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MP cobra transparência em ação contra governo do MA
Por Zeca Soares • segunda-feira, 04 de Maio de 2020

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) propôs uma Ação Civil Pública contra o governo do Maranhão
cobrando transparência diante dos recursos que tem recebido para o combate da pandemia do novo
coronavírus.

A Ação Civil Pública é assinada pelo promotor de Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim e tem por objetivo a
obtenção de provimento jurisdicional para obrigar o Estado do Maranhão a demonstrar e comprovar, com total
transparência, mediante a veiculação de informações claras e atualizadas, por todos os meios de comunicação
de massa, tais como: pronunciamentos, jornais, revistas, televisão, rádio, sítios da internet, redes sociais, etc;,
as medidas efetivamente adotadas e valores financeiros recebidos e despendidos de repasses da União,
emendas parlamentares e doações privadas, gastos no enfrentamento da pandemia ocasionada pela
propagação do coronavírus, diante das inúmeras denúncias de óbitos, em especial de pessoas idosas, por falta
de atendimento, equipamentos de proteção individual, leitos de UTI, respiradores, testes, exames,
medicamentos, e demais materiais usados no combate a Covid-19.

“Só o governo Federal repassou a todo Estado do Maranhão, para fins de de custeio das ações de
enfrentamento do coronavírus, o total exato de R$ 276.873,566,10 (duzentos e setenta e seis milhões,
oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos)“, garante o promotor.

Segundo Augusto Cutrim falta planejamento adequado para a rápida elevação dos casos, faltam testes e a
necessidade do hospital de campanha como recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS) é urgente.

“A rápida elevação dos casos do Covid-19 no Estado do Maranhão e a notória falta de planejamento adequado
no enfrentamento da pandemia tem caminhado para o colapso do sistema público e privado de saúde em São
Luís, não só por desobediência da população às medidas de prevenção, mas por ineficiência do Poder Público
Estadual, onde as informações divulgadas são destoantes da realidade e há subnotificação dos casos, uma vez
que nem todas as pessoas com sintomas conseguem atendimento ou mesmo fazer o exame, por falta de testes
suficientes. Até o momento, o Estado não possui sequer um hospital de campanha para isolar as pessoas
doentes. Esses hospitais temporários tem sido umas das recomendações do OMS (Organização Mundial de
Saúde), principalmente quando a rede pública de saúde trabalha no limite, pois coloca em risco a vida de
pessoas que precisam de outros cuidados de saúde não relacionados à Covid-19“.

Na Ação Civil Pública, o promotor José Augusto Cutrim, afirma que incompetência e inoperância do governo do
Maranhão foram decisivas para a decretarção do Lockdown pela Justiça.

“Prova maior da incompetência e inoperância do governo Estadual no combate ao avanço do novo coronavírus,
conforme fundamento da inicial, é que, após 3 (três) meses da instituição do Plano de Contingência para o
Covid-19, o Estado do Maranhão foi compelido pelo Poder Judiciário a aplicar o chamado Lockdown“.

O promotor pede uma multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento da decisão Judicial.

“Seja aplicada, já na concessão da medida cautelar, em caso de descumprimento da decisão judicial, multa no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, cujo valor deve ser revertido ao Fundo Estadual da
Saúde; Seja determinada a realização de auditoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE) nas despesas financeiras do Governo do Estado do Maranhão no combate ao Coronavírus; Seja
solicitada a Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União a realização, com a maior brevidade
possível, de auditoria financeira nos valores repassados ao Estado do Maranhão pela União no combate ao
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Coronavírus; Determinar ao Governo do Estado relatório circunstanciado de todos os valores financeiros,
equipamentos, inclusive cestas básicas doadas pelos empresários no combate ao Coronavírus“.

Foto: Reprodução/TV Mirante
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Covid-19: MP processa governo Dino por falta
de transparência
Publicado em 4 de Maio de 2020 por gilbertoleda

O promotor de Justiça da Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim, acionou o governo Flávio Dino (PCdoB)
na Justiça, cobrando que ele seja obrigado “a demonstrar e comprovar, com total transparência, […] as
medidas efetivamente adotadas e valores financeiros recebidos e despendidos de repasses da União,
emendas parlamentares e doações privadas, gastos no enfrentamento da pandemia ocasionada pela
propagação do coronavírus”.

O caso será julgado pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís – o mesmo que determinou ao governador que decretasse lockdown na Ilha de São Luís.

O representante do MP decidiu processar o Estado em virtude de inúmeras denúncias de óbitos, em
especial de pessoas idosas, por falta de atendimento, equipamentos de proteção individual, leitos de UTI,
respiradores, testes, exames, medicamentos, e demais materiais usados no combate a COVID-19.

Na ação, Cutrim destaca que houve diversas promessas de aparelhamento do sistema de saúde
estadual que não se concretizaram, “ou foram pífias”. Ele relata ter recebido denúncias de idosos que
morreram por falta de leitos de UTI na rede pública, e de profissionais de saúde que trabalham sem
equipamentos de proteção adequados.

“Além dessas publicações [de decretos] prevendo contingenciamentos, em sua grande monta, de caráter
meramente programáticas, efetivaram-se promessas de diversas outras ações no sentido de aparelhar o
sistema público de saúde, a exemplo, da instalação de novos leitos de UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), aquisição de respiradores, contratação de mais profissionais de saúde, disponibilização de
maior números de testagens, etc. Enfim, medidas que, ao final das contas, não se concretizaram, ou, na
sua maioria, foram pífias em seu alcance quando comparadas à realidade, diante das inúmeras
denúncias de falta de estrutura da saúde pública no Maranhão”, destaca.
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Para o promotor, o fato de a Justiça ter precisado mandar que o governo decretasse o lockdown é “prova
maior da incompetência e inoperância do Governo Estadual no combate ao avanço
do novo coronavírus”.

Augusto Cutrim também cobra divulgação mais clara de como estão sendo gastos os recursos federais
que já foram enviados ao Maranhão – com publicização de contratos – e da destinação de equipamentos
como respiradores, por exemplo. Ele solicita, ainda, mais detalhes sobre a testagem, da população.

“Mesmo diante do cenário emergencial em que se revela a enorme importância da transparência durante
o período da pandemia e do transcurso de tempo considerável desde o início do surto, observa-se que o
Estado do Maranhão não tem atuado de modo a garanti-la suficientemente nas ações de enfrentamento
ao novo coronavírus”, completa.



“Medidas pífias”, diz promotor sobre
ações do governo contra CoVID-19…
POSTED ON 04/05/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Titular da Promotoria de Proteção à Pessoa Idosa, Augusto Cutrim denunciou
o governador Flávio Dino por falta de transparência nas medidas adotadas no

Maranhão e na divulgação dos valores aplicados na pandemia
 

Atuando na defesa da vida da pessoa idosa, Augusto Cutrim cobrou ações efetivas contra a CoVID-
19, e mais transparência na divulgação de dados pelo governo Flávio Dino

É dura a denúncia do promotor de Proteção à Pessoa, Idosa, Augusto Cutrim, contra o
governo Flávio Dino (PCdoB), apontado como incompetente na condução do combate
à pandemia de coronavírus.

– Medidas que, ao final das contas, não se concretizaram, ou, na sua maioria, foram
pífias em seu alcance quando comparadas à realidade, diante das inúmeras denúncias
de falta de estrutura da saúde pública no Maranhão –afirmou Cutrim.

Na denúncia encaminhada ao titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas de Melo Martins – o mesmo que determinou o lockdown na Grande São Luís
– o promotor diz que falta transparência nas ações do governo.
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– [o governo precisa ser obrigado] a demonstrar e comprovar, com total transparência,
[…] as medidas efetivamente adotadas e valores financeiros recebidos e despendidos
de repasses da União, emendas parlamentares e doações privadas, gastos no
enfrentamento da pandemia ocasionada pela propagação do coronavírus – diz o
documento. 

Não é a primeira vez que o Ministério Público cobra ações mais efetivas do governo
Flávio Dino, apontando incompetência do sistema de saúde no  combate à pandemia. 

No dia 2 de abril, a Promotora da Saúde, Glória Mafra, acionou o governo entendendo
ter havido erro nos procedimentos após a morte da primeira vítima de coVID-19 no
estado.

– É possível presumir que, após a realização da autópsia do paciente, ocorreu a
contaminação da ambiência física do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) desta
cidade, o que inclui os instrumentos de trabalho, equipamento, os servidores que
realizaram o procedimento de autópsia, além de todos outros dos setores
administrativo, serviços gerais, visitantes, etc., posto que ficaram literalmente expostos
ao referido vírus – afirmou, à época, a promotora.(Entenda o caso aqui)

Há duas semanas, em discurso na sessão virtual da Assembleia Legislativa, o
deputado César Pires (PV) também apontou incompetência do governo maranhense
no combate ao coronavírus.

Segundo ele, há fragilidade técnica na equipe de Flávio Dino destacada para o
combate.

– Ao contrário do que vemos em outros estados, onde as decisões têm a orientação de
infectologistas e outros especialistas, aqui no Maranhão sentimos a ausência de
virologistas, infectologistas e demais profissionais da área junto ao secretário de Saúde
Carlos Lula – opinou Pires. (Leia a íntegra aqui)
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Flávio Dino costuma apresentar, sozinho, dados e ações contra a pandemia de coronavírus, sem
auxílio de especialistas da área

O blog Marco Aurélio D’Eça também apontou fragilidade e insegurança na atuação
do governo maranhense frente ao coronavírus.

Em 1º de maio, mostrou a insegurança do próprio governador na tomada de decisões
mais radicais, no post “Efetivo na pandemia, Flávio Dino mostra-se inseguro ao tomar
decisões…”

Um dia depois, mostrou-se a fragilidade técnica da equipe do comunista e a
incapacidade de seus auxiliares de apontar caminhos, no post: “Falta um Mandetta na
equipe de Flávio Dino…”

Diante de todas as evidências, que culimaram com a decisão da Justiça sobre
olockdown – assumindo o papel que deveria ser do governador – o Ministério Público
decidiu cobrar do mesmo juiz um posicionamento contra o governo.

É aguardar e conferir a decisão de Douglas de Melo Martins…
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Juiz que decretou 
lockdown relata 

ter recebido 
ameaças  

Veja como se deslocar na 
Ilha durante o lockdown 

Até sexta-feira, dia 1º o Brasil era o 10º país com mais casos e o oitavo 
em total de mortos no mundo, de acordo com o painel da Universidade 
Johns Hopkins. Já no domingo, o país tornou-se o 9º, ao atingir 101.147 
casos confirmados e 7.025 mil mortes. 

PÁGINA  9

Automedicação 
na pandemia 
vira problema

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

Saiba a diferença entre lockdown, quarentena e distanciamento social
PÁGINA 2

Data de hoje serve como alerta  à 
população sobre a importância 

de se usar adequadamente 
o medicamento e ressalta os 
riscos à saúde causados pela 

automedicação principalmente 
nos tempos de pandemia. 

PÁGINA 9

O Imparcial fez um levantamento das situações em que as pessoas podem se deslocar pela cidade usando as regras determinadas pelo decreto que vale 
pelos próximo dez dias. De acordo com o decreto, é possível se deslocar pela cidade, mas se o cidadão for abordado durante uma fiscalização de algum órgão 

público, como a Polícia Militar, SMTT, Blitz Urbana ou qualquer outro, é necessário comprovar que está na rua por uma questão necessária. PÁGINA 3

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Profissionais de 
saúde podem 
ficar isolados 

em hoteis da Ilha
PÁGINA  5

Escritor Aldir 
Blanc morre 

aos 73 anos em 
virtude da covid

PÁGINA  12

Saque-aniversário 
começa a ser pago 
para março e abril

Essa modalidade de saque do 
Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço permite a retirada de 
parte do saldo cada ano, no mês 
de aniversário, em troca de não 

receber parte do que tem direito 
em caso de demissão sem justa 

causa . PÁGINA 10

Isolamento gera 
interesse por 

aulas de música 
via Internet

PÁGINA 12

Transporte público 
terá efetivo reduzido 

na Grande Ilha

Saiba onde serão 
feitas as barreiras 

do lockdown

Viagens de ferryboat 
são exclusivas para 
serviços essenciais

Estacionamento 
em pontos turísticos 

estão proibidos

Militares criticam postura de Jair Bolsonaro 
durante manifestação e não o apoiam

PÁGINA  7
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Qua ren te na

Dis tan ci a men to So ci al Am pli a do

Dis tan ci a men to So ci al Se le ti vo

Lock down

Lock down no Bra sil

Saúde

Saiba a diferença dos
tipos de isolamento

O
lock down se rá ado ta do pe la pri mei ra vez em
um es ta do bra si lei ro des de o iní cio da pan de- 
mia de co vid-19. A par tir do dia 5 de maio,
qua tro ci da des do Ma ra nhão te rão um blo- 

queio em to das as su as ati vi da des não es sen ci ais. Por
de ci são ju di ci al, tu do que não for ex tre ma men te ne ces- 
sá rio à ma nu ten ção da vi da e da saú de es ta rá du ran te
dez di as, nas ci da des ma ra nhen ses de São Luís, Ra po sa,
Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar.

O cha ma do lock down é uma das “me di das não far- 
ma co ló gi cas” re co men da das pe la Or ga ni za ção Mun di al
da Saú de (OMS) e o Mi nis té rio da Saú de, di an te da in- 
dis po ni bi li da de, até o mo men to, de me di ca men tos e va- 
ci nas es pe cí fi cas que cu rem e im pe çam a trans mis são
do co ro na ví rus.

Tais me di das, co mo o dis tan ci a men to so ci al, eti que ta
res pi ra tó ria e de hi gi e ni za ção das mãos são, de acor do
com os ór gãos de saú de, “as úni cas e mais efi ci en tes me- 
di das no com ba te à pan de mia”.

Di an te da no va re a li da de mun di al cri a da pe la pan de- 
mia, o Es ta do de Mi nas traz, com ba se em da dos e con- 
cei tos ofi ci ais do Mi nis té rio da Saú de, um es cla re ci men- 
to en tre as di fe ren tes for mas de dis tan ci a men to so ci al.

A qua ren te na é uma das for mas pe las quais po de mos
cha mar o pe río do de iso la men to so ci al. A de fi ni ção do
ter mo qua ren te na es tá na Por ta ria nº 356/2020 do Mi- 
nis té rio da Saú de. A me di da tem co mo ob je ti vo ga ran tir
a ma nu ten ção dos ser vi ços de saú de em lo cal cer to e de- 
ter mi na do.

Pa ra ado ção da qua ren te na é ne ces sá ria a pu bli ca ção
de ato ad mi nis tra ti vo for mal (lei, de cre to, por ta ria) e
am pla di vul ga ção pe los mei os de co mu ni ca ção.

Po de ser or de na da em âm bi to na ci o nal, es ta du al ou
mu ni ci pal, pe lo pra zo má xi mo até 40 di as, mas po de ser
es ten di da “pe lo tem po ne ces sá rio pa ra re du zir a trans- 
mis são co mu ni tá ria e ga ran tir a ma nu ten ção dos ser vi- 
ços de saú de no ter ri tó rio”.

Em bo le tim epi de mi o ló gi co emi ti do no dia 6 de abril,
o Mi nis té rio da Saú de de fi niu as di fe ren ças en tre os di- 
ver sos ti pos de iso la men to so ci al. De acor do com as in- 
for ma ções di vul ga das pe la pas ta, o iso la men to “não im- 
pe de a trans mis são” do ví rus, mas vi sa, prin ci pal men te,
“re du zir sua ve lo ci da de” de cir cu la ção.

O Dis tan ci a men to So ci al Am pli a do (DSA) é uma es- 
tra té gia de iso la men to que res trin ge ao má xi mo o con- 
ta to en tre pes so as, sem se li mi tar a gru pos es pe cí fi cos. A
de ter mi na ção é pa ra que to dos os se to res da so ci e da de
per ma ne çam em su as re si dên ci as, se guin do a re co men- 
da ção das au to ri da des lo cais.

O fo co des se ti po de me di da não é a co vid-19 em si. O
prin ci pal ob je ti vo é lo gís ti co, pro cu ran do evi tar a con- 
cor rên cia por lei tos e res pi ra do res.

Re du zin do a ve lo ci da de de pro pa ga ção da do en ça, os
ór gãos de saú de po dem ga nhar tem po pa ra equi par os
ser vi ços com os con di ci o nan tes mí ni mos de fun ci o na- 
men to: lei tos, res pi ra do res, EPI, tes tes la bo ra to ri ais e re- 
cur sos hu ma nos.

A me di da é es sen ci al pa ra evi tar uma ace le ra ção des- 
con tro la da da do en ça, o que po de pro vo car um co lap so
no sis te ma de saú de e tam bém cau sa ria pre juí zo econô- 
mi co.

A des van ta gem do dis tan ci a men to am pli a do, se gun- 
do o Mi nis té rio, é que sua ma nu ten ção pro lon ga da po- 
de cau sar “im pac tos sig ni fi ca ti vos na eco no mia.

No Dis tan ci a men to So ci al Se le ti vo (DSS), fi cam iso la- 
dos ape nas os gru pos que apre sen tam mais ris cos de de- 
sen vol ver a do en ça ou aque les que po dem apre sen tar
um qua dro mais gra ve, co mo ido sos e pes so as com do- 
en ças crô ni cas (di a be tes, car di o pa ti as etc.) ou con di- 
ções de ris co co mo obe si da de e ges ta ção de ris co. Pes so- 
as abai xo de 60 anos po dem cir cu lar li vre men te, se es ti- 
ve rem as sin to má ti cos.

O ob je ti vo é pro mo ver o re tor no gra du al às ati vi da des
la bo rais com se gu ran ça, evi tan do uma ex plo são de ca- 
sos sem que o sis te ma de saú de lo cal te nha do tem po de
ab sor ver. Se ga ran ti das con di ções ade qua das, co mo
“cri a ção gra du al de imu ni da de de re ba nho de mo do
con tro la do e re du ção de trau mas so ci ais em de cor rên- 
cia do dis tan ci a men to so ci al”, a re to ma da do tra ba lho
se tor na ria pos sí vel.

En tre tan to, nes se ti po de iso la men to, co mo a cir cu la- 
ção de pes so as é mai or, tam bém há mais des van ta gens.
Os gru pos vul ne rá veis con ti nu a rão ten do con ta to com
pes so as in fec ta das (com sin to mas ou não), di fi cul tan do
o con tro le pe los ór gãos de saú de.

Paí ses co mo o Rei no Uni do co me ça ram a ado tar o
DSS, mas ti ve ram que que re cu ar, di an te da ace le ra ção

des con tro la da da do en ça.

O lock down é o blo queio to tal e não se tra ta de uma
me ra re co men da ção, mas sim de uma im po si ção de ter- 
mi na da por lei ou por de ci são ju di ci al.

Es se é o ní vel mais al to de se gu ran ça e po de ser ne ces- 
sá rio em si tu a ção de gra ve ame a ça ao Sis te ma de Saú de.
To das as en tra das do pe rí me tro de ter mi na do (ci da de,
es ta do ou país) são blo que a das por pro fis si o nais de se- 
gu ran ça e nin guém tem per mis são de en trar ou sair.

Além da proi bi ção de cir cu la ção, to das as ati vi da des
fi cam in ter rom pi das, ain da que por cur to pe río do de
tem po. O lock down é efi caz pa ra re du zir da cur va de ca- 
sos e dar tem po pa ra re or ga ni za ção do sis te ma em si tu- 
a ção de ace le ra ção des con tro la da de ca sos da do en ça e
de óbi tos. Se gun do o Mi nis té rio da Saú de, “paí ses que
im ple men ta ram, con se gui ram sair mais rá pi do do mo- 
men to mais crí ti co”.

Em Wuhan, na Chi na, con si de ra da o “mar co ze ro” do
no vo co ro na ví rus, hou ve o fe cha men to to tal. En tre 23
de ja nei ro e 8 de abril, nin guém po dia en trar ou sair de la
sem au to ri za ção ex pres sa do go ver no.

A pro vín cia de Hu bei che gou a ter 97% das mor tes pe- 
la co vid-19 o mun do, mas, após o lock down, o lo cal pra- 
ti ca men te ze rou o nú me ro de ca sos no vos da do en ça.

En tre tan to, o lock down tem co mo des van ta gem des- 
se o al to cus to econô mi co.

Nas ci da des do Ma ra nhão que ado ta rão a me di da a
par tir do dia 5, se rá proi bi da a cir cu la ção de car ros, ex- 
ce to pa ra com pra de ali men tos ou me di ca men tos e
trans por te de pes so as pa ra hos pi tais.

A en tra da de veí cu los em São Luís tam bém es ta rá
proi bi da. Se rá per mi ti do ape nas o tran si to de car ros
com pas sa gei ros se des lo can do pa ra hos pi tais, am bu- 
lân ci as, vi a tu ras e veí cu los com car gas de pro du tos es- 
sen ci ais. As agên ci as ban cá ri as de ve rão fun ci o nar so- 
men te pa ra pa ga men to de be ne fí ci os.

No es ta do, to dos os 112 lei tos de UTI da re de es ta du al
que fo ram des ti na dos pa ra pa ci en tes com co vid-19 es- 
tão ocu pa dos.

Até o iní cio des ta tar de, o Bra sil re gis tra 85.380 ca sos
con fir ma dos de co vid-19, com 5.901 mor tes. Em Mi nas,
são 82 óbi tos e 1827 ocor rên ci as ofi ci ais da do en ça.

São Luís, terça-feira, 5 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Imparcial fez um levantamento das situações em que as pessoas podem se
locomover pela cidade usando as regras do decreto que vale pelos próximo dez dias

SAMARTONY MAR TINS

COMEÇA HOJE

Entenda como se
deslocar na Ilha

A
cir cu la ção de pes so as na ci- 
da de vai so frer al te ra ção a
par tir de ho je com a de ter mi- 
na ção do lock down, ins ti tuí- 

do pe lo go ver no do es ta do a pe di do
da jus ti ça pa ra re du zir a dis se mi na ção
do co ro na ví rus na Ilha de São Luís até
o pró xi mo dia 14. 

De acor do com o de cre to, é pos sí vel
se des lo car pe la ci da de, mas se o ci da- 
dão for abor da do du ran te uma fis ca li- 
za ção de al gum ór gão pú bli co co mo a
Po lí cia Mi li tar, Se cre tá ria Mu ni ci pal
de Tran si to e Trans por te (SMTT), Blitz
Ur ba na, ou qual quer ou tro a pes soa
tem que pro var que es tá na rua por
uma ques tão ne ces sá ria.

O do cu men to que re ge a me di da li- 
mi ta o trân si to de pes so as na Ilha. Os
pro fis si o nais que tra ba lham em ati vi- 
da des es sen ci ais ou que es te jam se
des lo can do em bus ca de um ser vi ço
es sen ci al po de rão cir cu lar. 

Pa ra tan to, é ne ces sá rio se guir al- 
gu mas re co men da ções. Por exem plo,
um mé di co po de sair pa ra o tra ba lho
ou uma pes soa po de ir ao mer ca do
com prar ali men tos e pro du tos de lim- 
pe za. Po rém, é ne ces sá rio que te- 
nham pos se de uma de cla ra ção da
em pre sa ou ins ti tui ção a qual exer ce a
fun ção, sen do de res pon sa bi li da de
des sa a em pre sa, pa ra a qual o fun ci o- 
ná rio tra ba lha, a emis são da de cla ra- 
ção. 

Em ca sos que exis tam com pro van- 
tes – tais co mo um re cei tuá rio ou uma
re qui si ção mé di ca – bas ta apre sen tar
o re fe ri do do cu men to.  Ca so não se ja

pos sí vel com pro var com es ses do cu- 
men tos (co mo nu ma ida ao su per- 
mer ca do, por exem plo), a jus ti fi ca ti va
se rá fei ta ver bal men te. Ave ri gua ções
adi ci o nais po dem ser so li ci ta das.

O ci da dão tam bém po de usar
trans por te por apli ca ti vo e tá xis. Es ses
ser vi ços con ti nu a rão fun ci o nan do
nor mal men te. O pas sa gei ro é quem
tem que com pro var por que es tá em
des lo ca men to. Já o mo to ris ta de apli- 
ca ti vo tem que com pro var que es tá
aten den do a uma cha ma do de um
pas sa gei ro.

Os mu ni cí pi os da Ilha po dem edi- 
tar re gras adi ci o nais pa ra a ca te go ria.
Os ôni bus vão fun ci o nar com a fro ta
de do min go e os fa mo sos “co ru jões”
te rão seu ho rá rio re du zi do, as sim co- 
mo o nú me ro de pa ra das. Os
ferryboats tam bém  te rão vi a gens re- 
du zi das e ex clu si vas pa ra am bu lân ci- 
as, vi a tu ras, car gas e pro fis si o nais da
saú de em ati vi da de. 

A po pu la ção tem que fi car aten ta,
pois ha ve rá bar rei ras em ave ni das pa- 
ra res trin gir a cir cu la ção de veí cu los. A
res tri ção se rá fei ta pe las pre fei tu ras
on de for lo cal de com pe tên cia mu ni- 
ci pal (ru as e ave ni das). O trân si to fi ca- 
rá sus pen so nas MAs 201, 202, 203 e
204, com ex ce ção de cir cu la ção de
car gas e veí cu los co mo vi a tu ras e am- 
bu lân ci as, além da que les usa dos por
tra ba lha do res de ser vi ços es sen ci ais e 
pes so as em bus ca por ser vi ços es sen- 
ci ais.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, usou uma re de so ci al pa- 
ra ti rar al gu mas dú vi das re fe ren tes ao
de cre to. Ele fez ques tão de res sal tar
que a pes soa que ti ver que sair de ca sa

por ques tão de ne ces si da de tem que
usar más ca ra. E que os úni cos veí cu-
los que po de rão en trar e sair da Ilha
são: veí cu los de car ga, am bu lân ci as e
de mais veí cu los trans por tan do pes- 
so as pa ra aten di men to de saú de. 

Ca so uma pes soa quei ra pe gar um
trans por te al ter na ti vo pa ra vi a jar pa ra
o in te ri or não po de rá fa zê-lo du ran te
10 di as, pois, a par tir des ta ter ça-fei ra
(5), es tá proi bi da a en tra da e saí da de
veí cu los da Ilha. Em sua pu bli ca ção
Car los Lu la fez ques tão de res sal tar
que es tá proi bi do es ta ci o nar car ro na 
Ave ni da Li to râ nea ou no Es pi gão da
Pon ta d’Areia du ran te o lock down. Ci- 
tan do que os nú me ros de pon tos de
ôni bus da ci da de se rá re du zi do, sem
ci tar, quais e on de es tão lo ca li za dos.  

Car los Lu la tam bém in for mou que 
os pas sei os pe la or la ma rí ti ma de car- 
ro pa ra de ses tres sar tam bém es tão
ter mi nan te men te proi bi dos. “Saí das
de car ro se rão ex clu si vas pa ra: com- 
pra de ali men tos ou me di ca men tos,
le var al guém pa ra um aten di men to de
saú de ou ati vi da des de se gu ran ça.
Na da de pas se ar a pé, dar um cor ri di-
nha ou an dar de bi ci cle ta por lá”,
acres cen tou o se cre tá rio. 

Ain da de acor do com o de cre to do
lock down, a ven da de ali men tos es tá
li be ra da.  Mas to das as em pre sas e to-
dos os es ta be le ci men tos aber tos pre- 
ci sam se guir re gras pa ra evi tar aglo-
me ra ções e re du zir o ris co de con tá-
gio. E que não há ne ces si da de de es to- 
car ali men tos, pois a cir cu la ção de
car gas es tá li be ra da. Ca mi nhões com
car gas de ali men tos e pro du tos de
lim pe za e hi gi e ne, en tre ou tros itens,
po dem en trar e sair da Ilha. 

MEDIDAS

Fiscalização em pontos
chaves de São Luís

PONTE DO SÃO FRANCISCO É UM DOS LOCAIS DE FISCALIZAÇÃO

O de cre to de lock down co me ça a va ler a par tir des ta
ter ça-fei ra (5) na Re gião Me tro po li ta na de São Luís. A
fis ca li za ção de veí cu los fi ca rá a car go da Po lí cia Mi li tar
do Ma ra nhão (PM MA), Se cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to
e Trans por te de São Luís (SMTT) e o Cor po de Bom bei- 
ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM MA).

Con for me o pre fei to Edi val do, agen tes da Se cre ta ria
Mu ni ci pal de Trân si to e Trans por tes (SMTT) vão co lo car
bar rei ras em 28 pon tos da ci da de pa ra re a li zar a fis ca li- 
za ção e con tro le do flu xo de car ros, de mo do a di mi nuir
a cir cu la ção da fro ta de veí cu los den tro de São Luís.

Se rão fei tos blo quei os, in ter di ções e bar rei ras nas
pon tes do São Fran cis co, Ban dei ra Tri bu zi, do Ipa se e na
Bar ra gem do Ba can ga; nas re giões do Cen tro co mo Rua
do Egi to, Anel Viá rio, Can to da Fac bril e ala me das Sil va
Maia e Go mes de Cas tro; nas ave ni das Kennedy, São
Mar çal, Afri ca nos, Ge tú lio Var gas, Jerô ni mo de Al bu- 
quer que, Da ni el de La Tou che e Gua ja ja ras.

O aces so às agên ci as Cai xa des sas re giões fi ca ga ran ti- 
do pa ra o re ce bi men to do au xí lio emer gen ci al.

Por meio do Ba ta lhão de Po li ci a men to Ro do viá rio, a
PM fis ca li za rá a pon te do Es trei to de Mos qui to e en tra da
do Ter mi nal da Pon ta da Es pe ra. Tam bém atu a rão na Via
Ex pres sa, Es tra da de Ri ba mar, Es tra da da Mai o ba, Es tra- 
da de Pa ço do Lu mi ar, Ave ni da dos Ho lan de ses, Via Ex- 
pres sa e na Ave ni da Quar to Cen te ná rio.

Se rá proi bi do es ta ci o nar na Ave ni da Li to râ nea, Es pi- 
gão e Cen tro de São Luís.

Du ran te o lock down, ape nas tra ba lha do res dos ser vi- 
ços es sen ci ais, am bu lân ci as, car ros de se gu ran ça e veí- 
cu los pri va dos que vão a far má ci as, hos pi tais e su per- 
mer ca dos vão po der cir cu lar.

Ca pi tal

AÇAILÂNDIA

Obras do Hospital chegam à reta final

A ESTRUTURA CONTARÁ COM 200 LEITOS, SENDO 186 LEITOS CLÍNICOS E MAIS 14 DE UTI

Com obras em es tá gio avan ça do, o Hos- 
pi tal de Cam pa nha em Açai lân dia es tá ca- 
da vez mais pró xi mo de ser en tre gue, for ta- 
le cen do a lu ta con tra o no vo co ro na ví rus
(Co vid-19) no Ma ra nhão. Re sul ta do da
par ce ria en tre o Go ver no do Es ta do e a em- 
pre sa Va le, res pon sá vel pe la mon ta gem do
es pa ço, a es tru tu ra fi ca lo ca li za da nas pro- 
xi mi da des do Fó rum de Açai lân dia, no
bair ro Tro pi cal, e con ta rá com 60 lei tos pa- 
ra aten der os ca sos de Co vid-19 con si de ra- 
dos de bai xa com ple xi da de.

“Em tem po re cor de am pli a mos a nos sa
ofer ta de lei tos no in tui to de opor tu ni zar a
as sis tên cia aos di ag nos ti ca das com a Co- 
vid-19. Com o Hos pi tal de Cam pa nha em
Açai lân dia, va mos am pli ar o su por te às
uni da des pú bli cas que aten dem a re gião,
dei xan do-as ex clu si vas pa ra os ca sos que
de man dam mai or aten ção de vi do à gra vi- 
da de”, dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú- 
de, Car los Lu la.

Ao to do, se rão 60 lei tos, sen do 53 de en- 
fer ma ria e se te pa ra UTI. “Pa ra a Va le é uma
hon ra con tri buir com o hos pi tal de cam pa- 
nha, que vi sa o aten di men to às pes so as in- 
fec ta das pe lo co ro na ví rus. O nos so prin ci- 
pal ob je ti vo é con tri buir pa ra que as equi- 
pes mé di cas te nham uma qua li da de de tra- 
ba lho a con ten to e que tam bém a po pu la- 
ção se ja bem aten di da com in fra es tru tu ra
ade qua da”, afir mou a ge ren te de Re la ções

Go ver na men tais da Va le, Va nes sa Ta va res.
O hos pi tal con ta rá com o apoio de du as

am bu lân ci as de plan tão, am bas equi pa das
com es tru tu ra de UTI. Apro xi ma da men te
217 pro fis si o nais de ve rão tra ba lhar no lo- 
cal, en tre equi pe mul ti pro fis si o nal e mé di- 
ca. O hos pi tal se rá en tre gue ain da nes te
mês de maio.

Em São Luís, o Go ver no se gue cons- 
truin do ou tro Hos pi tal de Cam pa nha co- 
mo for ma de ali vi ar a cres cen te de man da
nas uni da des de saú de. Lo ca li za do no pa-
vi lhão de even tos do Mul ti cen ter Ne gó ci os
e Even tos, a ins ta la ção da es tru tu ra foi re- 
que ri da por meio do De cre to Go ver na- 
men tal nº 35.779.

Com o pi so fi na li za do e as pa re des sen- 
do er gui das. A es tru tu ra con ta rá com 200
lei tos, sen do 186 lei tos clí ni cos e mais 14 de
UTI. A re gião con cen tra atu al men te mais
de 90% dos ca sos do no vo co ro na ví rus do
es ta do.

A es tru tu ra se rá ad mi nis tra da pe la Em- 
pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la- 
res (Em serh), com apoio da Ca sa Ci vil. A
mon ta gem do hos pi tal em São Luís é re sul- 
ta do de uma par ce ria en tre a Em pre sa Ma- 
ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por tuá ria
(EMAP), Va le, Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES) e a Em serh.

LOCKDOWN

Supermercados garantem abastecimento

 VIDEOCONFERÊNCIA FOI REALIZADA PARA DEBATER AS MEDIDAS DIANTE DO LOCKDOWN

Du ran te uma vi de o con fe rên cia, su per- 
mer ca dos da gran de Ilha ga ran ti ram ao
se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio e Ener- 
gia (Seinc), Sim plí cio Araú jo, que não vão
fal tar ali men tos nas lo jas.

O re pre sen tan te do Ata ca dão, Hen ri- 
que Cos ta da Sil va, dis se que “a lo ja tem
es to que su fi ci en te pa ra aten der a de man- 
da da ca pi tal”.

“Nos sos es to ques es tão pre pa ra dos pa- 
ra aten der São Luís e to do o Es ta do”, dis se
Il son Ma teus, pro pri e tá rio do Gru po Ma- 
teus. Mes ma li nha tam bém apon ta da pe- 
los de mais par ti ci pan tes da reu nião.

A vi de o con fe rên cia foi re a li za da pa ra
de ba ter as me di das ado ta das di an te do
lock down de cre ta do pe la jus ti ça e que co- 
me ça a vi go rar a par tir des ta ter ça-fei ra
(5). O de ba te com os re pre sen tan tes de
su per mer ca dos e o se cre tá rio Sim plí cio
Araú jo tam bém re for çou o pe di do do go- 
ver na dor Flá vio Di no pa ra que não ha ja
aglo me ra ção nos es ta be le ci men tos.

“Es sas de cla ra ções res sal tam que não
vai ha ver de sa bas te ci men to nos su per- 
mer ca dos que aten dem a Ilha de São Luís.
Des ta co que, du ran te o lock down, su per- 

mer ca dos e far má ci as per ma ne cem aber- 
tos, ou se ja, não há a ne ces si da de de aglo- 
me ra ções nes ses es ta be le ci men tos”, afir- 
mou Sim plí cio.

Sim plí cio Araú jo, du ran te a reu nião, fez
um pe di do aos pro pri e tá ri os de su per- 
mer ca dos pa ra que au men tem a par ti ci- 
pa ção de pro du tos das in dús tri as lo cais.
“Pe ço em es pe ci al pe los pro du tos fa bri ca- 
dos no Ma ra nhão. O au men to des ses pro- 
du tos no mix de vo cês vai nos aju dar a
man ter em pre gos e ati vi da de econô mi ca
nas in dús tri as lo cais”, dis se.

A reu nião com re pre sen tan tes de su- 
per mer ca dos faz par te de uma sé rie de
diá lo gos que es tão sen do re a li za dos pe la
Seinc com di ver sos seg men tos em pre sa ri- 
ais. Na sex ta-fei ra (1), hou ve diá lo gos com
re pre sen tes de em pre sas que ope ram no
Por to do Ita qui, de be bi das e com en ti da- 
des em pre sa ri ais por meio do Con se lho
Em pre sa ri al do Ma ra nhão (CE MA).

Par ti ci pa ram re pre sen tan tes da As so ci- 
a ção Ma ra nhen se de Su per mer ca do
(AMASP), e dos su per mer ca dos Ata ca dão,
Ca miño, Ma teus, Me ne zes e Uni ver so.

São Luís, terça-feira, 5 de Maio de 2020
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Campanha  para hospedadar os profissionais da área de saúde que atuam no combate
à covid-19 que estão com receio de voltar para casa e contaminar seus familiares

Hos pe da gem

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Isolamento em hotel a
profissionais da saúde

O
pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão, Othe li no Ne to (PC- 
doB), e o de pu ta do Ne to

Evan ge lis ta (DEM) ini ci a ram uma
cam pa nha em so li da ri e da de aos pro- 
fis si o nais da área de saú de que atu am
no com ba te à Co vid-19, em São Luís,
com o in tui to de vi a bi li zar hos pe da- 
gem pa ra aque les que es tão na li nha
de fren te da pan de mia, mas não têm
con di ções de cus te ar diá ri as em ho tel
e es tão com re ceio de vol tar pa ra ca sa
e con ta mi nar seus fa mi li a res.

Já ade ri ram à cam pa nha os de pu ta- 
dos es ta du ais Ro ber to Cos ta (MDB),
Ri car do Ri os (PDT), Clei de Cou ti nho
(PDT), Wen dell La ges (PMN), Car li- 
nhos Flo rên cio (PC doB), Mi cal Da- 
mas ce no (PTB), He le na Du ai li be (So- 
li da ri e da de), Glal bert Cu trim (PDT),
An dreia Re zen de (DEM), Fer nan do
Pes soa (So li da ri e da de), Pa rá Fi guei re- 
do (PSL), Thai za Hor te gal (PP), Ra fa el
Lei toa (PDT), Mar cos Cal das  (PTB) e
Zé Gen til (PRB). Além de les, tam bém
apoi am a ini ci a ti va o se na dor We ver- 
ton Ro cha (PDT) e os de pu ta dos fe de- 
rais Jus ce li no Fi lho (DEM), Gil Cu trim
(PDT) e  Pe dro Lu cas Fer nan des
(PTB), bem co mo o ve re a dor Os mar
Fi lho (PDT).

O mo vi men to, in ti tu la do “Aco lhen- 
do He róis”, tem co mo ob je ti vo fa ci li- 
tar mi ni ma men te a vi da des ses pro fis- 
si o nais que es tão mais ex pos tos ao
ris co de con ta mi na ção.

Se gun do Othe li no Ne to, ini ci a ti va
se me lhan te já es tá sen do de sen vol vi- 
da em Im pe ra triz, sob a li de ran ça do

de pu ta do Mar co Au ré lio (PC doB), em
par ce ria com a As so ci a ção Co mer ci al
do mu ni cí pio, en tre ou tros par cei ros,
que se mo bi li za ram pa ra aju dar os
pro fis si o nais da saú de da Re gião To- 
can ti na, nes te mo men to crí ti co da
pan de mia.

“Re sol ve mos, tam bém, tra zer es sa
ini ci a ti va pa ra São Luís, co mo uma
for ma de es ten der a mão a es ses pro- 
fis si o nais que es tão na li nha de fren te
cui dan do das pes so as aco me ti das pe- 
la Co vid-19 e que es tão com re ceio de
vol tar pa ra ca sa e con ta mi nar os seus
fa mi li a res. Em mui tos ca sos, há pro- 
fis si o nais que não têm con di ções de
pa gar um ho tel pa ra que pos sam fi car
em iso la men to.

 Por is so, o de pu ta do Ne to Evan ge- 
lis ta e eu, com al guns ami gos, es ta- 
mos li de ran do es se mo vi men to pa ra
que es ses pro fis si o nais pos sam fi car
hos pe da dos em um ho tel da ci da de e,
as sim, te nham mais tran qui li da de pa- 
ra con ti nu ar cui dan do das pes so as”,
ex pli cou o che fe do Le gis la ti vo Es ta- 
du al.

O de pu ta do Ne to Evan ge lis ta fri sou
que os pro fis si o nais da saú de são ver- 
da dei ros guer rei ros nes ta ba ta lha
con tra o no vo co ro na ví rus e, por is so,
me re cem to da a aten ção e au xí lio ne- 
ces sá ri os. “Além de pre ser var a vi da de
se res hu ma nos e a mis são do pro fis si- 
o nal, es ta mos con tri buin do com a
ma nu ten ção dos pos tos de tra ba lho
no se tor ho te lei ro, que foi bas tan te
afe ta do pe la cri se do co ro na ví rus”,
com ple tou o par la men tar.

 
Uma ala do ho tel Soft Win já foi re- 

ser va da pa ra aco mo dar os pro fis si o- 
nais de saú de que es te jam tra ba lhan-
do em re gi me de plan tão nos se to res
hos pi ta la res de clí ni ca mé di ca ou de
UTI das uni da des que abri ram lei tos
es pe cí fi cos pa ra aten der a ca sos de
Co vid-19. A aco mo da ção in clui ca fé
da ma nhã, a ser en tre gue nos quar tos
do ho tel.

Os in te res sa dos de ve rão so li ci tar a
au to ri za ção de in gres so na aco mo da- 
ção pe lo e-mail mo vi men to a co lhen- 
dohe rois@gmail.com. Se rá en vi a do
um for mu lá rio que de ve rá ser pre en- 
chi do com in for ma ções pes so ais, as- 
sim co mo lo cal de tra ba lho, ho rá rio
do plan tão e te le fo ne pa ra con ta to.
Obe de ci dos to dos os cri té ri os, a hos- 
pe da gem se rá au to ri za da pe lo pra zo
de 30 di as, po den do ser pror ro ga do,
de pen den do da gra vi da de da si tu a- 
ção.

“É com es ta ação so li dá ria que nós
pre ten de mos dar a nos sa hu mil de co- 
la bo ra ção pa ra os pro fis si o nais de
saú de que es tão cui dan do das pes so- 
as do Ma ra nhão. 

To dos que quei ram aju dar po de rão
co la bo rar nes sa gran de cor ren te pa ra
apoi ar aque les que mais pre ci sam
des se au xí lio. 

En fa ti zo que é ab so lu ta men te vo- 
lun tá ria a do a ção dos que quei ram se
unir a es sa re de de so li da ri e da de”, fi-
na li zou Othe li no Ne to.

CAMPANHAS

Profissões regulamentadas e igrejas “Juntos para Ajudar”
Com pro me ti dos em con tri buir pa- 

ra o bem-es tar da po pu la ção ma ra- 
nhen se du ran te o atu al mo men to de
cri se so ci al e econô mi ca pro vo ca da
pe la pan de mia da CO VID-19, o Con- 
se lho das Pro fis sões Re gu la men ta das
do Es ta do do Ma ra nhão (CON SE- 
LHÃO) e as igre jas Ca tó li ca, As sem- 
bleia de Deus, Ad ven tis ta do 7º Dia –
na Mis são Nor des te Ma ra nhão, Ad- 
ven tis ta do 7º Dia – As so ci a ção Ma ra- 
nhen se, Ba tis ta Lu do vi cen se e Luz pa- 
ra os Po vos lan ça ram na ma nhã de
ho je, 01/05, a Cam pa nha “Jun tos pa ra
Aju dar”.

A cam pa nha te rá iní cio no pró xi mo
dia 04 de maio, por meio de ar re ca da- 
ção vir tu al pe lo si te (www.va qui- 
nha.com.br), e tem por ob je ti vo ar re- 
ca dar ces tas bá si cas que se rão do a das
pa ra fa mí li as que se en con tram em
es ta do de vul ne ra bi li da de nes se mo- 
men to de iso la men to so ci al.

“En ten de mos que nes se mo men to
é obri ga ção de to dos con tri buir com
aque les que es tão pre ci san do ain da
mais de apoio. As sim, em uma reu- 
nião do Con se lhão, sur giu a ideia de
con vi dar as igre jas pa ra par ti ci par
des ta ação, ten do em vis ta o ca rá ter
hu ma ni tá rio que lhes é pe cu li ar e por
to do tra ba lho so li dá rio e de apoio que
já pres tam à po pu la ção ca ren te de
nos so Es ta do”, ex pli cou Thi a go Di az,
que pre si de o Con se lho das Pro fis sões
Re gu la men ta das do Es ta do do Ma ra- 
nhão.

Di az ex pli cou ain da que, em fun- 
ção do ‘lock down’ (blo queio to tal) que
se rá de cla ra do nos pró xi mos di as em
São Luís, a cam pa nha se rá ini ci a da
por meio do pe di do de con tri bui ção
em qua tro mu ni cí pi os da Re gião Me- 
tro po li ta na de São Luís. “A ideia ini ci al
era a ar re ca da ção de ces tas bá si cas di- 
re ta men te na se de das igre jas e dos
res pec ti vos con se lhos de clas se que

in te gram o Con se lhão, mas, em fun- 
ção da de cre ta ção do ‘lock down’ pe la
Jus ti ça, ex cep ci o nal men te, uti li za re- 
mos a fer ra men ta de do a ção vir tu al
du ran te os dez di as de va li da ção do
blo queio to tal das ati vi da des na gran- 
de ilha. Es pe ra mos con tar com o
apoio e sen si bi li da de de to dos nes se
mo men to”, dis se.

Pre sen te na reu nião que de fi niu a
ela bo ra ção da Cam pa nha “Jun tos pra
Aju dar” o ar ce bis po de São Luís, Dom
Be li sá rio, co lo cou a Igre ja Ca tó li ca à
dis po si ção. “A Igre ja Ca tó li ca es tá dis- 
po ní vel, tan to as pes so as, quan to a lo- 
gís ti ca. 

En ten de mos que a ar ti cu la ção é
im por tan te e a ini ci a ti va é ex ce len te,
pois, de fa to, a si tu a ção não es tá fá cil
pa ra mui tas pes so as e há uma des pro- 
por ção enor me en tre as ne ces si da des
e aqui lo que nós po de mos ofe re cer.
Mas va mos fa zer o que é pos sí vel”, in- 
for mou.

O Pas tor Elié zer, pre si den te na Pri- 
mei ra Igre ja Ba tis ta de São Luís, tam- 
bém de mons trou in te res se em apoi ar
a cam pa nha e pa ra be ni zou o Con se- 
lhão. “O Con se lho de Clas ses do Ma- 
ra nhão es tá pre o cu pa do com o bem-
es tar da so ci e da de, prin ci pal men te
com as pes so as que mais pre ci sam.
Há mui tas fa mí li as vi ven do de fei ra e
de tra ba lho que não po dem re a li zar
ago ra. 

Por con ta dis so, nos sa igre ja tem si- 
do bas tan te so li ci ta da e, in fe liz men te,
não con se gui mos aju dar to das as fa- 
mí li as, mas es ta mos pron tos pa ra en- 
ga jar ao la do da OAB e dos de mais
Con se lhos de Clas se nes ta ini ci a ti va”,
de cla rou o Pas tor.

O pre si den te do Con se lho Re gi o nal
de Ad mi nis tra ção do Ma ra nhão
(CRA-MA) e vi ce-pre si den te do Con- 

se lhão, Sa mu el Me lo Ju ni or, en fa ti zou
a im por tân cia da Cam pa nha e do mo-
men to. “Acre di ta mos que te mos a
mis são de co la bo rar nes te mo men to
de pan de mia. As en ti da des de clas se
tem um pa pel so ci al mui to gran de e
ago ra é ho ra de unir mos as for ças em
prol da co mu ni da de que pre ci sa de
apoio”, fi na li zou.

Cri a do no ano pas sa do com o ob je-
ti vo de pro mo ver a har mo nia, a in te- 
gra ção ins ti tu ci o nal e a de fe sa dos in- 
te res ses da po pu la ção e das clas ses
pro fis si o nais vin cu la das aos Con se- 
lhos Re gi o nais e Or dens das Pro fis- 
sões Re gu la men ta das com se de no
Es ta do do Ma ra nhão, o Con se lhão do
Ma ra nhão reú ne 14 Con se lhos de
Clas se que re pre sen tam em tor no de
120 mil pes so as no Ma ra nhão.

O Con se lhão do Ma ra nhão es pe ra
con tar com o apoio de to dos os veí cu- 
los de co mu ni ca ção do Es ta do e tam- 
bém dos em pre sá ri os e de mais en ti-
da des no apoio à Cam pa nha “Jun tos
pra Aju dar” co mo for ma de po der aju-
dar o mai or nú me ro de pes so as.

Par ti ci pa ram da vi de o con fe rên cia
re a li za da ho je, 01 de maio, além do
pre si den te do Con se lhão, Thi a go Di-
az; o vi ce-pre si den te, Sa mu el Me lo Ju-
ni or; o Se cre tá rio Is ma el Ve ras; o pre- 
si den te do CREA, Nel son Ca val can te;
o pre si den te do CO RE CON, Fred nan
San tos; o re pre sen tan te do Con se lho
de Con ta bi li da de, Sér gio Mu ri lo; o re- 
pre sen tan te do Con se lho Re gi o nal
dos Téc ni cos In dus tri ais da Se gun da
Re gião-CRT-02, Jor ge Luiz Ser ra Co e-
lho; o Pre si den te da Igre ja Ad ven tis ta
pa ra a Re gião Nor des te do Ma ra nhão,
Sa mu el  Bas tos; o De pu ta do Fe de ral e
re pre sen tan te da Igre ja As sem bleia de
Deus, Pas tor Gildenemyr; e o re pre-
sen tan te da As so ci a ção Ma ra nhen se
da Igre ja Ad ven tis ta pa ra o Nor te do
Ma ra nhão, Fer nan do Jú ni or.
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Re a ção a al tu ra (1)

Re a ção a al tu ra (2)

Re a ção a al tu ra (3)

“A fo me é mui to gran de”.

Co mo as sim?

Aten di men to

Lock down con tra o
co lap so

Até sex ta-fei ra, dia 1º, o Bra sil era o 10º país com mais ca sos e o
oi ta vo em to tal de mor tos no mun do de acor do com o pai nel da
Uni ver si da de Johns Hop kins. Já no do min go, o país tor nou-se o
9º, ao atin gir 101.147 ca sos con fir ma dos e 7.025 mil mor tes. No
mes mo do min go, o Bra sil já ha via ul tra pas sa do o to tal de ca sos e
de ví ti mas da Chi na, on de vi vem mais de 1,4 bi lhão de pes so as.
Dan do pas sos tão rá pi dos, o Bra sil é for te can di da to a tor nar-se
em pou cos di as o epi cen tro mun di al da pan de mia do co ro na ví- 
rus.

Ain da as sim, com hos pi tais lo ta dos, pes so as mor ren do às cen- 
te nas e o ca os ins ta la do em vá ri os es ta dos, o pre si den te da Re pú- 
bli ca Jair Bol so na ro es que ce a po si ção de lí der na ci o nal pa ra en- 
con trar-se com ma ni fes tan tes apoi a do res, de ex tre ma di rei ta, que
de fen di am, no va men te, o fe cha men to do Con gres so, do Ju di ciá- 
rio e a apli ca ção de um no vo AI-5, com Jair Bol so na ro à fren te.
Uma ati tu de ob tu sa, des ne ces sá ria, po li ti ca men te atre vi da e des- 
com pro me ti da com a si tu a ção sa ni tá ria de ses pe ra do ra pa ra pro- 
fis si o nais de Saú de, das fa mí li as dos in fec ta dos e dos mi lha res de
mor tos pe la co vid-19.

Aque le ato po lí ti co re per cu tiu no mun do to do. O pre si den te
vol tou a mi ni mi zar as mor tes da co vid-19 e acu sar os go ver na do- 
res de res pon sá veis por elas, co mo se ele não fos se o che fe do go- 
ver no. Seus apoi a do res, co mo se sen tis sem ava li za dos pe lo pre si- 
den te, ata ca ram jor na lis tas pe lo sim ples fa to de es ta rem à ser vi ço
da im pren sa, qua se di a ri a men te in sul ta da pe lo che fe do Pla nal to.
Co mo se po der ver, o país es tá lon ge de uma voz de co man do na
pan de mia, en quan to a vi o lên cia ga nha for ça con tra go ver na do- 
res. Em São Pau lo, João Do ria, a es po sa Bia Do ria os fi lhos do ca sal
fo ram a ser ame a ça do, obri gan do-o a pas sar o ca so à Po lí cia.

No Ma ra nhão, co me ça vi go rar ho je, nos qua tro mu ni cí pi os da
Ilha Upa on-Açu – São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e
Ra po sa – o lock down, es ta be le ci do pe la Jus ti ça e re gu la men ta do
pe lo go ver na dor Flá vio Di no, no mes mo do min go pas sa do. É o
pri mei ro es ta do a ado tar a me di da ex tre ma, com exi gên cia de de- 
cla ra ção pa ra trân si to de pes so as, além de im por mul tas pa ra
quem sair de ca sa in jus ti fi ca da men te. Co mo o nú me ro de in fec ta- 
dos e mor tes con ti nua cres cen do além das ex pec ta ti vas, o go ver- 
no te me o cor rer o mes mo co lap so no sis te ma de saú de, co mo
che gou o Es ta do do Ama zo nas.

Em no ta, on tem, o Mi nis tro da De fe sa des car tou apoi ar qual- 
quer me di da an ti de mo crá ti ca e gol pis ta. “Ma ri nha, Exér ci to e
For ça Aé rea são or ga nis mos de Es ta do, que con si de ram a in de- 
pen dên cia e a har mo nia en tre os Po de res im pres cin dí veis pa ra a
go ver na bi li da de do País”.

Uma res pos ta que os bra si lei ros aguar da vam. No do min go, ao
par ti ci par da ma ni fes ta ção de apoi a do res ex tre mis tas, que pe dia
fe cha men to do Con gres so e do Ju di ciá rio, com gol pe, Jair Bol so- 
na ro sol tou es ta: “As For ças Ar ma das es tão do nos sa la do”.

O mi nis tro da De fe sa Fer nan do Aze ve do e Sil va afir mou que as
For ças Ar ma das têm o “com pro mis so” de es ta rem “sem pre ao la- 
do da lei, da or dem, da de mo cra cia e da li ber da de”. E foi en fá ti co
so bre a im pren sa: “Qual quer agres são a pro fis si o nais de im pren sa
é ina cei tá vel”.

 

Vo lun tá ri os ar re ga çam as man gas pa ra dar con ta de uma de- 
man da cres cen te por ali men tos nas ca pi tais do país. Mui tos bus- 
cam aju da ba ten do de por ta em por ta.

 
Dou glas Mar tins, o juiz que de cre tou o lock down na Ilha

de São Luís, re la tou on tem, que tem so fri do ame a ças
de mor te e agres são, por re des so ci ais. “As pes so as tem

o di rei to de cri ti car, mas não tem o di rei to de di zer que
vão me ma tar e me agre dir”.

 
O mi nis tro Luiz Ro ber to Bar ros, fu tu ro pre si den te do

TSE, dis se on tem, em ví de o con fe rên cia com a AMB,
que as elei ções de ou tu bro cor rem ris co re al. “É in dis- 

far çá vel, de que se pos sa vir a ter que adiá-las”.
 
Há um cli ma de aler ta glo bal em re la ção ao Bra sil: da- 

dos di vul ga dos pe lo Cen tro de Pre ven ção e Con tro le
de Do en ças da Eu ro pa in di cam que o país já é quar to

com mai or nú me ro de ca sos re gis tra dos por co vid-19
nos úl ti mos 14 di as.

No twit ter, o go ver na dor Flá vio Di no in da gou: “Bra sil aci ma de
to dos? Ban dei ra dos Es ta dos Uni dos em pu nha da na ram pa do Pa- 
lá cio do Pla nal to?”. Uma fo to de Jair Bol so na ro di an te das ban dei- 
ras ame ri ca nas e do Bra sil, do min go pas sa do.

O pre fei to Edi val do Jú ni or anun ci ou par ce ria com o Hos pi tal
Uni ver si tá rio pe la qual dis po ni bi li za aten di men to por te le fo ne
pa ra pes so as com sín dro mes gri pais. Pro fis si o nais de saú de es tão
à dis po si ção pa ra ti rar dú vi das e dar ori en ta ções ca so o pa ci en te
pre ci se. Fal tou o nu me ro.

São Luís, terça-feira, 5 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), CNPJ 03.650.060/0001-48, torna 

público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município de São José de 

Ribamar, a Licença Prévia – LP n° 011/2020 (Reforma e recuperação estrutural do píer e ponto de 
acesso do Cais de São José de Ribamar), conforme Processo SEMAM n° 204/2020.
 

São Luís, 01 de maio de 2020.

Eduardo de Carvalho Lago Filho
Presidente da EMAP

ESTADO DO MARANHÃO
      EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEINC

COMUNICADO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. O Município de Benedito Leite, Estado da Maranhão, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, Chamada Pública n° 
001/2020, tendo como objeto aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, atendendo a Lei nº 11.947/2009, Resolução/FNDE/-
CD n° 026/2013 e Resolução/CD/FNDE nº4, de 02 de abril de 2015. O Edital estabelecendo as 
condições e demais informações necessárias à participação poderá ser retirado na Comissão 
Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. A documen-
tação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até às 09h00 horas do dia 
08/06/2020, no endereço acima. A sessão pública de julgamento dos documentos e propostas 
será no dia 08 de junho de 2020, às 09h00 (nove) horas, no endereço acima. Benedito Leite, 
30 de abril de 2020.  Frank James Rodrigues Lustosa - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2020 – SRP. O Município de 
Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 004/2020 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preço para 
eventual e futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de uniformes, fardamentos, 
mochilas e camisetas para atender todas as unidades da Prefeitura Municipal de Benedito Leite – MA, 
conforme Termo de Referência. Com abertura prevista para às 08h00 (oito horas) do dia 07 de maio de 
2020, fica adiada para o dia 19 de maio de 2020, às 08h00 (oito horas), LOCAL - Sala da Comissão Permanen-
te de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.-
ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço 
acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 30 de abril 
de 2020. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2020 – SRP. O Município de 
Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,  licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 005/2020 - SRP, do tipo menor preço por lote, tendo por OBJETO: Registro de Preço para 
eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames laboratoriais 
e análises clínicas, bem como serviços de diagnóstico por imagem para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Benedito Leite-MA, conforme Termo de Referência. Com abertura prevista para às 
11h00 (onze horas) do dia 07 de maio de 2020, fica adiada para o dia 19 de maio de 2020, às 11h00 (onze 
horas). LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito 
Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de 
expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como no site da 
Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamen-
te. Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@g-
mail.com.  Benedito Leite/MA, 30 de abril de 2020. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 – SRP. O Município de 
Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimentos 
determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiaria-
mente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
006/2020 - SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de Preço para eventual e futura 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimentos de peças destinadas a 
manutenção preventiva, corretiva dos automóveis, caminhões e máquinas pesadas, pertencentes ao 
Município de Benedito Leite/MA, conforme Termo de Referência. Com abertura prevista para às 14h00 
(catorze horas) do dia 07 de maio de 2020, fica adiada para o dia 19 de maio de 2020, às 14h00 (catorze 
horas).  LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, 03, Centro, Benedito 
Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de 
expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como no site da 
Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. 
Informações adicionais no endereço acima ou através do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.-
com.  Benedito Leite/MA, 30 de abril de 2020. Ramon Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2020 – SRP. O Município de 
Benedito Leite(MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados 
que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 009/2017 aplicando-se também os procedimen-
tos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 08h30 (oito horas e trinta 
minutos) do dia 20 de maio de 2020, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2020 - SRP, do 
tipo menor preço por lote, tendo por OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar do 
Município de Benedito Leite/MA. LOCAL - Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 07 de 
Setembro, 03, Centro, Benedito Leite/MA. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos dias de expediente das 08h00min às 12h00min, na Comissão Permanen-
te de Licitação - CPL, bem como no site da Prefeitura Municipal: www.beneditoleite.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou através 
do fone: (89) 3544-7075 ou e-mail: cplb.leite@gmail.com.  Benedito Leite/MA, 30 de abril de 2020. Ramon 
Carvalho de Barros – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.096.218/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/-
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor 
Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de Registro de Preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado para as 
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ABERTURA: 15 de maio de 2020, às 
09h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro, 
Buriticupu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São 
Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no 
e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. 30 de abril de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ 
Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/-
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor 
Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de registro de preço para futura 
e eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de enxoval para recém-nascidos 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA. ABERTURA: 15 de maio de 
2020, às 11h00min, Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, 
Centro, Buriticupu – MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), 
Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 
ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. 30 de abril de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ 
Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/-
MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Presencial, do tipo Menor 
Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de registro de preços para 
eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas 
secretarias Municipais de Buriticupu/Ma. ABERTURA: 15 de maio de 2020, às 15h00min, Sala de sessões 
da Comissão de Licitações localizada na Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, sendo 
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, 
Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticu-
pu2016@gmail.com. 30 de abril de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Peritoró/MA, Através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, Instituída pela Portaria 001-A/2020 de 03 de Janeiro de 2020, torna público que no 
dia 21 de maio de 2020, às 08:00h, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, 
tipo menor preço Global, tendo por objeto a Contratação de Empresa para Execução de 
Obra de Pavimentação de Vias Públicas no Município de Peritoró/MA, Conforme Discrimi-
nação Detalhada no Plano de Trabalho e Projeto Básico. O Edital se encontra a disposição 
dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Rua da Prata, 
S/N, Centro, Peritoró/MA, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consulta-
do gratuitamente ou obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais). BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e demais 
normas atinentes à espécie. Peritoró/MA, 30 de Abril de 2020, José Ribamar Aguiar 
Medeiros - Presidente da CPL.

ALTERAÇÃO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS 2020 – 
SINDICATO DOSSERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA.

Considerando a liminar concedida pela Drª Maria da Conceição Meirelles Mendes, da 4ª Vara do 
Trabalho de São Luís, no Processo nº 0016352-54.2020.5.16.0004, que prorroga o mandato da 
atual Diretoria do Sindjus-MA por quarenta e cinco dias, contados a partir de 06/05/2020 e valida 
todos os atos desta Comissão Eleitoral; Considerando que, em decorrência da decisão judicial  
que prorroga o mandado da atual Diretoria do sindicato por quarenta e cinco dias, as Eleições 
Gerais do Sindjus-MA devem ocorrer neste período, a Comissão Eleitoral DECIDE: fica designado, 
através do presente Edital, o dia 09 de junho de 2020, terça-feira, no horário das 08 (oito) horas às 
17 (dezessete) horas, em todas as Comarcas do Estado do Maranhão, as Eleições Gerais para a 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Conselho de Representantes do 
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, para o mandato do triênio 
2020/2023.

          São Luís/MA, 04 de maio de 2020.
Emanoel Jansen Rodrigues

Presidente da Comissão Eleitoral do SINDJUS-MA

O JORNAL 
MAIS ACESSADO
DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

MP-MA aciona governo e cobra 
transparência sobre  coronavírus
A ACP tem por objetivo obter um provimento jurisdicional para 
obrigar o governo do estado a comprovar quais medidas vêm sendo 
adotadas e os valores recebidos para o tratamento da doença

N
o último domingo (3), o Mi-
nistério Público do Mara-
nhão (MP-MA), por meio 
do promotor de Defesa do 

Idoso, José Augusto Cutrim, elaborou 
uma Ação Civil Pública contra o go-
verno do Maranhão cobrando trans-
parência quanto aos recursos que o 
estado tem recebido para que sejam 
aplicados no combate da pandemia 
do novo coronavírus.

A ACP tem por objetivo obter um 
provimento jurisdicional para obri-
gar o governo do estado a comprovar 
quais medidas vêm sendo adotadas e 
os valores recebidos para o tratamen-
to da doença.

“A demonstrar e comprovar, com 
total transparência, mediante a 
veiculação de informações claras e 
atualizadas, por todos os meios de 
comunicação de massa, tais como: 
pronunciamentos, jornais, revistas, 
televisão, rádio, sítios da internet, re-
des sociais, etc;, as medidas efetiva-
mente adotadas e valores financeiros 
recebidos e despendidos de repasses 
da União, emendas parlamentares e 
doações privadas, gastos no enfrenta-
mento da pandemia ocasionada pela 
propagação do coronavírus, diante 
das inúmeras denúncias de óbitos, 
em especial de pessoas idosas, por 
falta de atendimento, equipamentos 
de proteção individual, leitos de UTI, 
respiradores, testes, exames, medica-
mentos, e demais materiais usados no 
combate a Covid-19�.

Diz parte do documento

De acordo com o promotor, a falta 
planejamento adequado para o en-
frentamento da pandemia e a rápida 
elevação dos casos de Covid-19 no 
estado, tem contribuído para para 
o colapso do sistema público e pri-
vado de saúde em São Luís. “Não só 
por desobediência da população às 
medidas de prevenção, mas por ine-
ficiência do Poder Público Estadu-
al”, afirma.

José Augusto Cutrim fala também 
que as informações divulgadas são 
destoantes da realidade e há subno-
tificação dos casos, uma vez que nem 
todas as pessoas com sintomas conse-
guem atendimento ou fazer o exame, 
por falta de testes suficientes, além

A título de exemplo, só nessa últi-
ma semana a 1ª Promotoria de Justi-
ça na Defesa da Pessoa Idosa recebeu 
casos de jovens idosos com sintomas 
de COVID-19 que evoluíram a óbito, 
devido a ausência de leitos de UTI dis-
poníveis para internação.

Ainda segundo o documento, o 
promotor destaca que com base nos 
dados oficiais, o Governo Federal já 
repassou ao Maranhão mais de R$ 
276 milhões para ajudar no comba-
te a pandemia no estado.

“Só o Governo Federal repassou a 
todo Estado do Maranhão, para fins 
de de custeio das ações de enfrenta-
mento do coronavírus, o total exato de 
R$ 276.873,566,10 (duzentos e setenta 
e seis milhões, oitocentos e setenta e 
três mil, quinhentos e sessenta e seis 
reais e dez centavos)“.

O promotor pede que seja aplica-
da uma multa diária no valor de R$ 
10 mil reais em caso de descumpri-
mento judicial e pede ainda auditoria 
tanto do Tribunal de Contas do Esta-
do do Maranhão, quanto da Contro-
ladoria Geral da União sobre os gas-
tos realizados.

À reportagem de O Imparcial, a 
assessoria de comunicação do go-
verno informou que não recebeu 
nenhum contato sobre a ação por 
parte do órgão e que disponibiliza 
todas as informações a respeito dos 
dados do coronavírus por meio da 
Secretaria Estadual de Saúde. Con-
fira na íntegra:

A Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) informa que o Governo do Ma-
ranhão não foi intimado desta ação, e 
que recebe a notícia com estranheza, 
considerando que todas as informa-
ções relativas a gastos, às políticas e 
medidas executadas no âmbito da saú-
de durante a pandemia, estão dispo-
níveis no site da Secretaria de Estado 
da Saúde. Inclusive, o Maranhão foi 
reconhecido como um dos Estados que 
tem atuado com mais transparência 
na divulgação de informações rela-
tivas às providências adotadas neste 
período, pela Open Knowledge Brasil 
(OKBR), organização sem fins lucrati-
vos que semanalmente afere o índice 
de transparência sobre a Covid-19.

Por fim, reitera que é de causar 
perplexidade uma ação pedindo in-
formações que já constam em sítios 
públicos.
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Data para alerta à população sobre a importância de se usar adequadamente o
medicamento e ressalta os riscos à saúde causados pela automedicação

MEDIDAS PREVENTIVAS

Automedicação em
tempos de pandemia
PATRÍCIA CUNHA

A
Co vid-19 não tem re mé dio 
ain da, não tem va ci na, e as 
me di das pre ven ti vas mais re- 
co men da das são a hi gi e ni za- 

ção fre quen te das mãos e o iso la men- 
to. Po rém, com o cres cen te con tá gio e 
o sur gi men to de no vos ca sos em to do 
o país, cres ce tam bém a prá ti ca da au- 
to me di ca ção pre ven ti va ou de tra ta- 
men to da Co vid-19 sem a pres cri ção 
de um pro fis si o nal da área. A au to me- 
di ca ção é con train di ca da por mé di- 
cos e es pe ci a lis tas da área de saú de, e 
is so es tá mais la ten te ago ra no en fren- 
ta men to à pan de mia de co ro na ví rus.

A da ta de ho je, 5 de maio, foi es co- 
lhi da pa ra en cam par a pre o cu pa ção 
das au to ri da des sa ni tá ri as com a au- 
to me di ca ção e os re ais ris cos em bu ti- 
dos no  uso in dis cri mi na do de me di- 
ca men tos. No Ma ra nhão, o Dia do 
Uso Ra ci o nal de Me di ca men tos, uma 
cam pa nha do Con se lho Re gi o nal de 
Far má cia do Es ta do do Ma ra nhão 
(CRF-MA), mar ca o ca len dá rio so bre a 
im por tân cia do te ma, prin ci pal men- 
te, nes te mo men to de en fren ta men to 
à pan de mia do co ro na ví rus. “A cam- 
pa nha vi sa cons ci en ti zar a po pu la ção 
de que a in for ma ção é o nos so me lhor 
ali a do. Po rém, pa ra is so, é es sen ci al 
con so li dar es sas in for ma ções cor re tas 
e com um pro fis si o nal ca pa ci ta do (o 
far ma cêu ti co) pa ra pres tar es sas in- 
for ma ções con fiá veis, ba se a das em 
evi dên ci as, a res pei to da Co vid-19”, 
in for mou a Profª Drª Gi zel li San tos 
Lou ren ço Cou ti nho, Pre si den te do 
CRF-MA.

Os far ma cêu ti cos são os pro fis si o- 
nais da saú de mais aces sí veis à po pu- 
la ção. Por exi gên cia le gal, to da far má-

A AUTOMEDICAÇÃO É CONTRAINDICADA POR MÉDICOS E ESPECIALISTAS DA ÁREA 

DIVULGAÇÃO

cia é obri ga da a ter a pre sen ça do far- 
ma cêu ti co du ran te to do o seu pe río do 
de fun ci o na men to. “As far má ci as, pe- 
la quan ti da de e fa ci li da de de aces so, 
tem si do ho je, na mai o ria das ve zes, o 
pri mei ro lo cal que a po pu la ção pro- 
cu ra quan do co me ça a sen tir al gu ma 
coi sa e o far ma cêu ti co com com pe- 
tên cia e dis po ni bi li da de é o pro fis si o- 
nal da li nha de fren te que fre quen te- 
men te se tor na a pri mei ra pos si bi li da- 
de de aces so ao cui da do em saú de. As- 
sim, pa ci en tes po ten ci al men te in fec- 
ta dos ou com ou tras en fer mi da des 
po de rão pro cu rar aten di men to em 
far má ci as quer se jam pú bli cas ou pri- 
va das. Fren te à pan de mia, a atu a ção 
des tes pro fis si o nais de ve ter su as 
ações or ga ni za das de for ma a co la bo- 
rar com o res tan te do sis te ma de saú- 
de, re du zin do a so bre car ga das uni da- 
des pú bli cas e pri va das”, dis se Gi zel li 
San tos.

Des de que fo ram di vul ga das as me- 
di das de dis tan ci a men to, os es ta be le- 

ci men tos ti ve ram que se adap tar ra pi- 
da men te as nor mas de bi os se gu ran ça 
di an te da pan de mia. Mas se gun do Gi- 
zel li, mui tos não en ten dem. “Ain da te- 
mos que con ver sar com al gu mas pes-
so as, ex pli car a im por tân cia de usar 
EPIs, ál co ol em gel ou até a im por tân- 
cia de se la var as mãos.  Te mos que en-
ten der que pre ci sa mos cum prir es sas 
me di das de pro te ção não ape nas por 
nós, mas tam bém pa ra pro te ção dos 
nos sos pa ren tes e ami gos”, dis se.

A cam pa nha vi sa 

cons ci en ti zar a 

po pu la ção de que a 

in for ma ção é o nos so 

me lhor ali a do

Uso irracional ou inadequado é o problema

De acor do com a Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de, en ten de-se que há
uso ra ci o nal de me di ca men to quan do
pa ci en tes re ce bem me di ca men tos
pa ra su as con di ções clí ni cas em do ses
ade qua das às su as ne ces si da des in di- 
vi du ais, por um pe río do ade qua do e
ao me nor cus to pa ra si e pa ra a co mu- 
ni da de.

O uso ir ra ci o nal ou ina de qua do de
me di ca men tos é um dos mai o res pro- 
ble mas em ní vel mun di al. Exem plos
de uso ir ra ci o nal de me di ca men tos
in clu em: uso de mui tos me di ca men- 
tos por pa ci en te (po li far ma cia); uso
ina de qua do de an ti mi cro bi a nos,
mui tas ve zes em do sa gem ina de qua- 
da, pa ra in fec ções não bac te ri a nas;
ex ces so de uso de in je ções quan do
for mu la ções orais se ria mais apro pri- 
a do; fal ta de pres cri ção de acor do
com as di re tri zes clí ni cas; au to me di- 
ca ção ina pro pri a da, mui tas ve zes me- 
di ca men tos pres cri tos; não ade rên cia
aos re gi mes de do sa gem.

A au to me di ca ção é um há bi to da
po pu la ção bra si lei ra que es tá en rai za- 
do. Uma prá ti ca bas tan te co mum tan- 
to com me di ca men tos quan to com
re mé di os na tu rais, in de pen den te de
es co la ri da de, clas se so ci al ou gê ne ro.
Po rém, os efei tos que a au to me di ca- 
ção po dem tra zer ao or ga nis mo e os

trans tor nos à saú de pre ci sam ser con- 
si de ra dos. “Sem pre que ocor re a au to- 
me di ca ção, exis tem ris cos po ten ci ais
de re a ções ad ver sas que são um im- 
por tan te pro ble ma pa ra a área de saú- 
de, pois po dem acar re tar so fri men to
e/ou pi o ra da qua li da de de vi da, per- 
da da con fi an ça no tra ta men to, ne- 
ces si da de de exa mes di ag nós ti cos e
tra ta men tos adi ci o nais e di fi cul da des
no ma ne jo de di fe ren tes con di ções
clí ni cas, além de au men to de cus tos,
nú me ro de hos pi ta li za ção, tem po de
per ma nên cia no hos pi tal e even tu al- 
men te mor ta li da de. Ain da, seu apa re- 
ci men to po de re pre sen tar a ne ces si- 
da de de se usar mais me di ca men tos,
não só pa ra o tra ta men to de re a ção
ad ver sa em si, mas co mo con sequên- 
cia de di ag nós ti cos equi vo ca dos”,
aler tou Gi zel li.

Se gun do a dou to ra, o uso ina de- 
qua do de subs tân ci as e até mes mo
dro gas con si de ra das “sim ples” pe la
po pu la ção, co mo os me di ca men tos
de ven da li vre, tais co mo anal gé si cos,
po dem cau sar: re a ções de hi per sen si- 
bi li da de; re sis tên cia bac te ri a na; es tí- 
mu lo pa ra a pro du ção de an ti cor pos
sem a de vi da ne ces si da de; de pen dên- 
cia do me di ca men to sem a pre ci são
re al; he mor ra gi as di ges ti vas e etc.
Além dis so, o alí vio mo men tâ neo dos
sin to mas po de mas ca rar a do en ça re- 
al, po den do agra var mais ain da o qua- 
dro do pa ci en te.

O Con se lho aler ta a po pu la ção so-
bre es se pe río do atí pi co que es ta mos
vi ven do de pan de mia. “O no vo co ro- 
na ví rus es tá pro vo can do mu dan ças
sig ni fi ca ti vas no com por ta men to das
pes so as e au men tan do a au to me di ca- 
ção. Is so in clui tam bém a au to me di- 
ca ção e o uso de al guns anal gé si cos e
an ti-in fla ma tó ri os pa ra com ba ter fe- 
bre e sin to mas de gri pes e res fri a dos.
Nós lem bra mos que me di ca men tos
que apre sen tam, na mai o ria dos ca- 
sos, re a ções ad ver sas, po dem pro vo- 
car da nos ir re pa rá veis à saú de da pes- 
soa. Por is so, to do uso de me di ca men- 
tos se ja ele qual for de ve ser fei to sob a
ori en ta ção de um pro fis si o nal de saú-
de es pe ci a li za do, no ca so de far ma- 
cêu ti co ou mé di co”, aler ta.

O no vo co ro na ví rus es tá

pro vo can do mu dan ças

sig ni fi ca ti vas no

com por ta men to das

pes so as e au men tan do a

au to me di ca ção

DA RE DA ÇÃO

MATHEUS WER NECK

SÃO LUÍS

Juiz relata ameaças
após decretar lockdonw

AS AMEAÇAS FORAM FEITAS DESDE A ÚLTIMA QUINTA-FEIRA

DIVULGAÇÃO

O juiz que de cre tou lock down na Ilha de São Luís re la- 
tou on tem, du ran te uma en tre vis ta a uma rá dio lo cal,
que es tá re ce ben do ame a ças de mor te após o de cre to.
Dou glas de Me lo Mar tins afir mou que as ame a ças es tão
sen do fei tas em su as re des so ci ais des de a úl ti ma quin ta
(30). “Olhem o grau de fal ta de ci vi li da de, as pes so as não
tem mais um equi lí brio, elas não sa bem mais dis cor dar
da de ci são. Eu acho que o juiz es tá er ra do, eu acho que
ela é in cons ti tu ci o nal e fe re o di rei to de ir e vir das pes- 
so as e que fe re a ques tão dos po de res, eu não con cor do
que fe re, mas eu con cor do com o di rei to que elas tem de
cri ti car. As pes so as tem o di rei to de cri ti car, mas não tem
o di rei to de di zer que vão me ma tar, o di rei to de di zer
que vão me ba ter e que vão me agre dir. Um gru po de
pes so as ab so lu ta men te in to le ran tes, elas se quer sa bem
mais co mo cri ti car al guém sem ofen der. Em que mun do
nós vi ve mos?”, afir mou.

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão e a po lí cia fo ram
aci o na dos pe lo ma gis tra do. Ain da se gun do Dou glas
Mar tins, es sas mes mas pes so as que co me tem es sas
atro ci da des são as mes mas que vão às ru as e de pois pro- 
cu ram os hos pi tais, in fec ta dos com co ro na ví rus. “Es sa
mes ma in dis ci pli na que faz uma pes soa di zer que vai
ma tar o juiz por uma de ci são é a mes ma que faz as pes- 
so as saí rem na rua ape sar da or dem de que é pa ra ela
não sair nas ru as e es sa pes soa mor re de pois. En tão va- 
mos dei xar es sa va ga pa ra uns que não te ve a op ção de
fi car em ca sa por que tem gen te que es tá na rua por que
não tem op ção e tra ba lha na re de de saú de, em far má- 
cia, em se gu ran ça pri va da e tra ba lha na im pren sa”,
des ta cou Dou glas Mar tins.

JOÃO LISBOA

Suspeito de abusar de
três crianças é preso

OS CRIMES FORAM DESCOBERTOS APÓS UMA VÍTIMA RELATAR

DIVULGAÇÃO 

Um ho mem de 45 anos foi pre so sus pei to de abu sar
se xu al men te de três ga ro tas, de 8, 5 e 4 anos. Ele tra ba- 
lha va co mo va quei ro no po vo a do de Bom Lu gar, no mu- 
ni cí pio de João Lis boa, ci da de dis tan te cer ca de 638 km
da ca pi tal ma ra nhen se.

Se gun do in for ma ções po li ci ais, os abu sos ocor re ram
após os fa mi li a res de uma das cri an ças te rem ido a fa- 
zen da do sus pei to pa ra cum prir a qua ren te na do no vo
co ro na ví rus.

Os cri mes fo ram des co ber tos após a me ni na de 8
anos re la tar aos pais os es tu pros. Ela fa lou que o ho mem
ofe re cia ba las pa ra atrair as cri an ças e en tão abu sar se- 
xu al men te de las.

Ain da se gun do a po lí cia, ao ser pre so, o sus pei to não
ne gou os cri mes. Ele foi apre sen ta do no Plan tão Cen tral
da Po lí cia Ci vil em Im pe ra triz, e au tu a do pe lo cri me de
es tu pro de vul ne rá vel. Na ma nhã de on tem, se gun da-
fei ra (4), foi le va do pa ra Uni da de Pri si o nal de Im pe ra- 
triz, on de fi ca rá à dis po si ção da Jus ti ça.

São Luís, terça-feira, 5 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo cada ano, no mês de aniversário,
em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa

Ma dei ra ir re gu lar

Man da do de pri são aber to

FGTS DE ANIVERSÁRIO

Saque para nascidos
em março e abril

O
s tra ba lha do res nas ci dos 
em mar ço e abril que ade ri- 
ram ao sa que-ani ver sá rio 
do Fun do de Ga ran tia do 

Tem po de Ser vi ço (FGTS) po dem ter 
aces so ao di nhei ro. O va lor es ta rá dis- 
po ní vel até 11 de maio, con for me a es- 
co lha do tra ba lha dor.

Es sa mo da li da de per mi te a re ti ra da 
de par te do sal do de qual quer con ta 
ati va ou ina ti va do fun do a ca da ano, 
no mês de ani ver sá rio, em tro ca de 
não re ce ber par te do que tem di rei to 
em ca so de de mis são sem jus ta cau- 
sa. O pa ga men to é fei to con for me cro- 
no gra ma por mês de nas ci men to. Os 
tra ba lha do res nas ci dos em ja nei ro e 
fe ve rei ro re ce be ram os va lo res no mês 
pas sa do.

Os va lo res fi cam dis po ní veis pa ra 
sa que até o úl ti mo dia útil do se gun do 
mês sub se quen te ao da aqui si ção do 
di rei to de sa que. Por exem plo: se a da- 
ta de ani ver sá rio for dia 10 de se tem- 
bro, o tra ba lha dor te rá de 1 de se tem- 
bro a 30 de no vem bro pa ra efe tu ar o 
sa que. Ca so o tra ba lha dor não sa que 
o re cur so até es sa da ta, ele vol ta au to- 
ma ti ca men te pa ra a sua con ta no 
FGTS.

O va lor a ser li be ra do va ria con for- 
me o sal do de ca da con ta em no me do 
tra ba lha dor. Além de um per cen tu al, 
ele re ce be rá um adi ci o nal fi xo, con- 
for me o to tal na con ta. O va lor a ser 
sa ca do va ria de 50% do sal do sem par- 
ce la adi ci o nal, pa ra con tas de até R$ 
500, a 5% do sal do e adi ci o nal de R$ 
2,9 mil pa ra con tas com mais de R$ 20 
mil.

Ao re ti rar uma par ce la do FGTS a 
ca da ano, o tra ba lha dor dei xa rá de re- 
ce ber o va lor de po si ta do pe la em pre- 
sa ca so se ja de mi ti do sem jus ta cau sa. 
O pa ga men to da mul ta de 40% nes sas

Co mo sa car

O VALOR ESTARÁ DISPONÍVEL ATÉ 11 DE MAIO, CONFORME A ESCOLHA DO TRABALHADOR

si tu a ções es tá man ti do. As de mais 
pos si bi li da des de sa que do FGTS – co- 
mo com pra de imó veis, apo sen ta do- 
ria e do en ças gra ves – não são afe ta- 
das pe lo sa que-ani ver sá rio. O pra zo 
de ade são ao sa que-ani ver sá rio co- 
me çou em ja nei ro. Ao op tar pe la mo- 
da li da de, o tra ba lha dor te ve de es co- 
lher a da ta em que o va lor es te ja dis- 
po ní vel: 1º ou 10º dia do mês de ani- 
ver sá rio. Quem es co lheu o 10º dia re- 
ti ra rá o di nhei ro com ju ros e atu a li za- 

ção mo ne tá ria so bre o mês do sa que.

As re ti ra das po dem ser fei tas nas 
ca sas lo té ri cas e ter mi nais de au to a-
ten di men to pa ra quem tem se nha do 
Car tão Ci da dão. Quem tem Car tão Ci- 
da dão e se nha po de sa car nos cor res- 
pon den tes Cai xa Aqui, ca so es ses es-
ta be le ci men tos es te jam au to ri za dos a 
abrir. Bas ta apre sen tar do cu men to de 
iden ti fi ca ção.

BALSAS

PRF apreende madeira com documentação irregular

A CARRETA E A CARGA FORAM ENCAMINHADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE BALSAS

PRF

A gen tes da Po li cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF) re a li za ram na ma nhã do
úl ti mo do min go (3) mais uma apre en- 
são de ma dei ra ser ra da na BR-230, em
Bal sas, sul do es ta do do Ma ra nhão. A
apre en são de 36m³ se so ma a ou tras
du as, ocor ri das dois di as an tes no
mes mo lo cal.

Se gun do in for ma ções po li ci ais, a
equi pe da PRF fis ca li za va no km 404,
quan do abor dou uma com bi na ção de
veí cu los, tra ci o na da por um
Ford/Car go 2042 At, cor bran ca e re- 
bo que Re cru sul Srfp, cor bran ca.

Se gun do a PRF, ao so li ci tar a do cu- 

men ta ção pes so al e da car ga trans- 
por ta da, foi ob ser va do que a a car ga
se tra ta va de 36m³ de ma dei ra ser ra- 
da, sem li cen ça am bi en tal vá li da.

No de cor rer das ati vi da des po li ci- 
ais, pro ce deu a apre en são: 36.0 m³ de
ma dei ra ser ra da mis ta. 

Di an te das in for ma ções ob ti das foi
cons ta ta da, a prin cí pio, ocor rên cia de
trans por tar, ad qui rir, ven der, ma dei- 
ra, le nha, car vão ve ge tal sem li cen ça
vá li da.

A car re ta e a car ga fo ram en ca mi- 
nha dos pa ra a Se cre ta ria Mu ni ci pal
do Meio am bi en te de Bal sas. Foi la- 
vra do um Ter mo Cir cuns tan ci a do de
Ocor rên cia em des fa vor do con du tor,

in for mou a po lí cia.
Dois di as an tes, ou tra equi pe PRF

apre en deu du as car re tas que trans- 
por ta vam cer ca de 40m³ ca da uma.

Ao re a li zar con sul ta ao no me do
con du tor, a PRF cons ta tou um man-
da do de pri são cí vel em aber to em
des fa vor do mo to ris ta. 

O MP, que diz res pei to a não pa ga- 
men to de pen são ali men tí cia, foi ex- 
pe di do no dia 03 de mar ço de 2019
com da ta de va li da de até o dia 03 de
se tem bro de 2020.

Di an te do ex pos to o con du zi do foi
en tre gue na Po lí cia Ci vil em Bal sas.

DA RE DA ÇÃO

DOS CORREIOS

Inscrições para Jovem
Aprendiz prorrogadas

ESTUDANTES  AGORA PODEM SE INSCREVER ATÉ O DIA 29

As ins cri ções pa ra o Pro gra ma Jo vem Apren diz dos
Cor rei os 2020 fo ram pror ro ga das. Es tu dan tes de to do o
país que te nham en tre 14 e 22 anos de ida de com ple tos e
cur sem, no mí ni mo, o 6º ano do En si no Fun da men tal,
ago ra po dem se ins cre ver até o dia 29 de maio.

Até o mo men to, mais de 386 mil can di da tos se ca das- 
tra ram pa ra con cor rer às va gas do pro gra ma. No en tan- 
to, mui tos in te res sa dos ma ni fes ta ram di fi cul da des em
ob ter a au ten ti ca ção ou emis são de do cu men tos ne ces- 
sá ri os à par ti ci pa ção no pro ces so se le ti vo, em fun ção
das res tri ções de aten di men to, por par te de car tó ri os e
ór gãos pú bli cos, nes se mo men to de con tin gên cia de vi- 
do à CO VID-19. Com a pror ro ga ção, se rá pos sí vel apri- 
mo rar o pro ces so em al gu mas lo ca li da des.

Co mo par ti ci par – O edi tal de 2020 con tem pla um to- 
tal de 4.462 va gas, das quais 815 des ti nam-se a ne gros e
par dos, e 660 a pes so as com de fi ci ên cia. Os jo vens se le- 
ci o na dos te rão uma jor na da se ma nal de 20 ho ras e re ce- 
be rão o sa lá rio mí ni mo-ho ra, que em va lo res to tais, pe- 
lo pi so na ci o nal, cor res pon de a até R$ 490,83 men sais –
além de va le-trans por te, va le-re fei ção ou ali men ta ção e
uni for me.

Mais de ta lhes so bre o Jo vem Apren diz dos Cor rei os
2020 no si te da em pre sa (http://www2.cor rei os.com.br/).

SOLIDARIEDADE

Famílias  recebem
cestas básicas

MAIS DE 14 TONELADAS DE ALIMENTOS FORAM DISTRIBUÍDOS 

Pa ra au xi li ar os de sa bri ga dos das en chen tes que afe- 
ta ram mui tas ci da des no in te ri or do Ma ra nhão nos úl ti- 
mos di as, em pre sas co mo a Equa to ri al Ma ra nhão se
mo bi li za ram pa ra aten der as ne ces si da des mais ur gen- 
tes da po pu la ção.

Quem es te ve em si tu a ção si mi lar fo ram os mo ra do res
de Tri zi de la do Va le que tam bém fo ram atin gi dos pe las
for tes chu vas.

As ci da des de Pin da ré Mi rim e Ni na Ro dri gues tam- 
bém fo ram con tem pla das com 500 ces tas bá si cas.

Ao to do, 14 to ne la das de ali men tos fo ram dis tri buí- 
das nas ci da des lo ca li za das na re gião cen tro do Es ta do.
A exe cu ti va de Re la ci o na men to com o Cli en te da Equa- 
to ri al Ma ra nhão, Lai se Ra be lo, des ta ca as ações fei tas
nos mo men tos mais crí ti cos dos ala ga men tos em prol
da se gu ran ça das pes so as. “Es pe ra mos que es ses ali- 
men tos con tem plem as fa mí li as que nes se mo men to
ne ces si tam de uma aten ção di fe ren ci a da. Es sa par ce ria
com os mu ni cí pi os fez com que nós pre zás se mos tam- 
bém pe la se gu ran ça da po pu la ção, fa zen do o des li ga- 
men to das áre as afe ta das”, res sal ta.

É im por tan te des ta car tam bém que a Equa to ri al Ma- 
ra nhão pres ta um ser vi ço es sen ci al pa ra a po pu la ção
ma ra nhen se e, que se tor na mais in dis pen sá vel nes se
mo men to de pre ven ção e ori en ta ção pa ra não sair de
ca sa. Pa ra re for çar es te cui da do, to dos os co la bo ra do res
es tão cum prin do as me di das re co men da das a fim de
evi tar a dis se mi na ção da Co vid-19 prin ci pal men te pa ra
ga ran tir a má xi ma con ti nui da de e qua li da de da ener gia
elé tri ca pa ra os 2,5 mi lhões de cli en tes no Ma ra nhão.

São Luís, terça-feira, 5 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Saiba como vai
funcionar o 
lockdown na Ilha
CIDADES 5

Confira a opinião
de especialistas
de áreas diversas
POLÍTICA 3

Supermercados
vão funcionar 
durante lockdown
CIDADES 5

EFEITO DA PANDEMIA 

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/483693

Capital e interior 

R$ 2,00
Outros estados 

R$ 4,00São Luís, 5 de maio de 2020  Terça-feira. Nº 20.853

É BLOQUEIO TOTAL A PARTIR 
DE HOJE NA GRANDE SÃO LUÍS

Medida visa conter o aumento de casos da Covid-19 e aliviar leitos hospitalares, principalmente
de UTIs, nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. 

CIDADES 5
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Depois de determinar a decreta-
ção de lockdown na Ilha de São
Luís, o juiz Douglas Martins de-
verá decidir um novo pedido do
Ministério Público relacionado
à gestão estadual: numa ação civil
pública protocolada no fim de se-
mana na Vara de Interesses Difu-
sos e Coletivos de São Luís, o pro-
motor de Justiça da Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim, co-
brando que o Governo do Mara-
nhão seja obrigado “a demonstrar
e comprovar, com total transpa-
rência, […] as medidas efetiva-
mente adotadas e valores finan-
ceiros recebidos e despendidos
de repasses da União, emendas
parlamentares e doações priva-
das, gastos no enfrentamento da
pandemia ocasionada pela pro-
pagação do coronavírus”.

O representante do MP deci-
diu processar o Estado em virtude
de inúmeras denúncias de óbitos,
em especial de pessoas idosas,
por falta de atendimento, equi-
pamentos de proteção individual,
leitos de UTI, respiradores, testes,
exames, medicamentos, e demais
materiais usados no combate a
Covid-19.

Promessas
Na ação, Cutrim destaca que
houvepromessas de aparelha-
mento do sistema de saúde es-
tadual que não se concretizaram,
“ou foram pífias”. Ele relata ter
recebido denúncias de idosos
que morreram por falta de leitos
de UTI na rede pública, e de pro-
fissionais de saúde que traba-
lham sem equipamentos de pro-
teção adequados.

Para o promotor, o fato de a
Justiça ter precisado mandar que
o governo decretasse o lockdown
é “prova maior da incompetência

e inoperância do Governo Esta-
dual no combate ao avanço do
novo coronavírus”.

Augusto Cutrim também cobra
divulgação mais clara de como
estão sendo gastos os recursos fe-
derais que já foram enviados ao
Maranhão – com publicização de
contratos – e da destinação de
equipamentos como respirado-
res, por exemplo. Ele solicita,
ainda, mais detalhes sobre a tes-
tagem, da população.�

MPMA vai à Justiça contra
governo por transparência
Promotor Augusto Cutrim solicita à Justiça, em caráter de urgência, que obrigue o governo estadual a
demonstrar e comprovar “com total transparência” valores financeiros recebidos e gastos na crise sanitária

BRASÍLIA

Advogados do ex-ministro da Jus-
tiça Sergio Moro afirmaram ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) que
abrem mão do sigilo do depoimento
prestado por Moro à Polícia Federal
no último , 2.

O depoimento foi colhido no in-
quérito que apura suposta interfe-
rência política do presidente Jair Bol-
sonaro na autonomia da PF, baseado
em declarações públicas de Moro.

No documento, a defesa do ex-
ministro diz que "não se opõe à pu-
blicidade dos atos praticados nestes
autos", em referência ao depoi-
mento e a futuras medidas. Segundo

os advogados, a ideia é evitar a di-
vulgação de "trechos isolados" com
"interpretações dissociadas de todo
o contexto das declarações".

A equipe que defende Moro no
caso diz, ainda, considerar que todos
os "fatos relevantes" do inquérito
são de interesse público.

"[...] Considerando que a im-
prensa, no exercício do seu legítimo
e democrático papel de informar a
sociedade, vem divulgando trechos
isolados do depoimento prestado
pelo Requerente em data de 02 de
maio de 2020, esta Defesa, com in-
tuito de evitar interpretações disso-
ciadas de todo o contexto das de-
clarações”. �

Advogados disseram considerar os fatos postos 
no depoimento relevantes para a sociedade

Defesa de Moro abre
mão de sigilo do 
depoimento do ex-juiz

MPMA entrou com ação civil pública pedindo dados sobre os recursos já aplicados no combate à Covid-19

TJ apurará ameaças de morte a
juiz após decisão sobre lockdown
A O Estado, Tribunal de Justiça do Maranhão informou que vai aguardar formalização de denúncia de ameaça
de morte contra o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas Martins, para iniciar apuração do caso

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) in-
formou ontem a O Es-
tado, por meio da sua

assessoria de imprensa, que
aguarda a formalização de de-
núncia antes de começar a apurar
relato de ameaça de morte sofrida
pelo juiz Douglas de Melo Martins.

Titular da Vara de Interesses Di-
fusos e Coletivos de São Luís, o
magistrado é o autor do despacho
que determinou ao Governo do
Maranhão a decretação de blo-
queio total (lockdown) na Região

Metropolitana da capital mara-
nhense a partir de hoje. Ele disse
ter começado a receber ameaças
após proferir a decisão.

As ameaças foram reveladas
pelo magistrado durante entre-

vista ao programa Acorda Mara-
nhão, da Rádio Mirante AM, na
manhã de ontem. Segundo ele, os
ataques foram feitos em seus per-
fis nas redes sociais.

“Tem gente ameaçando me
bater nas ruas, tem gente me
ameaçando de morte. As pessoas
não respeitam, as pessoas acham
que podem, só porque o juiz pro-
feriu uma decisão, dizer que vão
me matar, como tem aparecido.
Basta você abrir o meu Instagram
e você vai ver lá: uns dizendo que
vão me bater e outros que vão me

matar, porque não concordam
com a minha decisão”, destacou.

De acordo com Douglas Mar-
tins, falta equilíbrio e civilidade a
essas pessoas. 

“As pessoas não tem mais um
equilíbrio, elas não sabem mais
discordar da decisão. ‘Eu acho que
o juiz está errado’, ‘eu acho que ela
[a decisão] é inconstitucional e
fere o direito de ir e vir das pes-
soas e que fere a questão dos po-
deres’. Eu não concordo que fere,
mas eu concordo com o direito
que elas têm de criticar. As pes-

soas têm o direito de criticar, mas
não têm o direito de dizer que vão
me matar, o direito de dizer que
vão me bater e que vão me agre-
dir”, completou.

O juiz afirmou que todas as
ameaças já foram relatadas ao Tri-
bunal de Justiça e serão apuradas
pelo Judiciário.

“Eu já encaminhei essas de-
núncias ao setor de segurança do
Tribunal e eles já estão tomando
providências muito eficaz em re-
lação a isso. Eu estou absoluta-
mente tranquilo, não estou preo-

cupado nem um pouco com essas
ameaças. Não é que não esteja
preocupado, mas eu estou me
sentindo absolutamente seguro
não estou com medo. A segurança
do Tribunal está cuidando desse
aspecto, a própria polícia está cui-
dando disso, apurando as res-
ponsabilidades de quem fez essas
ameaças para providências cabí-
veis”, concluiu.

Crítica
Em um vídeo divulgado nas redes
sociais, o deputado estadual Yglé-
sio Moyses (Pros) criticou a forma
como se decidiu implantar o lock-
down na capital.

Segundo ele, o ideal é que hou-
vesse uma ampla campanha de
informação antes da determina-
ção do bloqueio.

"Lockdown correto começa

com informação. Cabe ao gover-
nador e prefeitos dizer à popula-
ção como vai ser feito o fecha-
mento, apresentar o planejamento
das ações e o plano de contingên-
cia, que engloba ação policial
coordenada", disse o parlamentar.

Para ele ao atender "à solicita-
ção do Ministério Público e do
sindicato dos hospitais também”,
o juiz Douglas Martins gerou pâ-
nico na população - o que se com-
provou com a corrida de mora-
dores aos supermercados no fim
de semana.

"Gerou desorganização e  incer-
tezas; e o chamado efeito despedida.
Se eu não sei como vai ser minha
vida daqui a dez dias, eu vou para
aglomeração, vou me despedir das
pessoas, eu vou estar muito mais
próximo de outras pessoas que
podem transmitir”, avaliou. �

Douglas Martins concedeu liminar ao MP obrigando governo do Maranhão a decretar lockdown na Ilha de SL

MAIS

Decreto com medidas a serem adotadas a partir de hoje foi
editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no último
domingo, 3. O decreto estabeleceu que ficam mantidas até
o dia 14 de maio, as decisões anteriormente definidas no
documento 35.731, de 11 de abril, que dispõe sobre as
regras de funcionamento das atividades econômicas no
Maranhão, em razão dos casos de infecção por Covid-19.
Assim, continuam suspensas as atividades comerciais e
serviços não essenciais nos municípios da Grande São Luís.

Lockdown

SAIBA MAIS

O senador Roberto Rocha (PSDB) fez cobrança ao
governo do Maranhão sobre a transparência na
aplicação dos recursos enviados para o combate a
Covid-19. Nas suas redes sociais, o tucano disse que
o governo federal enviou cerca de R$ 277 milhões ao
Maranhão. Deste valor, parte foi para o governo
estadual e outra parte para os municípios. Os valores
são exclusivos para ações de combate a Covid-19.

Valores

Divulgação

Divulgação

Ataques contra o
juiz foram feitos
em redes sociais

Lockdown passa a
valer a partir de

hoje, na Ilha de SL



A
partir de hoje, a Região
Metropolitana (São
Luís, São José de Riba-
mar, Raposa e Paço do

Lumiar) está em bloqueio total
(lockdown). Na última sexta-feira,
1º, o governador do Estado, Flá-
vio Dino (PCdoB) anunciou que
cumpriria a decisão do Poder Ju-
diciário de estabelecer bloqueio
e assinou decreto detalhando a
medida no domingo, 3. Pelo do-
cumento, a duração do lockdown
é até o dia 14 de maio.

A medida visa conter o au-
mento de casos da Covid-19 na
região e aliviar os leitos hospita-
lares, principalmente das UTIs,
na Região Metropolitana de São
Luís. O decreto do Governo do
Estado permite o funcionamento
apenas de serviços essenciais.

O que é o lockdown?
Diferentemente do isolamento so-
cial, o lockdown significa Bloqueio
Total, e é um endurecimento das
medidas que já vinham sendo re-
forçadas pelo Governo e pelas Pre-
feituras. É uma determinação mais
contundente por parte do Estado
e significa que, no caso do Mara-
nhão, a população das quatro ci-
dades afetadas não pode sair de
casa, sob pena de prisão por expor
a perigo a vida ou saúde de outrem
ou desobediência.

A decisão foi tomada após a no-
tificação de ocupação de 100%
dos leitos de UTI da rede estadual
na Região Metropolitana de São
Luís no dia 28 de abril, de acordo
com boletim da Secretária de Es-
tado da Saúde (SES). Com a en-
trega de mais leitos na mesma se-
mana, a taxa sofreu flutuação,
caindo para 79,87% logo no dia se-
guinte, 29, mas subindo gradati-
vamente, alcançando 98,14% no
dia 3 de maio. No dia 29, um hos-
pital privado de São Luís também
informou saturação nos leitos para
Covid-19, e enviou pedido de lock-
down para o Governo Estadual.

Além da alta taxa de ocupação
dos leitos de UTI, nas últimas se-
manas tem ocorrido um grande
número de aglomeração em
casas lotéricas e agências bancá-
ria devido aos saques do Auxílio
Emergencial, e em outros pontos
da cidade, como a Rua Grande,
que foi bloqueada por determi-
nação do Governo do Estado, na
última quinta-feira, 30.

cidade@mirante.com.br
São Luís, Terça-feira, 5 de maio de 2020

CRM/MA estabelece
recomendações para
tratamento da Covid-19

Em  CIDADES 6

Saiba como vai funcionar 
o lockdown na Grande Ilha
Decreto informa que bloqueio total vai prevalecer até dia 14 de maio; decisão foi tomada após a ocupação 
de 100% dos leitos de UTI da rede estadual na Região Metropolitana de São Luís no dia 28 de abril

Nenhum supermercado ou estabe-
lecimento que comercialize ali-
mentos fechará as portas na Região
Metropolitana de São Luís. Isso é o
que estabelecem os documentos
do Poder Judiciário e do Governo do
Maranhão, publicados quinta-feira
(30 de abril) e domingo (3 de maio),
respectivamente. Desde então, o
que mais se viu foi gente preocupa-
da com o abastecimento das des-
pensas e armários de casa.

A corrida aos supermercados,
naquele primeiro momento, foi par-
te motivada pelo fechamento das
lojas no feriado do Dia do Trabalho
(1° de maio), e parte ocasionada pe-

la interpretação equivocada de al-
gumas pessoas sobre o que vem a
ser o lockdown em si. "Não precisa
preocupação nem correria aos su-
permercados. Não vamos fechar,
porque somos um serviço essencial,
e nem vai faltar estoque. Desde o
início desse período crítico no Bra-
sil e no mundo, nós alinhamos com
as indústrias e com outros fornece-
dores uma forte estratégia de for-
necimento dos produtos para abas-
tecimento das lojas, em especial, no
que se refere aos ítens da cesta bá-
sica e produtos hortifrutigranjeiros",
assegura Ilson Mateus, presidente
do Grupo Mateus.

Essenciais
Por serem essenciais na manuten-
ção da vida, os supermercados
continuarão abertos, nos mesmos
horários em que já funcionam ro-
tineiramente. Nas lojas do Grupo
Mateus, as medidas de higiene, que
já são efetivas, serão intensificadas.
Outras determinações também já
são cumpridas, como o acesso de
uma só pessoa por família (salvo
exceções) e a disponibilização de
metade dos carrinhos, cestas e va-
gas de estacionamento; tudo para
garantir que não haja aglomeração.
Por enquanto, só o que não irá fun-
cionar dentro do Mateus Super-

mercados é o Eletro Mateus, cuja
operação não é considerada um
serviço essencial.

Listinha de compras
Entre os clientes, há dois tipos
bem claros de perfis de consumi-
dores: aqueles que querem esto-
car alimentos por acharem que os
supermercados fecharão as portas,
e aqueles que querem comprar um
volume um pouco maior que o
usual para evitar ao máximo sair de
casa. “Para o primeiro caso, basta
o entendimento correto do cená-
rio. Já para o segundo, que aliás é
uma linha de raciocínio bastante

lógica, o ideal é fazer um levanta-
mento do que se tem em casa e do
que se vai realmente precisar em
um período de tempo específico
(em uma semana, por exemplo).
Com isso, é só fazer uma lista para
evitar esquecimentos e, também,
para dar mais celeridade ao mo-
mento das compras em si”, sugere
Diego Henrique, mestre em Eco-
nomia da Estácio São Luís.

Além da lista de compras, o es-
pecialista recomenda que os con-
sumidores façam um cruzamento
entre duas informações cruciais: é
preciso ver o que tem no armário e
o que tem no bolso. “Não adianta
querer comprar o máximo de pro-
dutos de uma só vez, porque oca-
sionalmente algo vai acabar ou pe-
recer e você vai precisar voltar a
comprar. Além disso, é preciso cal-
cular muito bem os gastos com a ali-
mentação, para evitar problemas fi-
nanceiros”, alerta Diego Henrique.�

Supermercados vão funcionar
durante o bloqueio total na Ilha

Paulo Soares

COMO O LOCKDOWN VAI FUNCIONAR
Segundo o Decreto nº 35.7849, do dia 3 de maio de 2020, apenas serviços
considerados essências têm a permissão para se manter funcionando. Eles
são:

� Serviços de entrega (delivery) e retirada no estabelecimento mantidos por
restaurantes, lanchonetes e congêneres;
� Produção e comercialização de alimentos, produtos de limpeza e de
higiene pessoal em supermercados, mercados, feiras, quitandas e
estabelecimentos congêneres;
� Assistência médico-hospitalar, como hospitais, clínicas, laboratórios e
demais estabelecimentos de saúde;
� Distribuição e a comercialização de medicamentos e de material médico-
hospitalar;
� Serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água, como serviços
de captação e tratamento de esgoto e lixo;
� Serviços relativos à geração, transmissão, distribuição e comercialização
de energia elétrica, gás e combustíveis;
� Serviços funerários;
� Serviços de telecomunicações, serviços postais e internet;
� Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
� Segurança privada, como serviços de manutenção, segurança,
conservação, cuidado e limpeza em ambientes privados de qualquer natureza;
� Serviços de comunicação social;
� Fiscalização ambiental e de defesa do consumidor, como fiscalização
sobre alimentos e produtos de origem animal e vegetal;
� Locais de apoio para o trabalho dos caminhoneiros, como, por exemplo
restaurantes e pontos de parada e descanso;
� Distribuição e a comercialização de álcool em gel, como serviços de
lavanderia;
� Clínicas, consultórios e hospitais veterinários para consultas e
procedimentos de urgência e emergência;

� Borracharias, oficinas e serviços de manutenção e reparação de veículos;
� Bancos, lotéricas e demais correspondentes bancários (respeitando
protocolos já divulgados de higienização e distanciamento entre pessoas).

Atividades internas das instituições de ensino também poderão ocorrer, mas
apenas se estiverem visando à preparação de aulas para transmissão via
internet, assim como atividades internas dos escritórios de contabilidade e
advocacia, pois é vedado qualquer tipo de atendimento presencial, mesmo
que com hora marcada.
Em relação ao transporte e movimentação de pessoas, fica proibida a saída de
suas residências a não ser que seja para a compra de alimentos ou
medicamentos. As entradas para a Grande Ilha serão barradas, assim como as
rodovias MA-201, MA-202, MA-203 e MA-204. As viagens de Ferry-Boat
foram reduzidas a quatro por dia, sendo duas Cujupe – São Luís, e duas São
Luís – Cujupe.
A passagem tanto por terra, quanto por barco, será liberada apenas para
ambulâncias; viaturas policiais; profissionais da saúde em deslocamento,
exclusivamente para desempenho de sua atividade, devidamente
comprovado; veículos destinados ao transporte de pacientes que realizam ou
irão realizar tratamento de saúde fora de seu domicilio; caminhões e veículos
a serviço das atividades essenciais.
O aeroporto e as ferrovias de São Luís vão permanecer abertos apenas para
transporte de cargas e dos portos, bem como das empresas que a eles
prestem serviços. As indústrias só poderão funcionar aquelas que atuem em
turnos ininterruptos ou as que atuem no setor de alimentos, bebidas e
produtos de higiene e limpeza. Também foi determinado a suspensão de
todas as obras públicas e privadas, exceto as relativas as áreas da saúde,
segurança pública, sistema penitenciário e saneamento.
Também foi decretado que as prefeituras terão que diminui os pontos de
ônibus nos municípios e fiscalizar a movimentação de pessoas e veículos
privados em vias públicas.

DELIVERY

Quem preferir ficar em casa
pode contar com o app Super
para fazer as compras. Com
poucos cliques, os clientes
escolhem os produtos que
desejam, fazem o pagamento
e, depois, recebem a
mercearia. Por meio do
aplicativo, os clientes podem
comprar o que necessitam e
receber as compras em casa
ou optar pela retirada no
próprio local. O app “Super”
pode ser baixado nas lojas
de aplicativos de celulares e
tablets gratuitamente. Para
ver a lista completa das lojas
que contam com o serviço,
basta acessar o link:
https://www.grupomateus.c
om.br/lojas-com-app-
super/.  

POLÍCIA 
vai garantir que

bloqueio seja
cumprido; só

serviços essenciais
funcionarão
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O papel das Forças Armadas

O fim de semana foi marcado por
manifestações consideradas antidemocráticas
já que há pedidos constantes para intervenção

no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal
Federal (STF). E para isto, manifestantes e políticos
vem citando as Forças Armadas como forma de
garantir “o que determina a Constituição”.

Sobre as manifestações e as citações insistentes
sobre o papel das Forças Armadas na democracia, o
ex-presidente José Sarney (MDB) fez um
comentário em nota, ontem. Ele lembrou da
participação dos
militares no texto da
Constituição, em 1988.
Na época, Sarney que
coordenou a transição
para a democracia no
Brasil.

“Como Presidente da
República que fez a
transição democrática,
coordenei com os líderes da Assembleia
Constituinte e os comandantes militares o texto em
que a Constituição dá às Forças Armadas a
incumbência de ‘garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem’”.

E devido a todo o contexto que levou ao texto da
Constituição, ainda de acordo com o ex-presidente,
não há ameaças à democracia por parte das Forças
Armadas.

“Sob a égide desses princípios, como tenho dito
várias vezes, não há hipótese de qualquer ameaça à
democracia”, disse José Sarney.

•O relator do processo, desembargador Tyrone Silva, votou pela improcedência do
processo.
•Tyrone Silva foi acompanhado pelos juízes José Gonçalo, Gustavo Villas Boas e La-
vínia Coelho.
• Votaram divergindo do relator e, logo, pela cassação, os juízes Ronaldo Castro Des-
terro e Bruno Duailibe.

E MAIS

Sarney, como o
presidente da época
da transição, falou
sobre o papel das
Forças Armadas

Imprensa
O ex-presidente da República, na mesma nota, se solidarizou com os

profissionais da imprensa que foram agredidos durante manifestação em
Brasília.

Segundo José Sarney, os atos foram uma agressão brutal à liberdade de
imprensa.

“Quero declarar minha total solidariedade aos jornalistas que foram
vítimas de brutal agressão, em atentado contra a liberdade de imprensa”.

Ameaças
O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas Martins, afir-

mou ontem que vem sofrendo ameaças de morte.
Os motivos, segundo revelou o magistrado em entrevista à Mirante AM,

foi a decisão obrigando o governo estadual a decretar o lockdown na Ilha
de São Luís.

As ameaças estão sendo feitas, segundo o juiz Douglas Martins, por
meio de suas redes sociais.

Apuração
Sobre as ameaças, o Tribunal de Justiça do Maranhão garantiu que vai

aguardar a formalização da denúncia de Douglas Martins.
Após isso, o Tribunal deve iniciar a apuração sobre as ameaças de mor-

te contra o titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
Até o fechamento da coluna, a Associação dos Magistrados do Mara-

nhão (AMMA) ainda não havia se manifestado sobre o que denunciou
Douglas Martins.

Farpas
A troca de partido feita pelo deputado estadual Felipe dos Pneus ain-

da rende polêmica. O parlamentar deixou o PRTB e ingressou no Repu-
blicanos.

A novidade no caso é que Felipe dos Pneus gravou vídeo acusando o
presidente estadual de seu ex-partido, Jairzinho Filho, de tentativa de ex-
torsão.

Jairzinho Filho entrou com ação na Justiça requerendo o mandato de
Felipe dos Pneus, acusando-o de infidelidade partidária ao deixar o PRTB
e se filiar ao Republicanos.

Opinião
Especialistas ouvidos por O Estado concordam que o lockdown é uma

medida necessária para o momento da crise sanitária na Ilha de São Luís.
No entanto, eles lembram que medidas para impactar menos a socie-

dade e a economia deveriam ter sido pensadas.
No caso jurídico,  há o argumento de que a decisão judicial, que deter-

minou ao governo que decretasse o lockdown, é inconstitucional.

Livre
Maioria da Corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão

entendeu que o deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos) não co-
meteu crimes eleitorais em 2018.

Duarte era alvo de ação do Ministério Público Eleitoral que o acusava
de abuso de poder político pelo uso do Procon em seu favor nas eleições
para deputado estadual.

O processo contra o deputado chegou a entrar em pauta na sessão re-
mota do mês passado, mas o julgamento foi suspenso devido a proble-
mas técnicos na transmissão por videoconferência.

DE OLHO

é o valor da verba enviada pela União ao
governo do Maranhão e também aos
municípios do estado.

R$ 277milhões

Isolamento, que partiu de decisão judicial considerada inconstitucional por
especialista ouvido por O Estado, pode agravar crise econômica nos municípios

CARLA LIMA
Editora de  Política

H
oje, oficialmente, São
Luís, Raposa, São José de
Ribamar e Paço do Lu-
miar estão em lockdown,

um isolamento total obrigatório. São
as primeiras cidades do Brasil neste
sistema de restrições mais duras.
Serão 10 dias conforme está pre-
visto em decisão judicial que de-
terminou ao Governo do Maranhão
a decretar o lockdown. O novo co-
ronavírus na ilha de São Luís cau-
sará mudanças que passam pela
decisão judicial até as questões so-
ciais e econômicas, conforme
apontam especialistas ouvidos por
O Estado.

O jornal ouviu especialistas em
áreas distintas para dimensionar
o lockdown para as cidades da ilha
de São Luís. Há uma decisão judi-
cial vista com desconfiança por
haver o que os juristas chamam de
“ativismo judicial”, a  paralisação de
uma economia que tem como um
dos pilares o emprego informal e
uma sociedade que carece de um
sistema de saúde adequado e uma
assistência social digna.

Sobre a decisão judicial, o pro-
curador do Estado e conselheiro fe-
deral da Ordem dos Advogados do
Brasil, Daniel Blume, que é a favor
do lockdown, acredita que seja in-
constitucional. Segundo ele, é com-
petência do Poder Executivo e não
do Judiciário decretar o lockdown.

“É inconstitucional porque fere
o princípio da competência dos po-
deres. A decisão sobre o lockdown
aqui no Maranhão me parece ser o
que chamamos de ativismo judi-
cial”, argumentou Blume.

Ainda de acordo com o conse-
lheiro da OAB, dentro da consti-
tuição há até a flexibilização para
que o Poder Judiciário determine
ações que sejam próprias de ou-
tros poderes. 

“Mas para isso, precisa haver
omissão e não me parece o caso já
que o próprio governador do Es-
tado vinha considerando a possi-
bilidade de aplicar as medidas mais
extremas. E cabia ele fazer isto por-
que se presume que uma decisão
desta deve vir atrelada também as
questões sociais, econômicas e
saúde que vem como consequên-
cia”, disse o jurista.

Sociais
Nas questões sociais, as conse-
quências deverão ser imediatas de-
vido ao perfil dos moradores das ci-
dades atingidas. Com uma
população que ainda vive na infor-
malidade ou, simplesmente sem
emprego, obrigar ao isolamento
total deveria ser seguido por uma

política que garantisse a população
os meios de sobrevivência.

Esta é a opinião do professor
doutor do Departamento de Geo-
ciências da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), Igor Bêr-
gamo. Segundo ele, o lockdown está
nivelando a população dos quatro
municípios da ilha que têm com-
posição diferente.

“O lockdown, enquanto medida
de intervenção estatal (neste mo-
mento necessária diante da crise
sanitária que vivemos), nivelou os
quatro municípios da Ilha e seus
respectivos bairros que têm com-
posição heterogênea. E esse é o
ponto onde cabe um exercício de
problematização. Parte expressiva
desta população vulnerabilizada,
que não conseguiu ter acesso ao au-
xílio emergencial do governo fede-
ral, precisa ter uma complementa-
ção do que dispôs a União.
Decretando o lockdown, o governo
do Maranhão deveria ter uma po-
lítica complementar para não dei-
xar ainda mais à margem que já
sofre com a exclusão”, disse o pro-
fessor.

Economia
O Estado conversou também com
o economista Márcio Fernandes.
Ele é maranhense formado na uni-
versidade Estadual do Rio de Ja-
neiro. Na sua análise, a crise eco-

nômica dos municípios atingidos
será intensificada com o lockdown.
Os trabalhadores informais serão o
alvo principal do período de isola-
mento social.

“O Maranhão registrou, em
2019, a segunda maior taxa de in-
formalidade do Brasil. Esse grupo
de trabalhadores informais será o
primeiro a viver os efeitos de uma
parada na economia, assim como
os pequenos comerciantes. Dez
dias não serão suficientes para que-
brar grandes corporações, mas para
esses grupos, que representam
uma relevante parcela do nosso
Brasil, poucos dias têm grande im-
pacto”, disse Fernandes.

Ainda segundo o economista,
mesmo as empresas maiores so-
frerão com a paralisação total das
atividades. 

“Importante frisar que mesmo
as grandes corporações não passa-
rão ilesas, as demissões, congela-
mento de contratos e diminuição
da carga horária já são realidade.
Enquanto a economia está parada,
é preciso cautela por parte dos nos-
sos gestores públicos. Cabe a estes
garantir que as necessidades do
povo sejam atendidas para que
uma vez superada a crise na saúde,
o Maranhão, o Brasil e todo o
mundo possa voltar seus esforços
para a retomada do crescimento
econômico”, afirmou. �

População da Ilha de São Luís passará 10 dias em isolamento total; lockdown começa a valer hoje

Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), declarou ontem, du-
rante entrevista ao JMTV1, da TV
Mirante, que concordou com a de-
cisão judicial que determinou que
ele decretasse lockdown na Região
Metropolitana de São Luís.

Segundo ele, diante do atual ce-
nário, esse era "o caminho mais cor-
reto". "Quanto mais prudência,
quanto mais prevenção, a expe-
riência internacional mostra, e essa
é a opinião dos profissionais de
saúde, que esse é o caminho mais
correto”, afirmou.

O governador avaliou que houve
certo êxito da gestão local em pro-
mover o chamado “achatamento da
curva” de casos de Covid-19 no es-
tado, mas não em proporção sufi-
ciente para conter um possível co-
lapso da rede estadual de saúde, o

que já demandava a adoção de me-
didas mais duras de isolamento da
população.

“Nós consideramos que esse re-
gime, o lockdown, que é o penúl-
timo na escala de gravidade, é uma
medida tendencialmente indicada,
sobretudo na Ilha de São Luís, para

que nós possamos conter a pan-
demia e, com isso, mobilizar os
meios hospitalares que nós já es-
tamos ampliando, cada vez mais,
a fim de que não tenhamos ne-
nhuma situação de colapso, como
nós vimos em outros países, em
outros estados”, destacou.

Para o chefe do Executivo esta-
dual, contribuiu para isso, ainda, o
colapso da  rede privada. Na opinião
dele, com os hospitais particulares
também já lotados, os usuários de
planos de saúde, por exemplo, aca-
bam precisando de leitos do SUS.

“Temos uma soma de demandas,
temos um número expressivo de
casos e, com isso, nós identificamos
que uma prevenção mais alta era o
caminho indicado”, explicou.

Dino também anunciou a aber-
tura de novos leitos ainda na se-
gunda-feira - fruto de kit enviados
pelo Ministério da Saúde -, e esta-
beleceu como meta que o sistema
tenha 900 leitos até o fim desta se-
mana. Mas voltou a defender a ne-
cessidade de bloqueio mais rigoroso
neste momento.

“Porém, consideramos que in-
dicadores muito altos de ocupação
hospitalar recomendam a adoção
de medidas preventivas mais
duras”, completou. �

Em entrevista ao JMTV1, da TV Mirante, governador do Maranhão disse que é necessário prudência
e o isolamento total é uma medida que pode levar ao achatamento da curva de contaminação

Para Flávio Dino, lockdown
é “caminho mais correto”

Lockdown deve ser
seguido por política
social para população 

Flávio Dino disse que o lockdown é o caminho correto para ilha de SL

Divulgação

Esse grupo de
trabalhadores
informais será o
primeiro a viver os
efeitos de uma
parada na
economia, assim
como os pequenos
comerciantes. Dez
dias não serão
suficientes para
quebrar grandes
corporações, mas
serão para esses
grupos, que
representam uma
relevante parcela
do nosso Brasil”

MÁRCIO FERNANDES, 
Economista
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Campanha lançada pelos deputados Othelino Neto e Neto Evangelista visa
garantir proteção a trabalhadores da linha de frente do combate à Covid-19      

O
presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão,
Othelino Neto (PCdoB), e
o deputado Neto Evange-

lista (DEM) iniciaram uma campa-
nha em solidariedade aos profis-
sionais da área de saúde que atuam
no combate à Covid-19, em São
Luís, com o intuito de viabilizar hos-
pedagem para aqueles que estão na
linha de frente da pandemia, mas
não têm condições de custear diá-
rias em hotel e estão com receio de
voltar para casa e contaminar seus
familiares. 

Já aderiram à campanha os de-
putados estaduais Roberto Costa
(MDB), Ricardo Rios (PDT), Cleide
Coutinho (PDT), Wendell Lages
(PMN), Carlinhos Florêncio
(PCdoB), Mical Damasceno (PTB),
Helena Duailibe (Solidariedade),
Glalbert Cutrim (PDT), Andreia Re-
zende (DEM), Fernando Pessoa (So-
lidariedade), Pará Figueiredo (PSL),
Thaiza Hortegal (PP), Rafael Leitoa
(PDT), Marcos Caldas  (PTB) e Zé
Gentil (PRB). Além deles, também
apoiam a iniciativa o senador We-
verton Rocha (PDT) e os deputados
federais Juscelino Filho (DEM), Gil
Cutrim (PDT) e  Pedro Lucas Fer-
nandes (PTB), bem como o verea-
dor Osmar Filho (PDT).

O movimento, intitulado “Aco-
lhendo Heróis”, tem como obje-
tivo facilitar minimamente a vida
desses profissionais que estão
mais expostos ao risco de conta-
minação. Segundo Othelino Neto,
iniciativa semelhante já está sendo
desenvolvida em Imperatriz, sob
a liderança do deputado Marco
Aurélio (PCdoB), em parceria com
a Associação Comercial do muni-
cípio, entre outros parceiros, que

se mobilizaram para ajudar os pro-
fissionais da saúde da Região To-
cantina, neste momento crítico da
pandemia. “Resolvemos, também,
trazer essa iniciativa para São Luís,
como uma forma de estender a
mão a esses profissionais que
estão na linha de frente cuidando
das pessoas acometidas pela
Covid-19 e que estão com receio
de voltar para casa e contaminar

os seus familiares. Em muitos
casos, há profissionais que não
têm condições de pagar um hotel
para  ficar em isolamento. Por isso,
o deputado Neto Evangelista e eu,
com alguns amigos, estamos lide-
rando esse movimento para que
esses profissionais fiquem hospe-
dados em um hotel da cidade e,
assim, tenham mais tranquilidade
para continuar cuidando das pes-

soas”, explicou Othelino.
O deputado Neto Evangelista

frisou que os profissionais da
saúde são verdadeiros guerreiros
nesta batalha contra o novo coro-
navírus e, por isso, merecem toda
a atenção e auxílio necessários.
“Além de preservar a vida de seres
humanos e a missão do profissio-
nal, estamos contribuindo com a
manutenção dos postos de traba-
lho no setor hoteleiro, que foi bas-
tante afetado pela crise ”, comple-
tou o parlamentar.

Hospedagem 
Uma ala do hotel Soft Win já foi re-
servada para acomodar os profis-
sionais de saúde que estejam traba-
lhando em regime de plantão nos
setores hospitalares de clínica mé-
dica ou de UTI das unidades que
abriram leitos específicos para aten-
der a casos de Covid-19. �

Profissionais de saúde
terão vagas em hotéis   

Othelino Neto e Neto Evangelista já obtiveram a adesão de grande parcela da classe política local 

IBGE iniciou entrevistas para levantar dados sobre o coronavírus 

Ag. Assembleia

Pandemia: IBGE dá
início à coleta de
dados sobre Covid-19
No Maranhão, serão cerca de 9,7 mil domicílios
pesquisados em entrevistas feitas por telefone

Começou ontem, 4, a coleta por
telefone da PNAD Covid, uma ver-
são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua,
em parceria com o Ministério da
Saúde, para quantificar a ocor-
rência de Covid-19 e os impactos
da pandemia no mercado de tra-
balho. No Maranhão, são 156 pro-
fissionais atuando na PNAD Covid,
entre entrevistadores, superviso-
res, coordenação e apoio. A amos-
tra terá aproximadamente 9.700
domicílios pesquisados no estado.

As entrevistas duram, em média,
10 minutos e os moradores que re-
ceberem o telefonema podem
confirmar a identidade dos agen-
tes de coleta por meio do site Res-
pondendo ao IBGE ou do telefone
0800 721 8181, e informar matrí-
cula, RG ou CPF do entrevistador.

Os primeiros resultados para
Brasil e grandes regiões têm di-
vulgação prevista ainda em maio.
A divulgação dos resultados será
semelhante à da PNAD C: para
grandes regiões e Brasil a periodi-
cidade é semanal; já para os esta-
dos, os dados serão disponibiliza-
dos mensalmente.

A pesquisa vai revelar o número
de pessoas que tiveram sintomas,
como febre, tosse, dificuldade de res-
pirar, falta de paladar e olfato, fadiga,
náusea e coriza. Será identificada a
parcela da população que procurou
atendimento e em quais tipos de es-
tabelecimentos de saúde. Para os

que não procuraram, o IBGE inves-
tigará como trataram os sintomas.

Nos casos de internação, será
possível saber também se o pa-
ciente foi sedado, entubado ou co-
locado em respiração artificial
com ventilador. Já nas situações
em que não houve deslocamento
até uma unidade de saúde, será
perguntado se houve, por exem-
plo, a visita de um profissional de
saúde em casa. �

SIGILO

Todas as informações
coletadas pelo IBGE têm sua
confidencialidade garantida
pela lei nº 5534/1968, que
trata do sigilo da informação e
garante que os dados só
podem ser utilizados para fins
estatísticos, sem identificação
de moradores ou domicílios.
Os dados individualizados da
pesquisa também não serão
entregues a nenhum outro
órgão, de acordo com os
Princípios Fundamentais das
Estatísticas Oficiais da ONU.os
moradores que receberem o
telefonema podem confirmar
a identidade dos agentes de
coleta VIA site ou pelo
telefone 0800 721 8181.

SAIBA MAIS

Os interessados deverão solicitar a autorização de ingresso na
acomodação pelo e-mail movimentoacolhendoherois@gmail.com.
Será enviado um formulário que deverá ser preenchido com
informações pessoais, assim como local de trabalho, horário do
plantão e telefone para contato. Obedecidos todos os critérios, a
hospedagem será autorizada pelo prazo de 30 dias, podendo ser
prorrogado, dependendo da gravidade da situação a qual o
profissional esteja exposto. 

Interessados

Íntegra em oestadoma.com/483700

Cartórios lavraram 163 óbitos
por coronavírus no Maranhão   
Portal da Transparência reúne dados em tempo real sobre as principais causas mortis relacionadas
à pandemia no estado e no resto do país; números referem-se a mortes suspeitas e confirmadas  

Os cartórios de Registro Civil do es-
tado do Maranhão (MA) registra-
ram, até às 12h desta segunda-
feira, 163 óbitos cuja causa foi
identificada por médicos como
suspeita ou confirmação de
Covid-19. Os números estão dis-
poníveis no Portal da Transpa-
rência do Registro Civil (transpa-
rencia.registrocivil.org.br/especial
-covid), plataforma eletrônica que
reúne os dados registrados pelos
cartórios de todo o país e que é
administrada pela Associação Na-
cional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil).

O portal tem o objetivo de pro-
porcionar uma melhor compreen-
são do impacto da pandemia do
novo coronavírus sobre a sociedade
brasileira, contribuindo para a apu-
ração de subnotificações de casos
fatais. Desde 1º de abril, data de
lançamento da plataforma, já es-
tavam disponíveis no portal os
dados relativos a todo o Brasil e,
também, segmentados por esta-

dos. No Maranhão, até o momento,
foram registradas 163 mortes con-
firmadas ou suspeitas de Covid-19.
Em todo o país, o número atingiu
6.932 óbitos até ontem.

Na plataforma estão, também,
as estatísticas de registros de óbi-
tos cuja causa mortis foi apontada
pelos profissionais de saúde como
Insuficiência Respiratória e Pneu-

monia, condições relacionadas à
COVID-19 e que podem constar
como causas de falecimentos.
Entre o início de março e ontem,
foram registrados 965 óbitos des-
tas doenças no do Maranhão, e
63.017 no Brasil todo.

"O portal se transformou em re-
ferência para a transparência das
causas de muitas mortes ocorridas

nesse período. O trabalho dos Re-
gistradores Civis, que já é de ex-
trema importância para a socie-
dade, agora é ainda mais, na
medida em que todo o público tem
livre acesso a esses dados. Precisa-
mos cumprir fielmente os prazos e
inserir as nossas informações na
Central do Registro Civil", disse De-
vanir Garcia, presidente da Arpen
Maranhão.

Prazo do registro
Mesmo a plataforma sendo um re-
trato fidedigno de todos os óbitos
registrados pelos cartórios de re-
gistro civil do país, os prazos legais
para a realização do registro e para
seu posterior envio à Central de In-
formações do Registro Civil (CRC
Nacional), regulamentada pelo Pro-
vimento nº 46 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), podem elevar
ainda mais os números �

Número de certidões de óbito por Covid-19 aumenta a cada dia  

Divulgação

Divulgação

Íntegra em oestadoma.com/483702

Íntegra em oestadoma.com/483699
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4.424.4277
CASOS confirmados em
todo o Maranhão (até o
fechamento desta edição)

3.329 3.329 
CASOS confirmados na
Região Metropolitana de
São Luís (até o
fechamento desta edição)

1.005 1.005 
PACIENTES se
recuperaram (até o
fechamento desta edição)

249 249 
PACIENTES
morreram em decorrência
da doença (até o
fechamento desta edição)

98,1498,14%%
DOS LEITOS de UTI
estão ocupados na capital
(até o fechamento desta
edição)

83,4883,48%%
DOS LEITOS clínicos
estão ocupados na capital
(até o fechamento desta
edição)

CRM/MA estabelece
recomendações para
tratamento da Covid-19
Entre as recomendações, o Conselho sugere que o início do tratamento seja feito
logo na fase infecciosa, pois a condição do paciente se deteriora rapidamente

A
Covid-19 é uma doença
causada pelo SARS-
CoV-2, que apresenta
um quadro clínico di-

versificado, incluindo problemas
respiratórios graves. A vacina
ainda não foi criada, apesar dos
esforços conjuntos de vários paí-
ses, como Estados Unidos, Bél-
gica, Rússia, Brasil, China e Israel.
De acordo Protocolo de Atendi-
mento emitido pelo Conselho Re-
gional de Medicina no Maranhão
(CRM/MA), o ideal é que o trata-
mento seja iniciado o mais pre-
cocemente possível, ainda na fase
infecciosa, uma vez que, na fase
inflamatória, a condição do pa-
ciente se deteriora rapidamente.

De acordo com as recomenda-
ções do CRM/MA, o objetivo do
início do tratamento na fase in-
fecciosa é evitar que o Sistema de
Saúde Pública e Suplementar
fique sobrecarregado, pois a de-
manda por leitos aumenta em
Hospitais de Referência e de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).
A entidade frisa que, caso a uni-
dade de saúde não atenda so-
mente pacientes com suspeita do
novo coronavírus, deve ser provi-
denciado acesso exclusivo para
quem apresenta síndrome gripal,
com equipes de profissionais
usando os Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs).

Além disso, recomenda-se a dis-
ponibilidade de oxímetro digital
para que a equipe médica estabe-
leça em qual fase da doença os pa-
cientes se encontram.

Terapia recomendada
Para a Fase 1 da Covid-19, as me-
dicações recomendadas são hi-
droxicloroquina, azitromicina e
zinco. A posologia para a primeira
substância é a seguinte: no 1º dia,
400mg via oral de 12 horas em 12
horas. Do 2º ao 7º dia, 400mg via
oral ao dia. Convém ressaltar que
o tempo de uso pode variar se-
gundo avaliação médica, podendo
durar de 5 até 10 dias, conforme o
caso, de acordo com o protocolo
do Conselho Regional de Medicina
no Maranhão.

Com relação a azitromicina,
devem ser administrados 500mg
via oral, em dose única diária poro
cinco dias. Nessa situação, o es-
quema pode ser somente de 3 dias
nos casos leves. No que tange ao
zinco, a posologia é a ingestão de
66mg do sulfato diariamente após
a refeição, que pode ser o almoço
ou jantar, durante 14 dias. A po-
pulação-alvo, segundo o CRM/MA,
são todas as pessoas idosas ou por-
tadoras de doenças crônicas que
apresentem sintomas gripais. A en-
tidade frisa que os melhores resul-
tados ocorrem com tratamento o
mais precoce possível, bem como

qualquer paciente, em qualquer
faixa etária, que esteja sintomático.

Fases da Covid-19
No protocolo, o Conselho destaca
que na Fase 1, denominada Repli-
cação Viral ou Infecciosa, começa
no contágio e vai até o 10º dia. Os
sintomas frequentes são tosse seca,
febre, cefaleia persistente, des-
conforto na garganta, sensação de
“bolo” ao engolir, dor torácica,
náuseas, vômitos, diarreia, perda
do olfato (anosmia) e perda do pa-
ladar (ageusia), além de astenia,
termo médico para ausência de
força ou vigor e sensação de fadiga
e fraqueza corporal.

“Além da cefaleia persistente,
anosmia e ageusia, outros sinto-
mas menos frequentes foram re-
latados, como tontura, sonolência,
comprometimento da consciên-
cia, neuropatia periférica, epilep-
sia, entre outros”, observa o Con-
selho. De acordo com a entidade,
os sintomas da fase de replicação
viral são ausentes ou autolimita-
dos em cerca de 85% dos casos, e
quando sintomáticos, desapare-
cem entre 7 a 10 dias, momento
em que o paciente entra na fase da
inflamação, que ocorre em 15%

dos contaminados e requer aten-
ção redobrada.

Nessa segunda fase, ainda pode
ocorrer a replicação viral, mas já
acontece a inflamação pulmonar.
Também são notadas alterações
clínicas como piora da tosse. A ter-
ceira fase é chamada de Tempes-
tade de Citocinas, que são subs-
tâncias naturalmente produzidas
pelas células do sistema imunoló-
gico para favorecer a reação infla-
matória, que é uma resposta de de-
fesa de um organismo acometido
por uma agressão. Os sinais de
alerta são dificuldades para res-
pirar, sensação de ter os pulmões
esmagados e lábios azulados.

“De um modo geral, os pacien-
tes idosos e portadores de doen-
ças crônicas como obesidade, hi-
pertensão arterial sistêmica e
diabetes mellitus são considera-
dos grupos de risco para evoluir
para as fases 2 e 3, mas deve-se
estar atento para quaisquer pa-
cientes que permaneçam sinto-
máticos por mais de 7 dias”, escla-
receu o Conselho Regional de
Medicina.

Coronavírus no Maranhão
O boletim epidemiológico divul-

gado pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES) na noite de domingo,
3, mostra a confirmação de 4.227
casos do novo coronavírus no Ma-
ranhão. Desse total, 2.292 estão em
isolamento domiciliar, 445 em in-
ternação em enfermaria e 236 em
internação em UTI. Já acontece-
ram 249 mortes decorrentes da
doença. O órgão declarou que o
número de profissionais de saúde
contaminados é de 525, mas 420 já
estão recuperados.

Sintomas do coronavírus
De acordo com o Ministério da
Saúde, os sinais do coronavírus
são, principalmente, respiratórios,
semelhantes a um resfriado. A
Covid-19 também pode causar in-
fecção do trato respiratório infe-
rior, como as pneumonias. No en-
tanto, o SARS-CoV-2 ainda precisa
de mais estudos e investigações
para caracterizar melhor os sinto-
mas da doença. Os principais sin-
tomas conhecidos até o momento
são: febre, coriza, tosse seca e difi-
culdade para respirar.

Por isso, é importante o isola-
mento social, uma vez que impede
a concentração de pessoas em um
ambiente público ou privado.�

Segundo o CRM, o objetivo do início do tratamento na fase infecciosa é evitar que o Sistema de Saúde Pública e Suplementar fique sobrecarregado

De Jesus

Novo coronavírus
tem avanço pela 
Região Tocantina
Somente na cidade de Imperatriz, já são 219 casos
confirmados da doença, de acordo com a SES

Coronavírus avança em Imperatriz, com crescimento de casos

Divulgação

GRUPOS DE RISCO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), algumas pessoas são mais suscetíveis ou
vulneráveis ao coronavírus. Esse grupo de risco inclui idosos, diabéticos e hipertensos, além
de quem possui doença insuficiência renal crônica, respiratória crônica e doença
cardiovascular. Quem tem acima de 60 anos também está entre aqueles afetados pelos
maiores índices de letalidade quando atingidos. Isso aconteceu porque, conforme
infectologistas, o sistema imunológico dos mais velhos costuma ser deficiente por causa da
idade. Além disso, os pulmões e mucosas tornam-se mais frágeis e vulneráveis a doenças
virais. No organismo dos idosos, há menos anticorpos, pois as vacinas tomadas na juventude
já não são tão eficazes. Segundo o infectologista Kleber Luz, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, deterioração do sistema imunológico pela idade é chamada de
imunossenescência. Já com relação aos hipertensos, uma série de fatores colabora para que
esse grupo seja mais afetado que a população em geral. De acordo com a Sociedade Brasileira
de Hipertensão, o vírus pode afetar o músculo cardíaco dos pacientes, que já têm o coração
sobrecarregado e causar miocardite (inflamação do miocárdio). Também pode gerar necrose
pulmonar, com acúmulo de líquido no pulmão. Por este motivo, é importante que o hipertenso
esteja com a pressão arterial controlada, com as vacinas em dia e procurar ajuda médica
imediatamente após o aparecimento do primeiro sintoma.

Enquanto o pico do novo corona-
vírus não começa no Brasil, os
casos da doença só aumentam a
cada dia. No Maranhão, já são mais
de 4.200 contaminados pela Covid-
19, de acordo com o boletim epi-
demiológico divulgado pela Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) na
noite de domingo, 3. Mais de 240
pessoas morreram no estado em
decorrência da pandemia. Na Re-
gião Tocantina, que fica no su-
doeste maranhense, a quantidade
de infectados está crescendo. A ci-
dade de Imperatriz lidera com 219
contaminados.

De acordo com o boletim epi-
demiológico da SES, além de Im-
peratriz, no que se refere à Região
Tocantina, há casos do novo coro-
navírus em Açailândia, com 27;
Amarante do Maranhão, com 3; Bu-
ritirana, com 1; Itinga do Maranhão,
com 3; Governador Edson Lobão,
com 1; Estreito, com 5; Porto
Franco, com 3; São Francisco do
Brejão, com 1; Davinópolis, com 4,
e Sítio Novo, com 1. Como alterna-
tiva para conter esse avanço, mui-
tos moradores do sudoeste mara-
nhense pedem que o lockdown
também seja implementado lá,
como foi decretado na região me-
tropolitana de São Luís.

Recomendações de tratamento
Por causa da disseminação da
doença na Região Tocantina, a As-
sociação Médica de Imperatriz
(AMI) fez recomendações para
conter a Covid-19, levando-se em
consideração o aumento do nú-
mero de casos suspeitos e confir-
mados do novo coronavírus em
Imperatriz nos últimos 7 dias. Essa
situação saturou os leitos da rede
hospitalar pública e privada, que
foram previamente disponibiliza-
dos para a pandemia.

Nesse sentido, a AMI emitiu re-
comendação à Secretaria Munici-
pal de Saúde, a fim de definir me-
lhores estratégias para aplicar à
população suspeita ou confirmada
da doença nas unidades básicas de
saúde de Imperatriz. A Associação
pretende otimizar os atendimen-
tos para a manutenção e acompa-
nhamento dos casos de síndromes
respiratórias gripais agudas leves,
evitando os deslocamentos desne-
cessários e aglomerações que estão

ocorrendo nas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA).

Outra recomendação é a inten-
sificação das ações de isolamento
e distanciamento social. E, tam-
bém, aumentar a disponibilidade
dos meios de diagnóstico à popu-
lação notadamente as tomografias
computadorizadas do aparelho res-
piratório.

Ameaças a juiz
Por ter determinado ao Governo do
Estado que implantasse o lockdown
na região metropolitana de São
Luís, o juiz Douglas de Melo Mar-
tins, da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos, disse que está sendo
ameaçado de morte. De acordo

com o magistrado, algumas pessoas
estão querendo agredi-lo nas ruas,
porque não concordam com a de-
cisão judicial do bloqueio total, que
começará a valer a partir desta
terça-feira, 5, conforme decreto go-
vernamental.

“As pessoas não sabem só dis-
cordar da decisão, dizer ‘olha, eu
acho que o juiz está errado’, ou ‘não
deveria ter proferido essa decisão’.
A pessoa tem o direito de criticar,
mas não tem o direito de dizer que
vai me matar. Um grupo de pessoas
não sabe mais nem como sequer
criticar alguém, sem dizer que o
outro é burro ou imbecil”, expres-
sou o juiz Douglas Martins.

Lockdown na ilha
O Decreto nº 35.784, do último dia
3 de maio, estabelece as medidas
preventivas e restritivas que serão
aplicadas na Ilha do Maranhão, que
engloba os municípios de São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lu-
miar e Raposa. As ações do blo-
queio total terão como base uma
determinação da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos e a própria pan-
demia do novo coronavírus. Por
meio disso, fica proibida qualquer
aglomeração de pessoas em local
público ou privado, como realiza-
ção de shows, congressos, plená-

rias, torneios, jogos, apresentações
teatrais, sessões de cinema, festas
em casas noturnas e similares.

Ademais, em todos os locais pú-
blicos e de uso coletivo, ainda que
privados, é obrigatório o uso de
máscaras de proteção, que podem
ser descartáveis, caseiras ou reuti-
lizáveis. Pelo decreto do lockdown,
somente serão admitidas entrada
e saída da Grande Ilha para ambu-
lâncias, viaturas policiais, profis-
sionais de saúde em deslocamento
(exclusivamente para desempenho
de suas atividades), veículos desti-
nados ao transporte de pacientes
que realizam ou irão realizar tra-
tamento de saúde fora do seu do-
micílio e caminhões.

Além disso, também estão in-
cluídos veículos a serviço das ativi-
dades essenciais. Foi reduzido para
quatro o número de trajetos diários
do transporte aquaviário intermu-
nicipal de passageiros e veículos por
meio de ferry-boat. Serão duas rotas
São Luís-Cujupe e outras duas Cu-
jupe-São Luís. Mas isso será desti-
nado, exclusivamente, ao transporte
de ambulâncias, viaturas policiais,
caminhões, dentre outros.

Pelo bloqueio total, fica permitido
o tráfego de veículos da Federação
dos Municípios do Estado do Mara-
nhão (Famem), bem como das pre-
feituras municipais, quando desti-
nados ao transporte de insumos de
saúde. Também foi determinada a
suspensão do trânsito nas rodovias
MA-201, MA-202, MA-203 e MA-204.
Poderão circular, porém, ambulân-
cias, viaturas policiais, profissionais
de saúde em deslocamento, veícu-
los que levam pacientes que reali-
zam tratamento de saúde fora do seu
domicílio e caminhões.�

Associação
pretende otimizar
os atendimentos

AMI fez
recomendações para

conter a Covid-19
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Cansados do isolamento de coro-
navírus mais longo da Europa, os
italianos marcaram esta segunda-
feira nos calendários há um mês
desde que o primeiro-ministro,
Giuseppe Conte, indicou pela pri-
meira vez que esta poderia ser a
data em que a vida voltaria a algo
parecido com o normal.

Agora, a empolgação se arrefeceu
com o conhecimento de que, no final
das contas, muitas das restrições das
últimas oito semanas continuarão
em vigor, e existe muita confusão
sobre quais serão revogadas.

Como quase 29 mil mortes da
Covid-19 desde que seu surto emer-
giu, em 21 de fevereiro, a Itália tem

o segundo maior número de mortes,
só perdendo para os Estados Unidos.

Além disso, a taxa diária de fata-
lidades e infecções novas diminui
mais gradualmente do que o governo
esperava, levando Conte a adotar
uma abordagem mais paulatina para
encerrar o isolamento, que será ajus-
tado constantemente dependendo
das tendências do contágio.

“Ainda estamos nas garras da pan-
demia”, disse ele em uma entrevista
ao jornal La Stampa no domingo, en-
fatizando que a chamada “fase 2” do
isolamento “não deve ser vista como
um sinal de que estamos todos livres”.

As pessoas poderão sair com
mais liberdade e mais locais de tra-
balho terão permissão de reabrir,
mas com regras. �

Diminuição de
isolamento gera
debate na Itália 
População esperava o fim de algumas restrições
nesta segunda, mas normas devem seguir no país 
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Mundo
Palazzo Chigi

OMS pede cooperação
global em batalha longa
contra novo coronavírus
Chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
pediu nesta segunda-feira, 4, que o mundo se una para derrotar o vírus 

Divulgação/OMS

Polícia investiga grupo
preso com coletes
balísticos em São Luís

RIO DE JANEIRO

Segundo a Subprocuradoria-geral de
Justiça de Assuntos Criminais de Di-
reitos Humanos do Ministério Pú-
blico do Rio há elementos de provas
que indicam, 'de forma veemente',
o envolvimento do juiz João Luiz
Amorim Francio, da 11ª Vara de Fa-
zenda Pública, em um esquema de
venda de sentenças e direciona-
mento de nomeações de peritos me-
diante pagamento de propina. A in-
formação consta em pedido enca-
minhado ao órgão especial da Corte
fluminense que culminou na opera-
ção Erga Omnes no dia 24 de abril.

Na representação, a subprocura-
doria aponta ainda suposto envolvi-
mento do secretário do magistrado
Marcus Vinicus Farah Noronha, do
advogado Joel Fernandes Pereira da
Fonseca e do empresário Nelson Se-
queiros Rodriguez Tanure, no es-

quema de corrupção que caracteri-
zou como 'sofisticado'.

Na Erga Omnes, 'vale para todos'
em português, o Ministério Público
e a Corregedoria do Tribunal de Jus-
tiça do Rio cumpriram 22 mandados
de busca e apreensão contra resi-
dências, empresas e escritórios de
advocacia de 18 investigados. Além
de Amorim, o juiz Fernando Viana,
da 7ª Vara Empresarial também foi
alvo da operação. �

Juiz cobrava por
venda de sentenças
no Rio de Janeiro 
Segundo o MP-RJ, João Luiz Amorim, participava
de esquema na 11ª Vara de Fazenda Pública

A Polícia Rodoviária Federal in-
formou que o condutor José
Araújo dos Santos Junior, 21
anos, morreu, no último sábado,
30, após seu veículo (um novo
gol 1.0) colidir com uma árvore
no Km 204 da BR-010, em trecho
que corta a cidade de Ribamar
Fiquene, às 13h. Ainda segundo
a polícia, o jovem morreu no lo-
cal do acidente. 

Uma equipe do Corpo de
Bombeiros  Militar  do Mara-
nhão foi acionada para retirada
do corpo e remoção do veículo
acidentado. 

A Polícia Rodoviária Federal
informou também que confec-
cionará o Boletim de Acidente de
Trânsito (BAT), que ficará à dis-
posição dos familiares nos pró-
ximos dias. 

Quedas nas mortes 
PRF registrou, no período de 1º
a 29 de abril deste ano, 63 aci-
dentes nas estradas maranhen-
ses, com 68 feridos e 14 mortos.
No mesmo período de 2019, es-
ses números foram mais altos: 71
acidentes, com 86 feridos e 16
mortes. �

Jovem morre em
acidente em BR
Carro que José Araújo conduzia bateu em árvore
na BR-010, na cidade de Ribamar Fiquene

Foram presos três criminosos, que estavam com uma pistola calibre .40,
pertencente à Polícia Militar do Maranhão, e mais camisas da Polícia Civil 

A
Polícia Civil do Maranhão
(PCMA) começou a inves-
tigar um grupo que foi
capturado no fim da tarde

de domingo, 3, em São Luís, com três
coletes à prova de bala e uma pisto-
la Taurus calibre .40, contendo 9 mu-
nições intactas. Os presos foram en-
contrados na Avenida Principal da
Cidade Operária, após abordagem
feita pelo Batalhão Tiradentes. Fo-
ram apreendidas mais três cami-
sas com brasão da PC-MA. Se-
gundo os policiais, provavelmen-
te eles iriam cometer algum tipo
de assaltos na cidade.

Segundo informado pelo te-
nente-coronel Cutrim, coman-
dante do Batalhão Tiradentes, a
guarnição fazia patrulhamentos
na região, quando avistou um veí-
culo que trafegava no sentido con-
trário, ocupado por três homens.
Chamou a atenção da equipe o fa-
to de que os rapazes portavam co-
letes balísticos. Desse modo, o
acompanhamento tático foi reali-
zado, para que se pudesse desco-
brir quem eram aquelas pessoas,
que poderiam ser falsos policiais.

Na revista pessoal, após inter-
cepção ao veículo, que é um Jeep
Cherokee vermelho de placa QUE-
0007, os militares verificaram que
não eram agentes de segurança
pública ou privada. Além disso, a
guarnição apurou que a pistola .40
pertence ao Batalhão de Polícia
Militar Rodoviária (BPRv). A arma
de fogo havia sido furtada há apro-
ximadamente 3 anos.

Um dos conduzidos, de acor-
do com o tenente-coronel, é sus-
peito de traficar drogas. Na resi-
dência dele, localizada no bairro
Cidade Olímpica, na capital ma-
ranhense, foram encontrados 26
papelotes de substância similar à

maconha, outro papelote prova-
velmente com cocaína e uma por-
ção de 25 gramas de maconha. Os

três foram apresentados no Plan-
tão de Polícia Civil da Cidade
Operária.

Pistolas
Frequentemente, criminosos utili-
zam pistolas .40 para a prática de de-
litos na Grande Ilha. Dentre as ações
mais cometidas, estão homicídios e
roubos, incluindo explosões bancá-
rias. Em abril de 2019, a Superinten-
dência Estadual de Investigações Cri-
minais (Seic) deu cumprimento a
mandado de prisão em desfavor de
Iuri Araújo dos Santos, mais conhe-
cido como “JP” ou “Kauai”. 

Ele forneceu uma pistola desse
modelo para comparsas usarem em
uma ção de explosão caixas eletrôni-
cos no Calhau, em São Luís. Iuri en-
tregou a pistola para que o grupo in-
vadisse o terminal de autoatendi-
mento da Associação Atlética do Ban-
co do Brasil (AABB), no Calhau. �

SAIBA MAIS 

Além das pistolas, coletes
balísticos também são
comumente utilizados pelos
bandidos. Alguns desses
equipamentos são roubados
para proteção nas
“quebradas”, por conta da
possibilidade de invasão do
grupo rival. Outros são
direcionados para os ataques.

Em uma das situações,
ocorrida no Morro Gogó da
Ema, na região da Vila
Embratel, em São Luís, foram
presos em flagrante Ismael de
Jesus Silva e Silva, de 19 anos,
e Mauro Denis Silva Dias, 33.
Os policiais apreenderam um
colete à prova de balas e dois
rádios de comunicação. 

Uso de coletes 

Divulgação

GENEBRA

O chefe da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, pediu
nesta segunda-feira que o
mundo se una para derrotar o
novo coronavírus.

“Esse vírus estará conosco
por um longo tempo e precisa-
mos nos unir para desenvolver
e compartilhar as ferramentas
para derrotá-lo”, disse o diretor-
geral da OMS em entrevista vir-
tual em Genebra.

“Vamos prevalecer através da
unidade nacional e da solida-
riedade global”, acrescentou,
elogiando as promessas de 8 bi-
lhões de dólares dos l íderes
mundiais para a luta contra a
pandemia de coronavírus.

A agência sediada em Gene-
bra apresentará nesta semana
uma atualização de seu plano
estratégico de preparação e
resposta, que fornecerá uma
atualização de suas necessida-

des  de  f inanciamento para
apoiar os planos nacionais e
internacionais de combate ao
vírus, disse Tedros.

Na entrevista, um especia-
lista da OMS disse que as deci-
sões dos países sobre afrouxa-
mento de medidas de isola-

mento decretadas para contar
o coronavírus precisam ser to-
madas com base em avaliações
de risco.

Casos no mundo 
Os casos de coronavírus no mun-
do passaram de 3,5 milhões nesta
segunda-feira, e as mortes se apro-
ximaram de 250 mil, de acordo
com uma contagem da Reuters, o
que leva especialistas a temerem
uma defasagem considerável de re-
latos, apesar de a taxa de mortes e
casos novos estar desacelerando.

Países da América do Norte e da
Europa, onde as taxas de cresci-
mento da contaminação estão di-
minuindo, ainda respondem pela
maioria das infecções novas rela-
tadas nos últimos dias.

Mas a quantidade de casos es-
tá aumentando na América Lati-
na, África e Rússia, e especialistas
expressaram o receio de que os
dados gerais estejam muito
aquém do verdadeiro impacto da
pandemia. �

Tedros Adhanom Ghebreyesus durante entrevista coletiva da OMS 

Primeiro-ministro, Giuseppe Conte, disse que restrições continuam 

Juiz cobrava
propinas e

recebeu R$ 1,6 mi 

18 pessoas foram
alvos de

investigação 

O grupo, que foi preso, após abordagem na Cidade Operária, estava com coletes e também camisas da PC
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Justiça Eleitoral absolve deputado Duarte Jr em 
processo que pedia a cassação de seu mandato                         

Cotação – Comercial C. R$ 5,521 | V. R$ 5,5224 – Turismo C. R$ 5,31 | V. R$ 5,75 – Euro C. R$ 6,0328| V. R$ 6,0388 - Libra C. R$ 6,884| V. R$ 6,891 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Preamar    –  17:54 5:13 5,8 m|  1ª  –   Baixamar  11:38 0,1 m|  2ª Preamar  – 17:38 6,1 m  | 2ª  –   Baixamar   - 23:57 0,1 m
Loteria –   Lotofácil –1962 (04/05/2020) –  01-02-03-04-06-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22| Quina – 5260 (04/05/2020) – 01-07-08-23-33

TEMPO –  Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

24° – 30°
Manhã Tarde Noite

INFORME JP – PÁG.3

Ferry boats 
passam a 
operar com 
quatro
viagens a 
partir de hoje

Com 105 mil 
casos de Covid-19
no Brasil, estudo 
estima influência
de Jair Bolsonaro
no contágio

Generais 
contestam fala
de Bolsonaro 
sobre apoio
das Forças 
Armadas

Boletim aponta 
4.530 casos
de coronavírus 
no MA, com
271 óbitos e 1.115 
recuperados

 PÁG.12 PÁG.12 PÁG.7 PÁG.12
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SAIBA TUDO SOBRE LOCKDOWN QUE ENTRA 
EM VIGOR, HOJE, EM TODA A ILHA DE S. LUÍS
Pedido pelo Ministério 
Público, decidido pela Justiça 
e acatado pelo Governo do 
Estado, começa a valer hoje o 
lockdown que objetiva conter 
o avanço do coronavírus na 
região metropolitana de São 
Luís. Nesta edição, o Jornal 
Pequeno publica todas as 
informações necessárias 
sobre o decreto assinado pelo 
governador Flávio Dino nesse 
domingo. Que a população 
colabore e faça a sua parte, 
o que é fundamental para 
o êxito das medidas. E que 
não haja excessos por parte 
das autoridades vigilantes. 

PÁG.3
A Prefeitura de São Luís intensifica, a partir desta terça-feira (5), as medidas restritivas para o enfrentamento do novo coronavírus

Caixa volta a registrar filas em mais um dia 
de pagamento do auxílio emergencial
A procura por atendimento nas agências da Caixa Econômica para recebimento do auxílio 
emergencial de R$ 600 continua grande, e as filas seguem sendo registradas. No entanto, 
ontem (4), o cenário foi bem diferente em alguns desses estabelecimentos bancários. 

PÁG.5

No Anjo da Guarda, a aglomeração na agência da Caixa foi diminuída com a colocação 
de cadeiras por parte de um projeto social

FRANCISCO SILVA

PÁG.7

MINISTROS DO STF CONDENAM 
AGRESSÕES A JORNALISTAS
E À LIBERDADE DE IMPRENSA

O juiz Douglas de Melo Martins ganha solidariedade da 
Associação dos Magistrados do Maranhão

Magistrados repudiam ameaças 
sofridas pelo juiz Douglas Martins
A Associação dos 
Magistrados do Maranhão 
(AMMA) divulgou nota, 
na noite dessa segunda-
feira, 4, repudiando as 
ameaças sofridas pelo 
juiz Douglas de Melo 
Martins, responsável 
pela decisão judicial que 
determinou o lockdown 
na Ilha de São Luís a 
partir desta terça-feira, 5. 

PÁG.12
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“Somos insignificantes. Por mais que você 
programe sua vida, a qualquer momento 

tudo pode mudar”.

(Ayrton Senna)

Sobe
A atuação social da juíza titular 
da Comarca de Dom Pedro (MA), 
doutora Arianna Saraiva, que 
liderou a coleta e distribuição 
de cinco toneladas de alimentos 
para cerca de 700 famílias em 
situação de vulnerabilidade. Com 
ajuda do marido, Saraiva Júnior, a 
magistrada mobilizou Ministério 
Público, Polícia Civil e Militar, 
Prefeitura, Câmara, empresários 
e sociedade civil para concretizar 
a ação. 

Desce
Juiz que determinou o lockdown 
na Ilha de São Luís, Douglas de 
Melo Martins relatou que tem 
recebido ameaças de morte após 
divulgar a decisão.  

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do DiaO importante papel de 
Weverton na presidência 
da sessão do Senado que 
aprovou socorro emergencial 
a estados e municípios
O senador maranhense 
Weverton (PDT) teve um 
importante papel na sessão 
remota de sábado, à noite, 
do Senado, que aprovou do 
Projeto de Lei Complementar 
39/2020, que prestará auxílio 
financeiro de R$ 125 bilhões 
a estados e municípios para 
combater a pandemia do 
coronavírus no país. 
O Maranhão deve receber R$ 
1,89 bilhão para enfrentar 
os efeitos da crise sanitária. 
O valor inclui repasses 
diretos de R$ 60 bilhões para 
governadores e prefeitos e 
suspensão de dívidas. Foram 
79 votos favoráveis e um voto 
contrário. A proposta segue 
para a Câmara dos Deputados.
Weverton presidiu a sessão 
usando uma máscara 
personalizada com a bandeira 
do Maranhão. “O Senado se 
empenhou em construir uma 
proposta que consiga ajudar 
governadores e prefeitos. 
Não é o texto ideal, mas 
sabemos o tanto que os 
estados e municípios precisam 
desses recursos”, afirmou o 
parlamentar maranhense.
Pelo texto aprovado, o estado 
do Maranhão deve receber R$ 
250 milhões e os municípios 
R$ 101 milhões para enfrentar 
os efeitos da crise causada 
pelo coronavírus. O governo 
estadual maranhense poderá 
receber ainda R$ 732 milhões e 
os municípios R$ 496 milhões 
para serem gastos com outras 
áreas que são necessárias e que 
perderam arrecadação. Além 
desses valores, somam-se R$ 
318 milhões de suspensão do 
pagamento da dívida com a 
União.
“Neste momento de crise, 
todos perderam arrecadação. 
No Maranhão, enfrentamos 
um período muito difícil com 
a pandemia. Nosso estado é o 
primeiro a decretar locdown, 
endurecendo o confinamento 
em São Luís. Tanto o governo 
estadual, como as prefeituras 
precisam de recursos para 
ajudar a população”, afirmou 
Weverton.
A proposta aprovada prevê 
ainda que profissionais 
de saúde e de segurança 
poderão ter reajuste por 
estarem na linha de frente 
de combate à pandemia. Os 
demais servidores públicos 
municipais, estaduais e 
federais e dos membros dos 
três Poderes terão os salários 
congelados até dezembro 
de 2021. No entanto, não 
haverá para esses servidores 
qualquer prejuízo para o 
tempo de efetivo exercício, 
aposentadoria e outros fins.
O auxílio foi aprovado na 
forma de um texto apresentado 
pelo relator, senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e que 
substituiu a proposta original 
(PLP 149/2019) aprovada 
pela Câmara dos Deputados. 
Assim, se os deputados 
alterarem o texto, as mudanças 
terão que ser aprovadas pelos 
senadores.

PROGRAMA DE 
ENFRENTAMENTO 
AO CORONAVÍRUS 
O Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
(PLP 39/2020) prevê recursos 
de R$ 60 bilhões em quatro 
parcelas mensais, sendo R$ 10 
bilhões exclusivamente para 
ações de saúde e assistência 
social (R$ 7 bi para os estados 
e R$ 3 bi para os municípios) 
e R$ 50 bilhões para uso livre 
(R$ 30 bi para os estados e R$ 
20 bi para os municípios). 
Além disso, o Distrito Federal 
receberá uma cota à parte, de 
R$ 154,6 milhões, em função 
de não participar do rateio 
entre os municípios. Esse valor 
também será disponibilizado 
em quatro parcelas.
O rateio por estado será feito 
em função da arrecadação do 
ICMS, da população, da cota 
no Fundo de Participação dos 
Estados e da contrapartida 
paga pela União pelas isenções 
fiscais relativas à exportação. 
Já o rateio entre os municípios 
será calculado dividindo os 
recursos por estado (excluindo 
o DF) usando os mesmos 
critérios para, então dividir 
o valor estadual entre os 
municípios de acordo com a 
população de cada um.
Um dispositivo acrescentado 
ao projeto durante a votação 
determina que estados e 
municípios deverão privilegiar 
micro e pequenas empresas nas 
compras de produtos e serviços 
com os recursos liberados pelo 
projeto.
Por sua vez, os R$ 7 bilhões 
destinados aos estados para 
saúde e assistência serão 
divididos de acordo com a 
população de cada um (critério 
com peso de 60%) e com a 
taxa de incidência da covid-19 
(peso de 40%), apurada no dia 
5 de cada mês. Os R$ 3 bilhões 
enviados para os municípios 
para esse mesmo fim serão 
distribuídos de acordo com o 
tamanho da população.
Suspensão de dívidas
Além desses repasses, os 
estados e municípios serão 
beneficiados com a liberação 
de R$ 49 bilhões por meio da 
suspensão e renegociação de 
dívidas com a União e com 
bancos públicos e de outros R$ 
10,6 bilhões pela renegociação 
de empréstimos com 
organismos internacionais, que 
têm aval da União. 
Os municípios serão 
beneficiados, ainda, com a 
suspensão do pagamento de 
dívidas previdenciárias que 
venceriam até o final do ano. 
Essa medida foi acrescentada 
ao texto durante a votação, 
por meio de emenda, e deverá 
representar um alívio de R$ 
5,6 bilhões nas contas das 
prefeituras. Municípios que 
tenham regimes próprios 
de previdência para os seus 
servidores ficarão dispensados 
de pagar a contribuição 
patronal, desde que isso seja 
autorizado por lei municipal 
específica.

O nosso abraço desta terça-feira 
vai para o psicólogo Jadson 
Ramos, que apresenta a palestra 
virtual “Como Minimizar os 
Impactos da Pandemia na Saúde 
Mental”, promovida pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de São 
Luís (CDL). A live tem início às 
11h, no Instagram da entidade 
@cdlsaoluis. O palestrante é 
oficial de Saúde da Polícia Militar 
do Maranhão e mestrando em 
Psicologia pela UFMA.

• Impressionante. Acompanho 
política a tempo suficiente para 
afirmar categoricamente: nunca 
vi tanta gente que torcia para que 
fatos viessem à tona torcendo 
hoje para que fatos permaneçam 
ocultos. É hipocrisia que chama? 
@muylaerte

• É simplesmente genial que o 
Paulo Cintura tenha trocado o 
“saúde é o que interessa” por 
“Bolsonaro é o que interessa” no 
meio da pandemia. No Brasil o 
roteiro da comédia já vem pronto. 
@carapanarana

• Essa temporada de Black Mirror 
com Paulo Cintura na rampa 
do planalto gravando um vídeo 
dizendo “Bolsonaro é o que 
interessa o resto não tem pressa” é 
uma coisa muito bizarra. Vivemos 
uma realidade invertida. @
Viagem_no_tempo

• Vou escrever mais uma vez: não 
é pq o Bolsonaro é péssimo que o 
PT ficou bom. @carolaf88

• Está evidente a interferência de 
Jair Bolsonaro na Polícia Federal 
do Rio de Janeiro e a gente não 
pode esperar nada de nenhuma 
instituição, isso provavelmente 
faz parte do pacote acordado 
com o centrão. Nem o PT foi tão 
cínico! @ajulysantos

*** O Grupo Potiguar comunica 
que, em cumprimento às novas 
regras determinadas pelo Governo 
do Estado, por meio do Decreto 
de N. 35.784 de 3 de maio de 
2020 - que anunciou as medidas 
restritivas do período de lockdown 
- fechará todas as lojas de São 
Luís temporariamente.

*** A reabertura será determinada 

pelas autoridades e ainda sem data 
estabelecida.

*** Conforme ressaltou o 
Presidente do Grupo Potiguar 
Marcelo Brasil, “a gravidade da 
situação exige ainda mais união 
e resiliência, para que possamos 
preservar vidas humanas e com 
responsabilidade enfrentar mais 
esse desafio.”

A deputada estadual Daniella 
Tema fez, em abril, a doação da 
segunda parcela de 50% de seu 
salário para ações de combate no 
enfrentamento ao coronavírus. 
Parte do dinheiro foi usado para a 
aquisição de mais cestas básicas 
que já foram distribuídas em 
vários municípios. A outra parte 
do recurso foi destinada para um 
grupo de costureiras voluntárias 
do Bairro Vila em Tuntum, que 
produziram máscaras para a 
proteção da população.
“Toda ajuda é importante para 
amenizarmos as dificuldades 
enfrentadas pela população 
durante a pandemia. Assim como 
fiz no primeiro e no segundo 
mês continuarei trabalhando em 
ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus. Se todos fizerem a 
sua parte podemos minimizar o 
sofrimento daqueles que mais 
necessitam”, declarou a deputada.
MAIS AÇÕES
No último dia 16 de abril, em 
parceria com o cantor Daniel 
Costa do município de Presidente 
Dutra, a parlamentar fez uma 
doação de 100 cestas básicas 
durante a live do cantor para 
serem distribuídas entre as 
famílias carentes da cidade.

No primeiro mês de doação 
dos 50% do seu salário na 
Assembleia, Daniella Tema 
destinou os recursos para a 
confecção de mais de vinte mil 
máscaras produzidas por um 
grupo de costureiras de São Luís 
e a outra parte para a manutenção 
do Asilo de Mendicidade na 
capital maranhense.

Por meio da Assembleia, a 
deputada destinou mais de 
20 toneladas de alimentos, 
distribuídos por entidades nos 
municípios de Tuntum, Presidente 
Dutra, São Luís e outros 
municípios para minimizar os 
impactos econômicos enfrentados 
por muitas famílias em todo o 
estado.

Daniella Tema doa segunda parte 
do seu salário para o enfrentamento 
e ações de combate ao coronavírus

Rapidinhas

A filha entra no escritório do pai, 
com o marido a tiracolo e indaga 
sem rodeios:
- Papai, por que você não coloca 
o Jorge no lugar do seu sócio que 
acabou de falecer???
O pai, com a cabeça afundada em 
documentos, responde:
- Conversa com o pessoal da 
funerária. Por mim, tudo bem.

***
Duas velhinhas bem velhinhas 
mesmo, estão jogando sua 
canastra semanal.
Uma delas olha para a outra e diz:
- Por favor, não me leve a mal. 
Nós somos amigas há tanto 
tempo e agora eu não consigo me 
lembrar do seu nome, veja só a 
minha cabeça. Qual é o seu nome, 
querida???
A outra olha fixamente para 
amiga, por uns dois minutos, coça 
a testa e diz:
- Você precisa dessa informação 
para quando???

Daniella Tema destina recursos para aquisição de cestas básicas que já 
foram distribuídas em vários municípios

A líder do Cidadania no Senado, 
Eliziane Gama (MA), disse que o 
presidente Jair Bolsonaro fomenta 
a instabilidade institucional com 
declarações sobre o apoio das 
Forças Armadas ao seu governo, 
e ao afirmar que a Constituição 
“será cumprida a qualquer preço”.
“Os verdadeiros cidadãos de 
bem estão esgotados de, em 
meio a luto e dor de milhares de 
famílias, ainda terem que lidar 
com um presidente que teima 
em fomentar a instabilidade 
institucional. É extenuante ter que 
lutar contra a pandemia com crise 
política diária”, disse a senadora 
maranhense em seu perfil do 
Twitter.
Nesse domingo (3), o presidente 
mais uma vez cumprimentou e 
se solidarizou com manifestantes 
que criticavam o STF (Supremo 
Tribunal Federal) e o Congresso 
Nacional, em frente ao Palácio do 
Planalto, em Brasília.
AGRESSÕES
Eliziane também criticou a 
agressão a profissionais de 

saúde e a jornalistas no Dia da 
Liberdade de Imprensa, celebrado 
anteontem.
“Aos colegas do Estadão 
covardemente agredidos por 
fanáticos, hoje recebam minha 

solidariedade; aos agressores, o 
meu repúdio. Saibam que tudo 
que puder ser feito via Senado, 
para que agressões como estas 
não sejam toleradas, será feito”, 
postou a senadora na rede social.

“Bolsonaro fomenta instabilidade
institucional”, diz Eliziane Gama

Eliziane Gama critica declarações de Bolsonaro sobre o apoio das 
Forças Armadas ao seu governo

“Bolsonaro ultrapassou todos
os limites”, afirma Márcio Jerry

Márcio Jerry também fez duras críticas às agressões contra jornalistas

“Pessoas morrendo, milhares, 
cada vez mais pessoas morrendo 
vítimas da Covid-19, e o 
presidente da República segue 
indiferente a tanta dor, a tamanha 
tragédia. E segue ajudando a 
proliferação do novo coronavírus. 
Bolsonaro ultrapassou todos 
os limites”. Foi assim que o 
vice-líder do PCdoB, deputado 
federal Márcio Jerry (MA), 
definiu mais uma participação 
de Jair Bolsonaro em atos 
antidemocráticos; desta feita, no 
domingo (3), em Brasília.
Marcada por mais ataques ao 
Congresso, Supremo Tribunal 
Federal (STF) e até à imprensa, 
Jerry também fez duras críticas 
às agressões registradas contra 
jornalistas que faziam a cobertura 
do evento.
“Absurdo a que se chega 
sob inspiração e comando de 
Bolsonaro. Mais um entre tantos 
absurdos inaceitáveis. Nosso 
repúdio e integral solidariedade 
aos profissionais presentes. E que 
haja punição exemplar!”, pediu o 
parlamentar.

Observou Jerry que no dia em 
que o país ultrapassou os 100 mil 
infectados pelo vírus e a marca 
dos 7 mil óbitos pela doença, 
Bolsonaro voltou a circular 
sem máscara, deixou recados 
autoritários e fez um alerta 
sobre como pretende conduzir 

seu governo a partir de agora. 
“Chegamos no limite, não tem 
mais conversa. Daqui pra frente, 
não só exigiremos, faremos 
cumprir a Constituição, ela será 
cumprida a qualquer preço, e 
ela tem dupla mão”, declarou o 
presidente.
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Informe JP

Miudinhas
•  “Não há como negar: o Covid-19 mudou nossos rumos. Uma 
legião de humanos com força, saúde e coragem segue torcendo, 
orando pelos atingidos; trabalhando pela continuidade da vida em 
sua plenitude. Ao mesmo tempo, começa a se deparar com uma 
realidade que, dizem alguns, já nos era apresentada, mas que talvez 
nem nos fosse perceptível”.

•  A observação é do vice-governador Carlos Brandão, ao fazer 
uma análise interessante sobre o 1º de Maio, Dia do Trabalhador, 
comemorado este ano de modo diferente, em razão do avanço do 
novo coronavírus.

• Na avaliação de Brandão, as relações de trabalho, por exemplo, 
apesar de um caminhar constante em busca do fazer mais justo 
possível, provavelmente ganhem outros contornos em um estado 
pós-pandemia.

Tribunal Regional Eleitoral confirma 
a absolvição do deputado Duarte Jr
Nesta segunda-feira (4), o deputado estadual Duarte Jr (Republicanos) 
teve Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) julgada como 
improcedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-
MA).
O parlamentar foi absolvido do processo de cassação movido pelo 
Ministério Público, que o acusava de usar a estrutura do Procon/MA 
para se beneficiar na disputa eleitoral de 2018. A ampla maioria do 
pleno do TRE-MA entendeu que Duarte Jr não cometeu ilícitos durante 
sua gestão no Procon. 
“O objeto da denúncia é o fato de existirem notícias postadas, durante 
o período em que fui presidente do Procon/MA, no site e redes sociais 
do órgão, mas trata-se de conduta amparada na lei e adotada por muitos 
gestores e instituições com o fim de informar a população sobre seus 
direitos”, respondeu o deputado.
O desembargador Tyrone Silva, relator do processo, votou pela 
improcedência do mesmo e foi acompanhado pelos juízes José 
Gonçalo, Gustavo Vilas Boas e Lavínia Macedo Coelho. Votaram a 
favor da cassação os juízes Ronaldo Castro Desterro e Silva e Bruno 
Duailibe.
“Continuarei trabalhando com transparência e de forma firme para 
honrar a confiança e a esperança de todos. Com isso, reafirmo o 
meu compromisso com a verdade e a justiça. Sigo ficha limpa e não 
compactuo com atos de corrupção”, afirmou. Duarte foi o deputado 
estadual mais votado da história de São Luís e é pré-candidato a 
prefeito da cidade.

Repúdio a ato 
antidemocrático (I)
O governador Flávio Dino usou 
suas redes sociais, ontem, 4, para 
questionar o posicionamento do 
presidente Jair Bolsonaro.
“Brasil acima de todos? 
Bandeira dos Estados Unidos 
empunhada na rampa do Palácio 
do Planalto”? questionou Dino.
Pouco depois da aparição 
de Bolsonaro apoiando 
manifestantes contrários ao 
regime democrático e ao 
isolamento social, o governador 
maranhense já havia usado as 
redes para criticá-lo e cobrar 
ações pela democracia.
Repúdio a ato 
antidemocrático (II)
“Bolsonaro diz que quer um 
governo ‘sem interferências’; 
ou seja, uma ditadura. É da 
essência da tripartição funcional 
do Estado que os Poderes 
interfiram uns nos outros. Na 
verdade, Bolsonaro está com 
medo da delação de Moro e de 
ser obrigado a mostrar o exame 
do coronavírus”, postou.
Dino também se manifestou 
contra a agressão a jornalistas 
e fotógrafos que cobriam o ato 
para o jornal O Estado de S. 
Paulo.
“Não são apoiadores. 
Crescentemente adotam 
comportamento de milícias, que 
pela força física tentam impor 
suas ideias. Há meses promovem 
agressões impunemente. 
Jornalistas, Sergio Moro, 
Alexandre de Moraes são apenas 
as vítimas mais recentes”, 
destacou.
PGR vai investigar
A manifestação realizada no 
domingo (3) na capital federal, 
em apoio ao governo Bolsonaro 
e com ataques ao Congresso e 
ao STF, será alvo de análise da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR).
O procurador-geral Augusto 
Aras afirmou, em nota, que deve 
se reunir com procuradores 
de sua equipe para analisar 
se durante a manifestação 
os participantes voltaram a 
defender atos antidemocráticos, 
como em 19 de abril.
Agressão ‘inaceitável’
O ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, afirmou, 
nessa segunda-feira (4), por 

meio que nota, que agressão 
a profissionais de imprensa é 
“inaceitável”.
Ele também defendeu a 
liberdade de expressão e 
destacou que as Forças Armadas 
prezam pela independência e a 
harmonia entre os Poderes da 
República.
“As Forças Armadas cumprem 
a sua missão Constitucional. 
Marinha, Exército e Força 
Aérea são organismos de 
Estado, que consideram a 
independência e a harmonia 
entre os Poderes imprescindíveis 
para a governabilidade do País. 
A liberdade de expressão é 
requisito fundamental de um 
País democrático. No entanto, 
qualquer agressão a profissionais 
de imprensa é inaceitável”, diz 
um trecho da nota.
Compromisso com a 
democracia
A senadora Eliziane Gama, 
líder do partido Cidadania no 
Congresso Nacional, escreveu 
este comentário no Twitter:
“A nota do ministro da Defesa 
engrandece as Forças Armadas 
brasileiras. Reafirmar o 
compromisso dos militares com 
a democracia e as liberdades, 
com a imprensa livre e com a 
necessidade de harmonia entre 
os poderes, merece aplausos. 
Fora da democracia não há 
solução para crise!”
Defesa da Pátria
Em outra postagem, Eliziane 
Gama acrescenta:
“O presidente da República não 
pode tutelar as Forças Armadas. 
Elas não são um joguete político 
e instrumento de governo. Seus 
compromissos, ditados pelo Art. 
142 da Constituição, destinam- 
se a defender a Pátria e garantir 
os poderes constitucionais, a lei 
e a ordem”.
Lockdown na Ilha
O senador Weverton, líder da 
bancada do PDT no Senado, 
destacou nas suas redes sociais:
“Enfrentamos um momento 
difícil no Maranhão. Nosso 
estado é o primeiro a decretar 
lockdown, endurecendo o 
confinamento a partir desta 
terça-feira. Como cidadãos, 
precisamos fazer a nossa 
parte cumprindo as regras de 
isolamento social”.

O QUE É O LOCKDOWN?
É o bloqueio da maior parte das atividades 
comerciais e da circulação de pessoas. A 
Justiça determinou o lockdown para reduzir a 
disseminação do coronavírus na Ilha de São 
Luís.
VALE ONDE?
Apenas na Ilha de São Luís. 
VALE QUANDO?
Entre esta terça-feira (5) e o dia 14.
MERCADOS PODEM FUNCIONAR?
Sim, pois a venda de alimentos está liberada. 
Podem funcionar supermercados, mercadinhos, 
feiras, quitandas e estabelecimentos que 
vendam alimentos. 
Mas todas as empresas e todos os 
estabelecimentos abertos precisam seguir regras 
para evitar aglomerações e reduzir o risco de 
contágio.
ENTÃO, NÃO PRECISO ESTOCAR 
ALIMENTOS?
Não. A circulação de cargas está liberada. 
Caminhões com cargas de alimentos e produtos 
de limpeza e higiene, entre outros itens, podem 
entrar e sair da Ilha. 
PODE IR AO MERCADO DURANTE 
O LOCKDOWN?
Sim.
PODE PEDIR ENTREGA 
(DELIVERY) DE COMIDA?
Sim. Esse serviço continua funcionando.
CONSULTA MÉDICA MARCADA 
DURANTE ESTE PERÍODO ESTÁ 
MANTIDA?
Hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios 
médicos continuam funcionando. Mas a 
recomendação é que, se for possível e não for 
prejudicar sua saúde, a consulta seja adiada. 
QUEM PODE CIRCULAR DURANTE 
O LOCKDOWN?
Pessoas que trabalham em atividades essenciais 
ou que estejam se deslocando em busca de um 
serviço essencial. Por exemplo, um médico 
pode sair para o trabalho ou uma pessoa pode 
ir ao mercado comprar alimentos e produtos de 
limpeza. 
COMO O FUNCIONÁRIO VAI 
PROVAR QUE TRABALHA NUMA 
ATIVIDADE ESSENCIAL?
A empresa para a qual ele trabalha precisa 
emitir a declaração. O modelo de declaração 
pode ser conseguido aqui https://bit.ly/
DeclaraçãoTrabalhadores (empresas privadas) 
ou aqui https://bit.ly/DeclaraçãoServidores 
(órgãos públicos)
EXISTE UMA LISTA DAS 
ATIVIDADES ESSENCIAIS QUE 
PODEM FUNCIONAR?
Sim. Pode ser visto nas páginas 2, 3 e 4 do 
decreto sobre o lockdown: https://bit.ly/
Decreto35784
EM RESUMO, QUAIS SÃO ESSAS 
ATIVIDADES LIBERADAS?

- Supermercados, feiras, quitandas e 
estabelecimentos semelhantes; delivery de 
alimentos; venda de produtos de limpeza e de 
higiene pessoal;
- Hospitais, clínicas e laboratórios; farmácias; 
clínicas veterinárias para casos urgentes; 
- Postos de combustíveis; abastecimento de 
água e luz; coleta de lixo; imprensa; serviços 
funerários; telecomunicações; segurança 
privada;
- Serviços de manutenção, segurança, 
conservação, cuidado e limpeza em ambientes 
privados (empresas, residências, condomínios); 
- Oficinas e borracharias; pontos de apoio para 
caminhoneiros nas estradas, como restaurantes 
e pontos de parada; 
- Serviços de lavanderia; comércio de álcool em 
gel; indústrias do setor de alimentos, bebidas e 
produtos de higiene e limpeza
SE A PESSOA ESTIVER SE 
DESLOCANDO PARA COMPRAR 
ALIMENTOS OU TER ACESSO 
A UM SERVIÇO DESSAS 
ATIVIDADES ESSENCIAIS, COMO 
PODE JUSTIFICAR CASO ISSO 
SEJA SOLICITADO POR UMA 
AUTORIDADE ESTADUAL OU 
MUNICIPAL?
Em casos nos quais existam comprovantes 
(por exemplo, consulta médica), basta 
apresentar o documento. Em casos nos quais 
não existam comprovantes (por exemplo, ida 
a supermercados), a justificativa será feita 
verbalmente. Averiguações adicionais podem 
ser solicitadas.
TRANSPORTE POR APLICATIVO E 
TÁXIS ESTÁ LIBERADO?
Sim, o transporte continuará funcionando. O 
passageiro é quem tem que comprovar por que 
está em deslocamento.
COMO O MOTORISTA DE 
APLICATIVO PODE COMPROVAR 
O DESLOCAMENTO ATÉ O 
PASSAGEIRO?
Serviços de transporte individual de passageiros 
não estão proibidos pelo decreto do Governo 
do Estado. Mas os municípios da Ilha podem 
editar regras adicionais. 
OS ÔNIBUS FUNCIONAM?
Sim, mas com pontos de parada reduzidos. As 
paradas perto de hospitais estão preservadas.
HAVERÁ BLOQUEIOS PARA 
VEÍCULOS NÃO ENTRAREM OU 
SAÍREM DA ILHA?
Sim, na entrada e na saída da Ilha de São Luís. 
A exceção será para circulação de cargas e 
veículos como ambulâncias e viaturas.  
PODE USAR O FERRYBOAT?
Os ferryboats terão viagens reduzidas e 
exclusivas para ambulâncias, viaturas, cargas e 
profissionais da saúde em atividade.
O AEROPORTO CONTINUA 
FUNCIONANDO?
Sim.
HAVERÁ BLOQUEIO EM 
AVENIDAS?

Sim. Haverá barreiras em avenidas para 
restringir circulação de veículos. A restrição 
será feita pelas prefeituras onde for local de 
competência municipal (ruas e avenidas). 
Haverá também proibição de estacionamento na 
Litorânea, Centro, Espigão e outros locais.
E NAS RODOVIAS QUE CORTAM 
A ILHA?
O trânsito fica suspenso nas MAs 201, 202, 203 
e 204, com exceção de circulação de cargas e 
veículos como viaturas e ambulâncias, além 
daqueles usados por trabalhadores de serviços 
essenciais e pessoas em busca por serviços 
essenciais.
BANCOS E LOTÉRICAS 
FUNCIONAM?
Sim, mas precisam seguir regras como manter 
distância entre as pessoas, organizar filas, 
funcionários com máscaras, higienização 
frequente das superfícies e disponibilização de 
álcool em gel ou água e sabão.
SHOPPINGS PODEM FUNCIONAR?
Não, mas estabelecimentos dentro de shoppings 
liberados pelo decreto podem. Por exemplo: um 
mercado ou uma farmácia dentro do shopping 
podem funcionar, mas as demais lojas não 
podem. 
LOJAS DE CONVENIÊNCIA 
PODEM FUNCIONAR?
Sim, se trabalharem com a comercialização 
das mercadorias cuja venda está autorizada no 
decreto (entre eles, alimentos e produtos de 
higiene e limpeza). 
EMPRESAS (OU COMERCIANTES) 
SEM CNPJ OU MEI PODERÃO 
FAZER ENTREGAS?
Sim, se trabalharem com a comercialização 
das mercadorias cuja venda está autorizada no 
decreto (entre eles, alimentos e produtos de 
higiene e limpeza). 
CUIDADORES DE IDOSOS PODEM 
CONTINUAR TRABALHANDO?
Sim. Com as devidas adaptações, o modelo 
de declaração para trabalhadores https://
bit.ly/DeclaraçãoTrabalhadores deverá ser 
utilizado por quem, embora não desenvolva 
atividade empresarial, se utilize dos serviços 
de trabalhadores cujas atividades sejam 
autorizadas pelo decreto.
HOTÉIS E POUSADAS PODEM 
FUNCIONAR?
Sim.
ENTREGAS E POSTAGEM DOS 
CORREIOS FUNCIONARÃO NESSE 
PERÍODO?
Sim, trata-se de um serviço de competência 
federal
O USO DE MÁSCARA É 
OBRIGATÓRIO?
O uso é obrigatório em locais públicos e de uso 
coletivo.
E QUEM DESRESPEITAR AS 
REGRAS?
Há multas, interdições e punições para quem 
desrespeitar regras que restringem circulação.

Saiba tudo sobre o lockdown que passa
valer a partir de hoje na Ilha de São Luís
Pedido pelo Ministério 
Público, decidido pela Justiça 
e acatado pelo Governo do 
Estado, começa a valer hoje o 
lockdown que objetiva conter 
o avanço do coronavírus na 
região metropolitana de São 

Luís. Nesta edição, o Jornal 
Pequeno publica todas as 
informações necessárias 
sobre o decreto assinado pelo 
governador Flávio Dino nesse 
domingo. Que a população 
colabore e faça a sua parte, 

o que é fundamental para o 
êxito das medidas. E que não 
haja excessos por parte das 
autoridades vigilantes.
Tire suas dúvidas sobre o 
lockdown (bloqueio) na Ilha de 
São Luís

A seguir, uma lista de perguntas 
e resposta sobre o lockdown 
(bloqueio) que começa hoje, em 
toda a Grande Ilha. As regras 
estão em edital do Governo 
do Estado publicado nesse 
domingo (3).

A Prefeitura de São Luís 
intensificará, a partir de hoje 
(5), as medidas restritivas para 
o enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus. As ações 
de fiscalização do trânsito, 
transporte urbano, mercados e 
feiras, comércio não essencial 
entre outros foram definidas em 
decreto municipal baixado nessa 
segunda-feira (2), em cumprimento 
ao decreto estadual que atende a 
decisão da Justiça.
“Em razão do número crescente 
de casos, medidas mais rígidas 
de isolamento social foram 
determinadas pela Justiça e 
acatadas pelo governo com o 
objetivo de reduzir a contaminação 
comunitária e os casos da Covid-19 
na ilha de São Luís. Assim, em 
cumprimento às determinações, 
vamos ampliar o trabalho 
que já vínhamos executando 
de fiscalização do trânsito e 
transportes, disciplinamento 
do funcionamento de feiras, 
mercados, comércio não essencial 

e outras atividades que gerem 
aglomeração de pessoas. Por outro 
lado, seguimos com as ações de 
ampliação da estrutura exclusiva 
da rede municipal para atender 
casos da Covid-19, ampliando 
leitos clínicos e de UTI, entre 
outras medidas”, disse o prefeito 
Edivaldo Holanda Junior.
Entre as medidas estabelecidas 
no decreto municipal estão a 
manutenção da suspensão das 
aulas da rede municipal de ensino 
até 31 de maio. As atividades dos 
órgãos e serviços não essenciais 
ficam suspensas até dia 20 de 
maio. Apenas as obras de saúde 
e saneamento seguem sendo 
executadas. As demais ficam 
suspensas até nova determinação.
TRÂNSITO E 
TRANSPORTES
O serviço de transporte urbano 
passa a funcionar com novo fluxo. 
A frota em circulação diária será 
reduzida para o efetivo equivalente 
aos domingos. Os pontos de 

parada de ônibus também serão 
reduzidos e haverá diminuição do 
itinerário de transporte coletivo em 
áreas de comércio ou de serviços 
não essenciais. Fica proibido o 
transporte de passageiros em pé, 
limitando a lotação dos ônibus à 
quantidade de assentos disponíveis. 
O uso de máscaras continua 
obrigatório.
Também haverá controle e 
demarcação de embarque nos 
terminais de integração. A frota 
corujão será recolhida mais 
cedo e os cartões de gratuidade 
terão validade prorrogada. A 
higienização dos veículos segue 
sendo executada.
Serão feitos bloqueios, interdições 
e barreiras nas pontes do São 
Francisco, Bandeira Tribuzi, do 
Ipase e na Barragem do Bacanga; 
nas regiões do Centro como Rua 
do Egito, Anel Viário, Canto da 
Facbril e alamedas Silva Maia e 
Gomes de Castro; nas avenidas 
Kennedy, São Marçal, Africanos, 
Getúlio Vargas, Jerônimo de 

Albuquerque, Daniel de La Touche 
e Guajajaras. O acesso às agências 
Caixa dessas regiões fica garantido 
para o recebimento do auxílio 
emergencial.
Fica proibido estacionar em áreas 
de lazer, turísticas, de serviços e 
comércio não essencial. Apenas 
ambulâncias, viaturas e veículos 
que deem suporte aos serviços 
segurança, saúde, fiscalização, 
veículos oficiais utilizados na 
execução do trabalho de órgãos 
públicos e em atividades essenciais 
têm livre circulação.
FEIRAS E MERCADOS
As feiras e mercados de São Luís 
continuam funcionando para 
garantir que a população compre 
gêneros alimentícios. No entanto, 
administradores e feirantes devem 
observar as novas determinações. 
Os estabelecimentos comerciais 
não essenciais ao abastecimento 
da população, que eventualmente 
funcionem nos mercados e feiras, 
devem permanecer fechados.

Prefeitura de SL também baixa decreto e intensifica 
medidas restritivas com início do lockdown, hoje
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“Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é 
correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz 
com todos. Amados, nunca procurem vingar-se” 

ROMANOS 12:17-19

Uma maranhense da cidade de 
Lago da Pedra, identificada como 
Vanessa dos Santos Pereira, de 
28 anos, foi morta na madrugada 
dessa segunda-feira (4), na cidade 
de Dom Eliseu, no estado do 
Pará, na divisa com Itinga, no 
Maranhão. O crime, conforme 
levantamentos da Polícia Civil 
do lugar, teria sido cometido pelo 
marido da vítima, que foi preso 
poucas após a localização do 
corpo da jovem.
Conforme informações obtidas 
pelo Jornal Pequeno, o suspeito 
pela prática do crime teria 
chegado de uma festa, pela 
madrugada, e passou a discutir 
com a vítima, supostamente por 
ciúmes. No calor das discussões, 
ainda de acordo com a Polícia 
Civil paraense, ele teria efetuado 
três disparos em Vanessa dos 
Santos. 
O corpo de Vanessa foi encontrado 

por populares, nas primeiras horas 
da manhã de ontem, em uma rua 
do bairro Bartolomeu – numa 
área conhecida como “Folhau”, 

em Dom Eliseu, com marcas de 
tiros na altura do tórax. A suspeita 
é que o autor do crime, após ter 
efetuado os disparos, carregou o 

cadáver da jovem para longe do 
local do feminicídio.
Ainda de acordo com as 
informações recebidas pelo JP, 
Vanessa dos Santos mantinha 
um relacionamento estável de 
quatro meses com o suspeito, 
que foi preso ainda na manhã de 
ontem, poucas horas após o corpo 
ter sido localizado. A duração 
do relacionamento é o mesmo 
período que o casal morava em 
Dom Eliseu. 
Segundo informações de 
pessoas que conheciam a vítima, 
os familiares dela estavam 
providenciando o translado do 
corpo para o município de Paulo 
Ramos, no Maranhão, onde 
moram os pais da jovem. A Polícia 
Civil segue com os trabalhamos 
para elucidar o crime, e o suspeito 
está à disposição da justiça do 
Pará; ele não teve a identidade 
revelada.

Maranhense de Lago da Pedra é 
morta a tiros em cidade do Pará
O principal suspeito é o marido da vítima, com quem ela mantinha um relacionamento há quatro 
meses

Vanessa dos Santos foi morta a tiros, na cidade de Dom Eliseu (PA), 
tendo como suspeito seu marido, preso ainda na manhã de ontem (4)
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Policiais militares do Batalhão 
Tiradentes prenderam, no início 
da noite de domingo (3), três 
pessoas por porte ilegal de armas, 
no bairro da Cidade Operária. Os 
homens foram identificados como 
Mário Gabriel Santos, Jonatas 
de Araújo Sousa e Elton Felipe 
Santos da Conceição, todos 
moradores da Cidade Olímpica. 
Segundo informação da PM, 
a guarnição estava realizando 
patrulhamento na Avenida 
Santos Dumont, no São 
Cristóvão, quando avistou os 
suspeitos dentro de um veículo 
Jeepe, na cor vermelha, em 
atitude suspeita. O veículo foi 
perseguido até a Cidade Operária, 
onde foi realizada a abordagem, 
momento no qual os policiais 
encontraram os três vestindo 
coletes balísticos. 
Além dos coletes, foi localizada 
uma arma de fogo calibre ponto 
40, pertencente à Polícia Militar 
do Maranhão. Camisas com 
brasão da Polícia Civil também 
estavam dentro do carro. 

Em conversa com os policiais, 
Mário Gabriel revelou ter drogas 
guardadas em sua residência, 
localizada na Cidade Olímpica. 
No local, foram encontrados 26 
papelotes de maconha, um de 
cocaína; e, ainda, uma porção de 

25gramas de maconha. 
Os presos foram apresentados na 
Delegacia da Cidade Operária, 
para a adoção das medidas 
legais necessárias. Todo material 
apreendido também foi levado à 
delegacia. 

Trio é flagrado com armas, coletes e 
camisas da Polícia Civil na Cidade Operária

Material apreendido com trio capturado pelo Batalhão Tiradentes, na 
Cidade Operária
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Polícia Civil prende 
suspeito por tráfico 
em Pindaré-Mirim 
Na manhã de ontem (4), a Polícia 
Civil prendeu um homem em 
flagrante, suspeito pela prática de 
tráfico de drogas. A prisão ocorreu 
no povoado Bambu, município de 
Pindaré-Mirim. 
Segundo a polícia, a ação ocorreu 
após uma investigação sobre 
possíveis pontos de vendas de 
drogas no referido povoado. 
No local, os policiais identificaram 
o local eao realizar as buscas na 
residência encontraram drogas 
escondidasno guarda-roupae já 
prontas para comercialização. 
Também foram localizadasuma 
espingarda, munições e uma 
quantidade em dinheiro, que seria 
fruto da venda dos entorpecentes. 
Após os procedimentos de praxe, 
o acusado foi encaminhado para 
o sistema prisional, onde ficará 
à disposição do judiciário. (AIDÊ 
ROCHA)

Jovem é 
assassinado a 
tiros em bairro de 
Codó
Um jovem de 18 anos foi morto a 
tiros, na noite de domingo (3), na 
Avenida Presidente Figueiredo, 
no bairro Trizidela, em Codó. A 
vítima foi identificada como David 
Dominicio Gonçalves da Silva. 
De acordo com informações 
de testemunhas, dois homens 
chegaram em uma motocicleta 
e o garupa desceu iniciando os 
disparos. David foi atingido com 
dois tiros na cabeça e um no peito, 
tendo morte ainda no local. 
Segundo a PM, até o momento, os 
suspeitos do crime ainda não foram 
identificados. A Polícia Civil segue 
investigando o caso. (AR)

A Associação dos Magistrados 
do Maranhão (AMMA) divulgou 
nota, na noite dessa segunda-
feira, 4, repudiando as ameaças 
sofridas pelo juiz Douglas de Melo 
Martins, responsável pela decisão 
judicial que determinou o lokdown 
na Ilha de São Luís a partir 
desta terça-feira, 5. A entidade 
também repudiou os autores das 
ofensas e agressões dirigidas ao 
magistrado, por se constituírem 
“em grave ameaça ao desempenho 
constitucional da jurisdição e à 
independência judicial, pilares do 
estado democrático de direito”.
Eis a nota
Nota de Repúdio
A Associação dos Magistrados do 
Maranhão – AMMA – solidariza-
se com o juiz titular da Vara de 

Interesses Difusos e Coletivos da 
Ilha de São Luís, Douglas de Melo 
Martins, vítima de graves ameaças 
publicadas em suas redes sociais, 
nesta segunda-feira (4).
A AMMA também repudia os 
autores das ofensas e agressões 
dirigidas ao magistrado, as quais 
se constituem em grave ameaça 
ao desempenho constitucional 
da jurisdição e à independência 
judicial, pilares do estado 
democrático de direito.
A polarização de posições 
ideológicas e políticas, e 
desproporcionais manifestações 
de ódio e incitação a atos de 
violência de toda a ordem, não 
podem servir como instrumento 
de desrespeito às instituições e às 
autoridades constituídas, no livre 

e fundamentado exercício de suas 
funções.
No instante em que tomou 
conhecimento das ameaças 
sofridas pelo juiz Douglas 
de Melo Martins, a AMMA 
acionou a Diretoria de Segurança 
Institucional do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, que já adotou as 
providências necessárias para a 
devida apuração dos fatos, bem 
como para que o magistrado 
continue exercendo suas atividades 
com segurança e independência.A 
AMMA reitera que se manterá em 
alerta na defesa da Magistratura, 
a fim de não permitir que atos 
covardes e insanos intimidem a 
atuação do Judiciário.
São Luís, 4 de maio de 2020
ANGELO SANTOS 
PRESIDENTE DA AMMA

Magistrados repudiam ameaças sofridas pelo juiz Douglas Martins

David da Silva foi morto a 
tiros, efetuados por ocupantes 
de motocicleta

Boletim aponta 4.530 casos
de coronavírus no MA, com
271 óbitos e 1.115 recuperados
Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde na noite desta 
segunda-feira (4) confirmou 1.115 pessoas recuperadas da Covid-19 no 
Maranhão. 303 novos casos foram registrados, totalizando 4.530 resultados 
positivos do novo coronavírus no estado de pessoas que estão ou foram 
infectadas.
De acordo com o boletim, 22 óbitos foram confirmados nesta segunda, 
elevando para 271 o número de pacientes que perderam a vida por conta da 
Covid-19 no Maranhão.
Até o momento, 9.974 testes já foram realizados já foram realizados 
no estado. A SES registrou 536 profissionais de Saúde infectados pelo 
coronavírus no Maranhão, sendo que 436 já se recuperaram. 

Brasil chega a 105 mil casos de 
coronavírus e estudo estima influência de 
Bolsonaro no contágio

O Brasil registrou 263 mortes e 
4.075 novos casos de coronavírus 
nas últimas 24 horas, o que elevou 
o total de confirmações para 
105.222 infecções e 7.288 mortes. 
Autoridades ainda investigam a 
relação de 1.360 mortes com o 
vírus. Segundo o Ministério da 
Saúde, mais de 45 mil pessoas 
estão recuperadas da Covid-19 no 
país.
Ao menos 10% dos casos de 
coronavírus no país podem 
ter relação com as atitudes e 
declarações do presidente Jair 
Bolsonaro. A estimativa é de 
pesquisadores da Universidade 
de Cambridge e da Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo. 
Eles avaliaram o comportamento 
de líderes durante a pandemia. A 
partir de dados de celular, afirmam 
que dois atos de Bolsonaro em 
março teriam levado cerca de 1 
milhão de pessoas às ruas.
Outro estudo mostra que cidades 
que registram maior aprovação 
a Bolsonaro tiveram aumento na 
taxa de contágio 18,9% superior 
aos municípios em que o apoio 
ao governo não é tão alto. O 
levantamento, realizado por 
pesquisadores de universidades 
dos Estados Unidos e da Itália, 
mapeou dados de 255 municípios 
brasileiros.

Ferry boats passam a operar com 
quatro viagens a partir desta terça-feira

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) 
informa que, partir desta terça-feira (5), as viagens de ferry boat entre o 
Terminal São Luís e o Terminal do Cujupe terão novos horários.
A medida obedece ao Decreto 35.784, do governo do Estado do Maranhão, e 
Portaria da MOB, e fixa os horários de 8h e 15h para as viagens que saem de 
São Luís em direção ao Cujupe e 10h30 e 17h30 do Cujupe em direção ao 
Terminal da Ponta da Espera.
As viagens serão exclusivamente para ambulâncias, profissionais da saúde, 
veículos com transporte de paciente (TFD), viaturas policiais, profissionais 
da segurança, caminhões e veículos a serviço de atividades essenciais. 
Não será permitido o transporte de passageiros, nem o trânsito comum em 
veículo particular.  A saída e entrada por terra, por meio da Ponte Marcelino 
Machado, no Estreito dos Mosquitos, através do modal rodoviário, 
obedecem as mesmas regras e está proibido o trânsito de passageiros e 
veículos particulares, vans e ônibus.

Rolando Alexandre é nomeado novo 
diretor da PF e imediatamente empossado
O presidente da República Jair 
Bolsonaro nomeou, nesta segunda-
feira (4), o delegado Rolando 
Alexandre de Souza como novo 
diretor-geral da Polícia Federal (PF).
A nomeação foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial da 
União (DOU), na parte da manhã, 
e uma hora depois Bolsonaro já 
havia assinado o termo de posse 
do novo diretor-geral da PF, o que 
ocorreu no gabinete do presidente, 
no terceiro andar do Planalto 
– sem cobertura da imprensa -, 
como informou a Secretaria de 
Comunicação da Presidência.
Rolando atuava como secretário de 
Planejamento e Gestão na Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) 
e era tido como braço direito do 

diretor-geral da Agência, Alexandre 
Ramagem – que foi o primeiro 
nome a ser indicado pelo presidente 
para comandar a PF. A nomeação 
de Ramagem foi suspensa pelo 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal, na 
última quarta-feira (29)
Desde o último dia 24, o cargo 
de diretor-geral da PF tem 
gerado grande polêmica com a 
exoneração do então diretor-geral 
Maurício Valeixo, o que resultou 
no pedido de demissão de Sergio 
Moro do cargo de ministro da 
Justiça e Segurança Pública. 
Moro saiu acusando Bolsonaro 
de interferência política na PF 
e se tornou o novo inimigo dos 
seguidores do presidente. 

Prefeito Eudes define novas medidas 
em razão do lockdown na Grande Ilha  

A Prefeitura de São José de Ribamar adotou inúmeras medidas e regras 
complementares ao Decreto Estadual n° 35.784, que estabelece medidas 
preventivas e restritivas na Grande Ilha.
A ação do prefeito Eudes Sampaio observa o cumprimento à decisão judicial 
proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de 
São Luís, em decorrência da COVID-19 - o lockdown.
O novo decreto mantém para até 20 de maio as decisões dos decretos n.º 
1661, de 17 de março de 2020, 1.664, de 22 de março de 2020 e 1.671, de 08 
de abril de 2020, além de suspender até o dia 31 às aulas da rede municipal 
de ensino.
De acordo com o documento, o expediente dos órgãos do Poder Executivo 
fica limitado às secretarias municipais de Saúde e de Transporte Coletivo, 
Trânsito e Defesa Social, além das atividades de arrecadação de tributos, 
fiscalização urbanística, sanitária, ambiental e de serviços públicos de 
saneamento e iluminação pública.
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