente, notadamente cheiros, frentistas, proﬁssionais de
durante o governo de Getúlio Vargas. saúde.
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São
Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras

Notadamente esses proﬁssionais
merecem mais do que aplausos. O divisor de águas que se estabelece neste
momento em nosso país deve garantir
a eles, acima de tudo, respeito aos
seus ofícios e valorização por parte de
toda sociedade.
Também não se pode esquecer daqueles proﬁssionais que continuam
se dedicando às suas atividades de
forma remota, permitindo que sistemas de informática continuem rodando, assegurando inﬁnitos tipos de
transações.
Neste rol se enquadram servidores
públicos, onde destaco aqueles do Judiciário. São Juízes e servidores que se
debruçam em puxadas rotinas de home ofﬁce para garantir o funcionamento da Justiça estadual. Uma prova
irrefutável de que o Judiciário funciona ininterruptamente, 24 horas por
dia, 365 (366) dias por ano.
Oportuno estender esse reconhecimento a promotores, defensores públicos, advogados e a todos aqueles
que, de alguma forma, compõem os
quadros dos órgãos o Sistema de Justiça. Sem esquecer dos esforços dos Poderes Executivo e Legislativo, este último, nas esferas Federal , Estadual e
Municipal.
Este Dia 1º de Maio foi atípico. Sem
as tradicionais festas, mobilizações,
passeios em família, sem o torneio do
trabalhador. Dia de bares, restaurantes e praias vazias. Entidades associativas com portões fechados. Mas jamais sem as reﬂexões e o reconhecimento a cada cidadão que, com a sua
força de trabalho, ediﬁca esta nação.

A solidariedade em momentos de crise – II
tação e da sagrada missão de agradecer a Deus o Dom e a importância da
vida. Despertou em nós mais convicção da bondade e a proteção da saúA solidariedade é, indubitavelmende. Possibilitou voltarmos mais nossa
te, um dos mais nobres e importantes
Lamentavelmente, a sociedade atenção para dentro de nós mesmos,
sentimentos humanos. Corresponde
a uma ação benemérita, benevolente contemporânea, há muito tempo, não dos nossos entes queridos, da nossa
de alguém para com o outro, sobretu- vinha presando por isso, pois não de- família e dos que nós amamos. Condido, quando esses se encontram em si- monstrava atitudes solidárias, como ções essas, que estavam sendo vilituações de necessidade, sofrimento e condição de realce, nas relações hu- pendiadas, desprezadas e desvaloridor. É uma das maiores expressões de manas. Pelo contrário, o que se desta- zadas nos tempos modernos.
Esse mesmo vírus, realçou também
cavam eram atitudes egoístas, alheabondade ao próximo.
mento social, individualismo, ego- a nossa impotência, nossas debilidaFranz Kafka, escritor de língua ale- centrismo, desinteresse pelo social, e des, fragilidades, pois ao mesmo temmã, dizia: a solidariedade é o senti- indiferentismo, etc. Tais atitudes cola- po que somos capazes de enviar homento que melhor expressa o respeito boravam para a desarmonia, para os mens para a lua e para outros planepela dignidade humana. É uma ex- conﬂitos sociais profundos, para o tas, de construirmos tecnologias altapressão, em que o pensador demons- afastamento das pessoas e para a de- mente avançadas e soﬁsticadas com
tra uma enorme grandeza espiritual e sagregação progressiva dos valores e distintas aplicações, de avançarmos
na ciência e na tecnologia e darmos
afetiva, destacando a solidariedade, dos seres humanos.
As relações humanas antes da pan- um passo gigantesco na era da inforcomo algo de valor máximo. Digo,
sempre, que solidarizar-se é alcançar demia, estavam se precarizando, com mação e da comunicação, somos inas pessoas em seus maiores níveis de uma velocidade estratosférica, levan- capazes de enfrentar e controlar um
precisão e necessidade. A solidarieda- do-nos, inexoravelmente, ao isolacio- inimigo que o vemos, que de tão pede é extensão da gentileza, da benevo- nismo pessoal e social, para o egoís- queno e tão leve, ﬂutua.
lência, do amor ao próximo, do cari- mo. Esse movimento de indiferença
Considero, portanto, o grande leganho e da amizade e exige de todos social nos fazia crer que erámos “o
desprendimentos de si mesmo em centro do mundo”. Esse pragmático do dessa pandemia, apesar das gransua consecução. O solidário é des- egocêntrico, reforçava a vaidade, a ar- des perdas e danos que ela vem caurogância, a onipotência, condições sando o renascimento da solidariedaprendido, altivo e generoso.
A palavra solidariedade indica a muitos comuns e presentes nos dias de humana, o ponto mais alto. Alguém imaginou, que empresas como
qualidade de solidário é um senti- atuais.
os bancos ITAU, Bradesco e Santander
mento de identiﬁcação em relação ao
Parece que esse vírus, com toda sua e muitos outros bancos e muitas ousofrimento dos outros. Tem origem no
francês solidarité que também pode imponência e poder destruidor, esti- tras grandes empresas de grande caremeter para uma responsabilidade mulou em nós as práticas de solidari- pital econômico, pudessem estar junrecíproca. Em Dicionário Etimológico edade, de bondade e de compaixão, tos, sem as históricas e ferrenha comNova Fronteira, solidar – solidarieda- uns pelos outros, tanto que essas ati- petição pelo mercado ﬁnanceiro?
de – solidário, remete a sólido que tem tudes passaram a se sobressair no cur- Grandes condomínios, as favelas, os
consistência, que não é oco ou que so da pandemia e está se espalhando morros, em rede, dando uma grande
não se deixa destruir facilmente. De pelo mundo afora. As redes sociais, demonstração de solidariedade hufato, as atitudes de solidariedade são, estão repletas de ações benevolentes, mana. Torçamos, para que no-pós
em geral, ﬁrmes, decididas e fortes e de campanhas de ajuda ao próximo e pandemia, essas atitudes de solidarieprovém de atitudes de quem é grande, de cooperação mútua. As instituições dade se consolidem e se expanda
e pessoas, individualmente, estão a muito mais ainda.
ﬁrme e forte.
todo momento se solidarizando umas
Eis, o nosso grande desaﬁo, manter
Dalai Lama, líder espiritual do Ti- com as outras, no sentido de ajudar
bete ‘mestre’, ‘guru’, e várias vezes re- outras pessoas, especialmente, para essas grandes conquistas como elementos fundamentais para a vida huferido como possuidor de um “Ocea- os mais necessitados.
mana. Somos seres, eminentemente
no de Sabedoria”, destacando a imEsse mesmo vírus, tão pequeno e sociais e a solidariedade e a maior deportância de gestos de solidariedade,
diz: Quando a sua ajuda aos seme- imponderável, mesmo não podendo monstração desse pressuposto. A lilhantes é fruto de motivação e preo- vê-lo, tem uma capacidade gigantesca berdade, a solidariedade, o livre arbícupação sinceras, isso lhe traz sorte, de nos adoecer e de nos matar, para- trio, a responsabilidade e a promoção
amigos, alegrias e sucesso. Se você doxalmente, é ele que nos faz reﬂetir do bem-estar coletivo, fazem parte de
desrespeita os direitos dos outros e sobre a empáﬁa, a arrogância, a vaida- nossas entranhas e delas não deveredescuida-se do bem-estar alheio, aca- de e o egoísmo, atitudes perversas que mos nos afastar. O que faremos deem tempos anteriores fazia parte de pois da pandemia, o que seremos debará imensamente solitário.
muita gente, como o legado de uma pois da pandemia e que mudanças
O que nos diz esse pensador e líder sociedade desajustada e desagregada. em nossos “modus vivende” irá ser
O vírus e toda essa situação que o ocorrer, não sabemos ainda. Pessoalespiritual é que a solidariedade é um
meio de demonstrarmos afeição, rodeia, paradoxalmente, nos fez enal- mente, espero que ao sairmos de toda
compaixão, amor e zelo pelo outro na tecer e renovar nossa fé em Deus, nos essa tragédia, construamos um munconvivência. É a forma de fortalecer- aproximou mais de práticas religio- do melhor e mais fraterno, baseada na
mos as relações sociais e o bem-estar sas, das orações, dos cultos, da medi- solidariedade e no respeito ao outro.
RUY PALHANO
Psiquiatra

geral da sociedade. Ser solidário, portanto, é demonstrarmos respeito por
alguém e de estabelecermos vínculos
forte uns com os outros.

LOCKDOWN pela
sobrevivência e
saúde em nossa Ilha!
MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES
Promotor de Justiça
Uma morte de agonia. É essa a descrição de óbitos de doentes graves da covid-19, que não têm acesso aos respiradores: um
afogamento no seco. Quando ocorre no ambiente hospitalar, é
uma morte distanciada da família, que não pode sequer segurar a
mão de seu ente querido. Em casa, pela falta de leito no sistema de
saúde, gera desespero e dor lancinante, pela total impotência ante a situação. Esse quadro dantesco já foi visto em vários locais no
planeta onde houve o colapso do atendimento médico.
E pode acontecer no Brasil, no Maranhão e em nossa capital se
o número de infectados não diminuir e a velocidade da contaminação não for contida. O crescimento da população contaminada
é exponencial. O vírus se dissemina sem conhecer gênero, idade,
poder político ou econômico, sendo certo, porém, que as desigualdades sociais criam circunstâncias de maior vulnerabilidade
para quem não tem sequer o acesso à água para a higienização
das mãos.
Quanto mais infectados, maior o número de pessoas que podem ter seu estado agravado, dependendo de atendimento hospitalar. Não se trata de questão de crença, de condição atlética, ou
de opinião política. O vírus só pode ter sua disseminação contida
pelo distanciamento social, como aponta a Organização Mundial
de Saúde, o Ministério da Saúde e as autoridades sanitárias estadual e municipais.
É dever do poder público estabelecer as bases desse distanciamento social, com fundamento apenas e tão somente nas evidências cientíﬁcas. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o
Maranhão, apesar de todos os esforços do poder público, é o Estado com maior ritmo de crescimento de mortos pela COVID-19, na
mesma velocidade que os Estados Unidos, chegando a municípios menores, onde o atendimento será interrompido pelo esgotamento das condições assistenciais, com mais mortes agônicas e
migração de pacientes para São Luís e outros centros regionais,
agravando a falta de leitos e tornando insustentável a crise sanitária. Ainda segundo a FIOCRUZ, o número de óbitos no país dobra
a cada cinco dias, já tendo sido detectado o vírus em 80% dos municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes.
É inadiável que se interrompa a velocidade como o vírus se espalha e isto somente é possível com medidas não farmacológicas
que propiciem o distanciamento social. O STF já disse que os entes estaduais e municipais podem deﬁnir esses limites, atestando,
portanto, a constitucionalidade dessas medidas, que têm, no plano legal, a permissão do art. 78 da Lei nº 5.172/96 e do art. 98 do
Código Sanitário Estadual.
Não se trata de instituir estado de defesa, ou estado de sítio, exceções constitucionais às liberdades individuais, mas sim de ﬁxar
limites a essas liberdades em razão do interesse público concernente à saúde coletiva, visando, na forma do art. 196 da Lei Maior,
a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A autoridade sanitária, na forma do Código de
Saúde estadual, nesses casos de risco epidemiológico, tem o dever
de adotar as medidas que julgar pertinentes para resguardar a
saúde da população, podendo interditar total ou parcialmente locais abertos ao público, durante o tempo que julgar necessário,
obedecida a legislação vigente.
Na defesa dessa ordem jurídica que preza a vida e a saúde como direitos fundamentais de todos e dever do poder público, o Ministério Público, pelos responsáveis e diligentes Promotores da Saúde de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e de
São Luís, ajuizou ação para que o poder público estadual e desses
Municípios adotassem as medidas necessárias, neste momento
de explosão epidemiológica, para a diminuição da velocidade da
doença, possibilitando que o SUS (garantia ao atendimento universalizado à saúde) não entre em colapso, dando a chance de sobrevivência para centenas de pessoas. O Poder Judiciário agiu
com agilidade e concedeu a ordem, estabelecendo o bloqueio total (lockdown), providência adotada em outros países, com resultados exitosos para a proteção da vida.
Os Executivos estadual e municipais, cientes de suas responsabilidades com a vida de cada maranhense, já aﬁrmaram que seguirão o comando judicial. Em outros processos, Juízes estadual e
federal determinaram aos bancos e à Caixa que organizem as ﬁlas
de suas agências, para que o direito ao auxílio emergencial, dever
do poder público de prestar a proteção social aos mais vulneráveis a ﬁm de que possam sustentar-se nessa crise, não se torne
causa de disseminação da doença que todos devemos combater.
Resta a cada cidadã e cidadão o entendimento de que somente
se chegou a esse nível do lockdown por não termos atingido antes
o grau de adesão necessário pela nossa população ao distanciamento social. E nada adiantará se essa adesão não for alcançada
agora.
Não colaborar com todos os inconvenientes e limitações que o
lockdown imporá só fará ampliar o tempo dessas limitações e a
intensidade do distanciamento social. Pior: signiﬁcará mais corpos sepultados sem que suas famílias possam sequer velá-los. Será a versão pandêmica do mito de Antígona, a involução de nosso
processo civilizatório e o desvalor da vida humana.
Mas, tenho fé. A mesma fé que sustenta os homens e mulheres
que, em diferentes frentes de batalha, inclusive no Ministério Público, lutam todos os dias pela garantia dos valores maiores de
nossa sociedade: a vida, a saúde, a convivência em família e a dignidade do ser humano. Isso vai passar e sairemos dessa crise
mundial mais solidários, mais fraternos e com maior respeito pelo próximo e suas dores. Agora é ﬁcar em casa, para que amanhã
seja um novo dia, com mais vida e saúde para todos.
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ENTREVISTA

“O desafio é montar
estrutura exclusiva”
Prefeito Edivaldo Holanda Jr. explicou as medidas que vem sendo tomadas pela
Prefeitura de São Luís para diminuir os impactos econômicos da crise

A

crise sanitária causada pelo
novo coronavírus tem se
agravado em São Luís. Diante
deste cenário, a Justiça determinou ao Governo do Estado que seja
decretado o lockdown na Ilha de São
Luís a partir da terça-feira (05), aumentando as medidas restritivas para
garantir o isolamento social e conter a
transmissão da Covid-19 entre a população.
Em São Luís, epicentro da doença
no Maranhão, o prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT) disse que cumprirá a decisão tão logo a medida seja
efetivada pelo Governo e que seguirá
implantando medidas para conter o
avanço da doença entre a população,
ampliando o número de leitos disponíveis na capital e da rede de atendimento exclusivo à Covid-19 e síndromes respiratórias e gripais.
Em entrevista a O Impacial, o prefeito Edivaldo aﬁrmou que a sua gestão, além das ações voltadas para a assistência em saúde e social, tem tomado medidas que fomentem de forma direta ou indireta a economia local como forma de diminuir os impactos econômicos que a cidade terá com
a crise da Covid19. O prefeito de São
Luís também garantiu que o salário
do funcionalismo público é prioridade.
O IMPARCIAL – Como a Prefeitura tem
enfrentado a pandemia em São Luís
na rede municipal de Saúde?
PREFEITO EDIVALDO – É um desaﬁo muito grande. Todos sabem as
diﬁculdades enfrentadas no país em

face da grande demanda e do subﬁnanciamento da área da saúde. Neste
momento, o grande desaﬁo é, ao mesmo tempo em que precisamos manter
o atendimento normal que já fazemos, montar estrutura exclusiva por
conta da pandemia do coronavírus.
Ou seja, leitos, medicamentos e outros insumos, equipamentos de proteção individual para os proﬁssionais,
entre outros investimentos. Temos
trabalhado muito, junto com o Governo do Estado, nas medidas de prevenção e para tratamento da população.
Mesmo antes da conﬁrmação do primeiro caso de Covid-19 em São Luís,
mais de 40 dias atrás, vínhamos preparando a nossa rede de saúde.
Destinamos de pronto uma unidade de referência, que é o Hospital da
Mulher, colocando toda sua estrutura
de leitos clínicos e de UTI, equipamentos e proﬁssionais para o atendimento aos casos da Covid-19, além
também de leitos de UTI conveniados
com outras unidades hospitalares.
Começamos com 93 leitos e já estamos ampliando.
Nossa expectativa é dispor, nos
próximos dias, de novos 200 leitos
municipais com a criação de vagas
nas unidades mistas, em duas unidades municipais na zona rural e, ainda,
conveniando com hospitais privados
de modo a ampliar a retaguarda de
leitos para Covid-19. Estamos também implantando uma ala com 20 novos leitos clínicos exclusivamente para o atendimento infantil. E seguimos
buscando outras medidas que reforcem nosso sistema de saúde, garan-

tindo a assistência necessária à população neste momento de pandemia.
Outra medida importante para ampliar essa rede exclusiva foi a destinação
de 12 unidades básicas de saúde para
pessoas com síndromes gripais ou
respiratórias leves, compondo o ﬂuxo
de atendimento inicial à população
com suspeita da doença, composta
por UPAs e outros equipamentos da
rede estadual de saúde.
A pandemia é hoje o inimigo a ser batido. Mas existem outras comorbidades em curso precisando de atenção.
Quais os cuidados estão sendo tomados para essas pessoas?
Mesmo com essa situação de excepcionalidade por conta da crise sanitária que vivemos, não deixamos de
prestar atendimento de saúde de rotina à população. Tivemos algumas alterações, entre as quais a suspensão
temporária do agendamento de consultas e exames e a realização de cirurgias eletivas; atividades do Centro
de Atenção Integral à Saúde do Idoso
(Caisi) e atendimento odontológico
eletivo. Parte se deu por conta do público de risco. Todos os demais serviços funcionam regularmente. As unidades estão atendendo a população,
seja nas unidades básicas para o prénatal, imunização, gestantes, hipertensos, diabéticos, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros,
quanto os serviços ambulatoriais. Os
hospitais municipais, como Socorrão
I e II, continuam funcionando plenamente, atendendo todas as especialidades, inclusive realizando cirurgias.

“Aprincipalmedidaéadiminuiçãodocontatosocial”
Há muitas pessoas em situação de risco devido à consequência econômica
do coronavírus. Como a Prefeitura tem
atuado para ajudar essas pessoas?
Além da saúde, temos nos preocupado em garantir a segurança alimentar e proteger a renda das famílias
mais vulneráveis, que acabam sendo
as mais afetadas pelos efeitos econômicos da crise sanitária. Dentre as
medidas já tomadas, está a concessão
do auxílio-renda e a isenção do pagamento da taxa de iluminação pública.
Quem está enquadrado na faixa de
consumo de até 220 kWh de energia
elétrica e é beneﬁciário da tarifa social
de energia elétrica já não paga a taxa
de iluminação pública este mês. A
medida vale para as tarifas referentes
aos meses de abril, maio e junho e beneﬁcia mais de 85 mil famílias. Estamos ﬁnalizando os trâmites burocráticos para o pagamento do auxíliorenda, beneﬁciando mais de 12 mil famílias em situação de extrema pobreza. Temos feito a entrega de cestas de
básicas e cestas de alimentos naturais
como reforço de outras medidas às famílias atendidas nos Cras da Prefeitura.
São Luís é o epicentro do vírus e percebemos um afrouxamento do isolamento por parte da população. Como
resolver essa questão? O fechamento
total é o caminho?
Não existe vacina contra o novo coronavírus e a principal medida de prevenção da população neste momento
é a diminuição do contato social. As
redes de saúde, pública e privada,
mesmo com os leitos novos incorporados, estão com sua capacidade esgotada diante do crescimento diário
de casos. Os números nesses mais de
40 dias de crise são preocupantes. Somos a segunda capital com maior número proporcional de infectados pela
Covid-19 no Brasil. Desde o início da
pandemia, tenho defendido e pedido
de forma incisiva à população que
mantenha o distanciamento social.

direta a atividade econômica local.
Uma medida importante é continuar
mantendo a folha de pagamento tanto do funcionalismo quanto dos nossos fornecedores em dia. Isto garante
a circulação da renda entre a população e a manutenção do emprego de
quem trabalha para as prestadoras de
serviço. A construção civil é o setor
que mais emprega no país. Mantendo
estas obras em andamento dentro das
possibilidades sanitárias é outra forma de manter empregos e garantir
renda às famílias. Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos temos
adquirido produtos dos pequenos
produtores rurais de São Luís para
Quais as medidas estão sendo tomadistribuição de alimentos às famílias
das para proteger os servidores da
mais vulneráveis. Estamos dando
saúde que estão no front do combate
isenção ao pagamento da taxa de iluao vírus?
Os proﬁssionais de saúde têm sido minação pública e vamos começar a
incansáveis na batalha para salvar vi- pagar o auxílio-renda. Estas medidas
das. Reforçamos a compra de equipa- garantem a circulação da renda entre
mentos de proteção individual, que a população e, neste momento em
está sendo distribuído e seguimos fa- que as pessoas têm priorizado o cozendo novas compras, apesar das diﬁ- mércio do bairro, mantém a econoculdades do mercado mundial, para mia circular aquecida.
evitar o desabastecimento, garantindo assim a segurança dos proﬁssio- Qual sua opinião sobre o conﬁnamennais e pacientes. Montamos ﬂuxo pa- to à população imposto pelo juiz Doura atendimento de nossas equipes glas Martins?
Decisão judicial se cumpre, então,
com tomograﬁa, caso seja necessário,
e contratamos um laboratório para fa- tão logo seja efetivada a medida de
zer exames PCR para os proﬁssionais lockdown pelo Governo do Estado,
que precisem ser testados. Também conforme determinação da Vara de
estamos adquirindo testes rápidos Interesses Difusos e Coletivos, a Prepara nossas equipes. Disponibiliza- feitura adotará as providências para o
mos ainda um serviço de suporte psi- cumprimento das medidas. Entendo
cológico, vamos realizar seletivo para que a decisão corrobora com a preonovas contratações de recursos hu- cupação da Prefeitura de São Luís,
manos. Agradecemos a dedicação de que é conter a contaminação comunitodos, especialmente daqueles dos tária, protegendo a população da Coque estão na linha de frente de com- vid-19. Já reuni com nossa equipe e
estamos montado o plano de trabalho
bate à pandemia.
para ação nesses 10 dias. É fundamental que a população colabore, ﬁA pandemia traz consequências
econômicas graves para pequenos co- cando em casa, saindo apenas em casos de extrema urgência ou necessimércios e microempreendedores. O
que a Prefeitura tem feito para arrefe- dade, evitando aglomerações. Neste
momento, só os proﬁssionais que atucer essa crise econômica?
A Prefeitura tem tomado medidas am em serviços essenciais devem sair
que fomentem de forma direta ou in- para as ruas.
Tanto a Prefeitura de São Luís quanto
o Governo do Estado têm adotado
providências em relação ao serviço
público, determinando a suspensão
do atendimento presencial em todos
os órgãos e serviços não essenciais, alterando o calendário escolar, além
das recomendações à iniciativa privada e das medidas de ﬁscalização rigorosa para evitar aglomerações, entre
outras ações preventivas importantes.
Nas primeiras semanas, quando a população seguiu a orientação, surtiu
efeito com a redução da contaminação comunitária do vírus.

Medida extrema
A partir de terça-feira (5), os quatro municípios da
Ilha Upaon-Açu, na região metropolitana de São Luís,
estarão submetidos às regras do “lockdown”, determinada na última quinta-feira pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, Douglas Martins. Ele
acolheu a ação do Ministério Público Estadual como
única forma legal de impedir que a população continue
a zombar do distanciamento horizontal, deﬁnido desde
o decreto de calamidade pública em 21 de março. É uma
decisão dura para empresários, mas pior para todos é o
descontrole total da doença, como já ocorre em outros
estados.
Além de aglomerações na Rua Grande, até a intervenção da Polícia, também na porta dos bancos, empurrados pela pobreza, multidões ocorreram, por semanas
seguidas, em busca do auxílio ﬁnanceiro do governo federal, de R$ 600. Virou uma situação de salve-se quem
puder. Nos supermercados, poucos se preocupavam
com as medidas de proteção individual e coletivas. Pessoas estocando alimentos sem necessidade, ameaçando
desabastecimento para quem não tem nem os R$ 600
para sobreviver. Tudo como se o drama da pandemia
fosse algo ignorado, por isso, subestimado.
Falta consciência no Maranhão e em qualquer lugar
do Brasil sobre a gravidade do problema pandêmico. O
que se vê diariamente na TV e nas redes sociais é algo
inacreditável. Um drama doloroso para pacientes, familiares, proﬁssionais da saúde salvando vidas e morrendo, na guerra que, ainda tem autoridade que a minimiza. Médicos, enfermeiros e outros trabalhadores do sistema estão na linha de frente, correndo risco de morte
ao tentar salvar vidas. Veja a situação dos coveiros, das
famílias dos doentes sem visitar seus doentes e sem ter
como sepultar os que morrem.
Nas redes sociais, muitos desocupados continuam fazendo zombarias, com piadas sem teça da pandemia,
ou procurando transferir, de forma irresponsável e desumana, o desespero geral para brigas políticas. Até
máscara muitos só passaram a usar ao perceber que a situação é tão grave quanto desesperadora. Por esses, todos vão pagar. A partir de amanhã, por 10 dias, haverá
lockdown (bloqueio total em inglês), como a mais severa medida em uma pandemia. A ordem judicial está em
consonância com o decreto de isolamento social no Maranhão.

No Ceará também

O governador Camilo Santana (CE) pode ser o segundo, depois do Maranhão, a adotar lockdown contra explosão de Covid-19. Ele disse que analisa esta possibilidade, ao prorrogar ontem, o decreto que suspende atividades não essenciais no Estado.

Clamor por união

O Papa Francisco pediu aos governantes de todo o
mundo que demonstrem unidade diante das diferenças
e cuidem de seus povos na crise do coronavírus. “Rezamos hoje pelos governantes”, disse o pontíﬁce, celebrando a missa na capela de sua casa.

Fake

Flávio Dino pediu ontem, no twitter: “Ao receber
mensagens via WhatsApp sobre a pandemia do covid19
no Maranhão, veriﬁque a veracidade nos nossos canais
oﬁciais. Ou no @VerdadeCovidMA. Lembre que fake
news pode matar pessoas”.

“A lava-jato é a mãe do bolsonarismo”

Do ministro do STF, Gilmar Mendes, na Gaúcho Zero,
ao pedir cautela na análise das informações trazidas pelo
ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao depôs à Polícia
Federal em Curitiba.
O deputado estadual Adriana Sarney sugeriu
que governos e hotéis entrem em acordo para
que pessoas que chegam às UPAs com sintomas graves, como falta de ar e pneumonia, não
retornem às suas casas, mas que sejam tuteladas pelo
Estado em hotéis.
Com 6% das intenções de voto na disputa presidencial (Instituto Paraná Pesquisa), o ex-ministro Henrique Mandetta empata tecnicamente com João Amoêdo (Novo). E deixa para
trás João Doria, Flávio Dino e o carioca Wilson
Witzel.
O nosso apoio e solidariedade aos vários companheiros do departamento de jornalismo da
TV Difusora do Maranhão em São Luís, contaminados pelo covid19. Rogamos pela recuperação de todos, no mais breve possível.

1

2
3

Capitalismo em xeque

Crise ambiental, desigualdade social crescente e desestruturação ﬁnanceira: esses são os três desaﬁos centrais do mundo pós-pandemia, segundo o professor da
PUC-SP, Ladislau Dowbor, A destruição do planeta só
beneﬁcia uma minoria. “Não é mais capitalismo”, sentencia.

Os da linha de frente

Em vídeo, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior homenageou os trabalhadores ludovicenses, com especial
gratidão aos proﬁssionais da saúde e dos serviços essenciais, pelo forte empenho nesse período de pandemia.

VIDA
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Violência Doméstica

O drama das mulheres
na quarentena
grante que foi de 40 no mês de março do ano passado,
este ano passou para 34.
stima-se que no Brasil, a cada uma hora, 503
A delegada Karla Simone reforça que pode estar hamulheres são vítimas de violência doméstica vendo subnotiﬁcação. “Acredito que por todos estarmos
(DataFolha/FBSP, 2017), ocupando a 5º coloca- de certa forma psicologicamente abalados, os casos de
ção no ranking mundial de mortes de mulheres, violência doméstica podem ter aumentado. Acredito
que tem como principais agressores marido, ex-marido, também que essas mulheres tenham receio de se expor
companheiro, ex-companheiro, namorado ou ex-na- no deslocamento, em virtude da pandemia”, disse.
morado. O palco principal dessa tragédia é a casa.
No estado, recentemente, foi enviada ao Governo do
No ano passado, o Maranhão registrou 52 casos de fe- Estado e à Secretaria de Segurança Pública, uma indicaminicídio, de acordo com dados do Departamento de ção sobre esse possível cenário em nosso Estado. “A míFeminicídio da Polícia Civil. Em 2018, foram 46 e em dia internacional já vinha comunicando às autoridades
2017, 51 casos. De acordo com uma análise criminológi- de países como a China e os EUA sobre esse crescimento
ca da Polícia Civil, dos casos ocorridos em 2018, foi de casos de violência doméstica contra as mulheres nesconstatado que 57% dos crimes aconteceram dentro da se período de isolamento social. Diante dessa situação,
casa da vítima, 84% foram cometidos por parceiros ou nós não podemos deixar de assistir essa situação de maex-parceiros (o chamado feminicídio íntimo) e 50% dos neira eﬁcaz. Por isso, enviamos uma indicação ao Gocrimes foram cometidos por arma branca.
verno do Estado, e demais órgãos competentes, uma inCom a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, dicação como forma de alertar o poder público desse
vieram as medidas para contenção do contágio, dentre possível cenário no Maranhão”, explica o autor da indielas o isolamento social. O período de conﬁnamento in- cação, o deputado estadual Dr. Yglésio.
tensiﬁcou a convivência familiar, e com ela, surgiu a insO Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou esta
tabilidade emocional, a insegurança. Somado a isso, semana que criou um grupo de trabalho para elaborar
mulheres que já passam por um ciclo de violência com sugestões de medidas emergenciais para prevenir a vioseus companheiros, maridos, namorados, se viram lência doméstica. Segundo o órgão, a medida foi toma“presas” a eles. “Casa, portanto, para muitas mulheres da após a conﬁrmação do aumento dos casos registranão é sinônimo de proteção, mas de violência. O Brasil dos contra a mulher durante o isolamento social, em raencontra-se em isolamento social, a população está em zão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).
quarentena, presas em suas casas, tornam-se presas dos
O grupo vai elaborar um diagnóstico da situação e
seus conhecidos. Neste momento, o lar se constitui en- propor o aperfeiçoamento da legislação que trata do tequanto paradoxo de existência para algumas, se na rua ma. Entre as recomendações, o CNJ destacou a a adoção
pode morrer de corona, em casa morre por existir”, opi- de medidas que garantam maior rapidez e prioridade no
na a Doutoranda em Ciências Sociais (UFMA) e Profes- atendimento das vítimas de violência doméstica e famisora do Centro Universitário Estácio São Luís, Maynara liar no Poder Judiciário.
Costa de Oliveira Silva.

PATRÍCIA CUNHA

E

lefone para que o agressor não ouça, as denúncias aumentaram nas redes sociais. “Muita mulher pedindo socorro, mais do que antes. E a gente já encaminha. Recebemos uma que o marido tinha rasgado todas as roupas
delas, mandou foto, então a gente orienta para registrar
o boletim de ocorrência e passa a acompanhar o caso. Já
chegou mensagem de mulher de madrugada pedindo
ajuda. Então imagina, essa mulher sofrendo violência e
sem poder sair de casa?”, questionou Susan Lucena.
O momento é de solidariedade para a realização de
uma rede de proteção a essas mulheres que, em vez de
se preocuparem apenas em defender-se de um vírus
desconhecido e invisível, precisam proteger-se também
do seu maior inimigo: o agressor que visivelmente convive a seu lado.

Violência afeta ﬁlhos

Na semana passada duas mulheres foram assassinadas a golpes de faca. Uma morta pelo companheiro em
Presidente Dutra e a outra, morta pelo ex-companheiro,
em Palmeirândia, no interior do estado.
Talia Elias foi morta pelo companheiro na frente das
duas ﬁlhas. Uma delas ouviu que o pai ia matar a mãe e a
viu caída no chão. O suspeito foi preso e encaminhado
para a delegacia de Presidente Dutra.

Ajuda dos vizinhos importa

Neste momento, o lar se constitui
enquanto paradoxo de existência
para algumas, se na rua pode
morrer de corona, em casa morre
por existir
O reﬂexo disso está nos números apresentados pela
2ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na capital. De 18 de março a 17 de abril deste ano, foram distribuídas 197 medidas protetivas de urgência (MPU) somente em São Luís. Nos meses de março e abril do ano passado foram expedidas 329 e 314 medidas, respectivamente.
Segundo a titular da Vara, Juíza Lúcia Helena Barros
Helluy da Silva, a média de MPUs mensal é 300. “Esses
dados levam a gente a uma reﬂexão. Não está acontecendo a violência ou elas não estão conseguindo acessar
a Rede? Se expedimos em média 300 medidas por mês,
como se explica essa redução brusca? Acredita-se em
vários fatores: o fato de não haver um Boletim de Ocorrência Eletrônico disponível; o fato delas, por estarem
em casa cuidando dos os ﬁlhos (que não estão indo para
a escola) também, ser um empecilho para elas conseguirem sair para fazer a denúncia; o medo de pegar a doença; e ainda a questão do transporte, quando muitas
são dependentes ﬁnanceiramente”, disse a juíza.
De acordo com a juíza, é hora de os órgãos de proteção ampliarem a forma de acesso às denúncias. “Se as
mulheres não denunciarem, mas o acesso está lá. Se o
trabalho da Rede é anterior ao crime, tem que haver
uma forma de saber como chegar antes ao problema”,
opina.
De acordo com a Delegacia Estadual da Mulher, em
2019, nos meses de março e abril foram registrados 515 e
547 boletins de ocorrência, respectivamente. No mês de
março deste ano foram 472. O auto de prisão em ﬂa-

A violência doméstica é um amargo efeito colateral da
quarentena, imposta com o objetivo de frear a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FSBP), nas duas primeiras
semanas de março do ano passado, houve 1.157 chamadas sobre violência doméstica no país. Neste ano, no
mesmo período, ouve uma queda desse número para
652 casos no mesmo período. “Apesar de mostrar um cenário com menos denúncias, esse dado, dentro do atual
cenário, pode expressar a diﬁculdade que as mulheres
estão tendo para realizar o contato com órgãos competentes”, explica o FBSP.
Em contrapartida, de acordo com um estudo do Fórum, em parceria com a empresa de pesquisas Decode
Pulse, os depoimentos sobre brigas de casais na internet
aumentaram 431% desde o início do isolamento social.
As instituições analisaram 52.315 menções no Twitter,
das quais 5.583 indicavam violência doméstica contra
mulheres. “Isso demonstra que os vizinhos estão se importando mais, mas eles também precisam denunciar.
Com a pandemia e o isolamento social, eles ﬁcaram
mais atentos ao que ocorre ao redor. E eles precisam ajudar também, precisam denunciar. Estamos vendo essa
rede de solidariedade e toda ajuda importa para que a
mulher saia do ciclo de violência, mulher que às vezes,
não tem como fazer a denúncia. Uma vez feita a denúncia, ela tem todo o acolhimento, se quiser tem a medida
protetiva, e a partir daí é acompanhada pela Patrulha
Maria da Penha”, disse a juíza Lúcia Helena Barros
Helluy da Silva.
Para a Diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan
Lucena, a questão da violência não está no fato do isolamento em si, mas qualquer mulher que se sinta violada
deve procurar os canais de atendimento como o disque
denúncia pelo número (98) 3223-5800, ou ainda os canais convencionais 180 ou 190. “A gente tem visto muita
sororidade, pessoas que se ajudam, que oferecem sua
ajuda para o outro, e assim também deve ser no caso de
violência doméstica. Qualquer pessoa pode denunciar.
Porque o que está acontecendo é que a vítima está enclausurada, então é importante que os vizinhos reportem o que esteja acontecendo. A gente precisa fortalecer
a questão da denúncia”, disse Susan Lucena.

Qualquer pessoa pode denunciar.
Porque o que está acontecendo é que
a vítima está enclausurada, então é
importante que os vizinhos
reportem o que esteja acontecendo
A diretora da Casa da Mulher destacou ainda que com
a situação atual, de isolamento, de não poder falar ao te-

O suspeito foi preso com a faca usada para matar a ex-mulher

No outro caso, ainda mais grave, Nayze Martins Chagas, de 21 anos foi morta pelo ex-companheiro junto
com os ﬁlhos de dois e quatro anos.
Segundo a polícia, o crime foi cometido por Adeilson
de Jesus Martins Barros, de 30 anos, a golpes de faca, no
povoado de Vila Nova (Palmeirândia), que ainda incendiou a residência com as vítimas dentro. Ele foi morto
logo em seguida durante um confronto com policiais.

Nayze foi morta junto com os ﬁlhos pelo ex-companheiro

Para a juíza Lúcia Helena, essa é mais uma consequência ruim da situação de pandemia. “Agora o
agressor não vitima só a mulher, mas os ﬁlhos que também estão em casa. A violência doméstica se modiﬁcou
afetando as crianças também”, lamentou.
Outro tipo de violência a ser observado é a questão da
violência contra a criança e adolescentes que acontecem em geral praticados pelos pais, padrastos, parentes,
dentro da casa com pessoas do próprio convívio.
Quem chama a atenção é Susan Lucena, diretora da
Casa da Mulher Brasileira. “A gente tem alertado muito
para que as pessoas ﬁquem atentos. Teve um caso recente que a mãe pegou o padrasto mantendo relação sexual com a ﬁlha, a ﬁlha contou tudo, ela foi levada à delegacia e foram identiﬁcadas lesões antigas, então ela já
vinha sendo estuprada há bastante tempo”.
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EMSERH

MARANHÃO

Aberto seletivo para
profissionais de saúde

Cuidados com a
saúde mental

JULYANE GALVÃO

Governo desenvolve estratégias de cuidados com a saúde mental da população
maranhense e dos profissionais de saúde que trabalham no enfrentamento da Covid

O

combate ao novo coronavírus (Covid-19) tem sido
ininterrupto no Maranhão.
Assim, a preocupação com a
saúde mental tanto dos proﬁssionais
que atuam na linha de frente, como
da população, tem sido cada vez mais
constante. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início à implementação de uma série de estratégias com foco na prevenção e no cuidado psicossocial de forma articulada
com a sociedade.
De acordo com a chefe do Departamento da Atenção à Saúde Mental da
SES, Isabelle Rêgo, trata-se de uma
ação que visa beneﬁciar, de forma
mútua, proﬁssionais e sociedade.
“Quando você cuida de outra pessoa,
de certa forma também acaba sendo
cuidado. Para termos sucesso na iniciativa de cuidar da saúde mental, contamos com o auxílio de Centros de
Atenção Psicossocial instalados nas
19 regionais de saúde do Maranhão,
além de adotar suportes de teleatendimento, momento de escuta privada
e transmissões via redes sociais de debates temáticos sobre transtornos
mentais em tempos de pandemia”,
aﬁrmou Isabelle.
Na cidade de Tuntum, por exemplo,
os proﬁssionais de psicologia do
CAPS do município começaram a mobilização ‘Solidários venceremos!’. A
iniciativa de sensibilização convida
para momentos de escuta cujo enfoque está na preocupação coletiva e
também na responsabilidade com o
cuidado individual.
Em Estreito, a parceria entre os proﬁssionais do CAPS e do Núcleo de
Saúde da Família (NASF) resultou no
serviço de teleatendimento feito por
psicólogos cujo objetivo é oferecer su-

DIVULGA~ÇAO

VAGAS SÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO
SES IMPLEMENTOU ESTRATÉGIAS COM FOCO NA PREVENÇÃO COM A SAÚDE MENTAL
porte psicossocial tanto a proﬁssionais como a população. O suporte
acontece de segunda a sexta-feira
sempre das 8h às 11h30 e pode ser utilizado por meio do telefone (99)
98115-0427.
Já os CAPS em Paço do Lumiar e
Arari estão confeccionando máscaras
de proteção individual para os usuários e seus familiares.
Outro Centro de Atenção Psicossocial que aderiu à mobilização prósaúde mental foi o localizado na cidade de Pedreiras. Os proﬁssionais resolveram unir os serviços de saúde
mental com a necessidade de imunização. Na oportunidade, eles fazem
visitas domiciliares aos usuários do
serviço e ofertam cuidados psicoemocional. Com a ajuda de enfermeiros,
também é feita a atualização do calendário vacinal contra H1N1 de idosos e crianças.
Em São Luís, o Complexo Nina Rodrigues, composto pelo Hospital Nina
Rodrigues, CAPS III e AD Estadual,
mais a Unidade de Acolhimento Adul-

to (UAA), os psicólogos do Departamento de Atenção à Saúde Mental
(DASM) e da Emserh iniciaram o Disque Saúde Mental. O serviço consiste
em minimizar os danos psicoemocionais e cuidar da vida de quem está
cuidando de outras vidas.
O serviço pode ser acionado pelos
telefones (98) 98429-7651, (98) 991112356 e (98) 99104-3355. Para fazer o
agendamento, o proﬁssional deve entrar em contato das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. O atendimento
também acontece de segunda a sexta,
das 8h às 18h, tendo como foco os
proﬁssionais que atuam nas UPAs Vinhais, Itaqui-Bacanga, Araçagy e Cidade Operária, bem como nos hospitais que atendem pessoas infectadas
pelo coronavírus na capital.
Ainda na capital maranhense, o
Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e Drogas (CAPS AD Estadual) tem
buscado fortalecer as ações, oferecendo suporte médico e psicológico a
pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.

MEIO AMBIENTE

Maranhão mantém atividades de licenciamento

Estão abertas até segunda-feira (4), as inscrições para
o processo seletivo realizado pela Empresa Maranhense
de Serviços Hospitalares (Emserh), seguindo as diretrizes e as estratégias do Governo do Estado para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). As vagas são
para cadastro de reserva e destinadas a médicos, enfermeiros, ﬁsioterapeutas e técnicos de enfermagem com
experiência comprovada, conforme o edital.
O objetivo do seletivo é a formação de cadastro de reserva de proﬁssionais de nível superior e técnico para
atendimento direto e indireto a pacientes diagnosticados com a Covid-19, por um período de 3 meses, prorrogável por, no máximo, 2 anos.
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.emserh.ma.gov.br, até as 23h59
do dia 4 de maio de 2020.
O resultado ﬁnal do processo seletivo levará em conta
o somatório dos pontos obtidos na avaliação de títulos
e/ou experiência proﬁssional do candidato.
A convocação para contratação será divulgada no site
da Emserh e por outros meios, como e-mail ou telefone
informados pelos candidatos.
Outras informações podem ser obtidas no edital do
processo seletivo.

IPREV

Alterações em
pedidos de pensões

PARA SOLICITAR A PENSÃO,É PRECISO ENVIAR UM EMAIL

ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO SÃO FOCADAS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA)
vem dando continuidade ao atendimento à população maranhense, de
forma remota, em meio à pandemia
do Covid-19. Dentre as atividades, a
Secretaria tem mantido a análise e
emissão de licenciamento ambiental.
Mesmo a distância, os servidores continuam com as atividades laborais,
dedicando-se a avançar com as Políticas Ambientais do Estado.
A superintendência de Licenciamento Ambiental, vinculada à Secretaria Adjunta de Licenciamento, divulgou a produtividade do setor entre
os meses de março e abril deste ano,
por meio do SIGLA. Até o momento, a
SEMA expediu 277 documentos. Os
dados foram coletados entre os dias

23 de março até o dia 23 de abril deste
ano.
As atividades de licenciamento são
focadas na implantação do Sistema
Estadual de Licenciamento Ambiental, visando sempre a melhor articulação das regulações que regem as políticas voltadas ao meio ambiente. Por
meio do Sistema, já foi possível descentralizar as atividades de licenciamento, onde diversos municípios já
realizam estas atividades, sempre
obedecendo à legislação.
A Superintendência também divulgou o balanço parcial de licenças expedidas durante este período. Atualmente existem nove tipos de licenças
vigentes, são elas: Licença Prévia (LP),
Licença de Instalação (LI), Licença de
Operação (LO), Licença Ambiental
Ú

Única (LAU), Licença Ambiental de
Regularização (LAR), Renovação de
Licença de Operação (RenLO), Licença Prévia para Perfuração (LPper), Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLA) e Autorização Ambiental (AA). Até o momento
foram expedidas 144 licenças.
A Secretaria também realizou a divulgação do valor arrecadado por
meio do Documento de Arrecadação
de Receitas Estaduais (DARE), que é
gerado pelo Sistema Ambiente de Pagamentos, no qual o contribuinte
passará a recolher tributos e demais
receitas públicas estaduais. O valor
arrecadado foi de R$ 83.053,94, relativo ao período de 23 de março a 23 de
abril deste ano.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Maranhão (Iprev) 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.
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).

Documentação

Para que o pedido de pensão seja analisado, é preciso
anexar no email todos os documentos necessários. A lista completa dos documentos necessários em cada caso
está disponível no site do Iprev.
Para esclarecer dúvidas, o Iprev também disponibiliza aos servidores os telefones (98) 4141 9801, da Central
de Atendimento; e (98) 98443 0163, especíﬁco para tratar de questões referentes a aposentadorias e pensões. O
horário de atendimento ao servidor nesses canais é de
segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.
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LOUVADO SEJA DEUS

“Lockdown básico”

“TODOS ESTABELECIMENTOS QUE VENDEM
ALIMENTOS, REMÉDIOS E OS ESSENCIAIS
ESTARÃO ABERTOS”, DIZ FLÁVIO DINO

GILSON TEIXEIRA

JP
anos

PÁG.5

“Não há necessidade
alguma de corrida para
compra de alimentos”

“Governo contratará pessoas
para organizar as filas da Caixa
Econômica Federal”

“Aulas nas redes pública
e privada continuam
suspensas por todo o
mês de maio”

“Haverá redução no rol de
atividades essenciais e a
circulação de pessoas e veículos
na Ilha será mais restrita”

O governador Flávio Dino durante a entrevista virtual, na sexta-feira

Deputado Hildo Rocha
apresentou o produto inventado
em Imperatriz ao Ministério da
Ciência e Tecnologia
Respiradores mecânicos produzidos por maranhenses
da cidade de Imperatriz podem ajudar no combate
à pandemia do novo Coronavírus no Brasil. O
produto foi apresentado pelo deputado federal Hildo
Rocha (MDB-MA) a integrantes do Ministério
da Ciência, Tecnologia, em reunião virtual com
a participação de um grupo de empreendedores
e inventores da cidade maranhense.

PÁG.3

Celso Coutinho, ex-prefeito de Guimarães,
foi também presidente da Assembleia
Legislativa do Estado

Ex-deputado Celso
Coutinho morre
na UDI depois de
sofrer enfarte
Aos 88 anos, morreu ontem, no Hospital UDI,
em São Luís, o ex-deputado Celso Coutinho.
PÁG. 4

Duarte Jr consegue
mais uma vitória
na Justiça para
ampliar proteção
contra coronavírus
nas agências bancárias

Flávio Dino

Força-tarefa
a favor da vida
É verdade que o enfrentamento à pandemia
da Covid-19 no Maranhão tem exigido um
árduo empenho do Governo do Estado em
diversas frentes de trabalho. De domingo
a domingo, estamos lutando por melhores
condições de assistência na rede pública
hospitalar, bem como adequada estrutura
de trabalho aos profissionais da saúde.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior
Hildo Rocha anuncia respirador mecânico produzido em Imperatriz

Governo
reforça
conversas
com empresas
e entidades
empresariais
sobre lockdown

Aos trabalhadores,
meu agradecimento
A última sexta-feira, 1º de maio, feriado pelo
Dia Internacional do Trabalho, é comumente
celebrado com muita festa por milhões de
trabalhadores em nosso país e no mundo. Em
meio à crise sanitária atual, não houve festa.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

O secretário Simplício Araújo discute com
segmentos empresariais e entidades de
classe sobre o lockdown e os efeitos em
São Luís

O Governo do Estado, por
meio do secretário de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc),
Simplício Araújo, reuniu-se virtualmente com segmentos empresariais e
entidades de classe, na sexta-feira (1°), para discutir o lockdown decretado pela
Justiça e os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus.

PÁG.16

Por meio de decreto, governador
convoca bombeiros civis para
organizar as filas da Caixa Econômica

Façamos o Certo,
sejamos heróis da
Fé! (Hebreus 11.1-39)
A carta aos Hebreus, capítulo
11, narra exemplos de pessoas
do passado que conseguiram
a aprovação de Deus . Em
Algumas traduções bíblicas
intitulam esta narrativa fazendo
menção a Heróis da Fé.
PÁG. 7

PÁG.15

Pesquisa da Veja aponta surpresas
como Moro, Mandetta e Flávio Dino
PÁG.16

INFORME JP – PÁG.3
CYAN

DIVULGAÇÃO

RESPIRADOR CRIADO A CUSTO
BAIXO POR MARANHENSE PODE
TER PRODUÇÃO EM ALTA ESCALA
APOIADA PELO GOVERNO FEDERAL

MAGENTA

DOR NOS PÉS. DICAS
DE FISIOTERAPIA
PÁG. 9
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PETINHADAS
*** O Governo do Estado acatou o
‘lockdown básico’ decretado pelo
juiz Douglas de Melo Martins, da
Vara de Interesses Difusos, e Flávio
Dino anunciou, em entrevista virtual,
que o Estado já foi notificado e
que, a partir da próxima terçafeira, 5 de maio, entra em vigor o
novo decreto estadual com base
na determinação judicial!!! Muito
bem!!! Preocupado com o “pânico
geral”, digamos assim, o governador
tratou logo de alertar que “não há
necessidade alguma de corrida
para compra de alimentos”, porque
“todos os estabelecimentos que
vendem alimentos, remédios e que
são essenciais estarão abertos”!!!
Alerta importante, porque, já
na quinta-feira, final da tarde,
quando a notícia veio à tona, com
o inevitável sensacionalismo das
redes sociais e de setores da mídia
despreocupados com o bem estar da
população, uma multidão já ‘correu’
para os supermercados Mateus a
fim de abastecer suas respectivas
dispensas, “PORQUE VAI FECHAR
TUDO”!!! “É LOCKDOWN, É
LOCKDOWN, É LOCKDOWN”...
espalhavam uns aos outros, sem ao
menos se interessar ou se preocupar
em LER e SE INFORMAR
DIREITO sobre detalhes da decisão
judicial!!!
*** O aparecimento virtual do
governador, no dia seguinte, serviu
para desanuviar, para mostrar o
que não vai fechar e explicar os
principais pontos do tal lockdow
básico, conforme as palavras do
próprio juiz Douglas Martins:
“Essa decisão é determinando
BASICAMENTE o lockdown na
ilha, em função do risco de colapso
da rede de saúde”, sentenciou
Martins!!! Não era basicamente um
“FECHA-TUDO-TOTAL”, como
imaginou a coitada da população,
já tão ‘embirutada’ diante de tanta
“informação maluca” nas redes
sociais, tanta notícia irresponsável e
tanta brigalhada política!!!
*** Importante, agora, diante
dessa “pandemonia” toda, que o
Governo do Estado faça o que tem
que fazer, lógico, mas também não
exagere!!! Na parte das medidas
a serem anunciadas e que dizem
respeito à circulação de veículos
e pessoas na Ilha, por exemplo, é
preciso que haja flexibilização para
casos que não representam o menor
risco de contaminação!!! A Avenida
Litorânea é um deles!!! O governo
deve PROIBIR as caminhadas no
calçadão, que, registre-se, estão
bastante reduzidas!!! Mesmo assim,
tem que proibir, porque, afinal
de contas, trata-se de um espaço
estreito em que as pessoas cruzam
umas pelas outras a uma distância
inferior a 1 metro!!! Já a mesma
atitude não deve ser tomada com
os caminhantes da beira da praia,
como são conhecidos aqueles que
gostam de andar na areia, perto do
mar, quando a maré está baixa!!!
E mesmo porque o movimento ali,
diariamente, já está muito pequeno,
com uma redução de mais de 80%
em relação ao que se via um mês,
dois meses atrás!!! Diferentemente
do calçadão, os caminhantes da
beira do mar se cruzam a distâncias
seguras, de 10, 15 metros!!! Então,
não há por que proibir essas
caminhadas!!! Que a Polícia Militar
fique atenta ao calçadão, porque “lá
em baixo” não existe o menor risco
de contaminação!!!
*** Vimos também Flávio Dino
anunciar que o governo contratará
pessoas para organizar as filas da
Caixa Econômica Federal, porque
o banco não tomou as medidas de
segurança cabíveis para proteger os
beneficiários da ajuda de 600 reais
do Governo Federal!!! Ressalte-se
que já há uma multa de 1 milhão
de reais aplicada na Caixa pelo
Procon-MA, e uma decisão da
Justiça Federal que impõe normas
de segurança a essa instituição
financeira para atendimento público,
sob pena de multa diária de 10
mil reais!!! Na verdade, são duas
decisões: uma da Justiça Estadual
(com multa diária de R$ 50 mil, em
caso de descumprimento), deferida
pelo próprio juiz Douglas de Melo
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Martins; e outra da Justiça Federal,
contra a Caixa Econômica e casas
lotéricas (instituições federais), com
despacho do juiz Clodomir Sebastião
Reis, da 3ª Vara Federal!!! As duas
Ações Civis Públicas (ACPs) foram
impetradas pelo Instituto Brasileiro
de Estudos e Defesa das Relações
de Consumo (IBEDEC-MA), por
meio do deputado estadual Duarte
Júnior, Diretor de Fiscalização da
autarquia!!!
*** Como o governador anunciou
que vai contratar pessoas para
organizar as filas da Caixa, o
Colunaço do Pêta tem uma
informação importante para o
governo atentar!!! Trata-se de um
CÓDIGO DE ACESSO, gerado pela
Caixa Econômica, que é dado ao
beneficiário que não tem conta na
CEF para receber seus 600 reais!!!
Esse código perde a validade em
duas horas, a partir do momento
que a pessoa o recebe!!! Pode ser
que pessoas que pegaram o código
pelo aplicativo, desinformadamente,
estejam indo para as filas e, com isso,
o código vence antes de receberem
o dinheiro!!! O Colunaço do Pêta
procurou a Caixa Econômica, que
deu a sua explicação!!! Quem
tem conta não precisa do código:
entra na fila, pega uma senha e vai
para o autoatendimento receber
o benefício!!! Quem não tem
conta pode pegar o código de
acesso pelo aplicativo do banco
ou pessoalmente na agência!!!
Quem pega pelo aplicativo vai
direto ao autoatendimento!!!
Quem não consegue, dirige-se à
agência e entra numa fila (essas
são as filas que estamos vendo
diariamente na porta das agências
da Caixa Econômica) para pegar
o código!!! Depois, com ele em
mãos, é que vai ao autoatendimento,
lá mesmo na agência, para sacar
o dinheiro!!! Alguma dúvida do
motivo das longas filas nas portas e
aglomerações enormes dentro das
agências da Caixa Econômica???!!!
A CEF explicou ao Colunaço que
esse código pode ser gerado várias
vezes e que, provavelmente, há
casos de pessoas desinformadas
que, mesmo tirando o código pelo
aplicativo, em vez de se dirigir
logo ao autoatendimento, pois têm
duas horas para sacar o dinheiro,
podem estar indo para a fila que se
forma na porta para aqueles que não
conseguiram o código pelo aplicativo
do banco!!! “Quem está na fila para
receber o código de acesso não tem
como ser prejudicado pela expiração
do prazo de duas horas, porque,
quando o recebe, já se dirige logo
ao autoatendimento. E se, por acaso,
passarem as duas horas, o código
é gerado novamente, na agência
mesmo”, explicou um gerente da
instituição!!! Pronto!!!
*** E, voltando ao assunto, mais
uma coisa em relação ao ‘lockdown
básico’!!! Com as restrições à
circulação de veículos e pessoas,
acredita-se que vai haver problemas
nas vias da cidade..., e também muitos
‘dribles’!!! Como é que a Polícia vai
fazer, por exemplo, quando parar
um cidadão ao volante e ele disser
que está indo ao supermercados
fazer compras???!!! Ou então
indo ‘ali numa farmácia’ comprar
remédios???!!! Ou, ainda, indo buscar
a empregada que mora na periferia
porque não quer correr riscos em casa
se ela vier de ônibus???!!!
*** Na verdade, percebe-se toda
a preocupação do Governo do
Estado – e com toda razão, devido
à situação caótica nos hospitais –,
mas um lockdown, mesmo básico,
precisaria ser muito bem planejado,
para evitar certas situações que
serão inevitáveis a partir da próxima
terça-feira!!! Uma ideia de liberar
a circulação de veículos pela placa
– pares num dia e ímpares no outro
–, com multa e apreensão para
quem desrespeitasse, já diminuiria
bastante essa circulação!!! Uma
fiscalização rígida no comércio,
com MULTA PESADA para quem
não desse todas as condições de
segurança ao funcionário e ao cliente
também seria uma ideia!!! E, mais
ainda, MULTA PESADA para
bancos que continuassem a permitir
aglomerações nas suas respectivas
portas!!! O Governo do Estado não
pode assumir a responsabilidade
MAGENTA

inteligência dos lúcidos!!! Como
cobrar, ‘cara pálida’???!!! Não
tem medida que conscientize os
fanáticos seguidores e apoiadores
dele a ficarem em casa!!! A não
ser aqueles que, infelizmente, já
perderam entes queridos ou amigos
e conhecidos próximos!!! E olhe
lá!!! Quem chamou o coronavírus
de ‘gripezinha’ foi o presidente do
Brasil!!! Ele é o responsável maior
por essa tragédia, por minimizar a
doença sob pretexto de preservar a
economia!!! E, pior, sem apresentar
um plano concreto, seguro e
responsável para a retomada dessa
economia!!!

*** O exemplo da China em meio à pandemia provocada pelo coronavírus
mostrou o quanto o Brasil é desplanejado, incompetente e dominado por
uma politicalha que, infelizmente, é colocada acima até mesmo da vida!!!
Se tivéssemos um país unido nesse momento, já teríamos jogado esse
vírus na lona até nocauteá-lo de vez!!! Enquanto as atenções se dividem
entre medidas desplanejadas e brigas políticas, o vírus surfa na onda da
vitória, enlutando famílias e causando pânico em milhões de brasileiros!!!
No Maranhão, com todo esse incansável esforço do governador Flávio
Dino, aprovado pela grande maioria dos maranhenses, as críticas a
Bolsonaro (merecidas, não temos dúvidas) poderiam ficar em segundo,
terceiro, quarto planos!!! Não são tão necessárias AGORA, porque, afinal,
o BRASIL INTEIRO está vendo a insensatez, a falta de bom senso e as
irresponsabilidades do presidente da República!!! Não precisa reforçar!!!
Pior que, em vez de fazer uma convocação geral a todos os governadores,
prefeitos, classe política, desde o início – essa seria a postura de um
verdadeiro líder –, Bolsonaro se preocupou com os seus ‘showzinhos
particulares na porta do Palácio do Planalto e arredores, cumprimentando
pessoas com o nariz escorrendo e encorajando seguidores e apoiadores,
principalmente os fanáticos, a irem para as ruas, numa atitude insana que
está colocando o Brasil entre os países com maior número de infectados do
planeta!!!
de contratar pessoas para organizar
filas!!! Essa é uma obrigação
dos bancos, sob pena de multas
pesadas!!! Nas empresas de ônibus,
MULTA PESADA para coletivo
encontrado nas ruas com passageiro
em pé!!! Só seria permitido 1
PASSAGEIRO em cada banco – e
todos com máscara –, nem que
fosse oferecido algum subsídio às
empresas durante 1 ou dois meses,
por exemplo; prorrogáveis, se fosse
o caso!!! Muitas outras ideias ainda
podem ser pensadas!!! Melhor tentar
tirar o anel do que cortar o dedo!!!
Ninguém está tirando as razões do
Governo do Estado, bom frisar!!!
Só ele sabe o que está vivendo,
pois tem todas as informações
necessárias e precisas, mais do
que todos nós!!! Mas se existe o
mínimo de possibilidade de evitar
um PARA TOTAL, principalmente
nesse caso, que não para TUDO,
seria interessante avaliar algumas
alternativas postas!!!
*** Na verdade, falta UNIFICAR
O DISCURSO para tentar
CONSCIENTIZAR mais!!! Em vez
de estarem brigando em grupos de
‘zap’, cada um querendo mostrar que
é melhor do que o outro; de ficarem
‘catando’ possíveis deslizes do
governo, em vez de apoiá-lo nesse
momento tão difícil – ou alguém tem
dúvida do incansável trabalho de
Flávio Dino???!!! –, os jornalistas do
Maranhão, por exemplo, deveriam
fazer um PACTO em benefício da
população, para conscientizá-la de
que precisa ficar em casa e só sair
em casos de extrema necessidade;
mesmo assim, com toda segurança
e responsabilidade!!! Mas não
conseguem, porque o ego, a disputa,
a vaidade, tudo isso fala mais alto,
infelizmente!!! São poucos os que
se esforçam para ajudar a população
com informações e esclarecimentos
úteis e necessários!!!
*** A propósito de informações
corretas e precisas, o senador Roberto
Rocha gravou um vídeo, e jogou nas
redes sociais, sobre o montante de
dinheiro repassado ao Maranhão,
dizendo, entre outras coisas, o
seguinte: “... É importante destacar
que o Governo do Maranhão já
recebeu, do Governo Federal, 248
milhões e 29 mil reais, sendo: R$
131 milhões 191 mil por meio da MP
941, que foram as nossas emendas
impositivas destinadas ao estado;

mais R$ 20 milhões 175 mil, da MP
480, por meio da Portaria 480; e ainda
R$ 96 mil 636 reais, da MP 924, pela
portaria 774. Isso totaliza R$ 248
milhões para o Estado do Maranhão”,
disse Roberto Rocha!!! Os valores
estão corretos, evidentemente!!!
Mas o senador soma tudo (entre
emendas, destinações, recursos ‘e
tal’) que as prefeituras receberam
e tudo o que o Estado recebeu!!!
“E qual é o problema”?, observou
outro um parlamentar da bancada
maranhense!!! Para explicar em
seguida: “O problema é que a maioria
das prefeituras que recebem recursos
da saúde não implanta UTI, mesmo
porque não têm nem equipamento
para isso!!! Então, os prefeitos
utilizam os recursos para outras
áreas da saúde, outras prioridades da
administração. Mas leito de Covid
quem está fazendo o enfrentamento,
mesmo, é o Estado”!!!
*** Roberto Rocha referiu-se no
vídeo, também, a uma cobrança do
senador Weverton sobre 100 novos
leitos prometidos pelo Governo do
Maranhão!!! Segundo ele, o que se
trata é de “habilitação de 100 leitos
de UTI do Governo do Estado em
diversos hospitais do Maranhão e um
hospital da Prefeitura de São Luís,
totalizando um valor de 14 milhões e
600 mil reais”, dinheiro que já estaria
na conta da prefeitura e do governo
maranhense!!! O senador Weverton
se manifestou: “Eles habilitaram
100 leitos, mas não são leitos
novos, nós já tínhamos no estado
e aí eles pagaram o custeio. Mas
não são leitos novos para instalar,
abrir e inaugurar. Da primeira
leva que prometeram - 40 leitos -,
só chegaram 20. Só que nenhum
veio com respirador..., apenas com
macas e outros equipamentos menos
importantes”!!!
*** Rapaz, era só o que faltava!!!
Na quarta-feira, 29, na conversa com
jornalistas e apoiadores em frente
ao Palácio da Alvorada, em Brasília,
Bolsonaro sugeriu que a população
cobrasse dos governadores e dos
prefeitos explicações sobre as mais
de 5 mil mortes por coronavírus
no pais!!! Alega o presidente
que, por decisão do Supremo,
está impedido de tomar medidas
para enfrentar o coronavírus,
pois o STF deu autonomia aos
gestores estaduais e municipais!!!
Tá igual o Lula, subestimando a
YELLOW

*** Diante da polêmica sobre
uma emenda do deputado Duarte
Júnior ao projeto do colega Rildo
Amaral que reduz em até 30%, as
mensalidades das escolas privadas,
incluindo faculdades e cursinhos
preparatórios, Dr. Pêta decidiu ouvir
alguns especialistas no assunto!!!
A emenda de Duarte, rejeitada
antes da votação, estabelecia que
as instituições de ensino deveriam
apresentar planilhas de custo para
serem avaliadas, sob alegação de
que isso evitaria problemas futuros
com a Justiça, uma vez que parte
da proposição aprovada, que se
refere a universidades, pode ser
inconstitucional!!! Tanto que o
governador Flávio Dino tende a
não sancionar o projeto de lei e
devolvê-lo para que o presidente
da Casa o faça!!! “O projeto de
lei é inconstitucional, já que cabe
à União legislar sobre a matéria.
Foi aprovado na Assembleia e
espero que seja sancionado, mas
que não tenhamos que devolver
esse desconto um dia”, disse um
especialista consultado pelo editor
do Colunaço!!! “Discute-se a
emenda apresentada pelo deputado
Duarte Júnior ao PL 088/ 2020
no que tange à inobservância aos
deveres de transparência e boa-fé
das instituições de ensino, na medida
em que o desconto das mensalidades
espelha-se nas planilhas fornecidas
pelas próprias instituições; ou seja,
facilmente passíveis de alteração.
Portanto, resulta na fragilidade
do direito do consumidor, sendo
assim, preferível o desconto sem
apresentação de planilha”, disse
outro especialista!!!
*** “Na realidade, quanto a
discussões no âmbito judiciário, o
nobre deputado esquece que o projeto
de lei, como proposição, não pode ter
controle por parte do judiciário, salvo
se contiver vícios formais.
Ele seguirá normalmente, pois
não há como fazer seu controle
constitucional de mérito. Portanto,
o judiciário não interfere (jurisp
STF). Porém, após se transformar
em lei, sim, pode se discutir a
constitucionalidade ou não. Portanto,
não há projeto que se transforme em
lei que não possa ser revisto pelo
Judiciário. Quanto aos descontos, ao
meu ver, 30% é uma fatia pesada. E
se a escola tiver inadimplência será
difícil. Mesmo para aquelas que,
digamos, estejam com suas contas
equilibradas manter as mesmas
condições trabalhistas com um corte
nessa proporção não será fácil. Não é
à toa que uma boa parte das escolas
já concedeu descontos na ordem de
10% e outras concederam férias.
Concluindo, um projeto de lei sem
a participação das escolas muito
provavelmente não será sancionado
pelo governador e, caso seja, o
Judiciário irá rever”, afirmou um
outro consultado!!!
*** Por fim, o último especialista
disse: “Entendo que a princípio
a Assembleia não pode legislar
sobre essa matéria, mesmo porque
o Supremo já tem precedentes
parecidos. Mas, no momento, há
um motivo de força maior, que é
a pandemia, o que pode garantir,
excepcionalmente, que o tribunal
não a julgue inconstitucional. Enfim,
não há precedentes envolvendo essa
matéria em período de pandemia”!!!
*** E olha essa das redes sociais!!!
Mais uma ‘impagável’!!! “O erro
foi chamar esse vírus de corona:
se fosse Corínthians, já estaria
eliminado; se fosse Palmeiras, não
teria virado mundial; e se fosse
São Paulo só pegaria homens”,
hahahahahahahahaha!!!

Mistérios
*** Qual foi a entidade
ligada ao setor empresarial
que cobrou R$ 5 milhões
pelo aluguel de um grande
espaço seu para o Governo do
Estado montar 200 leitos para
acolher pacientes infectados
com o coronavírus???!!! E
ainda mandou por escrito a
proposta, na qual alegou que
estava cobrando esse valor
porque, cedendo o espaço,
ficaria impossibilitado de
realizar seus eventos!!! Não
sei que evento tá tendo numa
época dessas!!! E sabe o que
o Governo do Estado fez,
acertadamente???!!! Com
o poder de polícia que tem
em situações de emergência,
REQUISITOU o espaço!!!
*** E quem foi o ex-deputado,
dono de hospital, que,
consultado pelo Governo
do Estado para a utilização
da unidade de saúde, a fim
de acolher pacientes com
coronavírus, cobrou 17
milhões pelo aluguel???!!!
Mais uma vez, o governo
usou seu poder de polícia
em situações emergenciais
para REQUISITAR a casa de
saúde do ex-político!!! E vai
desembolsar apenas 200 mil
reais mensais!!! É isso aí...,
não quer fazer aliança em
benefício do povo..., TOMA!!!
*** Qual parlamentar foi
para as redes sociais apelando
para o nível mais baixo, ‘se
apropriou’ de um defunto e
explorou a imagem de um
cidadão que lutou por sua
vida contra o coronavírus
para jogar politicamente
contra o Governo do Estado
e a Secretaria da Saúde, em
plena pandemia???!!! Que
absurdo!!!
*** E como será que esse
parlamentar se portou à noite,
no travesseiro, com a resposta
do secretário Carlos Lula,
sem dó nem piedade: “Em
tempos de ‘necropolítica’,
nada mais simbólico do que
gente querendo palco com a
dor alheia. Não me surpreende
vindo de gente metida com
agiota”???!!! Vixi, essa foi na
‘jugular’!!!
*** Quem é o dono de
concessionária que está
com o irmão mal em São
Paulo, irmã e cunhado
infectados, mas, mesmo assim,
obriga seus funcionários a
trabalharem???!!!
*** Quem é o deputado da
base do governo que está
‘atacando’ indiretamente a
gestão Flávio Dino nas redes
sociais???!!!
*** Qual foi o parlamentar
que, em meio à votação
da redução do valor das
mensalidades escolares, estava
espalhando informações
deturpadas nas redes sociais
com o único objetivo de
prejudicar um pré-candidato a
prefeito de São Luís que está
nas primeiras colocações em
todas as pesquisas enquanto
o ‘dito-cujo’ aparece ‘nas
rabeiras’???!!!
BLACK
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Cláudio
Humberto

Flávio Dino

Advogado, 52 anos, Governador do Maranhão. Foi presidente da Embratur, deputado federal e juiz federal

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É possível emitir moeda? Sim”I

Paulo Guedes (Economia) ao cogitar, com inflação perto de zero, imprimir dinheiro para
financiar custos da crise

Ex-ministro interferiu na Lava Jato e
nada ocorreu
A acusação do ex-ministro Sérgio Moro de tentativa de intervenção na
Polícia Federal e na Lava Jato soou familiar para muitos dos atuais e
ex-integrantes da força-tarefa da operação. Em 2015, ainda no governo
Dilma, o então ministro da Justiça José Eduardo Cardozo foi acusado
de tentar interferir nas investigações da PF, que àquela altura tinham
apenas um ano e meio, após uma viagem de madrugada, sem registro
na agenda, com dois delegados: Leandro Daiello e Maurício Valeixo.

Encontro misterioso

Proteção às contas

Daiello era diretor-geral da PF
e Valeixo, diretor de Combate
ao Crime Organizado. O trio
encontrou com o superintendente
da PF no Paraná.

Além da delação, a PF
descobriu e-mail de Odebrecht
que combina a estratégia via
Cardozo, para esconder contas
da corrupção na Suíça.

Outra interferência
Em sua delação, o empreiteiro
Marcelo Odebrecht disse que
montou estratégia com Cardozo
para melar e vazar a Lava Jato.

Intervenção explícita
Em 2007, a intervenção na
PF foi explícita e não gerou
polêmica: Lula demitiu o
diretor-geral porque “queira ser
informado de ações”.

Mesmo em casa, parlamentar gasta com
‘divulgação’
As medidas de isolamento ou distanciamento social estão em pleno
vapor e deputados e senadores estão em casa, participando de sessões
de poucas votações só por videoconferência. Ainda assim, conseguiram
torrar apenas no mês de março mais de R$ 840 mil do contribuinte
para fazer a “divulgação da atividade parlamentar”, despesa que fica
incluída na cota de exercício de atividade parlamentar, o cotão. A conta
ainda não fechou, mas a expectativa é ainda maior para o mês de abril.

Propaganda própria

Outra prioridade

Deputados federais gastaram
nos três primeiros meses do
ano mais de R$ 11,1 milhões
apenas para fazer propaganda do
próprio “trabalho”.

Enquanto o mundo se preocupa
com o isolamento para frear
a covid19, a Unicef começa a
alertar e tentar orientar pais e
responsáveis sobre como agir
para preservar a saúde mental de
crianças e adolescentes.

Casa Alta
No Senado, a conta é de R$ 454
mil em gastos para “divulgar
a atividade parlamentar” dos
senadores, que estão sob
quarentena.

Total cotão
No total, o “cotão parlamentar”
já custou ao pagador de impostos
mais de R$ 40,1 milhões, entre
deputados e senadores, em 2020.

Ainda no palanque
Após admitir candidatura
a presidente, em 2022, o
ex-ministro Luiz Henrique
Mandetta espalhou outdoors no
Mato Grosso do Sul com vivas à
sua passagem pelo Ministério da
Saúde. Está em campanha.

‘AI-5’ econômico
Ao cogitar imprimir moeda
para custear a luta contra o
coronavírus, o ministro Paulo
Guedes (Economia) flertou
com o perigo. Ele estipulou
condições bem específicas para
que isso ocorra como inflação
perto de zero e colapso dos
juros, mas isso não importa para
críticos do governo.

Carreata gigante
Apoiadores de Jair Bolsonaro
realizam em Maceió, neste
domingo (3), uma carreata que
prometem ser“gigante”, na bela
orla da cidade. Como sempre,
vai acabar em frente ao prédio
onde mora Renan Calheiros.

Sem perdão na
quarentena
Shéridan (PSDB-RR) gastou
R$62 mil no cotão parlamentar
em março. Foi a parlamentar
da Câmara que teve a maior
despesa do tipo no mês e é o
quinto maior gasto mensal da
tucana com o cotão, desde 2015.

Ameaça é vírus
Alegando “ameaça à
democracia”, o PSB foi ao
STF contra a MP 954, que
obrigatelefônicasa informar a
clientelaao IBGE, no combate ao
coronavírus. A MP limita o uso
dos dados à atual calamidade na
saúde.

Nem a PF escapa
QG da Lava Jato no Brasil, a PF de Curitiba reagiu com uma operação
contra a ousadia criminosa da falsificação de álcool em gel comprado
pela superintendência local para proteger a força-tarefa da Covid-19.

Quem está lucrando
Enquanto a discussão sobre isolamento social nas redes sociais pega
fogo, o mesmo celular usado para bater boca também serviu para
aumentar o gasto em apps de delivery de comida em 226%, emmarço.

Pergunta na Praça
Os Três Poderes são iguais e independentes, mas um é menos que
outros?

PODER SEM PUDOR
Haveria a quem pedir?
Graciliano Ramos e Otto Maria
Carpeaux eram companheiros de copo
e de cruz, na redação do bravo Correio
da Manhã, e no bar do Hotel Marialva –
onde sempre terminavam o dia curtindo
interminável pessimismo. Certa vez, Carpeaux se espantou com o
valor da nota: “Como as coisas estão, intelectual vai ter que pedir
esmola...” Graciliano apenas murmurou: “A quem?...”

Força-tarefa a favor da vida
É verdade que o enfrentamento à pandemia da
Covid-19 no Maranhão tem exigido um árduo
empenho do Governo do Estado em diversas
frentes de trabalho. De domingo a domingo,
estamos lutando por melhores condições de
assistência na rede pública hospitalar, bem
como adequada estrutura de trabalho aos
profissionais da saúde.
Nesse cenário, a nossa equipe de Governo
se organizou como um grande time, com
ações específicas em suas áreas e também
interrelacionadas, com vistas ao alcance do
bem comum da população maranhense. É
fato que apesar da complexidade do combate
ao coronavírus e o quanto isso nos exige,
as demais políticas públicas seguem sendo
necessárias.
Neste dia, destaco muito especialmente
a ampliação da nossa rede de segurança
alimentar. Somente neste mês de abril,
entregamos mais cinco Restaurantes Populares

no Maranhão, com os quais alcançamos a
marca de 50 unidades de segurança alimentar
em todas as regiões do estado. Em 2015,
eram apenas 6. Os novos restaurantes foram
inaugurados em Pedro do Rosário, Araioses,
Água Doce do Maranhão, Belágua e Milagres
do Maranhão, todos municípios que estão entre
aqueles de menor Índice de Desenvolvimento
Humano e, portanto, que mais precisam de
nossas ações. Com estas novas unidades,
passamos a oferecer mais de 25 mil refeições
por dia.
Sublinho que, nesse momento de necessários
cuidados com a saúde, os restaurantes
populares atuam como equipamento
fundamental, porque alimentação de qualidade,
equilibrada e inspecionada por nutricionistas,
é garantia de melhor imunidade e saúde, o que
mais desejamos garantir agora. Vale frisar que
todos os restaurantes cumprem as medidas
de prevenção ao Covid-19, com refeições

disponibilizadas em embalagens descartáveis
para consumo em casa. Além disso, o uso de
máscaras é obrigatório e há especial zelo com
a higiene.
A ampliação dos restaurantes populares tem
sido prioritária porque também representa
auxílio para redução nas despesas das famílias
que mais precisam, asseguram empregos de
centenas de profissionais que trabalham em
nossos restaurantes e ainda contribuem com
a economia local, já que 30% dos produtos
utilizados em nossas cozinhas são adquiridas
dos agricultores familiares maranhenses.
Tenham plena certeza de que estamos, eu e
minha equipe, fortemente empenhados em
superar essa crise sanitária e econômica,
seguindo com as indispensáveis políticas
sociais. É uma verdadeira força-tarefa a favor
da vida. Precisamos de união e solidariedade
de todos. Cada um fazendo a sua parte,
venceremos juntos.

Morre em São Luís o ex-deputado
estadual Celso Coutinho, aos 88 anos
Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, ele faleceu na manhã
deste sábado (2), no Hospital UDI
O ex-deputado Celso Coutinho
estava internado desde sábado
passado, quando sofreu um enfarte
em sua residência, no Renascença
II, e foi levado às pressas para
a UDI. O quadro piorou com
problemas renais, evoluindo para
infecção generalizada, e nesta
manhã ele veio a óbito.
Informações obtidas por O
INFORMANTE dão conta de
que, devido à pandemia do
coronavírus, não haverá velório.
Ex-deputado e ex-presidente
da Assembleia Legislativa
do Maranhão (Alema), Celso
Coutinho fora homenageado,
no início do dezembro de 2019,
pelo Parlamento Estadual com a
Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman. A honraria fora
proposta pelo presidente Othelino
Neto e pelo deputado Edivaldo
Holanda.
Othelino destacou, na ocasião,
que Celso Coutinho, além de ter
sido deputado e ex-presidente do
Parlamento Estadual, fora prefeito
de Guimarães e tinha uma longa
trajetória de serviços prestados ao
estado.
Presente na solenidade, o exdeputado e ex-presidente da
Alema Manoel Ribeiro destacou
o trabalho de Celso Coutinho
pelo estado e sua trajetória como
político.

AGÊNCIA ASSEMBLEIA

www.diariodopoder.com.br

Celso Coutinho recebeu do deputado Othelino Neto a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, em
homenagem realizada em dezembro do ano passado

PERFIL
Tabelião do cartório do 2º Ofício
de Notas de São Luís, Celso
Coutinho nasceu na cidade de
Guimarães, no Litoral Norte do
estado, em 8 de dezembro de
1930. É advogado, formado pela
extinta Faculdade de Direito
do Maranhão. Começou sua
carreira através de movimentos
estudantis, chegando a presidir a
União Maranhense de Estudantes

(UME).
Foi presidente da Assembleia
Legislativa em 1984, quando
o Maranhão atravessou grande
turbulência política, por ocasião
da escolha dos deputados que
atuariam como delegados
nas eleições indiretas, que
elegeu Tancredo Neves para a
Presidência da República, no
Congresso Nacional.
Coutinho elegeu-se pela primeira

vez prefeito de sua cidade em
1969. Liderou um movimento
para a construção do Hospital
Municipal que ficou conhecido
como “Passeata das Pedras”, no
qual os moradores doaram as
pedras para a edificação daquela
casa de saúde. Durante sua
carreira política, foi eleito quatro
vezes deputado estadual e duas
vezes prefeito do município de
Guimarães.

Assembleia Legislativa decreta luto oficial de três
dias pela morte do ex-deputado Celso Coutinho
A Assembleia Legislativa do
Maranhão decretou luto oficial
de três dias, a partir de hoje (2),
em razão do falecimento do
ex-deputado Celso Coutinho,
ocorrido na manhã deste sábado,
aos 88 anos, em São Luís. O
presidente da Casa, deputado
Othelino Neto (PCdoB), lamentou
a morte deste grande líder
político maranhense, que também
foi presidente do Parlamento
Estadual, em 1984.
“Celso Coutinho foi um exemplo
de seriedade e dedicação à
vida pública, deixando uma
bela marca do seu trabalho por
onde passou. Foi presidente da

Assembleia Legislativa e prefeito
do município de Guimarães, sua
cidade natal. No ano passado,
tivemos a honra de homenageálo, em reconhecimento à sua
trajetória de serviços prestados
ao Maranhão. É, certamente, uma
grande perda para todos nós”,
declarou o chefe do Legislativo
Estadual.
Tabelião do cartório do 2º Ofício
de Notas de São Luís, Celso
Coutinho nasceu na cidade de
Guimarães, no Litoral Norte do
estado, em 8 de dezembro de
1930. Advogado, formado pela
extinta Faculdade de Direito
do Maranhão, começou sua

carreira através de movimentos
estudantis, chegando a presidir a
União Maranhense de Estudantes
(UME).
Foi deputado estadual por quatro
mandatos, além de presidente
da Assembleia Legislativa,
em 1984, quando o Maranhão
atravessou grande turbulência
política, por ocasião da escolha
dos deputados que atuariam como
delegados nas eleições indiretas,
que elegeu Tancredo Neves para
a Presidência da República, no
Congresso Nacional.
Político combativo
Em sua atuação parlamentar,
Celso Coutinho se notabilizou por

ser um deputado extremamente
combativo. Era considerado,
por aliados e adversários, como
um dos maiores tribunos de
sua época, por conta de sua
loquacidade e raciocínio rápido
nos debates e pronunciamentos.
Coutinho elegeu-se pela primeira
vez prefeito de sua cidade em
1969, sendo gestor do município
por dois mandatos. Liderou um
movimento para a construção
do Hospital Municipal que ficou
conhecido como “Passeata das
Pedras”, no qual os moradores
doaram as pedras para a edificação
daquela casa de saúde.
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“Todos os estabelecimentos que
vendem alimentos, remédios e que são
essenciais estarão abertos”, diz Dino
“Não há necessidade
alguma de corrida
para compra de
alimentos”
Em entrevista coletiva virtual,
na sexta-feira (1º), o governador
Flávio Dino disse que acatará a
decisão judicial que determinou
“basicamente” o lockdown na Ilha
de São Luís, conforme palavras
do juiz Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, que deu o
despacho.
“Essa decisão é determinando
basicamente o lockdown na ilha,
em função do risco de colapso
da rede de saúde, o que está
perfeitamente demonstrado pela
transparência das informações nos
últimos dias”, disse o magistrado
ao Jornal pequeno.
Dino disse que a partir do dia 5
de maio entra em vigor o novo
decreto do governo do Estado,
com base na determinação do
Poder Judiciário do Maranhão.
Segundo o governador, as
novas medidas visam conter
o crescimento no número de
casos confirmados e óbitos por
coronavírus em todo o estado. Na
última semana, lembrou, os leitos
de UTI dos hospitais estaduais
e privados da capital atingiram
a capacidade limite por algumas
horas. “Fomos intimados e até
domingo devemos editar novo
decreto para cumprimento da
decisão do Poder Judiciário”,
disse o governador.
Na coletiva, Flávio Dino afirmou
que o novo decreto deverá
cumprir as determinações
judiciais referentes à entrada e
saída de pessoas e automóveis na
Ilha de São Luís por no mínimo
10 dias. Haverá redução no
rol de atividades essenciais e a
circulação de pessoas e veículos
na Ilha será mais restrita.
“A decisão do Poder Judiciário
confirma o que a ciência
preconiza e difunde em escala
mundial. O Brasil tem a curva
mais íngreme de crescimento
de casos. Essas medidas nãofarmacológicas são essenciais.
Deixamos claro a todos os
maranhenses que não há
necessidade alguma de corrida

“Governo contratará
pessoas para
organizar as filas da
Caixa Econômica
Federal”

“Aulas nas redes
pública e privada
continuam suspensas
por todo o mês de
maio”

“Haverá redução
no rol de atividades
essenciais e a
circulação de pessoas
e veículos na Ilha será
mais restrita”
DIVULGAÇÃO

Governador Flávio Dino durante a entrevista virtual, na sexta-feira
para compra de alimentos.
Todos os estabelecimentos que
vendem alimentos, remédios e
que são essenciais para a saúde
das pessoas estarão abertos”,
assegurou o governador.

BANCOS
No novo decreto do Executivo
Estadual haverá maior rigor na
fiscalização dos bancos, locais
que têm concentrado maior
aglomeração de pessoas nas
últimas semanas. “Vamos lançar
edital para contratar pessoas
para organizar as filas da Caixa
Econômica, já que não tomaram
essa providência da maneira
devida. A saúde do povo do
Maranhão está acima de tudo
para nós. Infelizmente nossos
apelos às instituições financeiras
foram infrutíferos. Teremos a
presença da Polícia Militar para
fiscalização e agentes temporários
para que seja possível a ampliação
da consciência social”, afirmou
Flávio Dino.

AULAS
O governador comunicou ainda
a suspensão das aulas na rede
estadual, municipal e privada

por todo o mês de maio. Disse
ainda que o descumprimento da
decisão judicial será objeto de
sanções administrativas, multas
e agora a comunicação ao Poder
Judiciário. “Quem insistir em
descumprir as orientações estará
simultaneamente infringido
normas governamentais, leis
e decisão do Poder Judiciário.
As autoridades policiais irão
assegurar o cumprimento do que
a justiça determinou”, destacou o
governador.

LEITOS
Segundo o governo, no início da
crise do coronavírus, o Maranhão
possuía 252 leitos reservados
exclusivamente aos pacientes com
Covid-19. Hoje, a rede pública
estadual conta com 761 leitos
exclusivos para coronavírus.
Cinquenta destes leitos estão
com as obras em finalização,
no Hospital Nina Rodrigues, no
Monte Castelo.
O governador anunciou que
na próxima semana haverá
continuidade de dois processos:
o primeiro trata da conversão
de hospitais, em hospitais
exclusivos para coronavírus,

a exemplo do Hospital de
Traumatologia e Ortopedia
(HTO). O governador explicou
que haverá a remoção desses
pacientes para outras unidades
hospitalares para que o HTO
esteja voltado integralmente para
atendimento de pacientes com
coronavírus. Outro movimento
proposto pelo Governo do Estado
é assegurar que o Hospital Carlos
Macieira (HCM) também tenha
todo o seu atendimento voltado
exclusivamente aos pacientes com
coronavírus.
“Esses são processos que estão
em andamento para que tenhamos
incremento com a oferta de novos
leitos a cada semana”, disse o
governador ao falar também das
novas unidades de tratamento que
estarão disponíveis na próxima
semana, como a requisição feita
pelo Executivo Estadual para
implantação de até 200 leitos no
Hospital Real (rede privada) e a
abertura de 130 novos leitos na
cidade de São Luís: no Hospital
Dr. Raimundo Lima (Nina
Rodrigues), além da locação de
leitos dos hospitais privados São
José e Português.

Edivaldo Holanda Junior
Prefeito de São Luís

Aos trabalhadores, meu agradecimento
A última sexta-feira, 1º de maio, feriado pelo
Dia Internacional do Trabalho, é comumente
celebrado com muita festa por milhões de
trabalhadores em nosso país e no mundo. Em
meio à crise sanitária atual, não houve festa. A
data este ano foi marcada pela reflexão sobre a
natureza essencial de determinadas atividades e
da dedicação humanitárias desses trabalhadores,
mulheres e homens, para o enfrentamento da
pandemia que estamos atravessando.
Muito tem se falado sobre a importância de
permanecermos em casa para nos protegermos
da Covid-19, mas quantos ludovicenses
podem ficar sem o trabalho de um médico ou
enfermeiro? Como enfrentar uma crise sanitária
sem que os agentes de limpeza estejam todos os
dias nas ruas? E os policiais militares e guardas
municipais, que garantem a segurança de quem
precisa se deslocar para seus postos de trabalho
em farmácias ou supermercados. E como é
possível muitos desses trabalhadores essenciais
chegarem em seus locais de trabalho se os
motoristas do transporte urbano não saírem de
suas casas?
Na linha direta de combate à Covid-19 temos
milhares de profissionais da área da saúde que
estão todos os dias atendendo aos pacientes nos
hospitais das redes públicas municipal, estadual
e na rede privada, diminuindo o sofrimento e
salvando vidas mesmo que a sua saúde esteja
em risco. Em zelo aos profissionais que atuam
na nossa rede municipal, garantimos a compra
e distribuição entre todos de equipamentos
de proteção individual necessários às suas
atividades, para que ao término de suas

jornadas possam voltar para suas casas no e
reencontrar sua família com mais tranquilidade.
Contratamos laboratórios para exames de PCR,
tomografia e estamos comprando testes rápidos.
Sei que o dia a dia tão difícil pelo crescimento
diário do número de casos da doença em São
Luís, a carga de trabalho e emocional também
tem sido grande, por isso, disponibilizamos
um serviço de suporte psicológico para os
que necessitarem. Os que forem afastados de
seus postos de trabalho por terem contraído
a Covid-19 também contam com toda a
assistência devida para que possam se recuperar.
Aos demais trabalhadores essenciais da rede
municipal como os agentes de limpeza, guardas
municipais, agentes de trânsito, profissionais
da defesa civil, assistência social entre outros
tantos a minha determinação aos seus gestores
é de que garantam os meios seguros para a
execução das suas funções. Aos que estão em
regime de teletrabalho a minha recomendação é
para que permaneçam em casa em respeito aos
seus colegas que não podem fazer o mesmo.
Impossível não lembrar daqueles trabalhadores
que estão impossibilitados de exercerem seu
ofício seja porque contraíram a Covid-19 ou
porque tiveram suas atividades suspensas. Ou
daqueles que têm perdido seu trabalho e renda
neste período. A vocês minhas palavras são de
esperança e fé em Deus. Logo passaremos por
essa crise e recuperaremos nossas condições de
viver em paz.
Neste momento de crise temos trabalhado para
preservar a renda, sobretudo das famílias mais
pobres, que são as mais prejudicadas com o

fechamento de postos de trabalho ou com a
impossibilidade de continuarem exercendo o
comércio informal. A estas famílias estamos
concedendo benefícios como o auxílio-renda,
a isenção do pagamento da taxa de iluminação
pública e a distribuição de alimentos.
Aos motoristas e cobradores do serviço
de transporte urbano, aos trabalhadores
de farmácias, supermercados e postos de
combustíveis, aos cozinheiros de restaurantes
e entregadores e a todos aqueles que exercem
atividades essenciais tanto no setor público
e privado, a todos vocês o meu respeito
e agradecimento em nome de todos os
ludovicenses.
Deixo ainda um agradecimento especial aos
profissionais de imprensa da nossa cidade
que diariamente tem nos ajudado a vencer a
pandemia da desinformação tão prejudicial a
todos, sobretudo em tempos de crise.
A todos os trabalhadores de São Luís, pais
e mães de família, filhos e filhas, que todos
os dias deixam suas casas, seus familiares e
seguem para seus postos de trabalho para que
a outra parcela da população possa sobreviver
em suas casas, dedico minha gratidão pelo forte
empenho nesse período de pandemia.
Aos demais renovo a mensagem de sempre:
permaneçam em casa em respeito a quem
precisa sair todos os dias às ruas. Nos próximos
dez dias nossa cidade terá regras mais rígidas
para cumprimento do isolamento social. Medida
necessária para conter a contaminação pelo
coronavírus e proteger a sua saúde e de seus
familiares.

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414

“O corpo diz o que as palavras não são
capazes de dizer” (Martha Graham)
No cérebro cabe somente 10%
de toda a nossa capacidade
cognitiva. 90% fica no ‘HD
externo’ distribuído pelo corpo.
O corpo humano, como todo
organismo vivo, é concebido para
se adaptar, se defender e se auto
corrigir no caso de agressões
traumáticas, emocionais, tóxicas,
virais ou do ambiente.
Quando a agressão ultrapassa o
limiar de defesa do organismo,
a vitalidade do tecido corporal
concernente será alterada,
ocorrendo, assim, a memorização
do trauma no organismo,
podendo iniciar um processo de
fragilidade do tecido atingido.
Dentro de uma experiência
vivida, há uma percepção
daquele fato; áreas do cérebro
são acionadas de forma

inconsciente, e seu mecanismo
biológico de sobrevivência,
de acordo com a área cerebral
acionada, irá manifestar um
sintoma físico e/ou emocional
em tecidos e órgãos relacionados
àquela experiência.
O que envolve toda a tríade
psique, cérebro e órgão são
as crenças que carregamos de
nossas histórias, e assim nossa
memoria tecidual responde a tudo
isso. Crenças fortalecedoras são
molas propulsoras para grandes
passos e crescimento na vida.
Crenças limitantes somatizam
aspectos negativos no corpo,
gerando lesões teciduais que
podem evoluir para patologias.
O corpo fala o que sua mente não
tem alcance. Se veja, se escute e
se perceba.

Unidades prisionais do
Maranhão passam
a ter visita por meio de
plataforma virtual
CLAYTON MONTELES

Interno da UPSL 1 recebe visita virtual na unidade, por meio da
plataforma desenvolvida pela Seap
Buscando amenizar os efeitos da
suspensão temporária de visitas
presenciais às Unidades Prisionais,
medida cautelar adotada pela
Administração Penitenciária
com finalidade de conter o
novo coronavírus, o governo do
Maranhão, por meio da Seap, deu
início ao Programa Visita Virtual
Social Assistida, que proporciona
encontros virtuais entre as pessoas
privadas de liberdade e seus
familiares.
A longo prazo, têm-se como
objetivo promover o encontro
entre internos e visitantes que,
por motivos diversos, não podem
se deslocar aos estabelecimentos
prisionais, proporcionando, deste
modo, qualidade e dignidade no
processo de execução penal.  
O Programa foi desenvolvido
com o apoio de institutos
financiadores, que colaboraram
com o fornecimento de notebooks,
roteadores e mouses para aparelhar
os polos de visita virtual em todos
os estabelecimentos penais do
Estado do Maranhão.
O projeto, elaborado por equipe
multidisciplinar da Secretaria
de Administração Penitenciária
do Maranhão, foi acolhido pelo
Conselho Nacional de Justiça, que
acompanha a implementação e
oferece suporte metodológico, a
fim de, posteriormente, replicá-lo
para outros estados.
A implementação do programa
foi dividida em duas etapas:
a primeira, já consolidada, o
introduziu às unidades da capital,
que já realizam visitas virtuais
sociais assistidas. A segunda
etapa consolidará o projeto

em todo o estado, incluindo os
estabelecimentos prisionais do
interior.
“Neste momento estamos tendo
o empenho e dedicação dos
servidores para colocar em prática
esse projeto, que visa minimizar
os efeitos da suspensão temporária
das visitas”, destacou o secretário
de Estado de Administração
Penitenciária, Murilo Andrade de
Oliveira.
Para execução do projeto, a
Seap desenvolveu plataforma
própria, tomando como base
um software livre, e pela qual
as famílias podem, por meio de
videoconferência, realizar as visitas
virtuais. As videochamadas podem
ser feitas através de computadores,
tablets ou smartphones.
Os visitantes interessados no
programa devem agendar sua
visita virtual no site da Seap.
Cada pessoa privada de liberdade
poderá receber até 01 (uma) visita
virtual por mês, e, para efetuar o
agendamento, o visitante deverá
estar regularmente cadastrado
junto à Supervisão de Assistência
às Famílias – SAF.
No agendamento o visitante
deverá informar um número de
WhatsApp válido, já que será por
meio deste aplicativo que será
confirmada a visita e enviado o
link de acesso à sala virtual. Todas
as dúvidas poderão ser dirimidas
na aba “Perguntas Frequentes”,
disponibilizada no site da Seap,
bem como contatadas por meio
do WhatsApp da Supervisão de
Assistência às Famílias – SAF,
pelos números (98) 991125351 ou
(98) 991366918.
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Carlos Lula
Secretário de Saúde do Maranhão

Lockdown
Teremos mais um anglicanismo
para incorporar ao vocabulário
cotidiano. Mais um termo
estrangeiro a ser utilizado nas
nossas conversas e preocupações.
E o Maranhão, pelo seu
vanguardismo rotineiro, será o
primeiro estado brasileiro a adotar
o “isolamento total”, chamado
na grande mídia nacional e
internacional como lockdown.
Com o anúncio do isolamento, o
maranhense lançou várias teses
e comentários. Um desses veio
por áudio sugerindo que talvez na
baixada seja usado no registro de
nascimento de alguém. De fato,
a palavra é diferente. Por não
ser usual causa certa estranheza,
mas o objetivo é simples. Na
Grande Ilha, o isolamento total
pode desacelerar o preocupante
contágio do novo coronavírus.
Queria falar um pouco sobre
a velocidade das coisas que
vivemos nas últimas semanas. O
relógio da vida corre mais rápido
desde a pandemia. O dia não tem
mais 24 horas. Nas unidades de
saúde descobrimos que o vírus
pode transformar algumas horas
nas últimas de uma vida.
O Brasil não aguentaria ver tão
de perto um episódio de plantão
hospitalar durante o coronavírus.
Não há paz em alas de UTI, não
há descanso. Alguns médicos já
dormem na unidade para reduzir
o tempo entre atender um socorro

e outro. No coronavírus, os
milésimos de segundos contam.
O dia sempre está em contagem
regressiva.
Fora do ambiente hospitalar
e, talvez, alheios demais aos
sofrimentos de um paciente
grave, maranhenses lotam ruas
do centro, estão aglomerados em
frente aos bancos, nos botecos
dos bairros, marcam partidas
de futebol, visitam familiares e
amigos, passeiam. Uma senhora
xinga o Governador. Queria
comprar duas sungas. Exaustos,
profissionais de saúde partem
para seus plantões e observam
sem entender qual é o motivo
da atitude destes que insistem
em viver a vida como se nada
estivesse acontecendo. Aqui na
secretaria de saúde ficamos nos
perguntando: por que as pessoas
ainda minimizam os efeitos dessa
doença?
Por ser de rápida transmissão
e, até o momento, sem cura,
diariamente insistimos na
importância do distanciamento
social. Quanto mais isolados,
menor o contágio. A medida
é importante para evitar o
adoecimento coletivo, que garante
mais tempo para o sistema de
saúde preparar novos leitos para
atender mais pacientes, mas não
todos ao mesmo tempo.
Ainda assim, vimos nos últimos
dias que o vírus se espalhou ainda

mais rápido pelo continente.
Chegou a cidades que possuem
menos de 10 mil habitantes, como
Milagres do Maranhão. Talvez
alguém olhe o número de três
casos e argumente que é baixo,
mas um estudo recente realizado
pela Universidade Federal de
Pelotas, no Rio Grande do
Sul, concluiu que o número de
infectados pode ser 12 vezes
maior do que os casos notificados.
Este estudo, no entanto, foi
realizado em um estado que
tem cumprido rigorosamente o
isolamento social.
Infelizmente, a insensatez e o
sentido de liberdade deturpado,
sobretudo na Grande Ilha, nos
trouxeram a este instante. O
lockdown não é apenas uma peça
jurídica, mas uma medida para
manter as pessoas seguras quando
elas mesmas não compreendem
ou não querem compreender
sobre os riscos deste vírus.
Eu poderia discutir quais os
impactos de uma medida como
essa, a longo prazo, para o nosso
sistema de justiça e de como ela
pode ser perigosa se utilizada em
contextos políticos polarizados.
Mas não me parece o caso. Eu
insisto: não estamos em tempos
normais. Corremos contra o
tempo para garantir a vida
daqueles que amamos, e daqueles
que sequer conhecemos.
A medida do lockdown, apesar

das polêmicas no entorno, pode
evitar o colapso da rede pública
de saúde, enquanto mantemos o
ritmo de trabalho na ampliação
de novos leitos, contratação de
mais equipes de saúde, compra
de equipamentos e insumos. Há
obras ocorrendo simultaneamente
na capital e interior do estado.
Nossa capacidade de atendimento
aos casos de Covid é ampliada
semanalmente, mas existe um
limite físico. Precisamos barrar o
contágio enquanto há tempo.
Hoje a capital conta com leitos
no Hospital Dr. Carlos Macieira
(HCM), Hospital de Cuidados
Intensivos, Hospital Dr. Genésio
Rêgo, Hospital de Traumatologia
e Ortopedia, leitos de retaguarda
do HCM localizados no Hospital
Nina Rodrigues, Hospital da Vila
Luizão, além do Hospital Real.
No interior, nossas unidades
também destinaram leitos, mas
enquanto o bloqueio ocorre
na Grande Ilha, os prefeitos
das cidades fora dela precisam
conter a população. Do maior
ao menor município, o risco
do novo coronavírus é o
mesmo. Seremos aqueles que
comemoram o número de
recuperados a cada 24 horas ou
aqueles que choram o aumento
desenfreado de mortos?

Pré-matrícula online para alunos da rede privada
interessados em transferência inicia na terça-feira
Inicia na próxima terça-feira (5)
a pré-matrícula on-line para o
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
e Ensino Médio (1ª a 3ª série), nas
escolas da rede pública estadual
de ensino, destinada a estudantes
da rede privada interessados em
realizar transferência externa.
A Secretaria de Estado de
Educação (Seduc) realizará a
pré-matrícula até a quinta-feira
(7), exclusivamente pelo site do
órgão (www.educacao.ma.gov.
br). O estudante ou responsável
deverá indicar dados pessoais do
estudante e a referência do bairro
e turno (matutino, vespertino e/ou
integral) de interesse.
Podem participar do processo
estudantes regularmente
matriculados nas redes privadas
de ensino, que estejam cursando
6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino

Fundamental ou 1ª, 2ª e 3ª série do
Ensino Médio no ano de 2020.
Após a período de pré-matrícula,
a Seduc fará consulta às vagas
disponíveis, conforme critérios
disponibilizados pelo (a)
interessado (a) no formulário
e entrará em contato com o
estudante ou responsável em até
3 dias úteis, a contar do término
do prazo para inscrição, para
definição sobre a efetivação da
matrícula.
O secretário da pasta, Felipe
Camarão, destaca a importância
da ação para mitigar os impactos
da pandemia. “Recebemos da
Associação de Pais e Alunos de
Estabelecimentos de Ensino do
Estado do Maranhão um pedido
de reabertura do processo de
matrículas nas escolas da rede
pública estadual e atendemos

prontamente. A escola pública
é para todos, e encontraremos
solução para absorver os
estudantes que buscarem a rede
estadual”, ressaltou Camarão.
O contato será realizado
exclusivamente por meio do
e-mail e/ou telefone informado no
cadastro, sendo indispensável o
preenchimento correto dos dados.
Após a confirmação de matrícula,
o estudante receberá orientações
para participar das atividades
de ensino remoto que estiverem
sendo realizadas pela escola na
qual ele foi matriculado.
No retorno às aulas presenciais,
o estudante e/ou responsável
deverão comparecer à escola
munido de três fotos 3×4
(recentes) e da cópia e original
dos seguintes documentos:
- Certidão de Nascimento do

estudante ou RG, com CPF do
estudante, se possuir;
- RG e CPF do responsável;
- Laudo comprobatório de
deficiências declaradas, se for o
caso;
- Histórico Escolar ou Declaração
de escolaridade, emitida no prazo
máximo de 30 dias, pela última
Unidade de Ensino em que
estudou;
- Comprovante de residência que
deverá ser, obrigatoriamente,
a conta de energia elétrica do
local de residência do estudante,
atualizado ou, no máximo, de três
meses;
- Comprovação de Cadastro no
Programa Bolsa Família.
Dúvidas e informações
adicionais podem ser enviadas
para matriculas.ma@adm.
ma.gov.br

15 anos

f���nd� ac�n�e���
Escola Integral Bilíngue

´
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infantil
´
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MATRÍCULAS ABERTAS

3235.4150 / 9 8832.0133

Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA
Horário de atendimento:
Segunda, terça, quinta: das 14:00 às 19:00hs
Quarta: das 08:00 à s 18:00hs
Sexta: das 08:00 às 12:00hs
Aceitamos convênio APCEF
Atendimento por hora marcada (chegar 30 min. antec.)
Endereço Rua Mitra, Ed. Atrium
Plaza Sala 103, Renascença 2
Fone: 3227-3441
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Por meio de decreto,
governador convoca
bombeiros civis para organizar
as filas da Caixa Econômica
“Em razão da desorganização
no atendimento da Caixa, sem
que o governo federal tome
qualquer providência, vamos
contratar pessoas para ajudar
a orientar o trabalho. Teremos
200 bombeiros civis atuando
nas agências da Caixa, visando
organizar o atendimento. A
coordenação ficará por conta
do Corpo de Bombeiros do
Maranhão. Depois vamos cobrar
da Caixa o ressarcimento ao
governo do Estado, uma vez que

a obrigação jurídica é deles”,
disse o governador.
Inicialmente, os bombeiros
civis atuarão nas cidades que
integram a Ilha de São Luís,
que são os municípios que
apresentam maior número de
casos confirmados e óbitos por
coronavírus. O decreto assegura
que, se houver aumento na
demanda, novos bombeiros
poderão ser requisitados. O
Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão é o órgão responsável

pela inscrição dos bombeiros
civis e organização das filas dos
bancos.
“É muito importante o
pagamento da Renda Básica
para as famílias maranhenses.
O que temos visto é que,
infelizmente, a forma, a
maneira como esse pagamento
vem sendo feito revelou uma
sucessão de equívocos. Estamos
ajudando ao contratar pessoas
para organizar as filas. Espero
que isso ajude a Caixa e os

bancos a cumprirem as decisões
judiciais e os decretos”,
assegurou Flávio Dino.
A requisição administrativa dos
bombeiros civis é temporária
e pode durar até 60 dias, prazo
que poderá ser prorrogado ou
antecipadamente encerrado,
caso a Caixa adote ou não
as medidas necessárias para
organizar as filas dos bancos e
impedir, dessa maneira, maior
disseminação do coronavírus
em todo o estado.

Webinar
debaterá
perspectivas da
educação
na rede estadual
do Maranhão no
pós-pandemia
A educação do Maranhão estará
em pauta, nesta segunda-feira
(4), para debater, por meio do
Webinar, o tema a “Educação
na rede estadual do Maranhão
pós-pandemia: reflexões e
perspectivas”.
O Webinar será realizado no
Canal do YouTube da Seduc, às
17h, e tem como objetivo suscitar
o debate sobre os desafios que
deverão ser enfrentados pelos
profissionais da educação do
Maranhão, quando as medidas
de isolamento social forem
suspensas, ao fim da pandemia do
coronavírus.
O secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão,
declarou que muitos desafios ainda
estão por vir, depois que o fim do
isolamento social for determinado.
Camarão ressaltou ainda que
os debates são importantes na
medida que buscam alternativas
educacionais para amenizar os
efeitos causados pela pandemia.
“Estamos enfrentando um
momento muito crítico, em que
todo mundo foi pego de surpresa e
teve que ir encontrando formas de
continuar o processo educacional,
na tentativa de minimizar os
impactos da abrupta interrupção
das aulas. Mas claro, não tem
fórmula pronta e teremos desafios
ainda maiores, que é no retorno
a essas aulas. Precisamos estar
preparados para mitigar esses
desafios e por isso já estamos
suscitando essas discussões, no
âmbito da rede estadual”, afirmou.
O seminário online contará com
a participação do secretário de
Estado da Educação, Felipe
Camarão; da secretária adjunta
Nadya Dutra; e da coordenadora
do Centro de Excelência
e Inovação em Políticas
Educacionais da Fundação Getúlio
Vargas, Raquel Oliveira.

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.
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PRF apreende em Caxias meia tonelada
de queijo transportada de forma irregular
DIVULGAÇÃO

LUCIENE VIEIRA

Na noite de sexta-feira (1º), a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
apreendeu aproximadamente 500
kg de queijo coalho, durante uma
fiscalização no km 76, da BR-226,
no município de Caxias.
Segundo a PRF, os inspetores
abordaram um lavrador que
conduzia um veículo Fiat/Strada
Working, cor prata, que estava
com um passageiro. Ao serem
questionados sobre a viagem, os
dois informaram que estariam
viajando de Poção de Pedras para
visitar um parente, que estava
doente na cidade de Caxias. A
equipe suspeitou da conversa dos
ocupantes do veículo e aprofundou
a fiscalização.
Durante revista, no compartimento
de carga da caminhonete, foram
encontrados enrolados em uma
lona preta vários fardos contendo
tabletes de queijo do tipo coalho,
totalizando aproximadamente 500
kg, segundo os próprios ocupantes.
Alguns queijos já estavam com
odor forte, devido ao transporte
feito em condições inapropriadas,
sem qualquer tipo de refrigeração
e em altas temperaturas, conforme
a PRF.
Novamente perguntado, o
motorista informou que tanto o
queijo como o veículo pertenciam
ao passageiro, e que ele vendia
leite in natura para o mesmo e
ganhava R$ 100, por viagem que

Carga irregular de queijo apreendida pela Polícia Rodoviária Federal
em Caxias
fazia para o dono do queijo, já que
este era inabilitado. Foi informado
também que essa era a quarta
viagem que fazia e que iriam
entregar o queijo a comerciantes
nas cidades de Caxias e Timon.
De acordo com as informações, o

queijo ia ser repassado pelo preço
de R$ 13 o quilo e era esperado
ser arrecadado com a venda do
produto, cerca de R$ 5,200 mil.
A equipe da PRF fez contato com
a chefe da Unidade Regional
– UR de Caxias da Agência

Duas carretas com madeira apreendidas em Balsas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu,
na noite de sexta-feira (1º), uma carga de madeira
irregular, em duas carretas que saíram do estado
do Pará, e estava com destino a Bahia. A apreensão
ocorreu no km 402 da BR-230, próximo ao
perímetro urbano da cidade de Balsas; ao todo,
foram retidos 80m³ de madeira serrada sem o
documento de Origem Florestal, ou seja, sem licença
para corte e transporte. Durante a vistoria, segundo a
PRF, as pessoas que transportavam a carga, disseram
que não estavam com os documentos de licença.

De acordo com a PRF, cada veículo transportava
aproximadamente 40 m³ de madeira, que foi
entregue juntamente com os veículos à secretaria
municipal de meio ambiente do Município de
Balsas. Foram lavrados Termos Circunstanciados
de Ocorrência - TCOs, para os condutores pela
prática de crime ambiental. Ao assinarem o TCO,
os respectivos condutores se comprometeram a
comparecer perante a autoridade judiciária para
responderam pelo crime ambiental praticado.

Cinco suspeitos de assalto são presos
após roubos e troca de tiros com a polícia
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Trio baleado em Imperatriz, durante troca de tiros com policiais militares
polícia, que conseguiu capturar
todos os envolvidos nos roubos
de pertences pessoais, a maioria
dos objetos era formada por
celulares.
A polícia localizou o veículo,
teria ordenado que os suspeitos
parassem, e, como o carro
permaneceria em movimento,
iniciou os disparos, ocorrendo

Polícia Militar realiza ação no centro
de São Luís para combater o Covid-19

DIVULGAÇÃO

Seguindo diretrizes de contenção
ao novo coronavírus, estabelecidas
por decreto do governo do Estado,
nesse sábado (2), a Polícia Militar
do Maranhão manteve as ações
no centro da capital maranhense,
visando garantir o bloqueio por
tempo indeterminado de um dos
maiores centros comerciais de
São Luís, a Rua Grande e vias
transversais. O bloqueio foi
realizado por força-tarefa da PM,
com o apoio de outros órgãos
estaduais e municipais.

Policiais militares seguem na
Rua Grande, a fim de evitar
aglomerações e prevenir contra
o novo coronavírus

a troca de tiros. Três suspeitos
foram atingidos durante o tiroteio,
ficaram feridos na cabeça, braço e
perna. Eles foram socorridos pelo
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), e levados
para o Hospital Municipal de
Imperatriz. Já os outros dois, a
polícia os levou para a delegacia
da cidade.(LV)
Com determinação do governo do
Estado e ações de policiamento
sob o comando do major Itabajara,
auxiliado pelo capitão Marinho e
tenente Enrico; os quais ajudaram
para que essas medidas sigam
como uma das formas de evitar
aglomerações e impedir o aumento
nos casos de infectados pela
pandemia da Covid-19.
A Polícia Militar está reforçando,
por meio de ações, a importância do
isolamento social como medida de
prevenção, a necessidade de evitar
aglomerações, e assim prevenir
a transmissão e contaminação de
outras pessoas e conscientização da
população.

Governo reforça diálogo com empresas e
entidades empresariais avaliando
lockdown
O secretário de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), Simplício Araújo,
esteve reunido (on-line) com diversos segmentos empresariais e entidades
de classe, na sexta-feira (1°), debatendo sobre o lockdown e os efeitos
econômicos causados devido à pandemia do coronavírus.
Durante a reunião virtual, gestores da Seinc dialogaram com empresários
da área da indústria, que operam no Porto do Itaqui e no ramo de bebidas.
Durante o encontro, os empresários externaram algumas preocupações,
como as operações durante o período de lockdown.
A partir do dia 5 de maio, entra em vigor o novo decreto do Governo do
Estado, determinado pelo Poder Judiciário do Maranhão. As novas medidas
visam conter o crescimento no número de casos confirmados e óbitos por
coronavírus em todo o estado. Na última semana, os leitos de UTI dos
hospitais estaduais e privados da capital atingiram a capacidade limite por
algumas horas.
O secretário da Seinc, Simplício Araújo, que conduziu a reunião, ressalta
que o governo tem conversado com diversos segmentos empresariais, diante
da pandemia do coronavírus. “Estamos conversando com vários segmentos
e entidades empresariais para juntos encontramos alternativas diante dessa
crise sanitária. O governador Flávio Dino não tem medido esforços para o
enfrentamento desta crise”, explicou Simplício Araújo.
Conselho Empresarial do Maranhão
Nesta sexta-feira (1°), também foi realizada, via internet, a reunião do
Conselho Empresarial do Maranhão (CEMA). A pauta da reunião foi o
lockdown decretado pela justiça na Ilha de São Luís.
Entidades empresariais externaram a preocupação com a disseminação da
Covid-19 e com os impactos econômicos causados pela crise sanitária.
O encontro também contou com a contribuição do secretário de
Infraestrutura, Cleyton Noleto. As entidades empresariais apresentaram
sugestões, que serão levadas ao governador Flávio Dino e serão discutidas
junto ao comitê científico instaurado pelo Executivo Estadual.

Pesquisa da Veja aponta surpresas
como Moro, Mandetta e Flávio Dino

(LUCIENE VIEIRA)

Imperatriz

Um grupo formado por cinco
homens foi preso, na Estrada
do Arroz, em Imperatriz, após
realizar roubos no povoado São
Félix, daquela cidade. O crime
aconteceu na noite de sexta-feira
(1º), quando os suspeitos em um
carro de cor branca assaltavam
os moradores da comunidade. De
imediato, as vítimas acionaram a

Estadual de Defesa Agropecuária
do Maranhão (Aged-MA), sendo
informada que, devido ao horário
e feriado nacional, não tinha
condições técnicas para realizar o
procedimento e que nesse sábado
uma equipe da Agência estaria na
Unidade Operacional PRF para
dar destinação à carga.
O transporte nestas condições é
considerado crime de acordo com
artigo 7º, Inc. IX da Lei 8.137/90
que define crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra
as relações de consumo, e dá
outras providências cuja pena é
detenção, de dois a cinco anos, ou
multa.
Somente nos últimos 12 meses
já foram apreendidos na região
da Delegacia PRF de Caxias
mais de 18 toneladas de queijos
transportados de forma irregular
e em condições impróprias para
consumo.

Últimas Notícias

Polícia Militar
prende suspeito
por porte ilegal
de arma de fogo
A Polícia Militar, por meio
do 8º Batalhão, prendeu na
noite de sexta-feira (1º) um
homem identificado somente
como Raimundo, no
momento em que ele estava
com um revólver calibre
38. O flagrante ocorreu na
Avenida General Arthur
Carvalho, em São José de
Ribamar.
De acordo com a polícia,
uma viatura do 8º BPM
passava por volta das
19h45 pela avenida, quando
Raimundo foi visto e
abordado pelos policiais. O
revólver estava carregado
com seis munições.
Devido não ter apresentado
documento que
comprovasse porte legal da
arma de fogo, Raimundo
foi preso e levado para o
Plantão da Polícia Civil do
bairro do Cohatrac.
PISTOLA FALSA
O mesmo batalhão, e ainda
na noite de sexta-feira,
prendeu mais dois homens
com uma pistola falsa, e
que também foram levados
para o Plantão do Cohatrac.
Cristiano e Lucas foram
abordados pelos militares
na Rua São José, do bairro
Turu. O 8º BPM informou
que na região em que houve
as prisões, há volumoso
registro de assaltos e furtos.
(LV)

Os ex-ministros Sérgio Moro
(Justiça), Luiz Henrique Mandetta
(Saúde) e o governador do
Maranhão, Flávio Dino, aparecem
como surpresas em pesquisa do
instituto Paraná Pesquisas para a
revista VEJA. Mandetta tem 6,8%
das intenções de voto e Dino, que
pela primeira vez pontua alcançou
1,4%, à frente do governador do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e de
Guilherme Boulos.
A corrida presidencial, em meio
a uma grave crise política e à
pandemia do coronavírus, é
liderada pelo presidente Jair
Bolsonaro nos três cenários
sondados no levantamento
exclusivo da VEJA. No entanto,
precisa se preocupar com os
índices ruins de avaliação do
seu governo. Em dois cenários,
o presidente lidera de forma
isolada, com uma diferença sobre
o segundo colocado acima da
margem de erro, que é de dois
pontos percentuais para mais ou
para menos.
Em um deles, o mais provável
hoje, ele surge com 27%, seguido
pelo seu ex-ministro Sergio Moro,
que tem 18,1%. O ex-juiz da LavaJato está tecnicamente empatado,
no limite da margem de erro,
com o finalista do segundo turno
presidencial de 2018, o ex-prefeito
Fernando Haddad (PT), que tem
14,1%.
A pesquisa foi feita entre os dias
26 e 29 de abril e já captou a crise
política desencadeada com a saída
rumorosa de Moro do governo.
Em outro cenário, sem Moro na
disputa, Bolsonaro tinha 29,1%
dos votos contra 15,4% de Haddad.
Ciro Gomes (PDT) aparecia em
terceiro, com 11,1%. Neste quadro,
a surpresa é outro ex-ministro,
Luiz Henrique Mandetta, que
também saiu da pasta da Saúde
em meio a desavenças com o
presidente, e aparece com 6,8%.
O único cenário em que Bolsonaro

não lidera com folga é o que tem o
ex-presidente Lula como candidato
do PT. Nesse caso, ele também
aparece numericamente à frente,
com 26,3% das intenções de voto,
mas empatado tecnicamente com
o petista, que tem 23,1%. Nesse
cenário, Moro surge em terceiro,
com 17,5%. Neste momento, Lula
não pode ser candidato porque está
inelegível, enquadrado na Lei da
Ficha Limpa.
“Hoje, a eleição tem três figuras
muito fortes. Bolsonaro, Moro
e Lula são aqueles que têm
densidade nacional, com a
diferença de que Bolsonaro e
Moro são os que estão em maior
evidência agora.
Desde que assumiu o governo,
mesmo com os tropeços variados
que tem dado no exercício do
cargo, Bolsonaro tem conseguido
manter sempre algo em torno de
30% do eleitorado, o suficiente
para levá-lo a um segundo turno.
Para convencer o restante do
eleitorado, no entanto, Bolsonaro
terá que superar a crise atual
e melhorar a avaliação de sua
gestão. Segundo a pesquisa,
44% dos consultados aprovam
o seu governo, enquanto 51,7%
desaprovam. Outro dado negativo
é que apenas 31,8% do eleitorado
considera a sua administração
ótima ou boa contra 39,4% que a
avaliam como ruim ou péssima.
Outros 27,3% acreditam que seu
desempenho é regular.
“A manutenção desses 30% mostra
que existe um núcleo sólido em
torno do presidente. É um número
muito significativo. Se for visto
como ponto de partida, é um
número para garantir lugar no
segundo turno. Isso impressiona
porque o governo e a figura de
Bolsonaro já foram expostos
a todas as imagens negativas
possíveis até aqui”, diz Marco
Antonio Carvalho Teixeira,
cientista político da FGV.

Covid-19: Dois aviões da FAB chegam
a Manaus com materiais de saúde
Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram ontem (2) à
tarde a Manaus com grande quantidade de equipamentos de proteção
individual e outros materiais de saúde para serem distribuídos para a
rede hospitalar do estado. A informação foi divulgada pelo Ministério
da Defesa. A capital amazonense é uma das cidades brasileiras mais
castigadas pela pandemia de coronavírus.
As aeronaves – modelo Embraer KC-390 Millennium – transportaram
cerca de 452 mil equipamentos de proteção individual (EPI’s), sendo
300 mil unidades de máscaras cirúrgicas, 17 mil unidades de máscaras
N95, 130 mil unidades de luvas, 4.080 óculos e 1.300 aventais; além de
1.080 litros de álcool em gel doados pela Fundação Itaú para Educação
e Cultura.
A ação foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Logística e
Mobilização (CCLM), do Ministério da Defesa, em parceria com
o Ministério Saúde, sendo executada pelo Comando Aeroespacial
(COMAE), da Força Aérea Brasileira.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.
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