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LOCKDOWN

Grande movimento
registrado no 1º dia
Barreiras e policiamento foram dispostos em pontos estratégicos
da Ilha; pela manhã, houve movimento de veículos e aglomeração
em bancos (foto). À tarde, a movimentação foi reduzida.
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A Rua Grande, conhecida pelo intenso fluxo de pessoas, ficou vazia ontem, efeito da interdição feita na quinta-feira e do lockdown iniciado nesta terça-feira, 5.
Todos os estabelecimentos comerciais da via permaneceram fechados ontem, quando militares impediam a passagem de pessoas pelo local. CIDADES 6
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“Brasileiro tem aquele
poder de adaptação”

Mais fiscalização

O

Advogado Daniel Blume defende proposta de voto via internet como
forma de manutenção do calendário das eleições municipais de 2020
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

advogado maranhense
Daniel Blume, conselheiro federal da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), causou polêmica nos últimos dias ao encaminhar ao comando da entidade uma proposta
para que as eleições municipais
deste ano possam ser realizadas
via internet, como forma de garantir a manutenção dos prazos e
datas já definidos no calendário
eleitoral, independentemente do
avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
A sugestão foi encaminhada oficialmente há uma semana ao presidente do Conselho Federal da
Ordem, Felipe Santa Cruz.
Segundo Blume, “em especial
nos tempos de pandemia, trata-se
da solução mais segura e viável, pois
não envolve trabalhos manuais, seja
para a votação, seja para a apuração dos votos”.
Nesta semana, Blume conversou
com O Estado sobre o assunto. Ele
reforça a defesa da proposta em meio
à pandemia, cita exemplos de países
que já adotam o voto online - "Estônia (totalmente) e México (parcialmente)” - e sugere que esse pode ser
um modelo a ser adotado de forma
emergencial, mas que pode ficar.
"O brasileiro tem capacidade
técnica e poder de adaptação. A
ideia tem os olhos voltados não
apenas para 2020, mas para o futuro eleitoral brasileiro”, diz.

O

De onde surgiu a ideia de propor
eleições via internet?
Com a chegada abrupta da pandemia do Coronavírus e com a
aproximação das eleições, passei a
ser questionado, na condição de
eleitoralista, se ocorreria o prolongamento dos mandatos ou o adiamento das Eleições 2020, se a crise
do Covid-19 não se arrefecer até outubro. Lembrei, então, de uma outra
alternativa, nomeadamente, a conversão de urnas eletrônicas em
urnas on-line, como se dá em alguns
países como Estônia (totalmente)
e México (parcialmente). Entendo
ser possível converter urnas eletrônicas em on-line, especialmente em
tempos de pandemia, onde o ideal
é inimigo do possível.
Não seria necessária capacitação
técnica de boa parte do eleitorado?
O brasileiro tem capacidade técnica
e poder de adaptação. A ideia tem
os olhos voltados não apenas para
2020, mas para o futuro eleitoral
brasileiro. O Direito não pode mais
temer avanços. Tal solução irá, inclusive, ampliar o engajamento dos
eleitores na cena política, diminuindo o número de abstenções. É
melhor inovar para estimular a par-

primeiro dia de bloqueio total (lockdown) na
Região Metropolitana de São Luís serviu para
comprovar que o Governo do Maranhão e as
quatro prefeituras da Ilha vão precisar reforçar a
fiscalização para se obter o resultado desejado –
qual seja, a efetiva diminuição da circulação de
pessoas como forma de se garantir um “freio” à
expansão do novo coronavírus (Covid-19) na capital
e entorno.
Ao longo do dia, percebeu-se alguma diminuição
de pessoas nas ruas, mas não como era esperado.
Nas diversas barreiras de controle montadas em
avenidas da ilha, ainda
foi possível ver alguns
Autoridades
engarrafamentos,
tamanho era o fluxo de precisam de mais
veículos.
Na entrada da ponte firmeza para fazer
bandeira Tribuzi, no
valer o lockdown
Jaracati, na Barragem do
em São Luís
Bacanga, e em trechos
das MAs 201 e 202
foram os pontos de
maiores aglomerações, segundo registros que
circularam nas redes sociais.
Há que se louvar, nesse primeiro momento, a
postura das autoridades de controle, sobretudo PM,
SMTT e guardas municipais dos quatro municípios.
Aparentemente, adotaram postura mais passiva
nesse primeiro dia, preferindo a orientação à
punição. Mas que tenham em mente que, em
algum momento, será necessária a utilização de
meios de convencimento mais duros, com a
aplicação de multas e das sanções penais previstas
em lei, sob pena de o cidadão comum não levar a
sério a necessidade de isolamento crítico nestes
próximos nove dias.

Ou vai…

Advogado maranhense Daniel Blume diz que o brasileiro tem condições de votar pela internet em 2020

“Concordo que
o desafio não
se resume
ao completo
acesso digital”
ticipação popular no pleito, do que
apenas observar a ampliação da ausência nas urnas, bem assim recorrentes manifestações pelo voto opcional, o que reduziria a
legitimidade dos governantes eleitos. Na pandemia, a solução é a
mais segura e viável, pois não envolve trabalhos manuais, seja para
a votação, seja para a apuração dos
votos. O cômputo é instantâneo,
podendo ser eventualmente objeto
de ratificação em data posterior. Ficariam dispensados da ratificação
os eleitores que fizerem uso de certificação digital.
Essa proposta é viável num estado
como o Maranhão, com menor incidência de pessoas com acesso à
rede mundial?
Creio que com vontade política
somada à necessidade decorrente
da crise sanitária mundial, seria
possível sim. Uma solução seria o
fornecimento de internet móvel
e/ou de áreas amplas de Wi-Fi para
a população desprovida, mesmo ao
ar livre. Trago no projeto dados que
apontam que, atualmente, mais de
80% dos brasileiros têm acesso à internet. Dentre as pessoas que vivem
abaixo da linha da pobreza, o percentual baixa para quase 70%.
Atualmente, há um número maior
de aparelhos celulares do que de

eleitores, no Brasil. Esse fenômeno
toca o Maranhão. Tais percentuais
podem ser melhorados no Maranhão, a custos baixos, se comparados aos elevados valores gastos com
as eleições.
O cenário no Maranhão não parece
muito diferente do restante do
Nordeste, sobretudo no Sertão.
Penso que o sertanejo que vota
por meio de urnas eletrônicas é
capaz de votar em urnas on-line.
Porém, se invencível, em algumas
localidades, o problema do acesso
à internet, o voto pode ser, excepcionalmente, postado nos Correios,
como se dá nos Estados Unidos. Inclusive, em razão da pandemia, o
voto por carta tem sido fomentado
e subsidiado pelas autoridades
americanas, em 2020. Ressalto que,
no Brasil, o voto por correspondência deve ser a exceção para alcançar o pequeno percentual de
eleitores sem possibilidade de
acesso à internet, mesmo que via
celular. O voto impresso dificulta
a rapidez da apuração e sobrecarrega o serviço postal.
Como fiscalizar esse voto, com tantos problemas de segurança nas
redes?
Eu concordo que o desafio não
se resume ao completo acesso digital, pois abrange a segurança do
voto. A tecnologia precisa se ater à
questão, o que e-títulos eleitorais,
câmeras e identificação digital (ou
por íris) resolveriam – instrumentos que podem ser encontrados em
grande parte dos aparelhos celulares. Falo da câmera do próprio celular ou do computador. Auto filmagem, portanto. Como uma

Urgência em Caxias
pode antecipar nova
sessão da Assembleia
Cidade, uma das maiores do Maranhão, é a terceira em número de casos
do novo coronavírus (Covid-19) fora da Região Metropolitana de São Luís
A Assembleia Legislativa do Maranhão terá nova sessão deliberativa
remota nos próximos dias. Inicialmente, os trabalhos estão marcados para a próxima segunda-feira,
11, mas podem ser antecipados.
Segundo o presidente da Casa,
deputado Othelino Neto (PCdoB),
estuda-se a realização de nova reu-
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nião online na sexta-feira, 8, em virtude do que considerou “urgência”
para aprovação do estado de calamidade em Caxias, uma das maiores do estado.
“Existe essa urgência de Caxias,
então é possível que adiantemos a
próxima sessão”, afirmou, em contato com O Estado.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na
noite de segunda-feira, 4, até aquela data Caxias era a terceira cidade
maranhense com mais casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) fora da Região
Metropolitana de São Luís.

simples selfie. A urna on-line é um
futuro inevitável. A pandemia apenas força a humanidade a precipitar este avenço. Dentre os efeitos
colaterais positivos, arrefecimento
da boca de urna, da “troca de serviço” por votos, sujeira nas ruas, serviço de mesários. Grande parte das
compras de votos se dá no caminho
de casa para a urna física, onde o
corruptor aborda os eleitores.
Caso não seja acatada a proposta,
é possível garantir que as eleições
sejam realizadas em 2020 pelos
meios tradicionais?
Não vejo com simpatia a ampliação dos atuais mandatos. Ensejaria a ausência de legitimidade
popular/eleitoral dos prefeitos e vereadores eleitos, anteriormente,
para um mandato de somente quatro anos. Não sou avesso à unificação das eleições, porém, no caso, o
pleito deve prever que os eleitos
exercerão os cargos por seis anos.
Quanto ao adiamento das eleições
para dezembro, a medida é possível, mas pode não ser efetiva, se
houver um agravamento da pandemia. O homem não tem dons
premonitórios. Uma outra hipótese,
seria a votação pelos Correios,
como nos USA. Entretanto, a demora na apuração é tormentosa.
Tal seria uma involução da tecnologia de votação eletrônica no Brasil.mundo. Mas estamos vendo que
não, ela precisa ser reformada, porque está levando a uma concentração de riqueza extraordinária.
E não é mais o país rico, cada vez
mais rico e os pobres mais pobres,
não. É só os ricos cada vez mais
ricos. A própria dinâmica do
mundo levou a isso. 

Deve entrar em pauta, ainda,
um projeto de lei que estipula multas financeiras a quem propagar
notícias falsas nas redes sociais relacionadas à pandemia.
A iniciativa, já aprovada em outros estados do país, pretende barrar a disseminação de informações
que provoquem agitação e ponham em risco a saúde dos maranhenses. A proposta é de autoria
do próprio Othelino.
Indicação
Além disso, os deputados devem
analisar uma indicação do deputado Yglésio Moyses (Pros) à Prefeitura de São Luís e ao Governo do
Estado, para que as pessoas com
deficiência tenham prioridade no
atendimento em caso de suspeita
e/ou confirmação da Covid-19. 

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), falou em entrevista
à GloboNews da possibilidade de uso de força policial para fazer cumprir
o decreto de lockdown na Ilha de São Luís.
Para ele, a maioria da população está convencida sobre os riscos do novo coronavírus, e as demais serão convencidas pelos bloqueios nas vias
públicas.
- Temos a orientação da polícia de cumprir a lei. O primeiro caminho
é o diálogo. Se necessário for, se houver resistência, neste caso, a lei será
cumprida -, disse.

...ou vai

Segundo o governador maranhense, há “previsões legais quanto ao
cometimento de crimes” por quem não cumprir as regras de isolamento.
- Creio que isso, se ocorrer, será um ou outro caso, porque as pessoas
estão convencidas, e, quem não se convenceu, será convencido pelas barreiras que serão colocadas a partir de amanhã -, disse.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Maranhão tem mais de 4 mil casos confirmados de Covid-19, com quase
300 óbitos.

Prazos

A Justiça do Trabalho no Maranhão informou ontem que prorrogou,
por prazo indeterminado, a suspensão do expediente presencial no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho e varas trabalhistas.
Apesar disso, anuncia o órgão, os prazos voltam a vigorar e as audiências e sessões presenciais permanecem suspensas, podendo ser realizadas por meio virtual ou telepresencial.
Os prazos foram retomados desde o dia 4 de maio.

Ameaças

A presidência do Tribunal de Justiça informou ontem à coluna que ainda aguarda comunicação oficial do juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, a respeito das ameaças sofridas após
a decisão para que o Governo do Estado decretasse lockdown na Região
Metropolitana da capital.
O magistrado relatou as ameaças durante entrevista ao programa Acorda Maranhão, da Rádio Mirante AM, na segunda-feira, 5.
Segundo o TJ, após a formalização do caso, medidas devem ser tomadas.

Apoio

A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) emitiu, na noite
de segunda-feira, 4, uma nota de repúdio às ameaças relatadas pelo juiz
Douglas Martins.
Segundo o magistrado, os ataques foram feitos em seus perfis nas redes sociais, após a decisão sobre o lockdown.
Segundo o comunicado da entidade, o fato foi relatado à Diretoria de
Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão.

DE OLHO

R$ 117 mil

TESTES RÁPIDOS para diagnóstico da Covid-19
já foram enviados pelo Ministério da Saúde ao
Maranhão, segundo informa o governo federal.

Ação

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, ajuizou ação contra 162 instituições de ensino da rede
particular de São Luís. Na lista, estão incluídas creches e escolas.
O objetivo é a redução das mensalidades durante o período preventivo de distanciamento social, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Segundo os autores da ação, “ainda que se consiga cumprir o calendário escolar, [...] o prejuízo econômico e acadêmico trazido pela mudança
repentina na forma de ensino deverá ser repartido por todos”.

E MAIS
• O deputado Wellington do Curso (PSDB) tem tomado a linha de frente da fiscalização dos leitos ativados pelo Estado para pacientes da Covid-19 no Maranhão.
• Estudo da UFMG aponta que, por conta do colapso do sistema de saúde, o lockdown pode ter de ser prorrogado na Ilha.

• O governador Flávio Dino segue anunciando a abertura de novos leitos na rede
pública; segundo ele, novas unidades estarão prontas até o fim desta semana.

Exército higieniza Terminal
Rodoviário de São Luís
contra o coronavírus
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quarta-feira, 6 de maio de 2020

1º dia de lockdown: apesar de
barreiras e policiamento, grande
movimentação é registrada
Barreiras foram instaladas em avenidas e motoristas foram parados para informar motivo do deslocamento;
em agências bancárias, casas lotéricas e nas avenidas, ainda foi possível ver um grande número de pessoas
lockdown, ou bloqueio
total, se iniciou nesta
terça-feira, 5, nos municípios de São Luís,
São José de Ribamar, Raposa e
Paço do Lumiar, contudo, ao contrário do que se esperava, pela
manhã, as ruas permaneceram
com grande movimento de veículos, e alguns locais da cidade, como
agências bancárias e casas lotéricas, continuaram apresentando
pontos de aglomeração. No período da tarde, porém, a movimentação nas avenidas, bancos e
lotéricas foi mais reduzida.
Os pontos de fiscalização de
bloqueio são móveis e podem ser
alterados de acordo com a movimentação da cidade. No primeiro
dia de lockdown, algumas das barreiras foram instaladas nas pontes
do São Francisco, Bandeira Tribuzi
e no Ipase.
Também houve pontos de bloqueio na Barragem do Bacanga,
Rua do Egito, Anel Viário, na Avenida Gomes de Castro, Canto de
Fabril e alameda Silva Maia, e também nas avenidas Kennedy, São
Marçal, Africanos, Getúlio Vargas,
Jerônimo de Albuquerque, Daniel
de La Touche e Guajajaras. As
agências bancárias que funcionam
nesses locais estavam disponíveis
apenas para o saque do Auxílio
Emergencial, e proibida a lotação
máxima.
A Avenida Litorânea estava fechada e proibida a passagem de
pessoas. No total, 50 pontos foram
monitorados na Grande São Luís;
35 policiais fizeram este trabalho
no período da manhã e 35 à tarde.
A entradas e saída da ilha também
foram fechadas, e a frota de ônibus
foi reduzida pela metade.
Por meio de nota, a Secretaria
Municipal de Segurança com Cidadania (Semusc) informou que a
Guarda Municipal está atuando em
rondas nas feiras e mercados públicos, na região central da capital,
incluindo as praças, Centro Histórico e o Terminal de Integração da
Praia Grande, a fim de evitar aglomerações e garantir o distanciamento social entre as pessoas.
Mas, mesmo com o policiamento reforçado, ainda houve
grande fluxo de carros e pessoas em
alguns desses pontos, principalmente em frente a agências e casas
lotéricas.

Fotos/Paulo Soares
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Vias e Transportes
As principais reclamações, do início do dia de ontem, foram sobre o
grande fluxo de carros, principalmente na área do Bacanga. No local
havia barreiras nos dois sentidos,
o que acabou formando um congestionamento pela necessidade
de parada dos veículos para checagem.
Na Estrada da Maioba também
foi possível ver muitos veículos
trafegando. Todos estavam sendo
parados para a fiscalização do documento que permitia seu deslocamento. Em um programa da
Mirante AM, veiculado pela
manhã, foi informado que muitos
motoristas ainda não possuíam o
documento para permitir a locomoção.
Em contraste com esses locais,
na Avenida Daniel De La Touche, na
entrada da Via Expressa, já era possível perceber a redução da movi-

BARREIRAS
serviram para
verificar liberação
para trânsito;
agências bancárias
ainda
movimentadas

MEIOS DE HOSPEDAGEM DA ILHA SÃO INCLUSOS COMO ATIVIDADES ESSENCIAIS
Atendendo a um pedido do secretário de Estado do Turismo,
Catulé Júnior, o governador do Maranhão, Flávio Dino,
determinou nesta segunda-feira, 4, a inclusão dos serviços
de hospedagens no rol de atividades essenciais no decreto
estadual durante o período de lockdown, na grande Ilha de
São Luís.
Apesar do setor hoteleiro ter sido um dos mais afetados pelo
novo corona vírus, atualmente em São Luís, oito hotéis e
cinco pousadas estão em funcionamento atendo apenas
profissionais da área da saúde e hospedando trabalhadores
de empresas privadas que estão prestando serviços

mentação de pessoas. A polícia Militar estava no local, tanto na entrada
da via, quanto na saída, verificando
as declarações de quem trabalha
com serviços essenciais e orientado
a ida para casa daqueles que não tinham os documentos adequados.
A frota de ônibus foi reduzida pela
metade e há um limite de pessoas
por coletivo, para evitar aglomerações. Júlio Pinheiro, técnico de enfermagem, depende do transporte
público para chegar ao hospital em
que trabalha, porém teve dificuldade
de acesso ao ônibus no primeiro dia
do lockdown. “Passei horas na parada, aí acabei pegando uma van.

Quando chegamos depois do retorno da Forquilha, no sentido Estrada de Ribamar, estava um engarrafamento em que passei 30
minutos, por causa da fiscalização
da polícia”, disse.
Ele também comentou que não
houve fiscalização na van em que
estava ou nos ônibus a frente. “Nem
van e nem ônibus, pelo menos a que
eu estava, tiveram fiscalização. E dois
ônibus a frente também não pararam. Só mesmo carros e motos,
tanto de um lado como do outro da
avenida”, frisou.
A Rua do Egito também foi fechada para a passagem de carros, no

temporários e não dispõem de moradia no estado.
“O governador Flávio Dino atendeu prontamente ao
nosso pedido para que esses poucos setores de
hospedagens, que ainda estão em funcionamento em São
Luís, possam continuar operando para atender esses
profissionais que estão trabalhando”, revelou Catulé
Júnior.
O decreto estadual Nº 35.7849, que atende a uma
determinação judicial, está vigorando desde ontem, terçafeira, 5, com prazo de 10 dias e abrange os municípios de
São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

intuito de ajudar na organização da
agência da Caixa Econômica, naquela via. O corpo de Bombeiros estava presente, ajudando na organização das filas e evitando
aglomerações no estabelecimento
bancário.
As vias que dão acesso à entrada
e saída da Ilha também foram fechadas por barreiras. A passagem
foi liberada apenas para caminhões,
ambulâncias, profissionais da
saúde e automóveis vinculados a
serviços essências. Transportes particulares só passavam com apresentação de documentos que permitem a saída da cidade. Ônibus de

viagens interestaduais e intermunicipais também foram proibidos
de entrar ou sair da região.
Na noite anterior do início ao
lockdown, dia 4, foi registrada uma
intensa movimentação na BR-135,
no sentido de saída da Ilha de São
Luís, por pessoas que estavam ‘fugindo’ do bloqueio. A maior parte
teria viajado para o interior do estado, o que foi muito criticado nas
redes sociais, onde viralizaram vídeos que mostravam os carros deixando a Ilha.
Agências bancárias e lotéricas
As agências bancárias e casas loté-

ricas continuaram com o mesmo
fluxo intenso de pessoas no primeiro dia do lockdown. Policiais
Militares e Bombeiros estiveram em
alguns desses estabelecimentos
para organizar as filas e evitar aglomerações. Durante o lockdown, as
agências e lotéricas estão liberadas
apenas para o saque do Auxílio
Emergencial.
Nas agências da Caixa do Anjo
da Guarda e do São Cristovão, pessoas levavam cadeiras para se sentar na porta do estabelecimento,
enquanto esperavam sua vez.
Mesmo com as orientações de no
mínimo um metro de distância,
muitos ignoravam e permaneciam
juntos nas filas.
Em nota, a Caixa Econômica informou que durante o lockdown a
agências da Ilha de São Luís funcionarão com horário estendido,
das 8h às 14h, e que não é necessário madrugar nas filas, pois todos
que chegarem entre esse horário
serão atendidos.
A Caixa também informou que
intensificou o atendimento às pessoas que estão nas filas, de forma a
dar celeridade com prestação de informações e geração de códigos (tokens) para a realização de saques,
conforme o calendário de pagamento e da necessidade de se manter o distanciamento.
O Sindicato dos Lotéricos do
Estado do Maranhão (Seloma)
emitiu uma nota pedindo compreensão da sociedade caso as
unidades fechem, pois não estão
tendo como manter a rentabilidade, e não estão recebendo valores suficientes da Caixa.
“Devido a principal remuneração recebida pelas loterias ser da
realização de jogos e pagamento
de boletos, a rentabilidade despencou. Para efetuar o pagamento
de tantos auxílios, as unidades precisam de apoio da Caixa Econômica Federal, para que forneça o
dinheiro necessário para efetuar os
pagamentos. Ocorre que a Caixa
Econômica Federal não está entregando valores suficientes para
que as loterias operem. Além disto
existe uma demora excessiva na
entrega dos valores, na capital de
pelo menos 24 horas e no interior
há uma demora contada em dias.
Sem cédulas de dinheiro não há pagamentos de auxílios e benefícios”,
frisou o Sindicato. Até o momento,
as Casas Lotéricas ainda estão funcionando. “Estamos aguardando o
pronunciamento das autoridades
governamentais assim como o contato com a superintendência da
Caixa”, reforçou o presidente do Seloma, Júnior Martins.
Comércio e Farmácias
A venda de alimentos e medicamentos é considerada serviço essencial e mantido o mesmo fluxo de
pessoas em seus estabelecimentos
no primeiro dia do Bloqueio Total.
Na feira do Mangueirão, no
bairro da Divinéia, o fluxo de pessoas não só continuou intenso,
como também não havia fiscalização. “Eu observei que o fluxo de
gente continua grande, inclusive as
pessoas não respeitam as orientações de sair apenas uma pessoa por
família e continua a mesma aglomeração de sempre”, informou
Ana Luzia, comerciante e moradora do bairro.
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Seletivo para contratar
profissionais na saúde
Semus, em caráter emergencial, selecionará paramédicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem e pessoal administrativo para atuação imediata
Divulgação/Secom

A

Secretaria Municipal de
Saúde (Semus), lançou,
na última segunda-feira,
edital de processo seletivo simplificado, em caráter emergencial, voltado para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem
e administrativo; para atuarem no
enfrentamento da pandemia de
Covid-19 nas unidades de saúde da
capital. Os candidatos têm até o dia
7 de maio para se inscreverem. Os
aprovados serão convocados conforme o surgimento de vagas, por
ordem de classificação e de acordo
com os termos definidos no edital
que pode ser acessado no site
https://www.saoluis.ma.gov.br/ na
aba "Editais". A seleção será por
meio de análise curricular, avaliação
de títulos e experiência profissional.
Os interessados podem se inscrever por meio do seguinte link seletivo.semus.saoluis.ma.gov.br . A
seleção ocorre de forma urgente,
com inscrição entre os dias 4 e 7 de
maio. A medida é mais um reforço
na atenção aos pacientes que contam com uma equipe preparada
para garantir toda assistência necessária durante o período de internação e tratamento da doença.
O processo seletivo tem como
objetivo suprir as unidades de
saúde municipais com profissionais de nível superior e técnico que
atuarão na linha de frente de combate à Covid-19, causada pelo novo
coronavírus, e para reposição de
trabalhadores que, porventura, precisem se ausentar de suas funções.
Será permitida apenas uma
única inscrição por Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e os candidatos
convocados, conforme o cargo preterido, poderão ter remuneração

Quadro de profissionais será reforçado em unidades de saúde de São Luís para combate à Covid-19

SAIBA MAIS

Fluxo em unidades de saúde
Para melhor ordenar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde
municipais, a Prefeitura de São Luís, por meio da Semus, alterou o
calendário e estabeleceu locais específicos para a vacinação de
rotina. Para tanto, dividiu por dia da semana e por unidade as
imunizações para BCG (tuberculose), DTP (difteria, tétano e
coqueluche) e Rotavírus. A ação integra as estratégias de
readequação da rede municipal de saúde implementadas pela
gestão municipal este momento de pandemia.

que varia de R$ 1.100,00 a R$
9.788,05. Os cargos oferecidos estão
distribuídos entre as redes de Atenção às Urgências (RAU), de Atenção
Psicossocial, Ambulatorial e Atenção Primária à Saúde.

Outras medidas
A gestão municipal tem, mesmo
antes da confirmação do primeiro
caso da Covid-19 em São Luís,
atuando forte no enfrentamento
da doença como ações como a

Escolas acionadas para
reduzir mensalidades
Defensoria Pública Estadual e Ministério Público do Maranhão solicitaram
conjuntamente à Justiça desconto de 30% em valores devido à pandemia
A Defensoria Pública do Estado e o
Ministério Público do Estado ajuizaram, nesta terça-feira, dia 5, Ação
Civil Pública contra 162 instituições
de ensino da rede particular de São
Luís para que seja garantida a redução das mensalidades durante
o período preventivo de distanciamento social, em razão da pandemia de Covid-19. A ACP foi ajuizada
conjuntamente com o Ministério
Público do Maranhão.
A ação é assinada pelos defensores públicos Gustavo Leite Ferreira, Luís Otávio Rodrigues de Moraes Filho, Marcos Vinícius Campos

Fróes e Rairom Laurindo Pereira
dos Santos e pelos promotores de
justiça Lítia Cavalcanti (10ª Promotoria de Justiça Especializada de
Defesa do Consumidor) e Paulo Silvestre Avelar Silva (4ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa
da Educação).
As instituições que são objeto da
ação incluem creches e escolas de
nível fundamental e médio. De
acordo com os autores da ação, se
faz necessária a determinação para
a revisão contratual dos serviços
educacionais tendo em vista que os
contratantes (responsáveis pelos

DPE e MPMA
pleiteiam a
revisão contratual
Desconto mínimo
deve ser de 30%
nas mensalidades
alunos) não devem arcar com os valores integrais das mensalidades
neste cenário de distanciamento social, em que o serviço não está sendo

destinação do Hospital da Mulher
como unidade de referência para
a doença, colocando toda sua estrutura de leitos clínicos e de UTI,
equipamentos e profissionais para
o atendimento aos casos da
Covid-19, além leitos de UTI conveniados com outras unidades
hospitalares.
O município segue trabalhando
no sentido de ampliar o número de
leitos da rede municipal; criação de
vagas nas unidades mistas; implantação de uma ala com novos
leitos clínicos exclusivamente para
o atendimento infantil; destinação
de unidades de saúde para atendimento exclusivo a síndromes gripais, entre outras ações fazem parte
do trabalho da Prefeitura para o enfrentamento à pandemia. 

prestado na forma contratada.
Descontos
Os defensores públicos e promotores pediram à Justiça tutela antecipada para a revisão, por onerosidade excessiva, de todos os
contratos de prestação de serviços
educacionais referentes à educação Infantil, para que seja determinado o abatimento proporcional de, no mínimo, 30% nas
mensalidades escolares, não cumulativo, com desconto concedido
a título de bolsas de estudo, devendo ser considerado o dia 16 de
março (início da vigência do Decreto Estadual nº 35.662/2020, que
dispõe sobre a suspensão das aulas
presenciais nas instituições de ensino do Maranhão), até o retorno
das aulas presenciais ou a rescisão
contratual, à escolha do consumidor, sem qualquer ônus.
Íntegra em oestadoma.com/483758
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Zeca Baleiro fará
prévia de live para o
JM2, da TV Mirante
Artista maranhense e convidados farão show
beneficente com transmissão via internet
O cantor maranhense Zeca Baleiro e artistas convidados farão
uma live show na próxima sextafeira, 8, a partir das 20h, para arrecadar doações para compra de
equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais de
saúde do Maranhão. A live, intitulada “O Amor no Caos”, será
transmitida, simultaneamente, no
YouTube, nas redes sociais do
Zeca e no portal Imirante e Mirante FM.
Antes de iniciar a live nas plataformas digitais, Zeca entrará, ao
vivo, no JM2 e darpa uma amostra aos telespectadores do repertório que cantará via internet.
Participações
O show contará com várias participações especiais, de artistas
como Chico César, Cynthia Luz,
Erasmo Dibell, Fagner, Nosly, Rita
Benneditto, Targino Gondim, Zé
Geraldo e Zélia Duncan. A live
também terá as participações internacionais de Dany Lopez (Uruguai), Susana Travassos (Portugal)
e Tony Canto (Itália).
A live show tem patrocínio da
Equatorial Energia Maranhão e a
parceria da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), da Universidade Ceuma, do Observatório Cultural do Maranhão e da Associação Médica Brasileira.
Os grandes sucessos do artista
agitarão os fãs em prol de uma
causa: arrecadar fundos que serão
destinados à compra de EPIs para
os profissionais da saúde dos hospitais do Maranhão. "Estou acom-

MAIS

DOAÇÕES
As doações já podem ser
realizadas por meio de depósito bancário na seguinte
conta:
Agência: 3846-6
Conta Corrente: 8819-6
Fundação UFMA Lives
CNPJ: 07.060.718/0001-12
(Banco do Brasil)

panhando de perto o que acontece no Maranhão e resolvi me engajar para colaborar e ajudar a
amenizar as dificuldades do sistema de saúde maranhense. O
momento é difícil, mas vamos
fazer um show bonito e com a participação de alguns amigos, todos
de suas casas, em segurança. O
momento é de juntar forças para
combater o avanço dessa pandemia", comenta Zeca Baleiro.
Veia solidária
Zeca Baleiro vem de um show,
também via internet, no último
dia 2, em um festival com participação de 30 atrações, entre 30
de abril e o último dia 3. Ao comentar sua presença no eventol
ele voltou a mostrar sua veia solidária. “O objetivo é fazer doações para ajudar a cadeia de profissionais da cena musical
independente impactada pela
pandemia de Covid-19 em nível
nacional”, assinalou. 

O Estado do Maranhão
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Após quase sete meses,
“Márcio Patrão” segue
foragido de Pedrinhas
Considerado de alta periculosidade, Márcio de Jesus Mendes, 40 anos, que
é acusado de integrar bando interestadual, não retornou após Dia das Crianças
Divulgação

NELSON MELO
Da equipe de O Estado

P

assados quase sete meses,
desde a saída temporária do
Dia das Crianças do ano
passado, Márcio de Jesus Mendes,
de 40 anos, mais conhecido como
“Márcio Patrão” continua foragido do Complexo Penitenciário
São Luís (Complexo de Pedrinhas), na capital maranhense. Ele
é considerado de alta periculosidade, sendo investigado por traficar drogas na Grande Ilha e integrar uma associação criminosa
com abrangência interestadual.
Em janeiro de 2014, a esposa dele, que estava grávida, morreu em
uma ação da Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (Seic), na Rua do Peixe, Bairro de Fátima, em São Luís.
De acordo com as fontes da Polícia Militar procuradas por O Estado, “Márcio Carga Torta”, como
também é conhecido, foi desligado do presídio no dia 3 de dezembro do ano passado, após ter sido
beneficiado com saída temporária em outubro. Ele estava na Unidade Prisional de Ressocialização
São Luís 1 (UPSL 1), no regime semiaberto. Por não ter retornado, a
situação dele foi descrita como
abuso de confiança.
Sanções administrativas
De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), nessas situações em
que os internos descumprem o
prazo de retorno de saídas temporárias estabelecido pelo Poder
Judiciário, os detentos passam a
ser considerados foragidos da Justiça. Quando recapturados, respondem a Procedimento Discipli-

Márcio Patrão é acusado por tráfico de drogas e de integrar uma associação criminosa interestadual

SAIBA MAIS

Prisão domiciliar e morte da esposa
“Carga Torta” ja chegou a
cumprir prisão domiciliar –
que, depois, foi revogada, pois
ele deixou de comparecer em
juízo mensalmente -, tendo em
vista que havia sido baleado
em confronto com os homens
da Seic, no Bairro de Fátima,
no dia 23 de janeiro de 2014.
À época, ele estava em uma

nar Interno (PDI), que é previsto
na Lei de Execução Penal (LEP),
que é a Lei Federal nº 7.210/1984,

Toyota Hilux preta, com seu
filho adolescente, um amigo,
Ernildo Soares da Silva, e sua
esposa.
Ela, inclusive, morreu no
hospital, depois de ter sido
atingida pelos disparos do
tiroteio. Liliane Silva Villas
Boas, 26, estava grávida de
cinco meses.

a partir de faltas disciplinares cometidas pelos presos.
Além disso, segundo a Seap, os de-

tentos podem receber sanções previstas em normativa e, judicialmente, sofrendo a regressão de regime.
Prisão em 2015
“Márcio Patrão” tem várias passagens pela polícia. Em uma delas, ele foi preso, na noite do dia
26 de março de 2015, por trás do
Terminal Rodoviário de São Luís,
negociando 10 kg de maconha
com três comparsas deles e seu filho, de 16 anos. Foi apreendido
com o suspeito uma pistola e outra quantidade de entorpecentes,
totalizando 66 kg da erva. A arma
foi encontrada em uma mansão
do criminoso. 
Integra em o estadoma.com/483730
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Justiça nega pedido
de saída para Dia
das Mães no MA
Juiz negou saída temporária de apenados do
estado alegando riscos por conta da pandemia
O juiz da 1ª Vara de Execuções Penais
de São Luís, Rommel Cruz Viegas,
adiou a saída temporária do Dia das
Mães de 730 presos, que ocorreria de
6 a 12 de maio, para o período de 24
a 30 de junho. Na mesma decisão, o
magistrado negou o adiantamento
do gozo de duas saídas temporárias
- a do Dia dos Pais, de 5 a 11 de agosto, e do Dia das Crianças, de 07 a 13
de outubro -, que foi proposto pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão.
Dos 730 presos, 437 estão custodiados em Unidades Prisionais e 293
se encontram em prisão domiciliar.
Os demais pedidos de benefícios, como progressão/antecipação de regime prisional, livramento condicional e prisão domiciliar, serão analisados individualmente em processos específicos. O juiz advertiu na decisão que a Seap reconheceu a sua
impossibilidade de atender às reco-

mendações quanto ao retorno dos
internos, nos aspectos materiais e físicos, no que tange às medidas e barreiras sanitárias imprescindíveis à
contenção do Covid-19, principalmente a realização de testagem da
contaminação.
“A despeito da implementação de
algumas barreiras sanitárias, consideradas como insatisfatórias pela
própria Seap, estas se mostram insuficientes ao considerar-se que os
beneficiados com a saída temporária passarão vários dias no ambiente externo prisional, com inegável sujeição a riscos de contaminação pela Covid-19, e, em seguida, poderão
levar o vírus às unidades prisionais”,
ressaltou o juiz.
A Seap sugeriu, também, análise
da situação dos apenados beneficiados com a saída temporária, de modo a verificar os que já estão tem direito à progressão de regime. 

TJ cria gabinete
para saúde no MA
Divisão será responsável por tomar conhecimento
dos casos de Covid-19 no âmbito judiciário
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival de Jesus Serejo, e o
corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Sérgio Vélten Pereira, assinaram a Portaria
Conjunta Nº 20/2020, dispondo
sobre a criação de um Gabinete
de Emergência para a Saúde no
âmbito do Poder Judiciário.
Esse gabinete terá a competência de tomar conhecimento
sobre os casos confirmados ou
suspeitos de Covid-19, a fim que
o servidor e sua família possam
receber as orientações e os auxí-

lios necessários durante o período de contágio.
Segundo a Portaria Conjunta, compete ao Gabinete da
Emergência tomar conhecimento de todos os casos confirmados ou suspeitos de Covid19, a serem comunicados pelo
próprio servidor ou pelo seu
chefe imediato, em caráter sigiloso, a fim de que sejam oferecidas as orientações.
Caberá à Divisão Médicamanter o controle dos casos de
contaminação, inclusive casossuspeitos, curados e óbitos.

Indígenas
do Equador
temem ser
extintos pela
Covid-19

Reino Unido
fará análise
antes de
decidir nova
medida

QUITO

LONDRES

Uma das comunidades indígenas
do Equador teme ser exterminada agora que as infecções de
coronavírus estão aumentando
em seu território, o que levou dezenas de seus membros a fugirem
para a floresta tropical amazônica
para se proteger da pandemia,
que já matou quase 1.600 pessoas
no país.
A nação siekopai, que se situa
na fronteira entre Equador e Peru
e tem cerca de 744 membros, tem
15 casos confirmados do vírus, e
dois líderes anciãos morreram nas
últimas duas semanas depois de
mostrarem sintomas da Covid-19,
disse o grupo.
Um grande número de siekopais apresentou sintomas ligados
ao surto, mas quando procuraram
ajuda de um centro de saúde do
governo na cidade vizinha de Tarapoa, médicos lhes disseram só
estarem com uma “gripe forte”,
disse o presidente da comunidade, Justino Piaguaje.
Quando o primeiro dos anciãos
faleceu, em meados de abril, líderes siekopais exortaram o governo do Equador a isolar a comunidade.

O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, analisará
informações apresentadas por especialistas durante uma revisão
na próxim quinta-feira, dia 7,
antes de tomar qualquer decisão
sobre as próximas medidas contra o surto de coronavírus (Covid19), disse seu porta-voz nesta
terça-feira.
O país precisa revisar as medidas adotadas seis semanas atrás
dentro de dois dias, mas qualquer
decisão pode surgir depois disso
para permitir que os ministros estudem e aprovem quaisquer mudanças em um isolamento que
praticamente paralisou a economia e está mantendo milhões de
pessoas em casa.
Indagado se Johnson fará um
comunicado para revelar as medidas da próxima fase do plano
britânico contra o novo coronavírus, o porta-voz respondeu:
“Acho que o que importa é fazermos isto direito, é considerarmos plenamente todos as evidências e comunicarmos os
próximos passos, quaisquer que
sejam, de uma maneira muito
clara ao público.” 

Mundo

França registra mais de
25.500 mortes por causa
do novo coronavírus
Número de pessoas que morreram por conta da doença causada pelo novo
coronavírus no país cresceu em 330 e foi para 25.531 nesta terça-feira
Divulgação/francediplomatie

PARIS

Cifras semanais do Escritório
Nacional de Estatísticas britânico
acrescentaram mais de 7 mil mortes na Inglaterra e no País de
Gales, elevando o total do Reino
Unido para 32.313.

O número de pessoas que morreram por conta da doença causada
pelo novo coronavírus na França
cresceu em 330 para 25.531 nesta
terça-feira, 5, a maior taxa de aumento em seis dias, mostraram
dados do governo.
Em comunicado, o Ministério
da Saúde disse que o número de
pessoas em unidades de terapia
intensiva caiu para 3.430, de 3.696
na segunda-feira, uma queda pelo
27º dia consecutivo.
O número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 também
caiu novamente, de 25.775 para
25.548, mantendo uma queda de
três semanas ininterrupta.
Mortes no Reino Unido
O Reino Unido ultrapassou a Itália ao relatar mais de 32 mil mortes pelo coronavírus, a maior taxa
de mortalidade oficial da Europa,
como mostraram cifras divulga-

Cidade de Paris completamente vazia durante isolamento social

das nesta terça-feira.
A taxa alta pode aumentar a
pressão política sobre o primeiroministro, Boris Johnson, que es-

perou mais do que outros líderes
europeus para ordenar um isolamento para conter a disseminação do vírus em março.

Espanha estabilizada
A Espanha registrou seu terceiro
dia consecutivo com menos de
200 mortes por Covid-19, mas um
número recorde de pessoas que
reivindicam benefícios da previdência social para abril mostrou
para a economia o custo de controlar a epidemia.
O país está gradualmente
emergindo de uma quarentena rigorosa, com pequenos negócios,
como floristas e ferreiros, abrindo
as portas com restrições nesta semana. Os espanhóis, que ficaram
em casa por mais de seis semanas,
agora podem praticar exercícios.
Mas o governo deve buscar
aprovação para outra extensão do
estado de emergência. 
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Banco pode
oferecer novos
empréstimos
por FGTS

Esperança: motivos para
acreditar que o pior já passou

O empréstimo terá como garantia
a parcela anual do saque-aniversário.
Pela resolução do Conselho Curador do
FGTS, a Caixa tem 30 dias, para definir
os procedimentos operacionais para
viabilizar a operação PÁGINA 6

Para que tenha motivos em que acreditar, selecionamos oito notícias que podem dar sinais de quem o pior
do ápice do novo coronavírus já tenha passado, mas
mesmo assim cuidado deve ser mantido. PÁGINA 2

LOCKDOWN NA ILHA

"Quem não se convenceu ainda,
será convencido", diz Flávio Dino

O bloqueio da maior parte das atividades comerciais e da circulação de pessoas nas ruas e avenidas de São Luís por conta do o lockdown, determinado
pela Justiça para reduzir a disseminação do novo coronavírus (covid-19) na Ilha de São Luís, teve uma baixa adesão de parte da população. Ao ser questionado em entrevista sobre o uso de força policial para cumprir o decreto, Dino afirmou que a maioria da população está convencida sobre os riscos do coronavírus, mas acredita que as demais pessoas serão convencidas pelos bloqueios nas vias públicas. PÁGINA 3

IBGE faz pesquisa
sobre pandemia
via telefone
Segundo o Instituto, cerca de 9.700
domicílios já começaram a receber telefonema de entrevistadores sobre a
situação da doença no Maranhão e o
mercado no estado. PAGINA 9

Justiça adia saída
temporária de 730 presos
para o fim de junho

Artistas maranhenses fazem lives

O juiz da 1ª Vara de Execuções Penais
de São Luís,, adiou a saída temporária
do Dia das Mães de 730 presos, que seria de 6 a 12 de maio, para o período de
24 a 30 de junho. PÁGINA 9

PÁGINA 12
TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
APARTE Cortando
Transparentes
na carne
No decreto baixado esta semana pelo governador Flávio Dino, ao restringir despesas de custeio em todos os setores da administração, ele abre possibilidade até do
uso de aplicativos de transporte rápido, com Uber, por exemplo, em deslocamentos
de curta distância.
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São Luís, quarta-feira, 6 de Maio de 2020

LOCKWDOWN

BLOQUEIO

Lockdown na Ilha,
mas nem tanto

Viagens no ferryboat
estão reduzidas

O primeiro dia de lockdown em São Luís foi marcado por fiscalizações de trânsito e
orientações aos beneficiários do auxílio emergencial do governo em diversos bairros
SAMARTONY MARTINS

O

bloqueio da maior parte das
atividades comerciais e da
circulação de pessoas nas
ruas e avenidas de São Luís
por conta do o lockdown determinado pela Justiça para reduzir a disseminação do novo coronavírus (covid-19)
na Ilha de São Luís, teve uma baixa
adesão de parte da população. Apesar
da Justiça do Maranhão ter decretado
o bloqueio total em Paço do Lumiar,
Raposa, São José de Ribamar e São
Luís, na manhã de ontem (5) muita
gente preferiu sair de casa para resolver problemas particulares. Várias
imagens viralizaram nas redes sociais
mostrando a movimentação de motoristas e pedestres em vários pontos da
ilha. A equipe de O Imparcial constatou que houve grande movimentação
das pessoas no Centro, Renascença,
Liberdade, entre outros bairros da
Ilha. Na região do Centro muitas pessoas enfrentaram ﬁlas nas agências da
Caixa Econômica Federal do Maranhão e casas lotéricas em busca do
auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para quem não tem trabalho formal ou está desempregado.
A dona de casa Maria dos Remédios
Santana, 45 anos, moradora do Bairro
de Fátima madrugou na ﬁla da agência bancária do Centro, localizada entre a Rua do Sol e a Rua do Rio Branco
relatou que estava precisando muito
do dinheiro, pois estava sobrevivendo
com a ajuda de um dos seus ﬁlhos que

FERRYBOATS TÊM FEITO DUAS VIAGENS POR DIA NO ESTADO

FILA GIGANTESCA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA RUA DO EGITO, NO CENTRO
trabalha como vigia, desde que parou
de vender roupas em uma das travessas da Rua Grande. “Eu sei que o governo não quer ninguém na rua, mas
eu estou praticamente sem comida
em casa. Cheguei aqui desde as 22h
de segunda-feira para ver se sou atendida entre os primeiros”, disse ela
com a máscara no rosto, informando
que tinha levado frutas, um cobetor e
uma sobrinha para se proteger da
chuva. Outros preferiram ignorar a
presença da reportagem.
Na agência da Caixa da Praça João
Lisboa, no Centro, a ﬁla estava dando
voltas desde as primeiras horas da
manhã na Rua do Egito, que foi interditada para a circulação de veículos.
As ﬁlas foram organizadas por homens do Corpo de Bombeiros que de-

marcaram a distância com um x na
rua para cada pessoa. Para dar maior
comodidade às pessoas, as agências
da Caixa estão funcionando das 8h às
17h, e a superintendência do banco
está orientando os beneﬁciários baixarem o aplicativo Caixa Tem onde será gerado um código substitui o uso
do cartão e que deve ser apresentado
na casa lotérica ou digitado no caixa
eletrônico para a pessoa possa receber o valor do auxilio emergencial.
Também foi registrada uma grande
movimentação na agência da Caixa
que ﬁca no Tropical Shopping, no
bairro do Renascença. A ﬁla pela manhã estava dando volta pelo shopping
por conta do distanciamento de um
metro entre uma pessoa e outra como
forma de segurança.

Autoridades estão fiscalizando pontos chaves

POLICIAIS MILITARES ESTÃO COORDENANDO A FISCALIZAÇÃO EM RODOVIAS QUE CORTAM A ILHA
Pela manhã muitos motoristas circularam e para disciplinar o trânsito
nas ruas e avenidas da capital, homens da Secretaria de trânsito e transporte ﬁzeram abordagens solicitando
autorizações de trabalho e documentos para comprovar a real necessidade. Barreiras militares foram instaladas na subida das pontes Bandeira
Tribuzi, na Av. Camboa e próximo do
prédio da RFSSA, na Av. Beira Mar que
dá acesso à Ponte do São Francisco.
O acesso à Av. Litorânea, próximo a
rotatória da Ponta do Farol na entrada
da Praia de São Marcos também foi
monitorado por homens da Polícia
Militar. O motorista que quer ter acesso ao local, além de mostrar documentos tem que ter uma justiﬁcativa
plausível, pois de acordo com o decreto estão autorizada circulação de pessoas que estão trabalhando em serviços essenciais.
Segundo, o cel. Honório Carvalho,
comandante do Batalhão de Policiamento de Turismo (BPTUR), aﬁrmou
durante uma entrevista ao vivo a uma
emissora de TV local que as forças de
segurança estão nas ruas de São Luís
para que se tenha um controle desse
deslocamento. “Durante a abordagem queremos saber quem é a pessoa;
para onde ela vai; o que ela vai fazer e
se ela possui uma autorização com
uma justiﬁcativa para o deslocamen-

to. Se ela possui a autorização e está
preenchida e assinada, o deslocamento é autorizado. Na ausência desse documento neste primeiro momento estamos orientando as pessoas
a retornar para casa. No segundo momento vamos tomar as medidas punitivas, como fazer o ﬂagrante, encaminhar para a polícia judiciária ou o
TCO fazer o auto de prisão em ﬂagrante se for o caso”, disse o comandante.
O trânsito também está 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.
Também está ocorrendo ﬁscalização nos ônibus coletivos. Sobre o assunto o cel. Honório Carvalho, explicou que os passageiros tem que informar para onde estão indo e se tem autorização, sendo que dentro do veículo todos tem que estar sentados e
usando máscara. Lembrando que o
decreto proíbe o deslocamento de
pessoas sem máscaras. “Não faz sentido proibir o ﬂuxo de veículo e permitir
que as pessoas circulem a pé. Também estamos orientado o cidadão para a sua segurança que permaneça em
casa e se proteja. Só saia se for estritamente se for necessário”, ressaltou o
comandante.

Quem não se convenceu será convencido, diz Flávio Dino
Na última segunda-feira (4), o governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), falou sobre o lockdown que
já está em vigor até o próximo dia (14),
em Paço do Lumiar, Raposa, São José
de Ribamar e São Luís. Ao ser questionado em entrevista à GloboNews sobre o uso de força policial para cumprir o decreto, Dino aﬁrmou que a
maioria da população está convencida sobre os riscos do coronavírus,
mas acredita que as demais pessoas
serão convencidas pelos bloqueios
nas vias públicas.
“Temos a orientação da polícia de
cumprir a lei. O primeiro caminho é o
diálogo, se necessário for, se houve resistência, neste caso, a lei será cumprida. Temos previsões legais quanto
ao cometimento de crimes. Creio que
isso, se ocorrer, será um ou outro caso,
porque as pessoas estão convencidas,
e, quem não se convenceu, será convencido pelas barreiras que serão colocadas a partir de amanhã”, disse.
“O conjunto dos fatores induzem
que as medidas darão certo, não que o
coronavírus desapareça por encanto,
mas garantir o declínio da velocidade
do crescimento para alcançarmos a
estabilidade e no ﬁnal de maio começar o declínio, que é tudo que desejamos e precisamos”, aﬁrmou Dino.

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB) reordenou os horários das viagens de
ferryboat. A partir desta quarta-feira (06), as viagens entre o Terminal da Ponta da Espera e o Terminal do Cujupe serão feitas às 6h e 18h no sentido São Luís/Cujupe e
8h30 e 20h30 entre Cujupe/São Luís. Com os novos horários abre-se a possibilidade de uma viagem extra entre
às 13h e 15h de acordo com a demanda.
As viagens continuam sendo 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. Continua não sendo permitido o
transporte de passageiros, nem o trânsito comum em
veículo particular.
A saída e entrada por terra, através da Ponte Marcelino Machado, no Estreito dos Mosquitos, através do modal rodoviário, obedecem às mesmas regras e está proibido o trânsito de passageiros e veículos particulares,
vans e ônibus.
A medida obedece ao Decreto nº 35.784, do Governo
do Estado do Maranhão, que acatou a decisão judicial
da Vara de Interesses Difusos e Coletivos sobre lockdown na Grande Ilha de São Luís e a Portaria da MOB
que ﬁxa os novos horários.
“Essas alterações e redução no número de horários é
uma adequação do sistema aquaviário ao decreto do
Governo do Estado. É importante ressaltar que não está
sendo permitida viagens de passageiros e nem de veículos particulares, somente para aqueles veículos que estão estabelecidos no decreto governamental”, pontuou
o presidente da MOB, Lawrence Melo.

COVID-19

Cartórios registram 163
mortes no Maranhão

CARTÓRIOS TEM MORTES COM SUSPEITAS OU CONFIRMAÇÃO
Os cartórios de Registro Civil do estado do Maranhão
(MA) registraram, até às 12h de segunda-feira (4), 163
óbitos cuja causa foi identiﬁcada por médicos como
suspeita ou conﬁrmação de Covid-19. No estado, também no dia 4, haviam sido registrados 4530 casos, sendo
3.144 ativos, 1.115 recuperados e 271 óbitos.
Os números estão disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil (transparencia.registrocivil.org.br/especial-covid), plataforma eletrônica que
reúne os dados registrados pelos cartórios de todo o país
e que é administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). De acordo com a associação, as estatísticas do portal se baseiam
nas declarações de óbito com suspeita ou conﬁrmação
da doença registradas nos cartórios.
O portal tem o objetivo de proporcionar uma melhor
compreensão do impacto da pandemia do novo coronavírus sobre a sociedade brasileira, contribuindo para
a apuração de subnotiﬁcações de casos fatais. Desde o
dia 1º de abril, data de lançamento da plataforma, já estavam disponíveis no portal os dados relativos a todo o
Brasil e, também, segmentados por estados. No Maranhão, até a data haviam sido registradas 163 mortes
conﬁrmadas ou suspeitas de Covid-19 – ou seja, o total
encontra-se distribuído no estado. Em todo o país, o número atinge 6.932 óbitos.
Na plataforma estão, também, as estatísticas de registros de óbitos cuja causa mortis foi apontada pelos proﬁssionais de saúde como Insuﬁciência Respiratória e
Pneumonia, condições relacionadas à COVID-19 e que
podem constar como causas de falecimentos. Somente
entre o início de março e o dia 4 de maio, foram registrados 965 óbitos destas doenças no estado do Maranhão
neste ano. No ano passado inteiro, foram 658 pessoas a
óbito por Insuﬁciência Respiratória e Pneumonia.

POLÍTICA
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Celio Sergio
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Câmara quer detalhes
de Boletim da covid-19
A proposta é que, além de informar casos confirmados e de óbitos na cidade, devem
constar informações técnicas relacionadas aos números de casos vinculados à covid

C

âmara de São Luís aprovou
por unanimidade, na sessão
remota extraordinária desta
terça-feira (05), Projeto de
Lei (068/20) de autoria do presidente
do Legislativo, vereador Osmar Filho
(PDT), determinando que a Prefeitura
divulgue diariamente informações
complementares no Boletim Epidemiológico sobre a Covid-19, na capital
maranhense.
A proposta é que, além de informar
a situação de casos conﬁrmados e de
óbitos na cidade, devem constar no
documento informações técnicas relacionadas aos números de casos vinculados à Covid-19, medidas educativas de prevenção, além das informações atualizadas sobre a contaminação do vírus, divulgadas oﬁcialmente
pelos órgãos de saúde.
Segundo o parlamentar, o Projeto
colabora no combate a desinformação e na prevenção dessa enfermidade.
“É de suma importância a divulgação dos boletins epidemiológicos minuciosamente detalhados, pois facilitarão no combate ao novo coronavírus, informando corretamente sobre
os dados atualizados, permitindo os
ludovicenses ﬁcarem a par da situação, e assim, tomar conhecimento de
fontes seguras; além de conscientizálos sobre a prevenção desta doença’’,
pontuou o pedetista.
Os boletins deverão ser atualizados
diariamente e divulgados apenas de
forma eletrônica em todos os canais
de comunicação da Prefeitura, tais como sites oﬁciais, redes sociais, e demais meios eletrônicos de comunica-

PROJETO DE OSMAR FILHO DETERMINA DIVULGAÇÃO DETALHADA DE BOLETIM DA COVID
ção.
Vale destacar que o Executivo Municipal vem desenvolvendo essa divulgação em seus canais de redes sociais oﬁciais, com postagem datada
desde o dia 19 de março, constando
apenas os casos conﬁrmados e de
mortes na cidade, sem identiﬁcar informações pormenorizadas sobre a
situação da doença viral.
De acordo com a proposição, o boletim deve conter o número total e
diário de pacientes infectados e óbitos; a quantidade de pessoas que se
encontram internadas e em isola-

mento domiciliar; a discriminação
das internações quanto aos que estão
em enfermaria e em unidades de terapia intensiva (UTI); os casos com suspeita de Covid-19; e, o total de testes
realizados – positivos, negativos e
aguardando resultado-, entre outras
informações.
Também deve constar no informativo a implantação da leitura inclusiva, escrito em termos de fácil leitura,
para acesso ao público em geral, inclusive com medidas de inclusão a deﬁcientes visuais por meio dos canais
digitais do órgão.

FICHA LIMPA

TRE-MA confirma absolvição de Duarte Jr

Cortando na carne
No decreto baixado esta semana pelo governador Flávio Dino,
ao restringir despesas de custeio em todos os setores da administração, ele abre possibilidade até do uso de aplicativos de transporte rápido, com Uber, por exemplo, em deslocamentos de curta
distância. Em meio a perda de R$ 1,5 bilhão dos repasses federais
em quatro anos de governo, Dino vislumbra um cenário desanimador para 2019 e adiante.
Mesmo com o orçamento do próximo ano ainda por ser aprovado na Assembleia Legislativa, no entanto Flávio Dino sabe todo
o detalhamento de cada ângulo da peça, sobre a previsão de arrecadação e das despesas, nas quais a dívida pública tem um peso
estarrecedor. Principalmente a externa, com o aumento do dólar.
Porém, as medidas adotadas tratam de contenção de despesas
para fechar as contas de 2018 sem o rico de comprometer, por
exemplo, a folha de funcionários.
O governador garantiu que o 13º será pago, mas não sabe como
se comportarão os repasses federais nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a partir de janeiro. Os indicadores econômicos
projetam uma melhoria na performance econômica já no começo de 2019, mas nem sempre os números levantados em pesquisas são conﬁrmados no confronto com a realidade.
Eis a razão do decreto de quinta-feira, que disciplina uma redução drástica de despesas, sem, porém, comprometer o funcionamento dos serviços essenciais do Estado. Desautoriza aluguel
de carros, permite uso de taxi ou de aplicativo Uber e similares. Os
contratos de locação de veículos de todas as secretarias deverão
obrigatoriamente ser revistos com as rescisões ou aditivos para
retirada de itens e redução do valor total em um prazo de 30 dias,
somado ainda com aquisição de passagens aéreas e diárias.

Fonte secou
Nos dois anos anteriores, o governo Flávio Dino conseguiu arrecadar uma bolada signiﬁcativa do dinheiro procedentes da repatriação de recursos milionários escondidos no exterior. No total, foram R$ 286 milhões, mas a fonte, porém, secou.

Fatura dos bilhões
Também o empréstimo de R$ 3 bilhões que o governo Roseana
Sarney realizou e deixou mais de um R$ 1 bilhão para ser gasto, já
apresenta a fatura, que disparou com a alta do dólar.

Peso do prestígio
A guerra pela presidência da OAB-MA vai deixar feridas expostas entre as correntes que estavam no páreo. Foi a eleição mais
disputadas nos últimos tempos, mesmo sendo que o cargo de
presidente seja, sequer, remunerado.

“Se cumprir sua missão constitucional,
MP barrará Escola Sem Partido”.
Do promotor Gustavo Roberto Costa, do Ministério Público de
São Paulo, sobre o grupo de promotores e procuradores do Coletivo Transforma MP, que não aplaude a Lava Jato e promete resistir
às pautas de Bolsonaro violadoras da Carta

Antes mesmo de assumir o posto de ministro da Defesa
do governo Jair Bolsonaro, o general Fernando Azevedo e Silva já fala em entregar a base de Alcântara para
estrangeiros. Ele cogita ﬁrmar convênios para autorizar
o uso das instalações para lançamento de satélites por outros países.

1

Depois de um longo período de negociações encrencadas com os Estados Unidos e depois com a Ucrânia sobre a Base de Alcântara, o governo presidente Michel
Temer tentou acelerar as negociações sobre o uso do
CLA. Os Estados Unidos estariam interessados em assumir
o projeto, desde que com total autonomia da base.

2

Porém, o futuro ministro da Defesa acha que precisa se
aprofundar melhor no tema, com o objetivo de tornar
a base de Al cântara um empreendimento autossustentável. “É bom para gente, é bom para quem requisitar aquilo”. A base não seria norte-americana, poderia ser
utilizada por outros países.

3

4
REGISTRO DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DO DEPUTADO ESTADUAL DUARTE JR
Nesta segunda-feira (04), o deputado estadual Duarte Jr (Republicanos)
teve Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) julgada como improcedente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).

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.

No meio desse emblemático problema cientíﬁco estão
dois interesses conﬂitantes: De um lado, é necessário
preservar a soberania brasileira, o que implica em o
país ter informações sobre os lançamentos; do outro,
os Estados Unidos querem proteger sua propriedade inte-

lectual.

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
O parlamentar foi absolvido do
honrar a conﬁança e a esperança de
processo de cassação movido pelo
todos. Com isso, reaﬁrmo o meu comMinistério Público, que o acusava de
promisso com a verdade e a justiça.
usar a estrutura do Procon/MA para
Sigo ﬁcha limpa e não compactuo
se beneﬁciar na disputa eleitoral de
O desembargador Tyrone Silva, re- com atos de corrupção”, aﬁrmou. Du2018.
lator do processo, votou pela impro- arte foi o deputado estadual mais voA ampla maioria do pleno do TRE- cedência do mesmo e foi acompanha- tado da história de São Luís e é préMA entendeu que Duarte Júnior não do pelos juízes José Gonçalo, Gustavo candidato a prefeito da cidade.

Quase dono
Mesmo diante de uma aparência de tranquilidade, mas o ambiente pós-eleição dentro do MDB maranhense está longe do que
era antes do pleito. A derrota nas urnas trouxe uma disputa interna pelo comando da legenda, longamente assumi pelo senador
João Alberto desde que o partido nasceu como PMDB.

Tensão pós- eleição
Agora, João Alberto vem sendo fustigado pelo deputado Ildo
Rocha, reeleito, o estadual Roberto Costa, a ex-governador Roseana Sarney. Alberto pretende passar o comando da legenda a Roberto Costa, contra a posição de Roseana e Ildo Rocha. Vai haver
eleição no diretório, e já se ouve ranger de dentes.
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Prefeitura de São Luís fiscaliza
medidas restritivas na capital
no primeiro dia de lockdown
Operação iniciada nesta terça (5) reúne equipes da Guarda Municipal, Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes, Blitz Urbana, Secretaria Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento, entre outros órgãos municipais

D

esde o início da manhã desta terça-feira (5) a Prefeitura de São Luís está com
equipes em diversos pontos da cidade fiscalizando a circulação de pessoas e veículos na cidade.
Operação reúne equipes da Guarda
Municipal, Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT), Blitz
Urbana, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento (Semapa) entre outros órgãos municipais
em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 35.784/2020, que atende a
decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determinando o bloqueio mais rigoroso no
funcionamento dos serviços públicos, comércio e outras atividades não
essenciais nos próximos 10 dias na
Ilha de São Luís (lockdown). Neste
período, apenas os serviços essenciais irão funcionar na capital, para
evitar aglomerações e reduzir a contaminação comunitária do novo coronavírus.
O trabalho executado pela Prefeitura é disciplinado por meio de decreto municipal baixado pelo prefeito
Edivaldo Holanda Junior na manhã de
segunda-feira (4). “Equipes da Prefeitura estão nas ruas desde cedo fiscalizando o cumprimento das medidas
restritivas determinadas pela Justi-

ça nas áreas de trânsito de pessoas e
de atividades que não sejam de serviços essenciais. Apenas os serviços
essenciais irão funcionar na capital
nos próximos dez dias, para evitar
aglomerações e reduzir a contaminação comunitária do novo coronavírus. Recomendo à população que
evite sair às ruas caso não seja estritamente necessário”, disse o prefeito Edivaldo.
Desde as primeiras horas da manhã foram feitas barreiras e interdições nas principais avenidas de São
Luís. Agentes de trânsito disciplinaram o fluxo de veículos nas pontes do
São Francisco e Bandeira Trubuzi, nas
avenidas Marechal Castelo Branco,
Beira-Mar, Carlos Cunha, Anel Viário e outros pontos de grande circulação de veículos na cidade.
Durante a operação, os condutores
e passageiros foram abordados pelos
agentes de trânsito para verificar se o
deslocamento estava de acordo com
o que determinam a decisão judicial e
os decretos estadual e municipal que
disciplinam o lockdown em São Luís.
Também foram feitas abordagens no
transporte coletivo para verificar se
estavam sendo cumpridas determinações como o uso de máscaras por
passageiros, motoristas e cobradores,
além da proibição do transporte de

pessoas em pé.
Os mercados de São Luís também
foram fiscalizados. De acordo com o
decreto municipal que estabelece as
normas para funcionamento destes
estabelecimentos durante o lockdown, feirantes e consumidores devem
estar de máscara, o acesso aos mercados é restrito a uma pessoa por família e deve ser respeitada a distância
mínima de 2 metros entre os consumidores. As medidas são para evitar
a aglomeração nestes espaços.
Este trabalho segue até o dia 14
deste mês com o objetivo de restringir
ao máximo possível a circulação de
pessoas em São Luís. Apenas quem
exerce atividade essencial como profissionais de saúde, agentes de trânsito, de limpeza urbana, profissionais
das forças de segurança, entre outros, podem se deslocar pela cidade
no trajeto entre sua residência e seu
local de trabalho. Podem sair também
quem necessitar comprar alimentos,
ir às farmácias, unidades de saúde e
outras atividades essenciais. Em todos os casos é necessário que haja
comprovação da necessidade do deslocamento. A circulação de veículos
particulares também só pode ocorrer
nestes casos específicos. O comércio
não essencial também segue fechado durante o período.

ECONOMIA

Bancos poderão conceder
empréstimo com garantia do FGTS

O

s trabalhadores que optaram
pela modalidade saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão acesso a uma nova
linha de crédito. O Conselho Curador
do FGTS referendou hoje (5) resolução,
publicada no dia 27 de abril no Diário Oficial, que regulamenta o crédito.
O empréstimo terá como garantia
a parcela anual do saque-aniversário.
Pela resolução do Conselho Curador
do FGTS, a Caixa tem 30 dias, a partir
da data da publicação da resolução,
para definir os procedimentos operacionais para viabilizar a operação e os
bancos têm mais 30 dias para oferecer
o empréstimo.
O saque-aniversário é uma modalidade que permite a retirada de parte
do saldo de qualquer conta ativa ou
inativa do fundo a cada ano, no mês
de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso
de demissão sem justa causa. O pagaESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

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

mento é feito conforme cronograma
por mês de nascimento.
Segundo o Ministério da Economia,
o saque-aniversário deve criar um mercado de até R$ 100 bilhões em recebíveis de crédito nos próximos quatro
anos. Os recebíveis representam os
recursos de que os bancos podem se
apropriar em caso de inadimplência.
A garantia de receber parte do saldo do FGTS em caso de inadimplência
reduz os riscos para os bancos, que
podem cobrar taxas mais baixas.
A lei que criou o saque-aniversário
no ano passado já previa o uso dinheiro a ser sacado a cada ano como garantia em operações de crédito. Mas
ainda precisava de regulamentação.

Extrato do FGTS
O Conselho Curador também aprovou hoje resolução que dispensa a Caixa

de enviar o extrato do FGTS em papel,
devido ao documento está disponível em site, aplicativo e mensagens
pelo celular. Caso o trabalhador queira manter o recebimento do extrato
pelos Correios terá que fazer uma solicitação à Caixa.

Saneamento
O conselho também aprovou resolução que autoriza a Caixa a suspender o recebimento de parcelas de
financiamento de projetos de saneamento básico com recursos do FGTS,
por seis meses, até outubro de 2020.
A suspensão será feita a pedido das
empresas de saneamento que tomaram o empréstimo. As parcelas com
pagamento suspenso serão diluídas
ao longo do tempo restante do financiamento. A medida tem o objetivo de
reduzir os efeitos econômicos da pandemia de covid-19 nesse setor.

ELEIÇÕES 2020

Termina hoje prazo para
regularizar título de eleitor
Em 2018, a Justiça Eleitoral realizou o cancelamento de aproximadamente 2,4
milhões de títulos de eleitores em situação irregular
- Marcelo Camargo/Agência Brasil
Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para os eleitores brasileiros normalizarem a situação do título de
eleitor para poderem votar
nas Eleições Municipais de
2020. A data também marca
o prazo para emissão do título, alteração de dados cadastrais e transferência do
domicílio eleitoral.
Depois dessa data, a partir do dia 7 de maio até o final da eleição, prevista para
outubro, o cadastro eleitoral
permanecerá fechado, impossibilitando qualquer alteração. Ficará permitida somente a emissão da segunda
via do título.
Devido às medidas de isolamento social para conter
a pandemia de coronavírus,
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) liberou uma platafor-

ma digital para que os cidadãos regularizem os títulos
de eleitor sem sair de casa.
O serviço on-line também
atende aqueles que vão requerer a primeira via do título (alistamento), realizar
transferência de município
ou alteração de dados pessoais e local de votação.
Para verificar a regularidade do título, o cidadão
deve acessar o Portal do TSE
e clicar em Serviços ao Eleitor e, depois, em Situação
Eleitoral. As informações necessárias para a verificação
são nome completo e data
de nascimento.
Além de ficar impedido de votar, o
cidadão que teve o título cancelado
fica impedido de tirar passaporte,
tomar posse em cargos públicos,
fazer matrícula em universidades
públicas, entre outras restrições.
Em 2018, a Justiça Eleitoral realizou o cancelamento de aproximadamente 2,4 milhões de títulos de
eleitores em situação irregular. O
título é cancelado, por exemplo,
quando o cidadão deixa de votar
e não justifica a ausência por três
eleições seguidas.

Caso o eleitor não regularize a situação, ficará impossibilitado de votar

Documentos necessários
n Documento oficial de identidade com foto (frente e verso);
n Comprovante de residência;
n Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (quando houver débito);
n Para os homens que vão realizar o título pela primeira vez, é necessário o comprovante de quitação do serviço militar (exigência a partir de 30 de junho do ano em que tiver completado 18 anos e até 31 de
dezembro do ano em que completar 45 anos);
n Também é necessário tirar uma selfie segurando seu documento de
identidade.

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 010/2020. 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 especializada em fornecimento de produtos de paniﬁcação a ﬁm de atender as
necessidades do Município de Buriticupu - MA. ABERTURA: 19 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. 04 de
maio 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 011/2020. 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 especializada em fornecimento de Pneus, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento aﬁm de atender as necessidades municipais. ABERTURA: 19
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. 04 de maio de 2020. Fabiano de Jesus
Barbosa Ferreira

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 012/2020. 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 e empreitada por preço global, objetivando: Formação de registro
de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação
de semáforos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. ABERTURA: 19 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 cplburiticupu2016@gmail.com. 04 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30
Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2020. A Prefeitura Municipal de Paraibano através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Praça
Guilhermino Brito - 248 - Centro, Paraibano/MA, sob égide da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei
Federal n.º 8.666/1993, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 3001.0401 - 0003/2017 e suas
alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de
construção, elétricos e hidráulicos para atender as secretarias vinculadas ao município de Paraibano. A abertura da
sessão pública será no dia 19 de maio de 2020, às 10h00min (dez horas). O edital encontra-se disponível no site
www.paraibano.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail edital.paraibano@gmail.com e poderá ser
consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data
de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada,
através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Paraibano, Sala da Comissão de Licitação, no
endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação.
Paraibano - MA. Paraibano - MA. 29 de abril de 2020. José Hélio Pereira de Sousa – Prefeito Municipal.
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O cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro vai realizar nesta
sexta-feira, 8, uma live beneﬁcente a
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Repercutindo

Contra a Covid-19
O professor Jefferson Almeida
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O Grupo Potiguar promove nessa quarta-feira, às 20h, a Live Potiguar “Técnicas para
Organizar Gaveta:
Roupas de Academia”.
As dicas serão dadas
pela personal organizer Mariana Cruz (foto), que comanda um
per ﬁl sobre o tema da
organização no instagram, o @organizamerma. Para conferir
as dicas da Mariana,
basta acessar a Live no
Stories do per ﬁl do instagram: @potiguarhomecenter .

Bell Marques acaba de
lançar o clipe da música “De Quebradinha”,
gravado com participação de Rafa e Pipo
Marques (foto), com
quem está isolado durante a quarentena.
O vídeo foi gravado minutos antes do cantor
iniciar sua live na Fazenda Ana Bonita, no
interior baiano, no ﬁnal de abril, quando
arrecadou mais de R$
700 mil para o Hospital Aristides Maltez,
em Salvador.
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tas para comentar o balanço do primeiro trimestre. O banco informou na noite de segunda-feira, 4, um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no primeiro trimestre, cifra 43,1% inferior ao resultado do mesmo período do ano passado.

Milhões
de acessos

1,8

diz respeito à covid-19, mas constatou que comportamentos alimentares mais saudáveis se associaram a menos sintomas de asma e maior
controle da doença. A asma é uma das doenças
crônicas mais comuns no mundo.

Milhão

de usuários
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AJUDA DO GOVERNO

PESQUISA SOBRE PANDEMIA

IBGE começa coleta
por telefone
Segundo o Instituto, cerca de 9.700 domicílios já começaram a receber telefonema de
entrevistadores sobre a doença e sobre o mercado de trabalho no Maranhão
IBGE

PATRÍCIA CUNHA

M

apeamento importante
para o setor econômico, o
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) começou a realizar a coleta de informações para uma versão especial
da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad) com foco
na pandemia do novo coronavírus.
Objetivo é investigar a ocorrência da
Covid-19 no país e o reﬂexo da pandemia no mercado de trabalho.
A iniciativa acompanha o movimento de outros institutos produtores de estatísticas oﬁciais pelo mundo, que estão adaptando suas pesquisas em caráter experimental para
acompanhar os impactos da pandemia na economia e na sociedade como um todo. Essas informações nortearão estados e municípios na condução de políticas públicas para
A pesquisa, feita pelo telefone, terá,
no Maranhão, 156 proﬁssionais, entre
entrevistadores, supervisores, coordenação irão pesquisar cerca de 9.700
domicílios. A coleta é em parceria
com o Ministério da Saúde.
Para deﬁnir a amostra da nova pesquisa, o IBGE utilizou a base de 211
mil domicílios que participaram da
PNAD Contínua no primeiro trimestre de 2019 e selecionou aqueles com
número de telefone cadastrado. As
entrevistas duram, em média, 10 minutos e os moradores que receberem
o telefonema podem conﬁrmar a
identidade dos agentes de coleta por
meio do site Respondendo ao IBGE ou

Trabalhadores com
salário reduzido
começam a receber
O Governo Federal começou a pagar o auxílio ﬁnanceiro que foi prometido a quem teve o contrato de trabalho suspenso ou a jornada de trabalho reduzida durante
a pandemia do novo coronavírus. O chamado Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm)
equivale a uma parcela do seguro-desemprego ao qual
esses trabalhadores teriam direito se fossem demitidos
e deve chegar a mais de 5,4 milhões de trabalhadores ao
longo do mês.

A PESQUISA FEITA PELO TELEFONE TERÁ, NO MARANHÃO, 156 PROFISSIONAIS NA ATIVA
do telefone 0800 721 8181, e informar
matrícula, RG ou CPF do entrevistador.
Os primeiros resultados para Brasil
e grandes regiões têm divulgação prevista ainda em maio. “A divulgação
dos resultados será semelhante à que
fazemos para a PNAD C: para grandes
regiões e Brasil a periodicidade é semanal; já para os estados, os dados serão disponibilizados mensalmente”,
explica a coordenadora da PNAD Covid no Maranhão, Elcylene Mendes
Rodrigues.
A pesquisa vai revelar a quantidade
de pessoas que tiveram os sintomas
de Covid-19, como febre, tosse, diﬁculdade de respirar, falta de paladar e
olfato, fadiga, náusea e coriza. Será
identiﬁcada a parcela da população
que procurou atendimento e em
quais tipos de estabelecimentos de
saúde. Para os que não buscaram
atendimento, o IBGE investigará como trataram os sintomas.
Nos casos de internação, será pos-

sível saber também se o paciente foi
sedado, entubado ou colocado em
respiração artiﬁcial com ventilador. Já
nas situações em que não houve deslocamento até uma unidade de saúde,
será perguntado se os moradores receberam, por exemplo, a visita de um
proﬁssional de saúde na residência ou
se tomaram algum remédio com ou
sem orientação médica.

Mercado de trabalho

A PNAD Covid também vai acompanhar as mudanças no mercado de
trabalho neste período de pandemia,
como os motivos que impediram a
busca por emprego e os rendimentos
obtidos pelas famílias. Através do levantamento o IBGE espera dimensionar, por exemplo, quantas pessoas
passaram a desempenhar suas atividades remotamente, através do chamado home ofﬁce, e também, eventuais variações de rendimento além da
habitual taxa de desocupação, que reﬂete o desemprego no país.

DIA DAS MÃES

Justiça adia saída temporária para junho

O pagamento do BEm está previsto pela Medida Provisória (MP) 936 – a mesma que permitiu a ﬂexibilização
das relações trabalhistas durante a pandemia do novo
coronavírus. E, segundo o Ministério da Economia, é
feito 30 depois de o empregador apresentar ao governo
o acordo de redução salarial ﬁrmado com o trabalhador.
O pagamento começou na última segunda-feira (4),
portanto, porque a MP 936 acaba de completar 30 dias
de vigência.
Nesse período, 5,4 milhões de brasileiros já ﬁzeram
um acordo de suspensão ou redução salarial, segundo o
Ministério da Economia. E 1,9 milhão desses trabalhadores fora afetados pela MP 936 logo nos sete primeiros
dias de vigência da medida provisória. Esse pessoal recebeu o BEm, portanto, ontem. “Até a próxima segundafeira (11) serão pagos R$ 1,8 bilhão beneﬁciando 1,9 milhão de pessoas. Ao longo do mês, os demais pagamentos serão processados 30 dias após a celebração do acordo entre empregado e empregador, conforme previsto
no parágrafo II, inciso II, do artigo 5º da MP 936/2020”,
informou o Ministério da Economia.
A pasta lembrou ainda que o valor do BEm pode variar de R$ 261,25 até R$ 1.813,03, pois esse benefício é calculado de acordo com o montante que o trabalhador teria direito a receber como seguro-desemprego se fosse
demitido. Segundo a MP 936, o benefício equivale a
100% do seguro-desemprego quando o contrato de trabalho é suspenso. Mas, quando há redução de 25%, 50%
ou 70% da jornada de trabalho, com a redução proporcional do salário, o valor do benefício equivale a essa mesma porcentagem do seguro-desemprego.

Como acompanhar o pagamento?

A SAÍDA TEMPORÁRIA DO DIA DAS MÃES, QUE SERIA ENTRE 6 E 12 DE MAIO, SERÁ AGORA ENTRE OS DIAS 24 A 30 DO PRÓXIMO MÊS
O juiz da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, Rommel Cruz Viegas,
adiou a saída temporária do Dia das
Mães de 730 presos, que seria de 6 a 12
de maio, para o período de 24 a 30 de
junho. A nova data pode ser reavaliada posteriormente. Na mesma decisão, negou o adiantamento do gozo
de duas saídas temporárias – a do Dia
dos Pais, de 5 a 11 de agosto, e do Dia
das Crianças, de 07 a 13 de outubro,
proposto pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) do Estado.
Dos 730 presos, 437 estão custodiados em Unidades Prisionais e 293 se
encontram em prisão domiciliar. Os
demais pedidos de benefícios, como
progressão/antecipação de regime
prisional, livramento condicional e
prisão domiciliar, serão analisados individualmente em processos especíﬁcos.
O juiz advertiu, na decisão, que a
Secretaria de Administração Penitenciária reconheceu a sua impossibilidade de atender às recomendações
quanto ao retorno dos internos, nos
aspectos materiais e físicos, quanto às
medidas e barreiras sanitárias imprescindíveis à contenção do COVID-

tário da SEAP, propondo que, juntamente com a saída temporária do Dia
das Mães, fosse adiantado o gozo das
duas seguintes – do Dia dos Pais e do
Dia das Crianças, com o argumento
da “preservação da higidez do sistema
penitenciário e da população carcerária”. A SEAP sugeriu também análise
da situação processual dos apenados
beneﬁciados com a saída temporária,
de modo a veriﬁcar os que já estão
tem direito à progressão de regime,
bem como antecipação de progressão
de regime ou de livramento condicional, ou satisfazem os requisitos para a
Lockdown
Foi considerado na decisão o blo- prisão domiciliar.
O juiz considerou que o adiantaqueio total (lockdown) implantado
pelo Decreto Estadual n° 35.784 mento de saídas temporárias não se
(3/5/2020) como forma de implemen- mostra a solução mais adequada ditar o (fechamento total das ativida- ante do atual contexto de pandemia
des) determinado pela Vara de Inte- do COVID-19. Informou que a Resoluresses Difusos e Coletivos da Comarca ção nº 04/2020, do Conselho Nacional
de Ilha de São Luís nos quatro municí- de Política Criminal e Penitenciária,
pios da Região Metropolitana de São orienta que os presos que retornam às
Luís pelo prazo de dez dias, a partir unidades prisionais sejam submetidesta terça-feira (5), fundamentando dos à testagem e quarentena, como
essa medida no aumento do número medida de contenção à propagação
de casos de COVID-19 e no colapso do coronavírus. A Recomendação nº
dos sistemas de saúde público e pri- 62 do Conselho Nacional de Justiça
vado. A decisão foi manifestada no Pe- também prevê uma série de medidido de Providências feito pelo secre- das/barr
19, principalmente a realização de
testagem da contaminação. “A despeito da implementação de algumas barreiras sanitárias, consideradas como
insatisfatórias pela própria SEAP, estas se mostram insuﬁcientes ao considerar-se que os beneﬁciados com a
saída temporária passarão vários dias
no ambiente externo prisional – com
inegável sujeição a riscos de contaminação pelo COVID-19 – e, em seguida,
poderão levar o vírus às unidades prisionais”, ressaltou o juiz.

O trabalhador que fez um acordo de suspensão ou redução salarial pode consultar o valor exato do seu benefício, bem como o processamento do pagamento, no
portal de serviços do Ministério da Economia e no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mas também é
possível buscar informações sobre o pagamento junto
ao Banco do Brasil (BB) e à Caixa Econômica Federal
(CEF), pois esses bancos vão conduzir o depósito do
BEm.
O Banco do Brasil vai pagar o benefício dos trabalhadores que já são clientes do banco creditando o dinheiro
em uma poupança com variação 73 que será aberta e
vinculada automaticamente à conta indicada pelo trabalhador. E também será o responsável por transferir o
BEm daqueles trabalhadores que indicaram uma conta
em um banco que não seja o BB, nem a Caixa para receber o auxílio. Nesse caso, o pagamento será feito por
meio de um DOC direto para a conta do trabalhador. Se
o DOC for negado, contudo, o trabalhador terá que abrir
uma Carteira Digital BB para receber o auxílio. Por isso, é
importante ﬁcar atento ao pagamento através do site
bb.com.br/bem.
Já a Caixa vai creditar o benefício dos trabalhadores
que indicaram uma conta da Caixa para receber o auxílio e também vai conduzir o pagamento dos trabalhadores intermitentes e dos trabalhadores que não informaram nenhuma conta bancária no acordo de redução salarial. Se esses trabalhadores não tiverem nenhuma
conta poupança, a Caixa vai abrir uma Conta Poupança
Social Digital em nome do trabalhador para depositar o
benefício.
Tanto o Banco do Brasil, quanto a Caixa lembram ainda que será possível utilizar esses recursos por meio dos
canais virtuais e dos cartões do banco. O BB, por exemplo, faz pagamento de contas e transferências gratuitas
por meio do App BB e do WhatsApp (61) 4004-0001. Já a
Caixa disponibiliza o App Caixa e o Internet Banking para as transações remotas.
Por isso, os bancos pedem que os trabalhadores que
receberem o BEm só se dirijam às agências para sacar o
benefício se for realmente necessário, para, assim, evitar
as aglomerações que não são recomendas pelas autoridades sanitárias nesse momento de pandemia.

10

VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 6 de Maio de 2020

SÃO LUÍS

OPORTUNIDADES

309 vagas de níveis
médio e superior

Homem usa sombrinha
para agredir mulheres
POLÍCIA CIVIL

Concurso Depen (Departamento Penitenciário Nacional) conta com oportunidades para
os cargos de agente e analista, com salários iniciais que chegam até R$ 6 mil

A

espera chegou ao ﬁm para
quem pretende participar do
concurso Depen (Departamento Penitenciário Nacional). Acontece que o edital de abertura de inscrições para o preenchimento de 309 vagas foi publicado no diário
oﬁcial de ontem, terça-feira, dia 5 de
maio.
Do total de postos, 294 são para o
cargo de agente de execução penal,
que pede apenas ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria “B”; e 15 para especialista federal
em assistência à execução Penal, de
nível superior, em diversas áreas de
formação. Para os agentes, a remuneração é de R$ 6.030, 23,incluindo gratiﬁcação de desempenho e auxílioalimentação de R$ 458. Para os especialistas, inicial de R$ 5.865,70. As inscrições serão recebidas no período de
15 de maio a 5 de junho.
No caso de especialista, as oportunidades são para as áreas de enfermagem (9), médico clínico (1), médico
psiquiatra (1), odontologia (1), psicologia (1), serviço social (1) e terapia
ocupacional (1).
A lotação dos aprovados será na sede do Depen em Brasília e nos cinco
presídios federais do órgão, nas cidades de Brasília (DF), Campo Grande
(MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN)
e Porto Velho (RO)
Vale ressaltar que o edital foi liberado apenas um dia após a publicação
da medida provisória do governo que
impede o aumento de gastos públicos

Como se inscrever

As inscrições do Concurso Depen

DEPEN

PARA OS ESPECIALISTAS, INICIAL DE R$ 5.865,70. AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ 5 DE JUNHO
poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que será o Cebraspe, pelo
endereço
http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20.
As taxas serão de R$ 120 para o cargo de agente e R$ 130 para especialista. No primeiro dia, o atendimento terá início às 10 horas e no último, até às
18 horas. O pagamento da taxa poderá
ser feito até o dia 30 de junho

As provas

A seleção do concurso Depen contará com provas objetivas, provas dissertativas, exame de aptidão física,
avaliação de saúde, avaliação psicológica e investigação social
As provas objetivas e dissertativa
estão marcadas para ocorrer em 6 de
setembro, com duração de 4h30, no
período da manhã para os especialistas e à tarde par os agentes.
Para os dois cargos, a parte objetiva
contará com 120 questões. Para os
agentes serão 30 de conhecimentos
básicos, 50 de conhecimentos especí-

ﬁcos e 40 de conhecimentos complementares, além de dissertação de até
30 linhas
Para os especialistas serão 40 de conhecimentos básicos, 50 de conhecimentos especíﬁcos e 40 de conhecimentos complementares, além de
dissertação de até 30 linhas.

Ficha técnica

Depen – Departamento Penitenciário Nacional
• Vagas: 309
• Taxa de inscrição: De R$ 120,00 Até
R$ 130,00
• Cargos: Especialista, Agente
• Áreas de Atuação: Administrativa,
Segurança Pública
• Escolaridade: Ensino Médio, Ensino
Superior
• Faixa de salário: De R$ 5865,70 Até
R$ 6030,23
• Estados com Vagas: DF, MS, PR, RN,
RO
• Cidades: Brasília – DF, Campo Grande – MS, Catanduvas – PR, Mossoró –
RN, Porto Velho – RO

TRAGÉDIA

ALÉM DA SOMBRINHA, O SUSPEITO AINDA USOU UMA COLHER
SAULO DUAILIBE
Um caso de agressão contra mulher chamou a atenção na Vila dos Frades, na capital maranhense. O fato se
deu no ﬁm da tarde da última segunda-feira (4) e foi
atendido por investigadores da Polícia Civil, da delegacia do Bom Jesus – o 10º Distrito Policial.
Um homem conhecido no bairro apenas como
“João”, de aproximadamente 30 anos, foi detido pelos
crimes de ameaça, lesão corporal, injúria e dano ao patrimônio, agravados pela Lei Maria da Penha.
O caso foi registrado na Rua Ricardo Murad, nº 8,
quando, após ingerir bebida alcoólica, utilizando-se de
uma sombrinha e uma colher, João daniﬁcou a porta,
ameaçou de morte, agrediu física e moralmente a própria irmã de 37 anos. Além da parente, a sobrinha dele,
uma jovem de apenas 19 anos, também foi vítima dos
mesmos delitos praticados pelo suspeito.
As duas vítimas procuraram o Distrito Policial, que
comunicaram o fato. Imediatamente os policiais realizaram buscas pelo bairro à procura do homem agressor.
Ele foi localizado e delitos, sendo encaminhado imediatamente para a delegacia, juntamente com os objetos
usados nos crimes descritos pelas vítimas.

TELETRABALHO NO JUDICIÁRIO

Jovem morre em acidente na BR-010 TJMA entre os melhores do Brasil
FOTOS: PRF

TJMA.JS.BR

O CONDUTOR DE 21 ANOS MORREU APÓS PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO EM ACIDENTE GRAVE

OS DADOS COLETADOS COLOCAM O TJMA EM 22º LUGAR NO TOTAL DE MOVIMENTOS REALIZADOS

Um homem identiﬁcado como José
Araújo dos Santos Junior, de 21 anos, acabou morrendo em um acidente na tarde do
último sábado (2), no Km 204 da BR 010,
em Ribamar Fiquene, interior do estado.

Em seis semanas de implantação do teletrabalho no Judiciário brasileiro, de
acordo com levantamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de
Justiça do Maranhão está entre os 20 melhores, nos itens de despachos e de sentenças e acórdãos, de um total de 87 tribunais de todas as instâncias do Brasil.
Os critérios de produtividade do Judiciário nacional durante o teletrabalho,
implantado em razão da pandemia provocada pela doença Covid-19, também
apontam o TJMA como 22º colocado em
movimentações de processos, com mais
de 1,2 milhão de tramitações, e o 23º em
total de decisões.
Com esses índices, o Tribunal maranhense se manteve numa posição semelhante à de outro levantamento destacado
há duas semanas, mas com uma diferença.
Na aferição anterior, apenas 62 tribu-

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MA), o condutor perdeu a direção do veículo, saiu de pista e colidiu com uma árvore. José Araújo morreu
no local.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi
acionada para retirada do corpo e também
do veículo.
A PRF confeccionará o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), que ﬁcará a disposição dos familiares.

nais brasileiros tiveram seus dados coletados durante o período de teletrabalho, enquanto a atual contabiliza números de
mais 25 tribunais que foram incluídos na
lista.

Os dados

Os dados coletados colocam o TJMA
em 22º lugar no total de movimentos realizados, com 1.213.586 tramitações, dentre 106.752.829 movimentos realizados ao
longo das últimas seis semanas no Brasil.
O Tribunal maranhense ocupa a 20ª posição em despachos, com um número de
106.723, de um total nacional de
7.066.929.
No item de sentenças e acórdãos, ele
também ocupa a 20ª posição, com 45.027,
de um total de 2.843.111. E no total de decisões, o Tribunal de Justiça do Maranhão
é o 23º colocado, com 43.505 decisões, de
4.515.665, em todo o território nacional.

MP entra com ação para escolas e faculdades
reduzirem mensalidades
Publicado em 5 de Maio de 2020 por gilbertoleda
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(Foto: Marcos Santos/ USP)

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com a Defensoria Pública do estado, ajuizou, nesta terça-feira, 5 de maio,
Ação Civil Pública contra 162 instituições de ensino da rede particular de São Luís, incluindo creches e
escolas, objetivando a redução das mensalidades durante o período preventivo de distanciamento social, em decorrência
da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Segundo os autores da ação, “ainda que se consiga cumprir o calendário escolar, atingindo a carga horária anual e
semestral prevista, o prejuízo econômico e acadêmico trazido pela mudança repentina na forma de ensino deverá ser
repartido por todos, não podendo ser integralmente suportado pelos alunos, sem que haja também colaboração da
instituição de ensino, em atenção ao princípio da solidariedade e dever de cooperação mútua”.
Argumentam, ainda, que os contratos foram pactuados para aulas presenciais, mas estão sendo entregues aulas à
distância, não havendo justificativa para a manutenção dos mesmos valores de mensalidades anteriormente praticados.
“Diante de todas as circunstâncias apresentadas e pelos fundamentos jurídicos deduzidos, é que se mostra imperiosa a
revisão dos contratos de prestação de serviços educacionais, como forma de garantir o equilíbrio e a conservação dos
ajustes, de modo a proteger a parte mais vulnerável, harmonizando os interesses dos participantes da relação de
consumo, conforme preconizado como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, prevista pela
Lei 8.078/90”, afirmam no documento.
Na ação, foi requerido que a Justiça conceda tutela de urgência de natureza antecipada, determinando a revisão, por
onerosidade excessiva, de todos os contratos de prestação de serviços educacionais referentes à educação Infantil
(creches e pré-escola), para que seja determinado o abatimento proporcional de 30% nas mensalidades escolares, não
cumulativo, com desconto concedido a título de bolsas de estudo, devendo ser considerado o dia 16 de março (início da
vigência do Decreto Estadual nº 35.662/2020, que dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais nas instituições de
ensino do Maranhão), até o retorno das aulas presenciais ou a rescisão contratual, à escolha do consumidor, sem
qualquer ônus.

Para o ensino fundamental e médio, foi solicitado que seja determinado o abatimento proporcional nas mensalidades
escolares de 10%, no mínimo, para as instituições de ensino com até 200 alunos matriculados; 20% para as instituições
de ensino com mais de 200 e até 400 alunos matriculados; e 30% de desconto para as instituições de ensino com mais
de 400 alunos matriculados,
Também foi solicitado que as escolas se abstenham de efetuar cobranças de atividades acessórias ao contrato principal
que não sejam compatíveis com as atividades à distância, devendo igualmente ser considerado como data de
referência, o dia 16 de março.
Outros pedidos referem-se à disponibilização pelas instituições de ensino de equipe técnica destinada ao atendimento
dos pais e/ou alunos que tiverem dificuldades técnicas de acesso à plataforma digital adotada para o ensino à distância; à
disponibilização de correio eletrônico da equipe de professores ou meio equivalente, destinado a responder as dúvidas ou
dificuldades pedagógicas dos alunos; e à apresentação das planilhas de custos referente aos meses de fevereiro, março
e abril de 2020.
Em caso de descumprimento das medidas requeridas , foi sugerida a fixação de multa diária de R$ 5 mil por contrato.
As informações são do MPMA

MP e Defensoria propõem ACP contra
162 escolas privadas por descontos
por Jorge Aragão
05 maio 2020

O Ministério Público e a Defensoria Pública do Maranhão ingressaram, nesta semana,
com Ação Civil Pública contra 162 escolas privadas por desconto nas mensalidades, pelo
menos enquanto as aulas presenciais estejam suspensas.
Na ACP, o MP e a Defensoria afirmam que “desde o início da pandemia de Covid-19, este
Órgão Ministerial e o Procon-MA, iniciaram as negociações com o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Maranhão – SINEPE, na busca de uma solução
consensual para a questão”, mas diante do insucesso, não teve outra alternativa a não ser
ajuizar a ação.
Entre as solicitações do MP e da Defensoria à Justiça, através da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos, estão: a revisão, por onerosidade excessiva, de todos os contratos de
prestação de serviços educacionais referentes a Educação Infantil (creches e pré-escola),
para que seja determinado o abatimento proporcional de 30% (trinta por cento), no
mínimo, nas mensalidades escolares, não cumulativo com desconto concedido a título de
bolsas de estudo; a revisão, por onerosidade excessiva, de todos os contratos de
prestação de serviços educacionais, referentes ao Ensino Fundamental e Médio, para que
seja determinado o abatimento proporcional nas mensalidades escolares (10%, no
mínimo, para as instituições de ensino com até 200 alunos matriculados; 20%, no mínimo,
para as instituições de ensino com mais de 200 e até 400 alunos matriculados; 30%, no
mínimo, para as instituições de ensino com mais de 400 alunos matriculados;

Clique aqui para ver a ACP na íntegra, inclusive a relação das 162 escolas provadas que
estão citadas na ação.
A ACP foi assinada pelos promotores de justiça Lítia Teresa Costa Cavalcanti (10ª
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor) e Paulo Silvestre Avelar
Silva (4ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Educação).
Pela Defensoria Pública Estadual assinaram os defensores públicos Gustavo Leite
Ferreira, Luís Otávio Rodrigues de Moraes Filho, Marcos Vinícius Campos Fróes e Rairom
Laurindo Pereira dos Santos.

AL – Vale lembrar que a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 088/20, de
autoria do deputado Rildo Amaral (Solidariedade), que trata da redução proporcional, de
até 30%, das mensalidades das instituições privadas de ensino, durante o período de
suspensão das aulas presenciais (reveja).
O projeto aguarda a sanção do governador do Maranhão, Flávio Dino, para ser
implementada.
É aguardar e conferir.

MP propõe redução de mensalidades em escolas
Por Zeca Soares • terça-feira, 05 de Maio de 2020
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O Ministério Público do Maranhão, em parceria com a Defensoria Pública do estado, ajuizou, hoje (5), Ação Civil
Pública contra 162 instituições de ensino da rede particular de São Luís, incluindo creches, escolas e
faculdades, objetivando a redução das mensalidades durante o período preventivo de distanciamento social, em
decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Segundo os autores da ação, “ainda que se consiga cumprir o calendário escolar, atingindo a carga horária
anual e semestral prevista, o prejuízo econômico e acadêmico trazido pela mudança repentina na forma de
ensino deverá ser repartido por todos, não podendo ser integralmente suportado pelos alunos, sem que haja
também colaboração da instituição de ensino, em atenção ao princípio da solidariedade e dever de cooperação

Publicidade

mútua”.
Argumentam, ainda, que os contratos foram pactuados para aulas presenciais, mas estão sendo entregues
aulas à distância, não havendo justificativa para a manutenção dos mesmos valores de mensalidades
anteriormente praticados. “Diante de todas as circunstâncias apresentadas e pelos fundamentos jurídicos
deduzidos, é que se mostra imperiosa a revisão dos contratos de prestação de serviços educacionais, como
forma de garantir o equilíbrio e a conservação dos ajustes, de modo a proteger a parte mais vulnerável,
harmonizando os interesses dos participantes da relação de consumo, conforme preconizado como um dos
princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, prevista pela Lei 8.078/90”, afirmam no documento.
Na ação, foi requerido que a Justiça conceda tutela de urgência de natureza antecipada, determinando a
revisão, por onerosidade excessiva, de todos os contratos de prestação de serviços educacionais referentes à
educação Infantil (creches e pré-escola), para que seja determinado o abatimento proporcional de 30% nas
mensalidades escolares, não cumulativo, com desconto concedido a título de bolsas de estudo, devendo ser
considerado o dia 16 de março (início da vigência do Decreto Estadual nº 35.662/2020, que dispõe sobre a
suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino do Maranhão), até o retorno das aulas presenciais
ou a rescisão contratual, à escolha do consumidor, sem qualquer ônus.
Para o ensino fundamental e médio, foi solicitado que seja determinado o abatimento proporcional nas
mensalidades escolares de 10%, no mínimo, para as instituições de ensino com até 200 alunos matriculados;
20% para as instituições de ensino com mais de 200 e até 400 alunos matriculados; e 30% de desconto para as
instituições de ensino com mais de 400 alunos matriculados,
Também foi solicitado que as escolas se abstenham de efetuar cobranças de atividades acessórias ao contrato
principal que não sejam compatíveis com as atividades à distância,
como data de referência, o dia 16 de março.

devendo igualmente ser considerado

Outros pedidos referem-se à disponibilização pelas instituições de ensino de equipe técnica destinada ao
atendimento dos pais e/ou alunos que tiverem dificuldades técnicas de acesso à plataforma digital adotada para
o ensino à distância; à disponibilização de correio eletrônico da equipe de professores ou meio equivalente,
destinado a responder as dúvidas ou dificuldades pedagógicas dos alunos; e à apresentação das planilhas de
custos referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2020.
Em caso de descumprimento das medidas requeridas , foi sugerida a fixação de multa diária de R$ 5 mil por
contrato
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Outros pedidos – Entre os pedidos finais, está o encaminhamento de valores arrecadados, referentes a multas,
para a aquisição de equipamentos pela Secretaria de Estado da Saúde.
A ACP foi assinada pelos promotores de justiça Lítia Teresa Costa Cavalcanti (10ª Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa do Consumidor) e Paulo Silvestre Avelar Silva (4ª Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa da Educação).
Pela Defensoria Pública Estadual assinaram os defensores públicos Gustavo Leite Ferreira, Luís Otávio
Rodrigues de Moraes Filho, Marcos Vinícius Campos Fróes e Rairom Laurindo Pereira dos Santos.
Foto: Divulgação
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São Luís: MPMA propõe ação para redução
de mensalidades na rede particular de
ensino
Publicado em 5 de Maio de 2020

O Ministério Público do Maranhão, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, ajuizou, em
5 de maio, Ação Civil Pública contra 162 instituições de ensino da rede particular de São Luís,
incluindo creches e escolas, objetivando a redução das mensalidades durante o período
preventivo de distanciamento social, em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Segundo os autores da ação, “ainda que se consiga cumprir o calendário escolar, atingindo a
carga horária anual e semestral prevista, o prejuízo econômico e acadêmico trazido pela
mudança repentina na forma de ensino deverá ser repartido por todos, não podendo ser
integralmente suportado pelos alunos, sem que haja também colaboração da instituição de
ensino, em atenção ao princípio da solidariedade e dever de cooperação mútua”.
Argumentam, ainda, que os contratos foram pactuados para aulas presenciais, mas estão sendo
entregues aulas à distância, não havendo justificativa para a manutenção dos mesmos valores de
mensalidades anteriormente praticados. “Diante de todas as circunstâncias apresentadas e pelos
fundamentos jurídicos deduzidos, é que se mostra imperiosa a revisão dos contratos de prestação
de serviços educacionais, como forma de garantir o equilíbrio e a conservação dos ajustes, de
modo a proteger a parte mais vulnerável, harmonizando os interesses dos participantes da
relação de consumo, conforme preconizado como um dos princípios da Política Nacional das
Relações de Consumo, prevista pela Lei 8.078/90”, afirmam no documento.
Na ação, foi requerido que a Justiça conceda tutela de urgência de natureza antecipada,
determinando a revisão, por onerosidade excessiva, de todos os contratos de prestação de
serviços educacionais referentes à educação Infantil (creches e pré-escola), para que seja
determinado o abatimento proporcional de 30% nas mensalidades escolares, não cumulativo,
com desconto concedido a título de bolsas de estudo, devendo ser considerado o dia 16 de março
(início da vigência do Decreto Estadual nº 35.662/2020, que dispõe sobre a suspensão das aulas
presenciais nas instituições de ensino do Maranhão), até o retorno das aulas presenciais ou a
rescisão contratual, à escolha do consumidor, sem qualquer ônus.
Para o ensino fundamental e médio, foi solicitado que seja determinado o abatimento proporcional
nas mensalidades escolares de 10%, no mínimo, para as instituições de ensino com até 200
alunos matriculados; 20% para as instituições de ensino com mais de 200 e até 400 alunos
matriculados; e 30% de desconto para as instituições de ensino com mais de 400 alunos
matriculados,
Também foi solicitado que as escolas se abstenham de efetuar cobranças de atividades
acessórias ao contrato principal que não sejam compatíveis com as atividades à distância,
devendo igualmente ser considerado como data de referência, o dia 16 de março.
Outros pedidos referem-se à disponibilização pelas instituições de ensino de equipe técnica
destinada ao atendimento dos pais e/ou alunos que tiverem dificuldades técnicas de acesso à
plataforma digital adotada para o ensino à distância; à disponibilização de correio eletrônico da
equipe de professores ou meio equivalente, destinado a responder as dúvidas ou dificuldades
pedagógicas dos alunos; e à apresentação das planilhas de custos referente aos meses de
fevereiro, março e abril de 2020.
Em caso de descumprimento das medidas requeridas , foi sugerida a fixação de multa diária de
R$ 5 mil por contrato.
OUTROS PEDIDOS
Entre os pedidos finais, está o encaminhamento de valores arrecadados, referentes a multas,
para a aquisição de equipamentos pela Secretaria de Estado da Saúde.
A ACP foi assinada pelos promotores de justiça Lítia Teresa Costa Cavalcanti (10ª Promotoria de
Justiça Especializada de Defesa do Consumidor) e Paulo Silvestre Avelar Silva (4ª Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa da Educação).
Pela Defensoria Pública Estadual, assinaram os defensores públicos Gustavo Leite Ferreira, Luís
Otávio Rodrigues de Moraes Filho, Marcos Vinícius Campos Fróes e Rairom Laurindo Pereira dos
Santos.
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RUAS, PONTOS DE
ÔNIBUS E ORLA
FICAM DESERTOS
NO PRIMEIRO DIA
DE BLOQUEIO TOTAL,
EM SÃO LUÍS
São Luís ficou praticamente um deserto ontem (5), numa terça-feira atípica na capital
maranhense. No primeiro dia do lockdown, foi nítida a obediência à recomendação das
autoridades para “ficar em casa”. Alheios aos riscos, nos 44 dias de quarentena, antes
do bloqueio total entrar em vigor, maranhenses estavam nas ruas despreocupadamente,
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Agentes da Prefeitura de São Luís intensificam fiscalização nas ruas de São Luís

provocando aglomerações e contribuindo para uma verdadeira explosão de casos na Ilha.
Agora, agentes de trânsito, bombeiros, e policiais militares fazem a restrição completa do
trânsito de pessoas pelas ruas, com exceção dos trabalhadores das áreas essenciais, como
saúde, imprensa e segurança. PÁG. 5
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A Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público
ajuizaram, nessa terça-feira, 5, Ação Civil Pública contra
162 instituições de ensino da rede particular de São Luís
para que seja garantida a redução das mensalidades
durante o período preventivo de distanciamento social,
em razão da pandemia de Covid-19
PÁG. 4
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ferryboats serão
reordenados a
partir de hoje
INFORME JP – PÁG. 3

O secretário Carlos Lula reforçou a importância de uma pauta conjunta

Secretários de Saúde se reúnem
com ministro Teich e buscam
apoio no combate à Covid-19
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) se reuniu, nessa
terça-feira (5), com o ministro Nelson Teich, a fim de buscar apoio do
Ministério da Saúde aos estados, para o fortalecimento das ações de
combate ao novo coronavírus.

PÁG. 4

Proposta de deputado
do MA determina
regras para empresas
em relação ao
trabalho em casa

PÁG. 3

Cotação – Comercial C. R$ 5,5889 | V. R$ 5,5902 – Turismo C. R$ 5,57| V. R$ 5,91 – Euro C. R$ 6,0503| V. R$ 6,0536 - Libra C. R$ 6,9417| V. R$ 6,9458 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 5:57 6,3 m| 1ª – Baixamar – 12:22 -0,1 m | 2ª Preamar –18:23 6,1 m|
Loteria – M ega-Sena – 2258 (05/05/2020)| 01-05-07-14-23-26| Quina – 5261 (05/05/2020)| 02-20-27-30-53| Dia de Sorte – 299 (05/05/2020) Mês da Sorte: Abril| 03-14-15-17-20-21-22|
Lotomania –2071 (05/05/2020) 00-11-23-24-25-28-29-36-38-41-42-60-74-80-85-86-88-90-95-99| Timemania – 1480 (05/05/2020) – Time do coração - CSA/AL– 04-11-14-18-52-65-75|
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

PÁG. 3

TEMPO –

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

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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Remédio$
Surgiu o primeiro bilhão no mercado de saúde nessa pandemia do
coronavírus no Brasil. O setor de farmácias faturou perto de R$ 1 bilhão a
mais no mês de março, em relação a fevereiro deste ano, conforme dados
passados à Coluna pela Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias,
que reúne 44 redes, 8 mil pontos e domina 70% do mercado nacional.
O faturamento das associadas da Abrafarma foi de R$ 5,32 bilhões mês
passado, frente a R$ 4,42 bilhões em fevereiro – e R$ 4,57 bilhões em
Janeiro deste ano. O faturamento de março foi de 22,05% a mais em
relação ao mesmo mês de 2019.

Subindo
As associadas da rede faturaram
R$ 53,4 bilhões em 2019 – alta
de 11,14% em relação a 2018 (R$
48,1 bilhões). Este ano, ao que
tudo indica, o montante passará de
R$ 60 bi.

Quebradeira
O Turismo quebrou, enquanto
a Embratur sofre metamorfose
política-estrutural que a
fortalecerá. Mas não apresentou
um plano de salvação para hotéis,
pousadas e agências.

Supremo Checkout
O STF proibiu a Booking de
manter reservas online – mesmo
agendas para os próximos meses
– para uma pousada em Paraty
(RJ). A decisão teve efeito dominó
no setor.

Carta Bomba 1

irregularidades em desabafo aos
colegas. Inicia o texto assim: “É
com extremo pesar no coração,
um misto de frustração e decepção
com os trabalhos dessa Comissão
(...)”.

Granada lançada
Biill cita orçamento reduzido,
servidores exonerados, tentativa
de nomeação de irmão de um
ministro alvo de vários processos,
e outras situações que considera
ilegais. E anuncia que vai
provocar esta semana o Ministério
Público e a Justiça.

Falta grave
O Patriota está com repasse
do fundo partidário bloqueado
pelo TSE, que reprovou as
contas eleitorais de 2014. A
Corte descobriu que a legenda
concentrou os recursos no
diretório nacional, o que é
considerado “falta grave”.

Saldão
O Governo está revendo a lista do
imóveis para a venda, o quanto
antes, para fazer caixa. Tem até
cemitério em terreno do INSS.

Seu título
Em carta com 23 parágrafos, à
qual a reportagem teve acesso, o
conselheiro Erick Biill Vidigal,
da Comissão de Ética Pública
da Presidência, denuncia

Termina amanhã o prazo do
cadastro eleitoral para o cidadão
regularizar sua situação, caso
queira votar para prefeito e
vereador este ano. Há um app, o
Titulo Net, que ajuda.

Dono do Paraná?
Uma equipe da Advocacia-Geral da União se desdobra para manter
decisão de primeira instância, no Paraná, que derrubou pedido de
indenização sobre terras ocupadas. Um cidadão que se diz dono de áreas
na região fronteiriça, onde hoje há cidades inteiras, requer R$ 77 bilhões
(isso mesmo) de reembolso da União.

Memorial
O processo remete ao ano de 1899, quando o Governo cedeu terras para
colonização rural em vilas que há décadas se tornaram municípios. Mas
o caso já prescreveu em 1999. E a AGU argumenta que a jurisdição é do
Estado do Paraná. O processo segue na 6ª Vara Federal de Curitiba.

Piantella & Brasília

Eráclito Fortes, Wolney Queiroz e Mário Heringer
Além de Eráclito Fortes, os deputados federais Wolney Queiroz (PDT-PE)
e Mário Heringer (PDT-MG) arremataram boa parte dos quadros com
fotos do Piantella Restaurante, que fechou. Um empresário vai montar
galeria futura na casa da serra de Pirenópolis com 13 fotos registradas por
Orlando Brito, que adornavam as paredes. Outro levou para seu escritório
no Lago Sul a maiora das poltronas do bar e 20 quadros.

Nas redes
Participe de nossas enquetes no Twitter @colunaesplanada e acompanhe
nossas postagens no blog da www.colunaesplanada.com.br. Também
estamos no Facebook como Coluna.Esplanada.

ESPLANADEIRA
# A Ambev vai doar mais de 1,4 milhão de litros de água mineral AMA
para comunidades e hospitais públicos, beneficiando cerca de 240 mil.

Projeto de Osmar Filho determina
divulgação detalhada de Boletim
Epidemiológico pela Prefeitura
A Câmara de São Luís aprovou
por unanimidade, na sessão
remota extraordinária dessa terçafeira (5), Projeto de Lei (068/20)
do presidente do Legislativo,
vereador Osmar Filho (PDT),
determinando que a Prefeitura
divulgue diariamente informações
complementares no Boletim
Epidemiológico sobre a Covid-19,
na capital maranhense.
A proposta é que, além de
informar a situação de casos
confirmados e de óbitos na cidade,
devem constar no documento
informações técnicas relacionadas
aos números de casos vinculados à
Covid-19, medidas educativas de
prevenção, além das informações
atualizadas sobre a contaminação

do vírus, divulgadas oficialmente
pelos órgãos de saúde.
Segundo o parlamentar, o
Projeto colabora no combate a
desinformação e na prevenção
dessa enfermidade.
“É de suma importância
a divulgação dos boletins
epidemiológicos minuciosamente
detalhados, pois facilitarão no
combate ao novo coronavírus,
informando corretamente sobre
os dados atualizados, permitindo
os ludovicenses a ficarem a
par da situação, e assim, tomar
conhecimento de fontes seguras;
além de conscientizá-los sobre a
prevenção desta doença’’, pontuou
o pedetista.
Os boletins deverão ser

atualizados diariamente e
divulgados apenas de forma
eletrônica em todos os canais de
comunicação da Prefeitura, tais
como sites oficiais, redes sociais,
e demais meios eletrônicos de
comunicação.
O Executivo Municipal vem
desenvolvendo essa divulgação
em seus canais de redes sociais
oficiais, com postagem datada
desde o dia 19 de março,
constando apenas os casos
confirmados e de mortes
na cidade, sem identificar
informações pormenorizadas
sobre a situação da doença viral.
De acordo com a proposição, o
boletim deve conter o número
total e diário de pacientes

infectados e óbitos; a quantidade
de pessoas que se encontram
internadas e em isolamento
domiciliar; a discriminação
das internações quanto aos
que estão em enfermaria e em
unidades de terapia intensiva
(UTI); os casos com suspeita
de Covid-19; e, o total de testes
realizados – positivos, negativos
e aguardando resultado-, entre
outras informações.
Também deve constar no
informativo a implantação da
leitura inclusiva, escrito em
termos de fácil leitura, para acesso
ao público em geral, inclusive
com medidas de inclusão a
deficientes visuais por meio dos
canais digitais do órgão.

Vereadores aprovam novo pacote de medidas
de combate ao novo coronavírus em São Luís
A Câmara Municipal de São Luís (CMSL)
aprovou, nessa terça-feira (05), em sessão
extraordinária remota, um novo pacote de
projetos para enfrentar a crise do coronavírus.
Vinte três vereadores participaram da sessão
e aprovaram, inicialmente, o projeto que
instituiu o Programa de Distribuição de Kits de
Proteção e Higiene, do vereador Ricardo Diniz.
O projeto dispõe sobre ações de prevenção aos
profissionais da saúde em relação à pandemia.
O presidente da Câmara, Osmar Filho, destacou
a cooperação entre os dois poderes. "É
importante ressaltar unidade que a Câmara tem
tido em relação às ações de combate ao novo
coronavírus", afirmou.
Autor de três projetos, Dr. Gutemberg
Araújo defendeu a adoção de medidas para
profissionais de saúde que estão na linha de
frente atuando na assistência aos pacientes com
Covid-19.
O líder do PSC propôs a autorização, pelo
Poder Executivo, de concessão de indenização
por danos extrapatrimoniais e pensão especial
a dependentes de profissionais da saúde,
integrantes do quadro de servidores do
município que em razão de suas atribuições
vierem a falecer em razão da Covid-19.
Outra proposta do Dr. Gutemberg sugere ao
Executivo a contratação emergencial de hotéis
para abrigar profissionais da saúde envolvidos
diretamente no atendimento e no tratamento
dos pacientes portadores da covid-19, durante
o período de vigência do decreto nº 54.936 de
Março de 2020.

AUXÍLIO-FUNERAL
Uma votação provocou muito debate em torno
das medidas de combate à crise sanitária: o
PL do vereador Raimundo Penha que altera
a Lei Municipal n.º 6.340 de 10 de julho de
2018, que criou o Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) em São Luís, para garantir
benefício eventual funeral decorrente de doenças
infectocontagiosas.
O parlamentar, que criou o SUAS na capital,
destacou a importância da aprovação da medida
que prevê auxílio-funeral a família de baixa
renda.
"Considero essa medida de grande importância,
pois é para uma necessidade urgente:
aumentando o número de óbitos em decorrência
da pandemia, quem sempre é mais atingido são
os mais pobres. É necessária uma cobertura
social para que não ocorra o colapso do sistema
funerário", disse.
Seguem as demais matérias:
1 – Projeto do vereador Chico Carvalho
que dispõe sobre a transferência dos valores
vinculados a programas de alimentação escolar
da Prefeitura de São Luís às famílias dos alunos
regularmente matriculados na rede municipal
de ensino durante o período de suspensão de
aulas em função do surto pandêmico do novo
coronavírus;
2 – Projeto do vereador Chico Carvalho que
dispõe sobre a criação de Central de Informações
sobre pacientes internados na rede municipal de

saúde durante a pandemia do novo coronavírus e
dá outras providências;
3 – Projeto da vereadora Concita Pinto que
suspende por 120 dias, ou enquanto perdurar
a Covid-19, a cobrança dos empréstimos
consignados dos servidores ativos e aposentados
no âmbito do município de São Luís;
4 – Projeto do vereador Raimundo Penha que
suspende os prazos de validade dos editais de
concursos públicos realizados pela administração
pública direta ou indireta, referente a processos já
homologados na data da publicação do Decreto
Legislativo Municipal nº 54.936, de 23 de Março
de 2020, até o término de vigência do estado de
calamidade pública;
5 – Projeto do vereador Dr.Gutemberg que
autoriza o executivo municipal a suspender os
procedimentos administrativos de cobrança,
parcelamentos, aplicação de multas, intimações,
contestações e recursos fiscais durante o período
da pandemia da covid19.
6 – Projeto do vereador Umbelino Júnior (PRTB)
que pede a criação do portal da transparência
sobre informações de enfrentamento ao covid-19
adotadas pelo poder executivo no município de
São Luís;
7 – Projeto do vereador Osmar Filho que obriga
a prefeitura a divulgar boletins epidemiológicos
(BE) atualizados sobre a Covid 19.

Defensoria Pública do Estado e Ministério Público ajuízam ação para
redução de mensalidades na rede particular de ensino
A Defensoria Pública do Estado
e o Ministério Público do Estado
ajuizaram, nessa terça-feira (5),
Ação Civil Pública contra 162
instituições de ensino da rede
particular de São Luís para que
seja garantida a redução das
mensalidades durante o período
preventivo de distanciamento
social, em razão da pandemia de
Covid-19. A ACP foi ajuizada
conjuntamente com o Ministério
Público do Maranhão.
A ação é assinada pelos
defensores públicos Gustavo Leite
Ferreira, Luís Otávio Rodrigues
de Moraes Filho, Marcos Vinícius
Campos Fróes e Rairom Laurindo
Pereira dos Santos, bem como os
promotores de justiça Lítia Teresa
Costa Cavalcanti (10ª Promotoria
de Justiça Especializada de Defesa
do Consumidor) e Paulo Silvestre
Avelar Silva (4ª Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa da
Educação).

As instituições que são objeto da
ação incluem creches e escolas
de nível fundamental e médio. De
acordo com os autores da ação, se
faz necessária a determinação para
a revisão contratual dos serviços
educacionais tendo em vista que
os contratantes (responsáveis
pelos alunos) não devem arcar
com os valores integrais das
mensalidades neste cenário de
distanciamento social, em que o
serviço não está sendo prestado na
forma contratada.
Descontos - Os defensores
públicos e promotores solicitaram
à Justiça tutela de urgência
de natureza antecipada para
a revisão, por onerosidade
excessiva, de todos os contratos
de prestação de serviços
educacionais referentes à
educação Infantil (creches e préescola), para que seja determinado
o abatimento proporcional de, no
mínimo, 30% nas mensalidades
escolares, não cumulativo, com

desconto concedido a título de
bolsas de estudo, devendo ser
considerado o dia 16 de março
(início da vigência do Decreto
Estadual nº 35.662/2020, que
dispõe sobre a suspensão das
aulas presenciais nas instituições
de ensino do Maranhão), até o
retorno das aulas presenciais ou a
rescisão contratual, à escolha do
consumidor, sem qualquer ônus.
A tutela deverá garantir também
a revisão, por onerosidade
excessiva, de todos os contratos
de prestação de serviços
educacionais, referentes ao Ensino
Fundamental e Médio, para que
seja determinado o abatimento
proporcional nas mensalidades
escolares de: 10%, no mínimo,
para as instituições de ensino com
até 200 alunos matriculados; 20%,
no mínimo, para as instituições
de ensino com mais de 200 e até
400 alunos matriculados; e 30%
de desconto, no mínimo, para as
instituições de ensino com mais

de 400 alunos matriculados.
Pedidos adicionais - Na ação,
solicita-se ainda que as escolas
demandadas se abstenham de
efetuar cobranças de atividades
acessórias ao contrato principal
que não sejam compatíveis com as
atividades à distância e disponham
de equipe técnica destinada ao
atendimento dos pais e/ou alunos
que tiverem dificuldades técnicas
de acesso à plataforma digital
adotada para o ensino a distância.
Além disso, as requeridas devem
disponibilizar correio eletrônico
da equipe de professores ou meio
equivalente, destinado a responder
as dúvidas ou dificuldades
pedagógicas dos alunos e
apresentar as planilhas de custos
referente aos meses de fevereiro,
março e abril de 2020.
Os defensores e promotores
solicitaram à Justiça a fixação
de multa diária de R$ 5 mil
por contrato, em caso de
descumprimento das medidas.
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Reflexos do lockdown

Ruas, pontos de ônibus e orla ficam desertos
no primeiro dia de bloqueio total, em São Luís
Agentes de trânsito, bombeiros e policiais militares restringem o
trânsito de veículos e pessoas pelas ruas da capital maranhense

Cláudio
Humberto
www.diariodopoder.com.br
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Esperava um ‘O Exorcista’. Veio o ‘Frozen’”
Deputado Fábio Trad, crítico de Jair Bolsonaro, reage ao depoimento
de Sérgio Moro

FOTOS: FRANCISCO SILVA

Iniciativas da PGR podem
encurralar Sergio Moro

LUCIENE VIEIRA

São Luís ficou praticamente
um deserto ontem (5),
numa terça-feira atípica na
capital maranhense. Foi o
primeiro dia do lockdown, e
algo foi conquistado com o
endurecimento de medidas
que buscam a desaceleração
da disseminação da Covid-19:
a obediência à recomendação
das autoridades para ficar em
casa. Alheios aos riscos, nos
44 dias de quarentena, antes
do bloqueio total entrar em
vigor, maranhenses corriam
e caminhavam ao ar livre
(alguns, tomavam banho
de mar) naspraias da orla,
como a do Calhau e de São
Marcos; se aglomeravam na
Rua Grande, e lotavam os
grandes supermercados. Agora,
agentes de trânsito, bombeiros,
e policiais militares fazem a
restrição completa do trânsito
de pessoas pelas ruas, com
exceção dos trabalhadores das
áreas essenciais, como saúde,
imprensa e segurança.
O fechamento total foi
determinado na quinta-feira
(30), de forma pioneira no
Brasil, com abrangência em
toda a região metropolitana
de São Luís. O juiz Douglas
Martins, da Vara de Direitos
Difusos e Coletivos, decretou o
lockdown por dez dias na capital
maranhense, e nas cidades de
São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa. O bloqueio
total vigora até o dia 15 de maio.
Nestes quatro municípios,
ficam suspensas as atividades
não essenciais; permanecendo
em funcionamento aquelas
direcionadas à manutenção
da vida e da saúde, como
serviços de alimentação,
farmácias, portos e indústrias
que trabalham em turno de
24 horas. Estão proibidas a
entrada e a saída de veículos da
Ilha de São Luís, com exceção
para caminhões, ambulâncias,
veículos transportando pessoas
para atendimento de saúde e
atividades de segurança.
No Maranhão, já são 4.530
casos confirmados de Covid-19
e 271 mortes. Os números são
de segunda-feira (4). Dados do
mesmo dia dão conta que os 161
leitos de UTI da rede estadual
para coronavírus estavam com
taxa de ocupação em 96,89%.
REDUÇÃO DO
TRÂNSITO
Com o lockdown, houve
redução (drasticamente positiva)
do número de veículos nas
ruas de São Luís. A capital
do Maranhão nunca ficou tão
diferente aos ludovicenses e
demais moradores da cidade.
A pandemia já tinha fechado,
desde o dia 21 de março, o
comércio de serviços não
essenciais. Porém, somente
agora, com o fechamento total,
é que se esvaziou os transportes
públicos, as ruas e avenidas
estão mais vazias, e as praias
praticamente sem ninguém.
Na “marra”, a população de São
Luís está tendo que rever hábitos
e mudar completamente o estilo
de vida. Na manhã de ontem,
foram montadas várias barreiras
para impedir a livre circulação
de pessoas pela cidade. Na
Avenida dos Portugueses,
região do Itaqui-Bacanga; e na
Avenida Castelo Branco, no São
Francisco, caiu a quantidade
de carros transitando pelas
vias. E os policiais militares
e agentes de trânsito paravam
os motoristas, para solicitar
deles os documentos que
comprovassem os motivos pelos

Após o depoimento à Polícia Federal, considerado pífio, sem produzir
provas de supostas malfeitorias do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro
Sergio Moro certamente já percebe que a vida não lhe será fácil, como
indica a lista de autoridades que serão ouvidas no inquérito. Todas devem
apoiar a versão do presidente nesse caso, o que pode deixar Moro perto da
acusação de denunciação caluniosa, um dos crimes cuja investigação foi
solicitada pela Procuradoria Geral da República (PGR).

Barreiras foram montadas nas principais avenidas de São Luís, nessa terça-feira (5), para garantir a vigência
do lockdown e reduzir a circulação de pessoas em toda a capital maranhense

Trunfo importante

Testemunha leal

O próprio depoimento de Moro
é um dos trunfos de Bolsonaro:
nele, o ex-juiz da Lava Jato não
conseguiu atribuir crimes ao
presidente.

Outra testemunha a ser ouvida é
a deputada Carla Zambelli (PSLSP), cuja lealdade a Bolsonaro é
inquestionável. Vai falar bem do
presidente.

Alta credibilidade

Não vai deixar barato

A pedido da PGR, a PF
ouvirá três ministros de alta
credibilidade: Braga Netto,
Augusto Heleno, e Luiz Eduardo
Ramos, ligados a Bolsonaro.

À PF, Carla Zambelli também
não deixará de falar mal
de Moro, padrinho do seu
casamento, como tem feito em
sucessivas entrevistas.

Depoimento de Moro: a montanha pariu um rato
O semblante descontraído do presidente Jair Bolsonaro mal escondia seu
alívio, ao retornar no fim da tarde à residência oficial do Palácio Alvorada,
após tomar conhecimento de tudo o que o ex-ministro da Justiça Sérgio
Moro afirmou à Polícia Federal. A leitura das declarações do ex-juiz da
Lava Jato mostrou que, afinal, a montanha pariu um rato. Nem o próprio
Moro foi capaz de atribuir fato criminoso ao presidente.

Cargos são do
presidente
É risível chamar de “interferência”
na PF a decisão de trocar o diretor
ou dois superintendentes, titulares
de cargos de confiança... do
presidente.

Ele não precisa
explicar
O ex-ministro diz que pediu as
razões para substituições na PF.
Cargos são de livre provimento:
o presidente não precisa explicar
suas escolhas.

Para fazer média, é
ótimo
Moro disse que agiu para
“preservar a autonomia” da PF.
Isso soa como música na PF, mas
não está na lei. É ainda um sonho
na corporação.

Virou pessoal
Durante as abordagens, os agentes de trânsito e policiais militares verificaram os destinos das pessoas e se
estavam fora de casa por motivos verdadeiramente essenciais

quais eles tinham saído de casa.
Nas pontes José Sarney e
Bandeira Tribuzi, a quantidade
de veículos era mínima. No
Mercado Central, duas das
quatro portas de acesso foram
fechadas pela administração do
empreendimento, a fim de que
haja controle na entrada e saída
de pessoas.
Mais de 28 pontos de São Luís
devem ser monitorados. Cerca
de 35 policiais estão fazem
a fiscalização no turno da
manhã, e mais 35 à tarde. Além
disso, está proibida a entrada e
saída de veículos de São Luís,
com exceção de caminhões,
ambulâncias e carros de
atividade de segurança. Carros
particulares só serão autorizados
a andar pelas avenidas para
a compra de alimentos e
medicamentos, para o transporte
de pessoas e o atendimento de
saúde.
De acordo com o comandante
do Batalhão Policial de
Turismo (BPtur), o coronel
Honório Carvalho, os policiais
param e solicitam documentos
ao motorista de veículos
particulares. “Na abordagem,
perguntamos para onde os
ocupantes do veículo estão
indo, e qual a finalidade. Se as
respostas estiverem de acordo
com aquilo que for apresentado
na declaração de circulação,
cujo modelo deste documento
é disponibilizado pelo governo

do Estado, o caminho é aberto,
e a viagem poderá prosseguir.
Caso contrário, a polícia solicita
o retorno dessas pessoas para as
suas devidas casas”.
TRANSPORTE
COLETIVO
Durante o lockdown, o
transporte coletivo opera com
apenas metade da frota. Isso
para garantir que trabalhadores
de serviços essenciais consigam
ir aos seus postos de serviço.
No Terminal da Praia Grande,
poucas pessoas aguardavam
os coletivos, e quase nenhum
ônibus. Nos pontos de
embarque de coletivos, que
ficam instalados na calçada do
terminal, os passageiros estavam
todos com máscara, item
obrigatório para que alguém
entre em um coletivo.
Está proibido o transporte de
passageiros em pé nos ônibus, e
os veículos do transporte público
devem, obrigatoriamente, ser
higienizados, antes que saiam
das garagens. Os cartões de
gratuidade na passagem estão
com a validade prorrogada.
“Eu vou para o trabalho, sou da
área de serviços gerais em um
hospital, sempre desço em frente
ao terminal, e com o programa do
bilhete único, pego outro coletivo.
Hoje (ontem) está demorando
muito passar um ônibus, vou
chegar atrasado”, informou
Rondiney Dias, de 33 anos.

BANCOS E LOTERIAS
Foi registrado baixo movimento
nas loterias instaladas próximo
à Rua Grande e próximo ao
Mercado Central. Já na agência
da Caixa Econômica Federal,
que fica em frente à Praça João
Lisboa, e na esquina das ruas do
Sol e Egito, havia muitas pessoas
em busca de sacar o auxílio
emergencial de R$ 600. Porém,
as filas eram organizadas por
bombeiros e agentes de trânsito,
e devido a isso o distanciamento
foi respeitado ontem. Parte da
Rua do Egito, onde passam
carros, foi interditada para
uso exclusivo das pessoas que
aguardavam pelo atendimento na
Caixa.
Os bancos e loterias estão
funcionando apenas para
o pagamento do auxílio
emergencial, salário, benefícios
e de contas. A Superintendência
da Caixa Econômica Federal
orienta que os clientes baixem
o aplicativo Caixa Tem, quando
será gerado um código, que deve
ser apresentado na lotérica, ou
indicado no caixa eletrônico,
para que o beneficiário consiga
receber o valor referente ao
auxílio emergencial. Esse código
substitui o uso do cartão de
auxílio. Durante o lockdown, na
região metropolitana de São Luís,
as agências estão abrindo mais
cedo, a partir das 8h, estendo o
atendimento até às 17h.

O ministro Alexandre de Moraes,
do STF, parece haver tornado
pessoal sua briga com o presidente
da República, a quem pediu
explicações sobre a recondução
de Alexandre Ramagem à direção
geral da Abin.

Não dá uma xícara de
café
O ex-secretário nacional de Justiça

Romeu Tuma Jr. leu atentamente o
depoimento do ex-ministro Sergio
Moro. “Se verdadeiro confesso
que espremendo muito não da
uma xícara de café,” disse.

Acusação marota
Moro diz não ter assinado a
demissão do ex-diretor da PF,
como saiu no Diário Oficial,
mas não reclamou de centenas
de atos semelhantes, nos 14
meses como ministro. Não é
falsidade ideológica, é a velha
prática da “referenda”: todo ato
do presidente pertinente a um
ministério sai com o nome do
respectivo ministro, que quase
nunca é consultado.

Mensagens
selecionadas
O ex-ministro da Justiça fez
algo que o ex-juiz Sérgio Moro
não aceitaria: liberou para a PF
apenas troca de mensagens com
o presidente, mantendo as demais
preservadas “por questão de
privacidade”. Humm...

Teich já agrada
Segundo o Paraná Pesquisa,
apesar de 61% acharem que Jair
Bolsonaro errou ao demitir Luiz
Mandetta do Ministério da Saúde,
49,1% acham que o substituto
Nelson Teich está “indo bem”.

Respeitem o Brito
Alvo de agressões de manifestantes domingo, o jornalista Orlando Brito,
que fotografa presidentes desde Castelo Branco, aceitou convite ontem
para almoçar com Bolsonaro. Aceitou o convite para ouvir o presidente,
por isso sofre bullying de um bando de vagabundos intolerantes.

Nome técnico
Assim como Alexandre Ramagem, a federação dos policiais federais
elogiou Rolando Souza para a diretoria-geral. “É um nome técnico e
preparado para assumir a missão em um momento de muitos desafios”.

Pedido de desculpas
Em depoimento, Moro parecia alguém tentando consertar uma pisada de
bola. Por quatro vezes repetiu que o presidente Bolsonaro “nunca” pediu
relatório ou informação de qualquer tipo sobre investigações da PF.

Pensando bem...
...como político, Moro se mostrou um excelente juiz

PODER SEM PUDOR
Promovido com orgulho
O destemido jornalista Paulo Silveira,
ex-Última Hora, era diretor-geral da
Assembléia Legislativa do Rio quando,
em Brasília, Ernesto Geisel demitia o ministro do Exército, Sílvio Frota.
O general saiu atirando, num manifesto em que dizia estar o governo
“infestado de comunistas”.Naquele dia Paulo recebeu uma ligação do
irmão Joel Silveira, outro patrimônio da imprensa brasileira: “Aí, hein,
foi promovido!” Paulo se espantou: “Promovido a quê?” Joel arrematou:
“À História. Você está na lista do Silvio Frota, como ‘subversivo’.”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br
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Imperatriz

MPMA recomenda a municípios
elaboração deplano para manejo
de óbitos por Covid-19
O Ministério Público do
Maranhão expediu Recomendação
aos municípios de Imperatriz,
Davinópolis, Governador Edison
Lobão e Vila Nova dos Martírios
para que elaborem, em caráter de
urgência, plano de contingência
municipal específico para o
manejo de óbitos por Covid-19.
O documento foi assinado na
última terça-feira, 28, pelo titular
da 5ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Saúde
Pública de Imperatriz, Newton de
Barros Bello Neto.
A Recomendação considera as
informações contidas no último
Boletim Epidemiológico sobre
a Covid-19, disponibilizado
pela Secretaria de Estado da
Saúde em 27 de abril passado.
No levantamento, registramse 92 casos confirmados no
município de Imperatriz, dois em
Davinópolis e um em Governador
Edison Lobão.
Dentre as orientações, está
previsto que os municípios façam
um inventário para quantificar o
número de vagas disponíveis nos
cemitérios públicos e privados
e verificar junto aos serviços
funerários a quantidade de
urnas funerárias disponíveis,
a fim de evitar um possível

desabastecimento de urnas.
Será necessário, ainda, elaborar
um inventário de equipamentos
de segurança junto aos serviços
funerários, tanto públicos quanto
privados. Os municípios deverão
destinar áreas específicas nos
cemitérios para sepultamento dos
casos de óbito por Covid-19.
Outra medida a ser adotada é a
elaboração de estudo técnico para
planejamento, caso necessário, de
sepultamento no período noturno.
Os municípios também deverão
planejar, em parceria com o
Governo do Estado do Maranhão,
a contratação e instalação de
câmara fria em unidade de saúde
ou cemitério. A câmara se faz
necessária devido à possibilidade
de se precisar armazenar os corpos
vitimados por Covid-19 até o
sepultamento.
As gestões precisarão capacitar
profissionais responsáveis pelo
transporte dos corpos e pelo
sepultamento, observando as notas
técnicas sanitárias que dizem
respeito ao pós-morte dos casos
relacionados à Covid-19.
Os gestores têm o prazo de
cinco dias úteis para informar ao
Ministério Público do Maranhão
sobre as ações tomadas para o
cumprimento da Recomendação.

Bacuri e Apicum-Açu

MPMA emite recomendação referente a contratações
durante a pandemia do coronavírus
O Ministério Público
do Maranhão expediu
Recomendação, em 28 de abril,
aos prefeitos, aos secretários
municipais de Saúde e de
Finanças e aos controladoresgerais de Bacuri e ApicumAçu, para que as contratações
relacionadas ao enfrentamento
Da Covid-19 sejam realizadas
por meio das três opções da Lei
nº 13.979/2020: dispensa de
licitação; pregão eletrônico (para
bens e serviços comuns, com
prazos procedimentais reduzidos à
metade); ou execução de despesas
via suprimento de fundos (ou
adiantamento), as quais tiveram
seus limites de valor ampliados.
Assinada pelo promotor de justiça
Igor Adriano Trinta Marques,
da Comarca de Bacuri (da qual
Apicum-Açu é termo judiciário),
a manifestação orienta que as
contratações na área da saúde ou
em quaisquer outras áreas, não
relacionadas ao enfrentamento
do coronavírus, devem ser feitas
mediante licitação, com utilização
preferencial do pregão eletrônico,
quando se tratar de bens ou
serviços comuns, inclusive
serviços de engenharia.
Nos casos de obras ou serviços

não-comuns, não relacionados
ao enfrentamento da Covid-19, é
possível a realização de licitação
nas modalidades tradicionais
previstas na Lei nº 8.666/1993,
como convite, tomada de preços
ou concorrência (a depender
do valor estimado), desde
que caracterizada, nos autos
do processo, a necessidade
imediata da contratação ou a
impossibilidade de aguardar-se a
realização do certame para além
do período de isolamento social.
No caso de concorrência, a
administração deve assegurar,
mediante previsão expressa
em edital, o cumprimento de
medidas de prevenção, tais
como: vedação de presença, na
sessão, de representantes das
empresas e de agentes de compras
pertencentes ao grupo de risco;
disponibilização de máscaras,
luvas e álcool gel (70º) para todos
os presentes; organização do
recinto com afastamento mínimo
de um a dois metros de distância
entre os presentes; intensificação
da higienização das áreas de
acesso à sala onde as sessões
ocorrerão, além de higienização
do próprio recinto, com especial
atenção às superfícies mais

tocadas: maçanetas, mesas,
cadeiras, corrimões, elevadores
etc.

DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Em casos de emergência ou
calamidade pública, especialmente
decorrentes da pandemia do
Covid-19, foi recomendado que os
gestores se abstenham de contratar
com dispensa de licitação,
sem que esteja finalizado
procedimento administrativo de
dispensa, que contenha todos os
requisitos formais e materiais, de
existência e de validade, exigidos
pela legislação.
Igualmente devem se abster
de contratar, por meio desta
modalidade, caso não sejam
cumpridas as condições exigidas
pela Lei 8.666/93, especialmente:
que o objeto licitado se refira tão
somente aos bens necessários
ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa; que
o contrato dure apenas o tempo
necessário para que se realize a
licitação relativa àquele objeto,
e que, em qualquer caso, seja
respeitado o prazo máximo de
180 dias a contar da situação
emergencial ou calamitosa.

Também não devem prorrogar
qualquer contrato administrativo
que já tenha esgotado o seu
prazo, e, no caso de contratos
regidos pela Lei 13.976/2020,
que as prorrogações por períodos
sucessivos de seis meses ocorram
apenas enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento da
situação de emergência de saúde
pública (incluído pela medida
provisória nº 926, de 2020).
Devem ser anulados, em 72
horas, os processos de dispensa
de licitação que descumpram os
requisitos da Recomendação
Foi recomendado, ainda,
que sejam tomadas todas as
providências administrativas
de cunho jurídico, financeiro,
patrimonial, logístico, de
comunicação social, e outros
atos pertinentes, capazes de
eliminar, contornar, sanar ou
mitigar situação atual ou futura
de emergência ou calamidade,
especialmente as que decorram ou
possam decorrer de omissão ou
do gestor, sob pena de apuração
de sua responsabilidade nos
âmbitos político, disciplinar, civil,
penal e por ato de improbidade
administrativa.

Aged fiscaliza o recebimento
de doses de vacina contra
febre aftosa em Imperatriz

Famílias afetadas pelas enchentes são
beneficiadas com cestas básicas

A campanha de vacinação contra
a febre aftosa no Maranhão
terá início no dia 1º de junho.
Por isso, a Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão (Aged/MA) começou a
fiscalização das doses de vacinas
nas casas de revendas veterinárias
em todo o estado.
Nessa terça-feira (5), a Unidade
Local de Sanidade Animal
e Vegetal (Ulsav) da Aged
em Imperatriz fiscalizou o
recebimento e fez a conferência
de vacinas. Foram cerca de
350 mil doses que foram
inspecionadas pela fiscal estadual
agropecuário, a médica veterinária
Alzira Tocantins.
A fiscalização foi realizada
observando as medidas de
precaução recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde
diante da pandemia de Covid-19,
com uso de EPIs, higienização
das mãos, uso de máscaras e
distanciamento seguro entre as
pessoas, conforme explicou a
gestora da Unidade Regional (UR)
da Aged em Imperatriz, Fernanda

Rolim.
“Todas as vacinas contra
febre aftosa que chegam as
revendas devem ser conferidas
e recepcionadas por serviço
veterinário oficial para que sejam
verificadas se a temperatura está
adequada, o estoque, a quantidade,
partida e a nota fiscal”, esclareceu
Fernanda Rolim.
De acordo com a gestora da UR
de Imperatriz, o objetivo da ação
é fazer o controle da temperatura
desde o recebimento da vacina e a
conferência das câmaras frias para
que a temperatura esteja entre
2°C a 8°C durante o estoque na
revenda para proporcionar uma
vacinação segura e eficaz.
Na regional de Imperatriz existem
62 revendas veterinárias e dessas
43 são autorizadas para a venda
de vacina contra a febre aftosa.
A estimativa para a cidade de
Imperatriz é de receber cerca de 5
milhões de doses para realização
da campanha de febre aftosa que
vai acontecer do dia 1º a 30 de
junho.

Para auxiliar os desabrigados das
enchentes que afetaram muitas
cidades no interior do Maranhão,
nos últimos dias, empresas
como a Equatorial Maranhão
se mobilizaram para atender às
necessidades mais urgentes da
população.
O prefeito de Pedreiras, Antônio
França, agradeceu a iniciativa
da empresa que prontamente se
mostrou solidária à causa. “Quero
agradecer a todos os funcionários
da Equatorial que contribuem
bastante com o nosso trabalho. Já
fizeram isso quando precisamos no
início das enchentes, e agora com
essas 500 cestas, mostram ainda
mais o compromisso com nossa
cidade e região”, comentou.
Quem esteve em situação similar
foram os moradores de Trizidela
do Vale, que também foram
atingidos pelas fortes chuvas. O
prefeito do município, Fred Maia,
destacou o trabalho das equipes que
atuaram no desligamento das áreas
afetadas. “A empresa nos atendeu
prontamente no momento em que
as pessoas estavam tirando suas

ALUGO
Apartamento
Condomínio Village
Jardins 2, Nascente,
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02
quartos, com semisuíte, WC, àrea de lazer
completa.
Valor: R$ 700,00
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461

VENDO
Apartamento
Condomínio dos
Bancários, 3Q, Suite
WC, Cozinha, àrea DE
Serviço, Dispensa, 3º
Andar Nascente
CENTRO
Valor: R$ 120,00 mil
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461

DIVULGAÇÃO

Os municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga,
Pindaré Mirim e Nina Rodrigues receberam juntos mais de 14
toneladas de alimentos
coisas de dentro de casa. Agora
eles já estão religando as áreas
que estão seguras em relação ao
risco de choque elétrico. Agradeço,
em nome da população, pelas
700 cestas básicas doadas para as
famílias que estão desabrigadas

nesse momento”, disse.
As cidades de Pindaré-Mirim e
Nina Rodrigues também foram
contempladas com 500 cestas
básicas. O prefeito de PindaréMirim, Henrique Salgado, ressaltou
a importância das doações. “Esse

apoio chegou no momento certo,
quando a população passa por
essa dificuldade depois das cheias
do Rio Pindaré”. Já o prefeito
Rodrigues, do município de Nina
Rodrigues, agradeceu a doação
das 200 cestas básicas destinadas
às famílias carentes. “Enfrentamos
hoje um problema muito sério com
as enchentes e com a pandemia
e essas cestas vão ajudar muitas
pessoas”, destacou.
Ao todo, 14 toneladas de
alimentos foram distribuídas nas
cidades localizadas na região
centro do Estado. A executiva de
Relacionamento com o Cliente
da Equatorial Maranhão, Laise
Rabelo, destacou as ações feitas
nos momentos mais críticos dos
alagamentos em prol da segurança
das pessoas. “Esperamos que esses
alimentos contemplem as famílias
que nesse momento necessitam
de uma atenção diferenciada. Essa
parceria com os municípios fez
com que nós prezássemos também
pela segurança da população,
fazendo o desligamento das áreas
afetadas”, ressaltou.

Pedreiras

Justiça nega custeio de tratamento médico experimental pelo SUS
O Juízo da 1ª Vara da Comarca
de Pedreiras negou pedido para
que o Estado do Maranhão custeie
tratamento médico denominado
“Terapia Therasuit” não disponível
na lista do Sistema Único de
Saúde – SUS, para uma criança
portadora de paralisia cerebral e
epilepsia. A sentença, assinada
pelo juiz Marco Adriano Fonsêca,
titular da unidade, reconhece que
o tratamento não está previsto
nas normas regulamentadoras do
SUS, é experimental e não tem

evidência científica.
Para a decisão, o julgador
considerou notas técnicas já
constantes do Sistema Nacional
de Pareceres e Notas Técnicas
(e-NatJus), hospedado no sítio
do Conselho Nacional, fruto do
Termo de Cooperação n. 51/2018
celebrado com o Ministério da
Saúde.
“Nessa linha, observa-se que se
afigura a improcedência da ação,
vez que além do tratamento não
constar da lista de tratamentos

disponibilizados pelo SUS ou rede
conveniada, tal tratamento também
não ostenta firme orientação
lastreada em evidência científica,
tendo caráter experimental,
conforme as notas técnicas
acostadas aos autos, obtidas no
portal NATJUS do CNJ”, frisa o
magistrado.
Na ação, o autor alegou que a
criança representada é portadora
de paralisia cerebral infantil
(CID G80) e epilepsia (CID 40),
e após a submissão a múltiplos

tratamentos, um médico
neuropediatra indicou que a
requerente se submetesse à Terapia
Therasuit. “Afirma que pleitou
a cobertura administrativamente
pelo SUS, porém foi recusado o
pedido”, pontua o pedido.
Notificado, o Estado do Maranhão
requereu a improcedência das
solicitações e informou que o
tratamento não consta na lista
do sistema único, requerendo o
deslocamento do processo para a
competência da União.
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Pandemia

LOCKDOWN
Foi considerado na decisão o
bloqueio total (lockdown) implantado pelo Decreto Estadual n°
35.784 (03/05/2020) como forma
de implementar o (fechamento
total das atividades) determinado
pela Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Comarca de Ilha de
São Luís nos quatro municípios da
Região Metropolitana de São Luís
pelo prazo de dez dias, a partir
desta terça-feira (5), fundamentando essa medida no aumento do
número de casos de Covid-19 e
no colapso dos sistemas de saúde

Saída temporária do Dia das Mães vai acontecer somente no mês de junho, no sistema prisional de São Luís
público e privado.
A decisão foi manifestada no
Pedido de Providências feito
pelo secretário da Seap, propondo que, juntamente com a saída
temporária do Dia das Mães,
fosse adiantado o gozo das duas
seguintes – do Dia dos Pais e do
Dia das Crianças, com o argumento da “preservação da higidez do
sistema penitenciário e da população carcerária”. A Seap sugeriu
também análise da situação processual dos apenados beneficiados
com a saída temporária, de modo
a verificar os que já estão tem direito à progressão de regime, bem
como antecipação de progressão
de regime ou de livramento condicional, ou satisfazem os requisitos
para a prisão domiciliar.
O juiz considerou que o adiantamento de saídas temporárias não
se mostra a solução mais adequada diante do atual contexto de
pandemia do Covid-19. Informou
que a Resolução nº 04/2020, do
Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, orienta
que os presos que retornam
às unidades prisionais sejam
submetidos à testagem e quarentena, como medida de contenção
à propagação do coronavírus. A
Recomendação nº 62 do Conselho
Nacional de Justiça também prevê
uma série de medidas/barreiras
sanitárias a serem adotadas no
âmbito do sistema prisional, com

Live Potiguar
dá dicas de
organização
nesta quarta-feira
A organização além de essencial para a qualidade de vida, pode se
revelar também uma excelente terapia e passatempo nesses tempos de
isolamento forçado. E nada melhor que aprender quais as técnicas usadas
profissionais para manter a casa em dia e com tudo em ordem. Que tal
começar com algo básico, como uma gaveta de roupas, para ir tomando
gosto pela organização?
O Grupo Potiguar promove nesta quarta-feira (6), às 20h, a Live Potiguar
“Técnicas para Organizar Gaveta: Roupas de Academia”.
As dicas serão dadas pela personalorganizer Mariana Cruz, que comanda
um perfil sobre o tema da organização no instagram, o @organizamerma.
Para conferir as dicas da Mariana, basta acessar a Live no Stories do perfil
doinstagram: @potiguarhomecenter.

a finalidade de evitar a disseminação do vírus.
“Já de início, portanto, nota-se a discrepância entre as
recomendações e a realidade
vivenciada, vez que, caso seja
mantida a saída temporária ora
tratada, quando do retorno dos
presos ao sistema carcerário, não
será efetivada qualquer tipo de
testagem para Covid-19 (ou, na
melhor das hipóteses, os testes
serão feitos em número insuficiente a afastar o risco de contaminação e/ou efetivo controle dos
riscos), vez que tais internos serão
apenas realocados nas unidades
prisionais”, assegurou.
O Ministério Público Estadual
se manifestou favoravelmente
ao adiantamento das saídas
temporárias relativas ao Dia dos
Pais e Dia das Crianças, a fim
de que sejam gozadas junto com
a saída temporária do Dia das
Mães perdurando, justificando que a adoção dessa medida
contribuiria para a prevenção e
diminuição do risco de contágio
pelo coronavírus. Também se
manifestou pela análise individualizada dos processos de execução
pertencentes aos apenados aptos à
saída temporária, bem como pela
aprovação da medida preventiva
proposta pela Secretaria de Administração Penitenciária atinente
à realocação dos reeducandos,
de forma que não representem

vetor de contaminação aos demais
custodiados.
A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, requereu o
deferimento do pedido de saída
temporária em favor de todos os
internos encarcerados em regime
semiaberto, além das saídas
temporárias do Dia dos Pais e Dia
das Crianças, estendendo a todos
os beneficiados com a prisão
domiciliar, com previsão expressa
da possibilidade de prorrogação
do período da saída temporária.
Pediu ainda que seja concedida
a antecipação da progressão de
regime e do livramento condicional em favor de 94 sentenciados
que alcançarem essa condição nos
próximos seis meses.
A Coordenadoria de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do
Sistema Carcerário do Tribunal de
Justiça sugeriu a suspensão da saída temporária referente ao Dia das
Mães, sem prejuízo de sua concessão em data posterior, assim
como a antecipação dos benefícios
de livramento condicional ou de
progressão de regime, recomendando à 1ª Vara de Execuções
Penais seguir a Recomendação
nº 01/2020, que dispõe sobre a
adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19).

DIVULGAÇÃO

O juiz da 1ª Vara de Execuções
Penais de São Luís, Rommel Cruz
Viegas, adiou a saída temporária
do Dia das Mães de 730 presos,
que seria de 6 a 12 de maio, para
o período de 24 a 30 de junho. A
nova data pode ser reavaliada posteriormente. Na mesma decisão,
negou o adiantamento do gozo de
duas saídas temporárias – a do Dia
dos Pais, de 5 a 11 de agosto, e
do Dia das Crianças, de 7 a 13 de
outubro, proposto pela Secretaria
de Administração Penitenciária
(Seap) do Estado.
Dos 730 presos, 437 estão custodiados em Unidades Prisionais
e 293 se encontram em prisão
domiciliar. Os demais pedidos
de benefícios, como progressão/
antecipação de regime prisional,
livramento condicional e prisão
domiciliar, serão analisados
individualmente em processos
específicos.
O juiz advertiu, na decisão, que
a Secretaria de Administração
Penitenciária reconheceu a sua
impossibilidade de atender às
recomendações quanto ao retorno
dos internos, nos aspectos materiais e físicos, quanto às medidas
e barreiras sanitárias imprescindíveis à contenção do Covid-19, principalmente a realização
de testagem da contaminação.
“A despeito da implementação
de algumas barreiras sanitárias,
consideradas como insatisfatórias pela própria Seap, estas se
mostram insuficientes ao considerar-se que os beneficiados com a
saída temporária passarão vários
dias no ambiente externo prisional
- com inegável sujeição a riscos
de contaminação pelo Covid-19
- e, em seguida, poderão levar
o vírus às unidades prisionais”,
ressaltou o juiz.

DIVULGAÇÃO

Saída temporária do Dia das Mães é
adiada para 730 presos devido à pandemia

A personalorganizer Mariana Cruz que vai dar dicas na Live Potiguar
nesta quarta, Pas 20h

140,00

Estado lança
plataforma de acesso
ao comércio virtual
para pequenos negócios
Com o lançamento da
plataforma ReSolVi (Rede
Solidária de Comércio Virtual),
empreendedores de todo território
maranhense vão poder vender
seus produtos e serviços, mesmo
durante o período de pandemia e
isolamento social. Na segundafeira (4), o secretário de Estado
de Trabalho, Jowberth Alves
e o coordenador estadual de
Economia Solidária, Ricarte
Almeida, fizeram o lançamento
online do projeto.
“Pensando no empreendedor
que não tem acesso ao mercado
virtual, que o governo do
Maranhão lança a ReSolVi.
Vamos estreitar a relação entre o
consumidor e o empreendedor,
fortalecer os comércios de
bairro, a dona de casa faz o
crochê, o mototaxista, o brechó,
as quebradeiras de coco, os
produtores da agricultura
familiar”, enumerou Jowbweth
Alves.
“Nossa ideia é levar a produção
de todos os municípios do nosso
estado para o comercio no mundo
digital. As Inscrições ficarão
disponíveis. Quanto antes você
fizer sua inscrição, mais rápido a
loja virtual será inaugurada e você
começa a vender”, acrescentou.
A inscrição para participar do
processo de comercialização no
campo digital está sendo feita por
meio do endereço link trabalho.
ma.gov.br/Resolvi. Através
das redes sociais, Instagram @
resolvicomerciovirtual, Facebook
e Twitter @somosresolvi, é
possível acompanhar o andamento
do projeto e obter informações
iniciais sobe o assunto.
A iniciativa desenvolvida pelo

governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado
do trabalho (Setres), tem o
objetivo de promover a inserção
de todo tipo de empreendimento
maranhense no mercado virtual;
e integra as ações desenvolvidas
para minimizar os impactos
causados pela Covid-19 aos
trabalhadores maranhenses.

QUEM PODE SE
INSCREVER
Todas as especificações de
empreendimentos solidários e/ou
familiares, microempreendedores,
autônomos, prestadores de
serviços e demais trabalhadores
que atuam no setor formal ou
informal da economia, em todo
território maranhense, têm
direito de inscrição na ReSolVi.
As inscrições poderão ser feitas
com Cadastro de Pessoa Jurídica
ou Física – CNPJ ou CPF. A
Secretaria de Estado do Trabalho
(Setres) auxiliará virtualmente o
público, em caso de dúvidas.
Os inscritos serão avaliados
para certificar aos consumidores
a disposição dos produtos e
serviços e para classificá-los
em categorias comerciais.
Depois que for validado, o
empreendimento deverá ficar
disponível na plataforma da
ReSolVi para recebimento de
pedidos e contratações. Logo
após esse processo, o projeto visa,
ainda, promover a articulação
e acesso a uma linha de crédito
especial junto às instituições
financeiras, para dar mais apoio e
oportunidade de desenvolvimento
a esses trabalhadores.

Lockdown

Meios de hospedagem
na Grande São Luís
são inclusos como
atividades essenciais
Por solicitação do secretário
de Estado do Turismo, Catulé
Júnior, o governador Flávio
Dino determinou, na segundafeira (4), a inclusão dos serviços
de hospedagens nos itens de
atividades essenciais no Decreto
35.784, que estabelece medidas
preventivas e restritivas a
serem aplicadas nos municípios
localizados na Ilha de São Luís
em virtude da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
Apesar de o setor hoteleiro ter
sido um dos mais afetados, neste
período de pandemia, atualmente,
em São Luís, oito hotéis e cinco
pousadas estão em funcionamento
atendendo, em sua grande
maioria, profissionais da área da
saúde e hospedando trabalhadores
de empresas privadas que estão
prestando serviços temporários
e não dispõem de moradia no
estado.
“O governador Flávio Dino
atendeu prontamente o
pedido para que esses poucos

empreendimentos, que ainda
estão em funcionamento, possam
continuar operando seguindo
normas sanitárias. Importante
também ressaltarmos que, em
abril, o Governo do Estado
antecipou as compras de diárias
de hospedagem, na capital e no
interior, como forma de auxílio ao
setor”, revelou o secretário Catulé
Júnior.
O Decreto Estadual Nº 35.7849,
que atende a uma determinação
judicial para lockdown, passa a
valer, a partir dessa terça-feira (5),
com prazo de 10 dias e abrange
os municípios de São Luís, São
José de Ribamar, Paço do Lumiar
e Raposa.

HOSPEDAGEM PARA
MÉDICOS
Em apoio às ações da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), a Setur
está patrocinando a hospedagem
de mais de 40 médicos que
chegaram a São Luís para reforçar
a rede de saúde estadual.
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Polícia Militar descobre cemitério
clandestino em bairro de Imperatriz
Local possuía covas rasas, e foram localizados dois cadáveres em avançado estado
de decomposição
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Uma operação da Polícia Militar,
realizada na segunda-feira (4),
resultou na descoberta de um
cemitério clandestino, no bairro
Sebastião Régis, na cidade de
Imperatriz. No local, os policiais
militares encontram dois
cadáveres, do sexo masculino,
enterrados em covas rasas,
já em adiantado estado de
decomposição.
Segundo o major Claudiney, do
3ºBatalhão da Polícia Militar (3º
BPM) de Imperatriz, uma ligação
anônima feita para o 190teria
levado o Serviço de Inteligência
da PM até o local, que fica
próximo a um residencial do
projeto Minha Casa Minha Vida.
O major informou que, quando
chegaramao endereço indicado,
os policiais encontraram pelo
menos três covas rasas. Em
uma delas, ainda de acordo
com o oficial, estavam uma
ossada humana e o corpo de um
homem, com as penas amarradas;
que, conforme o Instituo de
Criminalística (Icrim), deveria
estar morto há vinte dias.
A Delegacia de Homicídio e

Restos mortais foram localizados em covas rasas, existentes em um cemitério clandestino, na cidade de
Imperatriz
Proteção à Pessoa (DHPP), de
Imperatriz,vai apurar os casos.
O delegado titular da DHPP,

Praxisteles Martins, informou
que aguarda a identificação
das vítimas, que será feita pelo

o adolescente ao lado de uma
motocicleta, na Rua Alto da
Esperança. Na ocasião, o
adolescente alegou que eles
estavam vendendo máscaras
de proteção com emblemas de
palhaços.
Durante a revista, foram
encontrados cerca de 200gramas
de maconha, jogados no chão
ao lado do pneu traseiro da
motocicleta. Uma pesquisa feita

fumo. No local, ao pedir R$ 5 de
entorpecente, não foi atendido.
Ainda, segundo a polícia, o
episódio gerou uma discussão
entre a vítima e o vendedor da
droga, que é apontado como autor
do homicídio.
Após a primeira discussão, a
vítima voltou em casa, pegou uma
arma e retornou à boca de fumo,
onde teria feito ameaças. Minutos
depois, ele e sua esposa foram

O lockdown, medida mais severa contra o novo coronavírus, já é realidade
no Brasil. Moradores de São Luís e outras três cidades do Maranhão
amanheceram ontem (5) sob a restrição máxima à circulação de pessoas,
por ordem da Justiça. Belém e outros nove municípios do Pará ficarão sob
confinamento total entre quarta-feira e o dia 17 de maio. Já Fortaleza vai
adotar o lockdown a partir de sexta-feira. A medida também é estudada pelo
governo do Rio.
O lockdown aumenta as restrições ao comércio e à circulação de
pessoas. Em São Luís e nas cidades do entorno, todos os acessos foram
fechados, e apenas alimentos, produtos de higiene e de limpeza podem ser
comercializados. Há exceções para profissionais de serviços essenciais.
O governo do Rio de Janeiro avalia adotar a medida. Hoje, o governador
Wilson Witzel prometeu aumentar o rigor na fiscalização do cumprimento
da quarentena. Ele afirmou que vai conduzir a delegacias e processar
pessoas que estiverem em aglomerações e fechará estabelecimentos
comerciais que descumprirem as regras.
O Brasil chegou a 114.493 casos de Covid-19, 6.713 a mais do que ontem.
Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta
terça-feira. No balanço do governo, estão contabilizadas 7.321 mortes
ligadas à doença.

encontrado com aproximadamente
50 gramas de uma substância branca
sólida, semelhante a cocaína. Parte
da substância já estava separada e
embalada em pequenas porções, já
prontas para a comercialização.
A Polícia Civil acredita, ainda, que
o preso seria proprietário de uma
quantidade de 1,5 quilo de maconha
apreendida no dia 28 de abril deste

O ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
autorizou nesta terça-feira (5)
as diligências solicitadas pelo
procurador-geral da República,
Augusto Aras, no inquérito
que apura suposta tentativa de
interferência na Polícia Federal
(PF). Na mesma decisão, o
ministro decidiu retirar o sigilo
do depoimento prestado pelo exministro da Justiça e Segurança
Pública Sergio Moro à PF, no
sábado (2). Ao deixar o governo,
Moro acusou o presidente Jair
Bolsonaro de interferência na
corporação.
No pedido encaminhado na
segunda-feira (4) ao relator, Aras
pediu autorização para a tomada de
depoimento de três ministros, seis
delegados da Polícia Federal (PF),
da deputada Carla Zambelli (PSLSP), além da realização de perícias.

As medidas foram tomadas após o
Moro prestar depoimento.
Até às 21h30 de ontem, mesmo
com a decisão favorável à quebra
do sigilo, a oitiva do ex-ministro
não tinha sido anexada ao
andamento processual eletrônico
do STF. A defesa de Moro e a PGR
concordaram com a retirada do
sigilo.
No pedido encaminhado ao relator,
o procurador-geral da República
também solicitou a cópia de uma
reunião realizada no dia 22 de
abril entre o presidente Bolsonaro,
o vice-presidente, ministros e
presidentes de bancos públicos, e
os comprovantes das assinaturas
de exoneração a pedido do exdiretor da PF Maurício Valeixo.
Desde a exoneração de Moro, o
presidente nega que tenha pedido
para o então ministro interferir em
investigações da PF.

Descoberto anticorpo que evita entrada
do novo coronavírus na célula
Material apreendido com dupla suspeita por tráfico de drogas, no
Anjo da Guarda
pelos policiais descobriu que o
conduzido responde a diversos
crimes e possui cinco passagens
pela Penitenciária de Pedrinhas.

surpreendidos por dois homens em
uma moto.
Na ocasião, o garupa desceu e
disparou diversas vezes. A mulher,
que não teve o nome informado,
foi atingida com dois tiros no
ombro. Domingos levou dois
tiros nas costas. Ambos foram
socorridos e encaminhados ao
hospital. Ele não resistiu aos
ferimentos e o estado dela é
considerado estável. (AR)

Foragido de Pedrinhas é preso por tráfico em Coroatá
A Polícia Civil prendeu, nessa
terça-feira (5), na cidade de
Coroatá,um homem suspeito
de tráfico de drogas. Ele estava
foragido do Complexo Penitenciário
de Pedrinhas, em São Luís, desde
agosto do ano passado, quando foi
beneficiado pela saída temporária e
não retornou.
Conforme a polícia, o suspeito foi

Instituto Médico Legal (IML),
para dar prosseguimento às
investigações.
DIVULGAÇÃO

Usuário de drogas é morto e
esposa fica ferida em Balsas
Um usuário de drogas, identificado
como Domingos da Silva França,
de 24 anos, foi morto na porta de
sua casa, no bairro Primeiro, na
cidade de Balsas, no final da noite
de segunda-feira (4). A esposa
dele também ficou ferida durante a
ação criminosa.
De acordo com a Polícia Civil,
antes de morrer, Domingos teria
saído de sua residência para
comprar drogas numaboca de

Capitais começam a adotar ‘lockdown’
depois que Brasil chega a 114 mil casos de
Covid-19

STF autoriza oitivas em inquérito
sobre suposta interferência na PF

Dupla suspeita por
tráfico é capturada
no Anjo da Guarda
Um homem foi preso ontem (5),
pela Policia Civil do Maranhão,
por meio da Superintendência de
Polícia Civil da Capital (SPCC),
no bairro do Anjo da Guarda,
pelo crime de tráfico de drogas.
Na companhia dele, estava um
adolescente, que também foi
apreendido.
Segundo a Polícia Civil, a equipe
procurava um veículo roubado
quando olhouo conduzido e
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ano, em uma casa abandonada,
que fica próxima da residência do
investigado.
Após os procedimentos necessários,
ele foi encaminhado à Unidade
Prisional de Ressocialização de
Coroatá, onde permanecerá à
disposição da justiça.
(AR)

Ambos foram apresentados no
Plantão do Itaqui Bacanga, onde
foram tomadas as providências
legais. (AIDÊ ROCHA)

Homem é
executado a
tiros na Cidade
Olímpica
Um homem foi morto a tiros, na
segunda-feira (4), na Rua Treze,
no bairro Cidade Olímpica, em
São Luís. Ele foi identificado
por testemunhas apenas como
“Parazinho”.
Segundo informações apuradas
pela Polícia Militar, a vítima teria
sido alvejada com três disparos de
arma de fogo, que atingiram a coxa
direita, o dorso e a cabeça.
“Parazinho”, conforme
testemunhas, não eramorador da
localidade, onde estaria há pouco
tempo após chegar do estado
do Pará. Horas antes do crime,
ainda segundo populares, ele teria
agredido uma mulher com quem
mantinha um relacionamento.
Não há, até o momento,
informações sobre os autores do
assassinato. APolícia Civil, por
meio da Superintendência de
Homicídio e Proteção à Pessoa
(SHPP), investiga o caso. (AR)

Cientistas descobriram um anticorpo monoclonal humano capaz de
impedir que o vírus da covid-19 infecte células cultivadas em laboratório.
A descoberta, publicada online na Nature Communications, é um primeiro
passo em direção ao desenvolvimento de anticorpos capazes de prevenir ou
tratar a doença causada pelo novo coronavírus.
A epidemia de covid-19 se espalhou rapidamente pelo mundo, infectando
3,3 milhões de pessoas e matando mais de 235 mil. Pesquisadores da
Universidade de Utrecht, do Centro Médico da Universidade de Erasmus e
da Harbour BioMed (HBM) assinam o estudo.
“Essa pesquisa avança em relação ao trabalho já feito no passado com
os anticorpos do vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars),
que causou uma epidemia em 2002/2003”, explicou Berend-Jan Bosch,
professor associado da Universidade de Utrecht e coautor do estudo.

Decreto de máscaras prevê
multa de até R$ 276 mil
O decreto que torna obrigatório
o uso de máscaras em todos os
locais públicos do Estado de São
Paulo, anunciado na segundafeira pelo governador João Doria
(PSDB), foi publicado nesta terça,
5, no Diário Oficial do Estado e
prevê multa que vai variar de R$
276 a R$ 276 mil para pessoas
físicas e estabelecimentos que
descumprirem a regra, além de
detenção por até um ano. A norma
passa a valer nesta quinta, 7,
embora o item já seja exigido para
o acesso ao transporte público.
O texto afirma que a norma foi
feita com base em recomendações
do Centro de Contigência do
Coronavírus, do governo estadual,
e também do Ministério da

Saúde, e que é necessário conter
a disseminação da doença para
garantir o funcionamento dos
serviços de saúde. A exigência
vai valer enquanto perdurar a
quarentena no Estado.
O decreto determina que a
fiscalização da regra será delegada
aos municípios, que decidirão o
valor exato da multa para cada
tipo de situação em que a infração
for cometida. No caso da capital
paulista, há expectativa de que
um decreto regulamentando
a fiscalização seja publicado
nesta quarta, 6. A Associação
Paulista de Municípios argumenta
que as prefeituras precisam de
recursos extras para cumprir essa
determinação.

Rio tem mais 670 casos de Covid-19
e 58 novas mortes em 24 horas
Em 24 horas, o estado do Rio de Janeiro registrou mais 670 casos de
covid-19 e 58 novas mortes. Com isso, o total de contaminados chegou a
12.391 e o de óbitos, a 1.123. Há ainda 361 mortes em investigação. Até
o momento, 7.260 pacientes se recuperaram da doença. Os dados foram
divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira (5).
A capital fluminense lidera o número de casos confirmados, com 7.832,
o que equivale a 63,2% do total do estado. Em segundo lugar, entre os
municípios com maior número de casos, aparece Duque de Caxias (502),
Niterói (458), Nova Iguaçu (443), Volta Redonda (358), São Gonçalo (331),
São João de Meriti (239), Itaboraí (236), Belford Roxo (200), Mesquita
(180), Magé (122), Petrópolis (104), Nilópolis (103), Maricá (91), Campos
dos Goytacazes (75), Queimados (72), Nova Friburgo (61), Teresópolis (61),
Angra dos Reis (58), Cabo Frio (55), Itaguaí (51) e Macaé (50). Os demais
casos estão distribuídos, em menor número, entre outros 60 municípios.

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