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DE UTIS NA REDE PRIVADA
Segundo a Confederação Nacional de Saúde, a situação limite na rede particular também está
sendo registrada nos estados de Pernambuco, Amazonas, Pará, Ceará e Rio de Janeiro.
GERAL 7

Paulo Soares

Descumprimento

Área da Feira do Mangueirão, no bairro Divineia, continuou registrando grande movimentação de pessoas na manhã desta quinta-feira, 7, terceiro dia de lockdown na
Grande Ilha. Moradores das proximidades e feirantes andavam pelo local em grande número. Órgãos realizam ações para o cumprimento do decreto de lockdown. CIDADES 5

Paulo Soares

Trânsito

Barreiras
para verificar
documentos
em pontos
estratégicos

A luz
ultravioleta:
por que
elimina o
coronavírus?

Alguns condutores foram orientados sobre o que é permitido e proibido durante o lockdown, pois não
atendiam aos critérios estabelecidos
pelo Decreto nº 35.784. CIDADES 5

VIDA 12

Barreira em avenida para verificar documentação de motoristas; foi grande movimento de carros e motos
De Jesus

Carência

21 detentos
continuam
foragidos da
saída da
Quaresma

Hemomar
tem queda
diária de 54%
no estoque
de sangue

Segundo a Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária
(Seap), 550 detentos voltaram às
unidades carcerárias no prazo
estabelecido. CIDADES 6

O Hemomar está realizando o
transporte de grupos de pessoas, para a doação de sangue,
após agendamento pelo WhatsApp (99162-3334). CIDADES 6
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Nublado a encoberto
com pancadas de
chuva nas regiões
Norte e Oeste.
Demais regiões,
nublado a encoberto.

TÁBUA
DE MARÉS

Governador e juiz
divergem sobre eficácia do
decreto. POLÍTICA 3

Número de doadores está tendo queda desde o início da pandemia e Hemomar tem criado alternativas
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ESTADO
MAIOR

Temporária?

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/483844

3215-5055 (Central do Assinante)
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Flávio Dino comemora sucesso
do lockdown e adesão a decreto
Durante entrevista ao Bom Dia Mirante, da TV Mirante, governador do Maranhão mostrou números que, segundo ele,
comprovam a eficiência da medida, que entrou em vigor na última terça-feira na Região Metropolitana de São Luís
Reprodução/TV Mirante

JOSÉ LINHARES JR.
Da editoria de Política

Segundo o governador, mensurar o sucesso do lockdown pelo
desaparecimento de pessoas é
um equívoco. “Não haverá encarceramento das pessoas. Elas
vão continuar a existir, vão continuar a aparecer na porta de suas
casas. Não haverá desaparecimento forçado de milhões. Não
vamos trancar todas as pessoas
em suas casas com cadeados, isso
não existe”, afirmou.
Flávio Dino explicou que a intenção do decreto não significa
encarceramento, mas redução do
fluxo de pessoas. “O coronavírus
não irá desaparecer com o lockdown. O que pretendemos é uma
redução do número de casos
novos. Isso irá aliviar a pressão
nos sistemas publico e privado de
saúde. Essa é a razão de ser do decreto”, disse.
O governador afirmou que
todas as ações são analisadas
antes de serem colocadas em prática. “Temos que ter senso de proporcionalidade. Saber o que deve
ser feito e o que pode ser feito”,
disse.Sobre as fotos de feiras abertas que circulam pela internet, o
governador demonstrou segurança na ação das prefeituras em
relação ao problema. “Uma feira
aqui e outra acolá aberta é normal. As prefeituras estão fazendo
bem a fiscalização todos os dias
e sei que esse embaraço em breve
irá ser dirimido”, disse.

MAIS

Dia das Mães
O governador Flávio Dino
afirmou que, infelizmente,
o Dia das Mães deste ano
de 2020 será diferente de
anos anteriores. “Não é
por conta de decreto do
governo, mas por conta
da pandemia”. O
governador sugeriu aos
maranhenses que usem
meios remotos, como
internet e telefone, para
uma grande corrente de
oração na data.
“Lamentavelmente esses
deslocamentos não serão
possíveis. Então temos
que encontrar formas
alternativas”, sugeriu o
governador.

m entrevista ao Bom Dia
Mirante na manhã desta
quinta (7), o governador
Flávio Dino afirmou que
os resultados do lockdown estão
se mostrando positivos. O comunista apresentou números que,
segundo ele, atestam a efetividade
da medida. Além disso, o governador discorda das teses que demonstram desrespeito da população
em
relação
ao
confinamento.
“Apesar dos problemas que
existem, há uma ideia de que a
sociedade não está ajudando.
Pelo contrário, a maioria imensa
das pessoas tem ajudado e cumprindo as normas sanitárias de
distanciamento”, disse.

E

Governador Flávio Dino concedeu entrevista à TV Mirante no terceiro dia de lockdown na Ilha de São Luís

Governador diz
que sociedade
está ajudando

Para comprovar sua tese, o governador apresentou números
sobre a redução da mobilidade de
pessoas na Grande São Luís. A entrada e saída de veículos foi re-

duzida a quase zero. Já no sistema
de transporte público da região
metropolitana, que compreende
São Luís, Raposa, Paço do Lumiar,
São José de Ribamar e Raposa, a
queda foi de 85%.
“Diariamente o sistema de
transporte coletivo garante mobilidade a 641 mil em média.
Ontem, foram 96 mil. Mediante
estes números, como alguém
pode dizer que a medida fracassou?”, argumentou.

Flávio Dino relatou que, ao
contrário de estados vizinhos, o
sistema de saúde no Maranhão
não está em colapso. E isso acontece graças a união entre medidas preventivas, expansão da capacidade hospitalar e ajuda da
sociedade. “Esse tripé evitou que
o sistema maranhense entrasse
em colapso”, disse.
O governador afirmou que no
começo da pandemia eram 232
leitos exclusivos para pacientes

foi categórico ao afirmar que a
ação do estado não irá ser direcionada por extremos. “Há aqueles que acham que a Covid-19 é
uma gripezinha e há aqueles que
acham que devemos fazer encarceramento geral das pessoas. São
esses fiscais que andam procurando pessoas nas ruas para dizer
que o lockdown fracassou. Não
iremos determinar nossas ações
por meio do julgo dessas pessoas,
mas pela ponderação”, retrucou.

com a Covid-19. Hoje são 761 e
até o fim da semana devem ser
900 leitos. “No fim do mês de
maio chegaremos a 1200 leitos
na rede estadual. Um número
que demonstra o compromisso
do governo em aumentar a
oferta”, relatou.
Diminuição
Sobre as críticas que o governo
tem recebido sobre a inefetividade do lockdown, o governador

Governador reage a críticas à falta
de transparência da gestão estadual
O governador criticou as notícias de
que não há transparência dos gastos.
Segundo ele, os recursos destinados
ao governo do Estado e prefeituras
estão todos sendo “colocados na
conta do governo estadual”. “Há recursos repassados para todas as prefeituras do Maranhão. Aí, algumas
pessoas pegam esse montante,
somam tudo e colocam como se tivesse entrado na conta do governo.
Isso é lamentável”, disse.
O governo gasta, segundo o go-

vernador, cerca de R$ 150 milhões
com saúde por mês. Desde o começo
da crise esses gastos subiram para
algo entorno de R$ 70 milhões mês.
A ajuda do Governo Federal para o
estado, ainda segundo o governador,
foi de R$ 59 milhões.“Já gastamos
cerca de R$ 300 milhões com saúde
desde o começo da crise. De todo
esse montante, apenas R$ 59 milhões
são recursos federais”, explicou.
Flávio Dino disse que aguarda a
sanção da lei aprovada no Senado

que prevê novos recursos. “Serão verbas que irão ajudar tanto o governo
quanto os 217 municípios”, afirmou.“Também há a expectativa de
deputados federia e senadores no
valor de R$ 43 milhões que deve ser
paga nas próximas semanas”, disse.
Sobre o crescimento nas críticas
que acusam o governo de falta de
transparência, o governador demonstrou descrença. 
Leia mais em Cidades 5

NOVAS MUDANÇAS NA VEICULAÇÃO
Caros leitores e anunciantes, o jornal O Estado
está sempre atento às notícias e à missão de
informar com qualidade e veracidade.
Diante da atual situação de combate ao COVID-19
no nosso país, e prezando pela segurança dos
nossos colaboradores, foi necessário alterar os

Toffoli diz que Brasil conduz
bem o combate à Covid-19

horários

Presidente do STF criticou versões sobre algum estremecimento no
regime democrático brasileiro; para ele, “as instituições funcionaram”

jornal impresso. O acesso às notícias em tempo

Divulgação/STF

BRASÍLIA
Ao lado do presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou, na quinta-feira, 7, que o Brasil
conseguiu conduzir "muito bem essa situação" do enfrentamento ao
novo coronavírus (Covid-19) e defendeu uma coordenação pela retomada econômica. O encontro ocorre alguns dias após Bolsonaro participar de atos antidemocráticos
contra o STF e o Congresso.
Na quarta-feira, 6, o Brasil bateu
novo recorde de mortes por coronavírus, com registro de mais de 600
óbitos em 24 horas.
Toffoli criticou versões dando
conta de algum estremecimento no
regime democrático brasileiro. Para
ele, “as instituições funcionaram”.
"Apesar daquilo que aparece na
imprensa, uma coisa aqui e ali, a verdade é que as instituições funcionaram. Os ministérios funcionaram,
o SUS (Sistema Único de Saúde)
funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional

Toffoli falou durante encontro
com Jair Bolsonaro em Brasília

aprovou, adequou, melhorou ou de
alguma forma também sancionou,
foram medidas extremamente importantes para que o País não entrasse em situação de calamidade
pública", disse Toffoli.
Apesar da declaração do presidente do Supremo, diversas cidades
brasileiras decretaram estado de calamidade pública durante a pandemia da Covid-19.
Além disso, Estados como Amazonas já enfrentam colapso do sistema de saúde. Esta semana, o Mi-

nistério da Saúde reconheceu que
o pico do novo coronavírus deve
ocorrer entre maio e julho.
No período da manhã, Toffoli teve uma reunião com Bolsonaro, ministros de Estado e um grupo de empresários na sede da Corte, em Brasília. No encontro, Toffoli reforçou
que é preciso um "planejamento organizado na retomada da volta da
economia e do crescimento". "Isso
é fundamental", avaliou.
O presidente do Supremo defendeu uma coordenação com a inclusão de outros Poderes, Estados e
municípios, junto a empresários e
trabalhadores. "Esse anseio é de trabalhar, produzir, manter empregos
e uma sociedade estruturada em
funcionamento", disse Toffoli.
Na fala, ele também afirmou que
o Brasil possui uma sociedade complexa. "É fundamental ter esse diálogo e essa coordenação para que
possamos pensar a retomada (econômica)", disse.
Ele opinou, ainda, que o País está em uma situação em que as pessoas "querem sair" e que isso deve
ser coordenado e planejado. 

de

expediente

e

o

quadro

de

funcionários em regime de trabalho presencial na
empresa. Por este motivo, o jornal O Estado
passará por novas mudanças na veiculação do
real continuará sendo disponibilizado pelo site
oestadoma.com, sempre mantendo você bem
informado.
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Socorro emergencial
tem R$ 1,5 bi a Estado
e prefeituras do MA
Valores foram aprovados nesta semana pelo Senado, num esforço de combate
à Covid-19; parte dos recursos deve ser obrigatoriamente aplicada na saúde
Jefferson Rudy/Agência Senado

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

aprovação, pelo Senado,
do socorro emergencial
a estados, municípios e
ao Distrito Federal para
enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) garantirá ao Maranhão R$ 1,5 bilhão
em recursos extra.
Segundo o texto aprovado - que
agora vai à sanção do presidente
da República, Jair Bolsonaro (sem
partido) - o Governo do Maranhão
será beneficiado com mais R$ 982
milhões do chamado Programa
Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus.
Segundo dados da Agência Senado, o socorro ao Executivo estadual será R$ 250 milhões para aplicação exclusiva na saúde pública,
e de mais R$ 732 milhões para investimentos livres, a serem decididos pelo governador Flávio Dino.
Haverá, ainda, a suspensão e
renegociação de dívidas com a
União e com bancos públicos e de
outros R$ 10,6 bilhões pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais, que têm
aval da União.
De outro lado, os municípios
também receberão recursos. Serão
R$ 597 milhões para rateio entre as
217 prefeituras - R$ 101 milhões
dos quais para investimento específico na saúde, e R$ 496 milhões
de aplicação livre.

A

Programa
O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus vai direcionar R$ 60 bilhões em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões
exclusivamente para ações de
saúde e assistência social (R$ 7 bi
para os estados e R$ 3 bi para os
municípios) e R$ 50 bilhões para
uso livre (R$ 30 bi para os estados e

Projeto que cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus foi aprovado pelo Senado

R$ 20 bi para os municípios).
Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$
154,6 milhões, em função de não
participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.
Além dos repasses, os estados e
municípios serão beneficiados com
a liberação de R$ 49 bilhões através
da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos
públicos e de outros R$ 10,6 bilhões
pela renegociação de empréstimos
com organismos internacionais,
que têm aval da União.
Os municípios serão beneficiados, ainda, com a suspensão do
pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o final
do ano, representando um alívio
de R$ 5,6 bilhões nas contas das
prefeituras. Municípios que tenham regimes próprios de previdência para os seus servidores ficarão dispensados de pagar a
contribuição patronal, desde que
isso seja autorizado por lei municipal específica.

Rateio leva em conta
arrecadação de ICMS
Ainda de acordo com o texto
aprovado pelo Senado, dos R$ 60
bilhões de auxílio direto, R$ 50 bilhões poderão ser usados livremente. Essa fatia será dividida em
R$ 30 bilhões para os estados e o
Distrito Federal e R$ 20 bilhões
para os municípios.
O rateio por estado será feito
em função da arrecadação do
ICMS, da população, da cota no
Fundo de Participação dos Estados e da contrapartida paga pela
União pelas isenções fiscais relativas à exportação. Já o rateio entre
os municípios será calculado dividindo os recursos por estado
(excluindo o DF) usando os mesmos critérios para, então, dividir
o valor estadual entre os municípios de acordo com a população
de cada um.

Estados e municípios deverão
privilegiar micro e pequenas empresas nas compras de produtos
e serviços com os recursos liberados pelo projeto.
Por sua vez, os R$ 7 bilhões destinados aos estados para saúde e
assistência serão divididos de
acordo com a população de cada
um (critério com peso de 60%) e
com a taxa de incidência da covid19 (peso de 40%), apurada no dia
5 de cada mês. Os R$ 3 bilhões enviados para os municípios para
esse mesmo fim serão distribuídos de acordo com o tamanho da
população. A Câmara tinha alterado a expressão “taxa de incidência da Covid-19” para “número de casos absolutos da
Covid-19”, mas a mudança foi rejeitada pelos senadores. 
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ESTADO
MAIOR
Duas visões

O

governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e
o juiz Douglas Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís – autor
da decisão que obrigou o comunista a decretar bloqueio
total (lockdown) de atividades na região metropolitana
da capital maranhense -, têm claramente visões
diametralmente opostas acerca do sucesso das medidas
adotadas, até agora, pelo Estado e pelas prefeituras
locais para garantir o cumprimento da decisão judicial.
O chefe do Executivo tem preferido exaltar, desde as
primeiras horas de terça, quando o lockdown mal tinha
começado, o sucesso da ação. Usa para isso imagens de
avenidas com pouco ou nenhum carro transitando.
Ontem, ele reforçou a
narrativa: disse que não
Governador e juiz
há necessidade de uma
postura mais dura por
divergem sobre
parte do Estado, porque o
eficácia do decreto
bloqueio total tem sido
um sucesso.
de lockdown na
- Não faremos
encarceramento em
cidade de São Luís
massa das pessoas. Um
grau de movimentação é
normal, em face dos serviços essenciais e das condições
sociais no Brasil. Lockdown é um sucesso -, escreveu,
em sua conta no Twitter.
Douglas Martins diverge. Para ele, houve baixa
circulação de pessoas no primeiro dia do bloqueio, mas,
na quarta-feira, 6, ocorreu burla às regras.
O magistrado defendeu que, após dois dias de
orientações à população, seria hora de as autoridades
começarem a fazer valer o decreto e aplicar sanções a
quem desobedecer as ordens de isolamento.
- Penso que seria a hora de começar a aplicar
punições -, disse, em entrevista a uma rádio local, na
noite de quarta. Posicionamento reiterado durante o dia
de ontem, em vários contatos com a imprensa.

Imagens x números

Enquanto proliferam imagens dando conta de que muitos ludovicenses ainda não estão respeitando o lockdown, governo e prefeituras divulgam números para sustentar o sucesso da medida.
Segundo o governador Flávio Dino (PCdoB), por exemplo, houve redução de 85% da circulação de passageiros no sistema de transporte coletivo da capital.
O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), anunciou que
na terça-feira, 5, a redução da movimentação de veículos nas avenidas da
cidade chegou a 60%.

Suspensão

Uma das vantagens aprovadas pelo Congresso no bojo do socorro emergencial a estados e municípios é a suspensão de dívidas.
O benefício abrangerá os pagamentos programados para todo o ano
de 2020.
Os valores não pagos serão incorporados ao saldo devedor apenas em
1º de janeiro de 2022, atualizados, mas sem juros, multas ou inclusão no
cadastro de inadimplentes. A partir daí, o valor das parcelas que tiveram
o pagamento suspenso será diluído nas parcelas seguintes.

Congelamento

O Senado incluiu novos setores entre os que ficarão fora do congelamento de salários de servidores.
Além dos profissionais de saúde, de segurança pública e das Forças Armadas, foram excluídos do congelamento os trabalhadores da educação
pública, de carreiras periciais, PF, PRF, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e
de assistência social.
Mas Bolsonaro já disse que vai vetar esse ponto do projeto.

Alto valor

CCJ aprova projetos que estabelecem
medidas de combate ao coronavírus
Pacote de projetos foi aprovado em reunião presidida pelo deputado estadual Ricardo Rios (PDT);
medidas visam ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Maranhão
Agência Assembleia

Em reunião remota por videoconferência, realizada na tarde de quartafeira, 6, sob a presidência do deputado Ricardo Rios (PDT), a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Assembleia Legislativa do
Maranhão aprovou um pacote de
projetos de leis com medidas que visam ao enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus, no Maranhão.
Entre as matérias aprovadas pela
CCJ está o projeto de número 081, de
autoria do deputado Dr. Yglésio
(PROS), que suspende os prazos relativos aos concursos públicos, em
razão da pandemia da Covid-19. O
deputado Ricardo Rios foi o relator
da propositura.

Suspensão de
desconto do Fepa
recebeu parecer
Com relatoria do deputado Rafael Leitoa (PDT), a Comissão aprovou ainda o Projeto 086, apresentado pelo deputado Neto Evangelista
(DEM), que dispõe sobre medidas
de prevenção aos maranhenses, durante o plano de contingência da
Covid-19.
Também foi aprovado o Projeto
104/2020, do deputado Felipe dos
Pneus (Republicanos), dispondo sobre a isenção no pagamento de mul-

Foi de R$ 229 mil o gasto apontado como irregular da então candidata a deputada Detinha (PL) na campanha eleitoral de 2018.
O fato provocou a aprovação das contas de campanha da hoje parlamentar com ressalvas pelo TRE do Maranhão.
No TSE, no entanto, os ministros decidiram que as contas devem ser
julgadas novamente. E essa possível irregularidade pode complicar a précandidata a prefeita de São Luís.

Mais beneficiários

Relator na CCJ de um projeto do deputado Adriano Sarney (PV) que
suspende o pagamento de dívidas bancárias dos servidores públicos maranhenses durante a pandemia, César Pires (PV) emendou a proposta.
A ideia do parlamentar é estender a medida aos trabalhadores da iniciativa privada.
- É um projeto de extrema relevância, considerando as dificuldades financeiras e de saúde que a maioria dos servidores públicos enfrenta. Por
isso, incluí também os trabalhadores da iniciativa privada, que sofrem com
a suspensão de suas atividades -, disse.

DE OLHO

R$ 982 MILHÕES
É QUANTO caberá apenas ao Governo do
Maranhão do socorro emergencial aprovado pelo
Senado nesta semana.

Última hora

Sob presidência de Rios, CCJ deu parecer a favor da isenção de ICMS a produtos para combate à Covid-19

ta pela rescisão contratual (cláusula
de fidelidade) nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia, TV a cabo, internet e
assemelhados, durante o período em
que for reconhecida a situação de calamidade pública no Maranhão, devido à crise sanitária. A relatoria foi
do deputado Ricardo Rios (PDT).
Produtos de higiene
De autoria da deputada Helena
Duailibe (MDB), foi aprovado o Projeto 111/2020, que trata da proibição e aplicação de medidas com vistas ao estado de emergência em

vigor, no sentido de disciplinar as
farmácias e demais estabelecimentos comerciais sobre a venda de álcool em gel e outros produtos de higiene. O deputado Rafael Leitoa
(PDT) foi o relator.
Também de autoria da deputada
Helena Duailibe (DEM), foi aprovado o Projeto 100/2020, que estabelece a suspensão de desconto salarial
de funcionários públicos e aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) e dá outras providências. A matéria tem anexação do Projeto 106/2020, de autoria do deputado Adriano (PV). O de-

putado Rildo Amaral (Solidariedade)
atuou na relatoria.
A Comissão aprovou ainda uma
Medida Provisória encaminhada pelo Governo do Estado que isenta do
pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) os transportes intermunicipais, serviços de Comunicação e as
operações internas de importação do
exterior com as mercadorias destinadas à prevenção da Covid-19. A
isenção será estendida até 31 de julho. A relatoria da matéria coube ao
deputado Ricardo Rios. 

Algo em torno de 54 mil requerimentos on-line de alistamento, transferência, revisão de dados/regularização do título de eleitor foram recebidos pelo TRE-MA entre os dias 22 de abril e 6 de maio.
O prazo de 6 de maio estava aberto desde novembro de 2018 e era limite para requerer serviços que alterassem dados no cadastro de eleitor
com fins para preparação do pleito 2020.
Apesar disso, mais da metade dos requerimentos no Maranhão, cerca
de 29 mil, foram realizados apenas nas últimas 48 horas antes de encerrar
o prazo.

E MAIS
• As duas ações sobre suposta falta de transparência do Governo do Maranhão na
divulgação de dados da Covid-19, uma do MP, outra da DPE, têm como base denúncias da oposição e da imprensa.
• Apesar de muitos ainda desrespeitarem, maioria aprova lockdown em São Luís,
informa pesquisa divulgada pelo governo.
• O desembargador Tyrone José foi aclamado ontem como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA).
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“O Maranhão é uma saudade que dói e
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só instante. É amor demais. Maranhão,
minha terra, minha paixão.”
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EDITORIAL

Desrespeito ao lockdown

C

hega a impressionar a falta de conscientização,
entre outras coisas mais, de grande parte da
população maranhense que não respeita o confinamento total para evitar a disseminação da
Covid-19. O lockdown, que foi adotado por vários países como forma de combate à doença, no Maranhão
a medida foi completamente desmoralizada, com pessoas circulando livremente, comércio aberto, e agências da Caixa lotadas de pessoas em busca do auxílio
emergencial, ou seja, desrespeito total, principalmente,
nos bairros mais populosos da Grande Ilha.
Ao contrário de posicionamentos do Governo Federal, o ministro da Saúde, Nelson Teich, já admite que
o chamado lockdown - fechamento completo de atividades de uma cidade, exceto serviços essenciais será uma ferramenta importante em locais com situação "muito difícil" do novo coronavírus. Ele levantou a hipótese de adoção da forma mais rígida de
quarentena para conter o avanço da doença.
Tomando como exemplo a iniciativa do Maranhão
de decretar restrições maiores, gestores estaduais já
consideram o confinamento obrigatório em algumas

Dia das Mães

regiões do país em que sistemas de saúde chegaram Espanha, por exemplo.
a estado de calamidade. Em algumas regiões brasiÉ evidente que quando gestores decidem pelo lockleiras, o cenário de calamidade dos sistemas de saú- down, mesmo contrariando muitos, visa reduzir as
de já é tão crítico por causa do coronavírus que a úni- contaminações pelo coronavírus e ganhar tempo paca saída agora seria uma
ra que os sistemas de saúde posmaior restrição da circulasam atender os pacientes mais gração de pessoas.
ves. Se muita gente estiver infectaO termo inglês lock- Gestores estaduais já
da simultaneamente pode não hadown, que em pouco temver leitos nos hospitais para todos
po se tornou popular no consideram o
- como já acontece em alguns esvocabulário brasileiro, é
tados do Brasil que atingiram ocuconfinamento ou isola- confinamento
pação máxima de leitos de UTI. Esmento compulsório e potudo já aponta o Brasil como novo
de ter diferentes graus de obrigatório em algumas epicentro global do coronavírus.
rigor, da restrição maior de
Um relatório divulgado quartatransporte público e priva- regiões do país
feira, 6, pelo comitê do Nordeste,
do ao bloqueio total de encomandado pelo neurocientista
tradas de cidades ou estaMiguel Nicolelis e pelo ex-minisdos. É diferente da adesão voluntária da população tro Sérgio Rezende, afirma que “o lockdown é eficaz
ao isolamento social porque pode restringir a circu- para reduzir a curva de casos e dar tempo para a reorlação de pessoas através de bloqueios e punições - ganização do sistema de saúde”. O documento lemde multas a detenção -, como ocorreu na Itália e na bra que países que implementaram a medida conse-

Isolamento
domiciliar

CABALAU

PROF. DR. FERNANDO BELFORT

M

eus amigos. A mais antiga comemoração do Dia
das Mães é mitológica. Na Grécia antiga, a entrada
da primavera era festejada em honra de Rhea, a Mãe
dos Deuses. A Enciclopédia Britânica diz: "Uma festividade
derivada do costume de adorar a mãe, na antiga Grécia. A
adoração formal da mãe, com cerimônias para Cibele ou
Rhea, a Grande Mãe dos Deuses, era realizada nos idos de
março, em toda a Ásia Menor”.
Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da
criação de uma data para a celebração das mães foi dada pela ativista Ann Maria Reeves Jarvis, que fundou em 1858 os
Mothers Days Works Clubs com o objetivo de diminuir a
mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Jarvis organizou em 1865 o Mother's Friendship Days (dias de
amizade para as mães) para melhorar as condições dos feridos na Guerra de Secessão que assolou os Estados Unidos
no período. Em 1870 a escritora JuliaWard Howe (autora de
O Hino de Batalha da República) publicou o manifesto Mother's Day Proclamation, pedindo paz e desarmamento depois da Guerra de Secessão.
Reconhecida como idealizadora do Dia das Mães na sua
forma atual é a filha de Ann Maria Reeves Jarvis, a metodista Anna Jarvis, que em 12 de maio de 1907, dois anos após a
morte de sua mãe, criou um memorial à sua mãe e iniciou
uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado
reconhecido. Ela obteve sucesso ao torná-lo reconhecido
nos Estados Unidos em 8 de maio de 1914, quando a resolução Joint Resolution Designating the Second Sunday in
May as Mother's Day foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, instalando o segundo domingo do mês de
maio como Dia das Mães. No âmbito desta resolução o presidente dos Estados Unidos, ThomasWoodrowWilson, proclamou no dia seguinte que no Dia das Mães os edifícios públicos devem ser decorados com bandeiras. Assim, o Dia das
Mães foi celebrado pela primeira vez em 9 de maio de 1914.
Com a crescente difusão e comercialização do Dia das
Mães Anna Jarvis afastou-se do movimento, lamentou a criação e lutou para a abolição do feriado.
No Brasil, coube à Associação Cristã de Moços do Rio
Grande do Sul (ACM-RS) a iniciativa da comemoração. A
data foi trazida ao Brasil pelo então secretário-geral da instituição, Frank Long. A primeira celebração no país ocorreu em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre. Aos poucos,
a festividade foi se espalhando pelo país e, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas, a pedido das feministas da
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, oficializou
a data no segundo domingo de maio. A iniciativa fazia parte da estratégia das feministas de valorizar a importância
das mulheres na sociedade, animadas com as perspectivas que se abriram a partir da conquista do direito de votar, em fevereiro do mesmo ano. Em 1947, dom Jaime de
Barros Câmara, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica.
Em Portugal, o Dia da Mãe é comemorado no primeiro domingo de maio, seguindo a tradição da Igreja Católica
que neste mês celebra Santa Maria, Mãe de Jesus (em particular Nossa Senhora de Fátima), embora durante muitos
anos tivesse sido comemorado no dia 8 de dezembro, dia
de Nossa Senhora da Conceição. Os países africanos lusófonos celebram também no primeiro domingo de maio.
Mas a pandemia não irá toldar a comemoração que
faremos nesse belo dia que acontecerá no domingo, dia
10. Advirto-te oh miserável vírus, os filhos comemoram
a data com o coração onde tu não poderás penetrar. Desejo muitas felicidades a todas mães do nosso Estado. Até
a próxima.

JOSÉ RICARDO RAPOSO MOREIRA

A

SOBE E DESCE

UM DIA COMO HOJE

8 de maio
de
1794

de
1851

de
1916

Morreu, guilhotinado durante a Revolução
Francesa, Antoine Lavoisier (Antoine Laurent de Lavoisier), em Paris, onde nasceu em
1743. Foi um dos maiores químicos da
história da ciência, criador da Química moderna. Foi o primeiro cientista a enunciar o
princípio da conservação da matéria. Célebre por seus estudos sobre a conservação
da matéria, mais tarde imortalizado pela
frase popular: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.
Nasceu José Gomes Pinheiro Machado, em
Cruz Alta (RS). Foi um dos mais influentes políticos brasileiros do início do século XX. Era
conhecido como "o Condestável da República". O senador Pinheiro Machado foi assassinado com uma punhalada pelas costas por
Manso de Paiva, às 16h30, de 08.09.1915, no
saguão do Hotel dos Estrangeiros, no RJ. Suas
últimas palavras teriam sido: "Ah, Canalha!
Apunhalaram-me!".
Nasceu João Havelange (Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange), no Rio de Janeiro (RJ). Advogado, industrial, empresário,
ex-atleta e dirigente esportivo. Havelange
praticou natação e polo aquático profissionalmente, obtendo uma medalha de bronze
nos Jogos Pan-Americanos de 1955. Como
dirigente, destacou-se por ser o sétimo presidente da FIFA, de 1974 a 1998, precedido
no cargo por Sir Stanley Rous e sucedido por
Joseph Blatter.

E-mail: fbelfortadv@hotmail.com

Comercial O Estado

guiram sair com rapidez do momento mais crítico da
pandemia.
Uma pesquisa divulgada ontem, 7, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que a população brasileira continua favorável ao isolamento social (86%), apesar das possíveis perdas econômicas, e quase todo mundo (93%) mudou sua rotina durante o período de isolamento, em diferentes
graus. No cenário pós-pandemia, três em cada dez
brasileiros falam em voltar a uma rotina igual à que
tinham antes.
Em relação ao retorno para o trabalho depois de
terminado o isolamento social, 43% dos trabalhadores formais e informais afirmaram que se sentem seguros, enquanto 39% se dizem mais ou menos seguros e 18%, inseguros. A maior parte dos entrevistados
(96%) considera importante que as empresas adotem
medidas de segurança, como a distribuição de máscaras e a adoção de uma distância mínima entre os
colaboradores. Para 82% dos trabalhadores, essas medidas serão eficientes para proteger os empregados
de contaminação pelo coronavírus.

Diretora Comercial
Madelon Araújo

Atendimento ao assinante:
segunda a sexta, de 8h às 18h
sábado e domingo de 8h às 11h

Assine O Estado:
Tel.: (98) 3215.5123
www.oestadoma.com.br

Coordenadora de Marketing:
Rose Pinheiro

Clube do assinante:
oestadoma.com.br/clube

e-mail:
assinaturasoestado@mirante.com.br
segunda a sexta, de 8h às 20h

Chamadas de vídeo ajudam a
manter contato com família durante a quarentena. Pessoas em
todo o mundo estão recorrendo à
tecnologia para se manter conectadas durante a pandemia de Covid-19, desde casamentos com
transmissão ao vivo e organização de happy hours virtuais com
amigos no Zoom até reuniões com
colegas de trabalho no Webex.

O desembargador André Nabarrete, do Tribunal Regional Federal da
3ª Região (TRF-3), decidiu nesta
quarta-feira (6) que o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) deve apresentar o resultado dos seus exames
para a detecção da Covid-19. Nabarrete tinha até às 23h59 para dar
um parecer a respeito do pedido da
Advocacia-Geral da União (AGU).
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inda é muito cedo para relaxar o isolamento domiciliar.
Outro dia ouvi pelo rádio, a entrevista de um brasileiro
que mora em Bérgamo, na Itália.
Ele dizia que, há cinco semanas, eles estavam em uma situação semelhante à do Brasil hoje: Pararam suas atividades por
duas semanas e depois acharam que não tinha problema ir voltando à vida normal. Todos voltaram ao trabalho e somente as
escolas continuaram fechadas. E praticamente ele fez um apelo dizendo: “se tivessem nos alertado da gravidade da situação
e de como esse vírus é agressivo, era muito melhor que tivéssemos continuado isolados como estamos hoje. Aqui também se
falava sobre os riscos para a economia, (dizia ele na entrevista)
mas hoje, cada um de nós tem um parente ou um amigo, ou
um amigo do amigo entre os falecidos”.
Esse testemunho emocionado de alguém que está atravessado o mais grave da crise do coronavírus, e também os
exemplos que temos em outros países como Espanha Inglaterra e Estados Unidos, nos fazem refletir o quanto não queremos passar pela mesma experiência dolorosa.
O que seríamos capazes de fazer para evitar os sofrimentos que esses países estão passando, como situações em que
não havia leitos de UTI suficientes para tantos doentes graves
e centenas estão sendo vitimados a cada dia?
Causa-nos bastante preocupação, enquanto na Itália as
pessoas estão há cinco semanas sem sair de suas casas (com
multas de 2 mil euros para quem desobedecer) e os Estados
Unidos decretaram o isolamento domiciliar até o final de abril,
aqui no Brasil muitos reivindicam que todos voltem ao trabalho, justamente no momento em que a curva está em ascensão
e o número de casos começa a se elevar rapidamente.
Entendemos perfeitamente a angústia daqueles que passam dificuldade nessa situação em que está quase impossível
se manter se não for pela ajuda de parentes e amigos, especialmente os trabalhadores autônomos, os que vivem na informalidade ou aqueles que precisam fazer 20 reais hoje pra ter o que
comer amanhã.
Esse é o momento em que o estado precisar ser mais do
que governo... precisa ser PAI daqueles que mais necessitam.
Esse é o momento de todos os recursos possíveis, especialmente
emendas parlamentares, fundos eleitorais etc serem canalizados para prover a assistência à saúde e socorrer aqueles que passam fome e não tem de onde tirar o seu sustento durante essa
grave crise.
Esse é o momento também da solidariedade... da ajuda
mútua de toda sociedade... e também dos empresários que puderem consumir alguma reserva para socorrer seus funcionários e evitar demissões.
De países como Itália, Espanha e EUA, nos vêm relatos alarmantes e desesperadores que estão se repetindo e que não queremos para as nossas famílias. Portanto, apesar das dificuldades, tudo o que tiver ao nosso alcance deve ser feito para evitar,
em nosso país, a mesma calamidade.
Baseado nesses exemplos de outros países, a conclusão racional é de que precisamos ainda manter, ao máximo, o isolamento domiciliar de todos os que não estiverem envolvidos em
atividades essenciais, avaliando essa medida semana após semana, pensando, em primeiro lugar, na vida das pessoas.
É claro que a manutenção das outras medidas é muito importante e necessária como os cuidados extremos de higiene e
o uso de máscaras por toda a população, mas, o isolamento domiciliar compulsório e prolongado tem se mostrado o meio
mais eficaz de diminuir contágio entre as pessoas e dificultar a
propagação rápida da doença em um curto espaço de tempo.
A economia acaba se recuperando com o tempo, os empregos serão repostos gradativamente mas, vidas perdidas não
poderão retornar.
Façamos um esforço que durará por algum tempo, mas
que nos ajudará a atravessar as próximas semanas com mais
segurança e que, acima de tudo, nos ajudará a salvar muitas e
muitas vidas.
Que Deus ilumine nossos governantes e guarde a cada um
de nossas famílias!
Presidente da Associação Médica do Maranhão, vice-presidente/NE
da Associação Médica Brasileira (AMB), membro da Academia
Maranhense de Medicina
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Hemomar registra
queda diária de 54% no
estoque de sangue
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 8 de maio de 2020

Áreas periféricas ainda
causam preocupação
com aglomerações

HIGIENIZAÇÃO
Divulgação

Feiras de São Luís ainda são cenários de descuidos em relação ao
distanciamento social e ao uso de máscaras; perigo de contaminação é real
Fotos/Paulo Soares

O Exército continuou com a ação de higienização da
capital maranhense no terceiro dia de lockdown, dessa
vez no Terminal da Ponta da Espera, local de chegada e
saída de ferry-boat. O trabalho foi realizado pelo o 24º
Batalhão de Infantaria de Selva, como medida de
prevenção à Covid-19.

BARREIRAS

AGLOMERAÇÃO
na feira do
Mangueirão, na
Divineia, durante o
lockdown

om 95,65% de ocupação
dos leitos de UTI e 93,45%
dos leitos clínicos, o terceiro dia de lockdown
chega na Região Metropolitana de
São Luís mostrando visível sucesso
nas áreas centrais da capital,
porém, as periferias ainda têm descumprimento das orientações.
No segundo dia de lockdown, 6,
a Blitz Urbana precisou intervir no
bairro Cidade Operária para orientar que comerciantes de serviços
não essenciais fechassem suas portas, e que moradores da região ficassem em suas casas. No entanto,
a cena se repetiu no terceiro dia de
bloqueio na Feira do Mangueirão,
no bairro Divineia. Moradores e feirantes andavam pelo local em
grande número e alguns, inclusive,
sem máscaras.
“Moro aqui próximo a Feira do
Mangueirão. Às vezes preciso sair
para comprar algumas coisas e
tenho observado que a história de
lockdown aqui não funciona, porque a aglomeração é constante.
Não tenho observado nenhuma
mudança, as pessoas continuam
se aglomerando”, denunciou Ana
Lusia Gonçalves, comerciante e
moradora da Divineia.
O juiz Douglas de Melo Martins,
que determinou o lockdown na região metropolitana, explicou que
um enrijecimento das medidas talvez seja viável. “Tenho visto nos
meios de comunicação que nos
dois primeiros dias de lockdown
houve um forte trabalho de conscientização. Apesar disso, muitas
pessoas ainda não compreenderam a gravidade do momento em
que vivemos. Para estes, se insistirem em descumprir as regras de
isolamento social, resta a aplicação
de penalidades, começando pelas
multas e podendo chegar à responsabilização criminal”, frisou.
Em entrevista à TV Mirante na
manhã de ontem, 7, o governador
do Estado, Flávio Dino (PCdoB), informou que o lockdown já está
mostrando resultado, pois há
menos pessoas nas ruas, e que não
ocorrerá um “encarceramento” da
população. Ele também enfatizou
que é necessário “senso de proporcionalidade” na hora de pensar
em um lockdown em uma cidade
brasileira comparado ao que ocor-

C

No turno vespertino, as barreiras tiveram continuidade, para
impedir o tráfego de veículos sem um destino especificamente
voltado para atividades essenciais. Ainda no início da tarde,
carros e motocicletas eram parados na Avenida São Marçal, nas
proximidades do quartel do 24º Batalhão de Infantaria de Selva
(24º BIS), no João Paulo. Alguns condutores foram orientados
sobre o que é permitido e proibido durante a vigência do
lockdown, pois não atendiam aos critérios estabelecidos pelo
Decreto nº 35.784, que instaurou o bloqueio total na Grande
Ilha. Também na Avenida Marechal Castelo Branco, no São
Francisco, na cabeceira da Ponte do São Francisco, houve
abordagens à tarde. Mas poucos veículos passaram pelo local.
Os agentes de trânsito quase não tiveram trabalho no turno
vespertino, como acompanhou O Estado. Para escapar da
barreira, muitos motoristas estão utilizando rotas alternativas,
como a Avenida Ferreira Gullar, que dá acesso à Ilhinha. Eles
estão entrando na Ponte Bandeira Tribuzi, para sair no Jaracati.
Da Avenida Ferreira Gullar, os condutores saem na Avenida Ana
Jansen. De lá, seguem aos seus destinos. Isso os deixa livres de
serem abordados na Avenida Marechal Castelo Branco, onde os
cones espalhados na pista conduzem os veículos, que trafegam
em uma velocidade lenta.

verificação se os ocupantes dos veículos possuem declaração de que
a saída seja por motivo essencial.

TRÂNSITO
congestionado em
avenidas para
verificação de
documentos; filas em
agências organizadas
pelo Corpo de
Bombeiros

reu em outras cidades ao redor do
mundo.
O governador informou que a
redução de passageiros no segundo
dia de bloqueio total foi de 85% na
região metropolitana de São Luís.
De 641 mil pessoas a taxa caiu para
96 mil. Dino também lembrou que
os resultados em redes de saúde só
poderão ser calculados após 10
dias de bloqueio.
Por meio de nota, A Prefeitura
de São Luís informou que a Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação (Semurh), por meio da

Blitz Urbana; Secretaria Municipal
de Segurança com Cidadania (Semusc), por meio da Guarda Municipal; e a Secretaria Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento
(Semapa), estão visitando os bairros da capital maranhense para
fazer valer as determinações do decreto de lockdown.
Ela também ressaltou que, durante a fiscalização, os comerciantes de produtos não essenciais são
orientados a fechar as portas de
seus estabelecimentos. Os trabalhos estão sendo intensificados nas

feiras e mercados, com orientação
aos feirantes e consumidores,
quanto às medidas preventivas necessárias para evitar a proliferação
do novo coronavírus, principalmente no que diz respeito ao uso
de máscaras, higienização das
mãos e dos ambientes de trabalho.
A Prefeitura comunicou ainda
que, em parceria com o Governo
do Estado, são realizadas barreiras
nas principais vias dos bairros, com
agentes da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT) e da
Polícia Militar, com abordagens e

Bloqueio
A manhã do terceiro dia de lockdown foi marcada por congestionamento na Avenida dos Portugueses, região do Itaqui-Bacanga,
devido às barreiras de fiscalização.
As grandes filas de carro também
estavam presentes nas avenidas
Carlos Cunha, Marechal Castelo
Branco e Daniel de La Touche. Os
locais que contém barreiras estão
sendo fiscalizados por agentes de
trânsito e pela Polícia Militar.
Em contraste com esses locais
de grande fluxo, a Avenida Litorânea permaneceu vazia. No local,
apenas um ônibus foi visto e o fluxo
de carros permanece quase absoluto. Antes do lockdown o local estava sendo principal ponto de aglomeração de pessoas que iam às
praias ou faziam exercícios em
grupo nos calçadões, ignorando as
recomendações de saúde.
Em entrevista à TV Mirante, o
prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), informou que
apenas na manhã de ontem, 7, somente cerca de 29 mil carros estavam circulando pela Região Metropolitana de São Luís.
Além da fiscalização de veículos, a Blitz Urbana continuou a
orientação de comerciantes e feirantes no bairro Cidade Operaria.
O local contém 90 casos confirmados da Covid-19 e tem dificuldades
de manter o distanciamento social,
principalmente na feira, devido à
falta de estrutura.
A Prefeitura de São Luís disponibilizou hoje espaço para que os
feirantes do bairro façam suas
vendas com a distância adequada
entre barracas e cliente. O distanciamento é uma das maneiras
para evitar o contágio do novo coronavírus.
O prefeito informou que ações
estão sendo organizadas para feiras e mercados de bairros para disciplinar a população. Ele também
informou que a Blitz Urbana e a

guarda municipal, com auxílio de
bombeiros civis, irão ajudar a controlar a entrada e saída de pessoas
nesses pontos de comércio locais.
Transporte público
Para melhorar também o distanciamento social, os terminais de integração da Grande Sãos Luís amanheceram com demarcações no
chão para a espera do coletivo. A
medida foi feita pelo Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET) na noite
do dia 6 no intuito de cumprir os
decretos Estadual e Municipal para
a prevenção contra a Covid-19.
Além das demarcações no chão,
a Prefeitura de São Luís disponibilizou pias, com água e sabão, para
que os passageiros lavem as mãos.
No total, foram disponibilizados 10
pontos pela cidade para lavar as
mãos e um total de 30 pias.
Agências bancárias
Algumas agências da Caixa Econômica também estavam cheias na
manhã de ontem. A agência do
bairro São Francisco às 8h já estava
dando volta no quarteirão. As filas
estão sendo organizadas pelo
Corpo de Bombeiros, para garantir o distanciamento social nas portas dos bancos. No entanto, pessoas ainda reclamam do
desrespeito às orientações dentro
das agências.
Noeme Ramos, estudante, esteve na Caixa do Pop Center, no
bairro da Cohab, e percebeu que
outros clientes não seguiam as
orientações e estavam sentando
próximos uns aos outros. “Haviam bombeiros na frente, mas
nenhum na parte de dentro. No
local não havia distanciamento
em relação as poltronas, muitos
sentavam um do lado do outro e
não tinha ninguém para orientar”,
desabafou.

VÍDEO NA
VERSÃO DIGITAL
oestadoma.com
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Maranhão tem colapso
na rede privada de UTIs
Levantamento da Confederação Nacional de Saúde aponta seis estados
com sobrecarga de atendimentos e ocupação de leitos devido à Covid-19
Divulgação/Secom

A

pandemia do novo coronavírus está tornando a
situação difícil em vários
setores da sociedade.
Uma das preocupações é com a
economia, devido à queda na receita. Porém, o sistema de saúde
também está no mesmo patamar,
uma vez que, quanto mais pessoas
são internadas por conta da Covid19, mais sobrecarregados ficam os
hospitais. De acordo com a Confederação Nacional de Saúde, seis
estados do Brasil já vivem um colapso na rede particular no que
tange à disponibilidade de leitos
em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), incluindo o Maranhão.
Essa situação de colapso, segundo Breno Monteiro, presidente
da Confederação Nacional de
Saúde, além do Maranhão, está
acontecendo em Pernambuco,
Amazonas, Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Ele frisou que esse momento
crítico afeta não apenas o setor privado, como o público. Por este motivo, em sua opinião, contratar leitos de UTI particulares já não se
apresenta mais como uma alternativa para conter essa crise.
Esse colapso também coloca em
risco médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, maqueiros,
técnicos em radiologia e outros,
que ficam na “linha de frente” nessa
pandemia. No Maranhão, a Covid19 já contaminou 606 profissionais
de saúde, com registro de 11 óbitos. Todavia, 531 se recuperaram.
Situação no Maranhão
Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), já são 5.389 casos
confirmados do novo coronavírus

UTIs da rede privada já atingiram nível máximo de saturação no Maranhão durante a pandemia

SAIBA MAIS

Coronavírus no Maranhão
Boletim divulgado pela SES na última quarta-feira, 6, infromou que
até aquela data haviam sido registrados mais 361 novos casos de
Covid-19 no Maranhão, elevando o número de infectados para
5.389. O total de óbitos decorrentes da doença também aumentou,
passando para 305. Dentre as vítimas mais recentes, apenas uma
não tinha comorbidade. As outras apresentavam quadros de
hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doença renal crônica,
doença respiratória, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras.

no Maranhão. Em São Luís, a taxa
de ocupação de leitos de UTI no
Sistema Único de Saúde (SUS),
está em 95,65%. De um total de 161
leitos existentes, 154 estão ocupados, quase a totalidade, pois ape-

nas sete ainda estão livres.
Com relação aos leitos clínicos,
a taxa de ocupação está em
93,45%, de um total de 351 existentes. Isso significa que 328 possuem pacientes sendo tratados da

doença. Outros 23 continuam livres. No interior maranhense, a
ocupação é de 48,15% nas UTIs. Já
no que se refere aos leitos clínicos,
essa taxa é de 32,14%, de acordo
com o boletim da SES.
Dificuldade
Segundo críticas do presidente da
Confederação Nacional de Saúde,
as autoridades estão oferecendo
soluções mágicas para questões
complexas. De acordo com suas
declarações, no mundo real, a gestão compulsória dos leitos não
teria o condão de resolver de fato
o problema da escassez de leitos,
que está afetando tanto hospitais
públicos como privados. 
ntegra em oestadoma.com/483847
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Título Net: pedidos
de regularização
ultrapassam 54 mil
TRE-MA fará, no sistema online, alistamento
transferência, revisão de dados e regularização
Cinquenta e quatro mil novecentos e quatro (54.904). Este foi o
número de requerimentos online
de alistamento, transferência, revisão de dados e ou regularização
do título de eleitor recebidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão entre os dias 22 de
abril e 6 de maio.
O prazo de 6 de maio estava
aberto desde novembro de 2018 e
era limite para requerer serviços
que alterassem dados no cadastro
de eleitor com fins para preparação do pleito 2020. Várias campanhas informativas, instalação de
postos de atendimento em mais
da metade dos municípios do estado e, inclusive atendimento presencial, foram feitos até dia 18 de
março, quando o Regional editou
Portaria suspendendo as atividades presenciais devido a pandemia causada pelo COVID-19.
Apesar da instabilidade do sistema Título Net (disponível 24
horas), só nas últimas 48 horas
antes de encerrar o prazo, mais da
metade dos requerimentos no
Maranhão, cerca de 29 mil, foram
realizados.
Ocorre que, mesmo tendo preparado sua infraestrutura para receber um grande número de pedidos, os acessos simultâneos
aliados ao envio de documentos
de forma inédita para a base de
dados da Justiça Eleitoral, acabou
congestionando o sistema, que
era nacional. Porém, muitos que
insistiram acabaram conseguindo.
Quem conseguiu finalizar o requerimento, deve aguardar a análise, pois cada um é verificado individualmente para conferência
de dados e documentação. Pelo
calendário eleitoral, o prazo limite
para análise e processamento dos

MAIS

Cadastro eleitoral
Atualmente, o Maranhão
possui 4.534.744 eleitores
e o cadastro eleitoral reabrirá novamente após as
eleições municipais de
2020. Em casa de dúvidas,
basta ligar para 0800 098
5000, de segunda a sexta,
das 8h às 18h.

requerimentos vai até 3 de junho,
de acordo com a Resolução TSE
23.601/2019. Quem deu entrada
pode acompanharo requerimento
acessando o site na aba eleitor/eleições –Atendimento Remoto-Título Net
Já os que não conseguiram regularizar ou emitir o título e precisarem do documento para exercer algum direito como obter
empréstimo, entrar na universidade, assumir cargo público, por
exemplo, pode solicitar uma certidão circunstanciada à sua zona
eleitoral por email. A lista com
todos os telefones e emails estão
em destaque na página eletrônica
www.tre-ma.jus.br.
É importante ressaltar que a certidão circunstanciada só deve ser
pedida por quem realmente precisar do título de eleitor para algo urgente e que, ao solicitar por email,
deve anexar um documento oficial
com foto, além de informar telefone
de contato e número do título (se
souber), e colocar no título do email
“certidão circunstanciada”. 

Íntegra em oestadoma.com/483865
Divulgação

HU-UFMA já fez 700
teleatendimentos
na pandemia em SL
Serviço, realizado em parceria entre UFMA e Semus, encaminhou 55 pessoas
para UPAs, desafogando a rede pública de saúde em mais de 600 pacientes
Divulgação

Teleatendimento do HU-UFMA tem ajudado a desafogar o sistema público de saúde durante pandemia

Com apenas sete dias de funcionamento, o Serviço de Teleatendimento do Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA) em
parceira da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS), já ultrapassa a marca de
mais de 700 atendimentos, sendo
que desses só 55 pessoas foram
encaminhadas para as UPA’s. O
que representa um desafogamento dos serviços de saúde de
mais de 600 pessoas e o grande
êxito do novo serviço.
Disponível para a população
desde a quarta-feira, 29, o Telea-

MAIS

Estrutura
A sala do Teleatendimento
funciona na Unidade Materno Infantil, com dinâmica de revezamento entre
profissionais para oferecer
o serviço de segunda a
sexta, das 08h às 18h. Os
usuários podem falar diretamente com a equipe de
saúde pelo telefone 21095597.

tendimento tem o objetivo de
levar orientações seguras para a
população sobre os sintomas da
Covid-19, bem com informações
atualizadas sobre o cenário da
Saúde Pública na capital de São
Luís, sem que o usuário necessite
sair de casa.
Aprovação
A estudante de filosofia da
UFMA Susana Coimbra, 27, foi
uma das primeiras a utilizar o
serviço e usou sua rede social
para elogiar o atendimento.
“Meus parabéns! Graças ao teleatendimento pude ter mais

clareza de que estava com os
sintomas do Coronavírus. Pude
começar o tratamento e agora
estou me recuperando.”
O serviço dispõe de uma
equipe formada por alunos voluntários do curso de Medicina
da UFMA, que se encontram nos
últimos anos de graduação, e que
dão suporte a ferramenta tirando
dúvidas dos usuários. Os membros da equipe foram devidamente treinados para prestar a
assistência e são coordenados
por médicos da SEMUS e do Hospital Universitário da UFMA,
com o intuito de diminuir a demanda de pessoas nos hospitais
e fazer com que dúvidas sobre
diagnóstico, cuidados básicos,
isolamento e tratamento sejam
reduzidas.
Larissa Moreira, 25, que está
cursando o décimo primeiro período do curso de medicina, é
uma das voluntárias e se prontificou a participar da ação no
mesmo dia em que foi informada
dessa possibilidade pela Universidade. "Foi uma forma que eu
encontrei de poder usar o conhecimento que a gente já tem
para ajudar a sociedade. Esse é
um momento que todo mundo
precisa ajudar e estamos aqui
contribuindo com os teleatendimentos".
O médico anestesiologista e
coordenador do Teleatendimento, Giovanne Oliveira, destaca a importância desse atendimento. “Diante do iminente
colapso dos sistemas de saúde,
público e privado, oferecer à população, um seguimento clínico
domiciliar, é de primordial relevância. A UFMA está exercendo
sua capacidade de extensão universitaria; o HU-UFMA, juntamente com a SEMUS, estão dando
suporte à atenção primária de
saúde, num momento de exceção,
como é este de pandemia.” 
Íntegra em oestadoma.com/483862

TRE-MA avalia cada requerimento de regularização de títulos
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21 detentos ainda
seguem foragidos
após saída inédita
Em março, a Justiça de São Luís liberou 57 apenados para
a saída temporária inédita durante período da Quaresma
Divulgação

NELSON MELO
Da equipe de O Estado

m março deste ano, foi
concedida a inédita saída
temporária da Quaresma
aos detentos do sistema
penitenciário maranhense, em
substituição à saída temporária da
Páscoa, por conta da proximidade
com o Dia das Mães, após determinação do juiz Marcio Castro
Brandão, titular da 1ª Vara de Execuções Penais (1ª VEP), da Comarca de São Luís. Foram efetivamente beneficiados 571 internos na região metropolitana da capital maranhense. Até o momento, 21 presos continuam foragidos, pois não
retornaram aos presídios.
De acordo com informações da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 550
detentos voltaram às unidades carcerárias no prazo estabelecido pelo juiz Marcio Castro Brandão, por
meio do Ofício nº 28/2020. Com
relação aos internos que não retornaram aos presídios, dentre as
sanções previstas na Lei de Execuções Penais (LEP), existe a regressão de regime, ou seja, do semiaberto, passarão para o fechado,
considerado mais rígido.
Além disso, conforme a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão, os internos foragidos sofrerão outras
sanções pelo descumprimento
do prazo de retorno, devido ao
abuso de confiança.

E

Foragidos de 2019
No ano passado, 159 detentos não
retornaram às unidades penitenciárias do Maranhão, nas cinco saídas temporárias: Páscoa, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia das Crian-

Apenados deixaram o Complexo de Pedrinhas durante a Quaresma

SAIBA MAIS

Críticas às saídas
A saída de detentos divide
opiniões. Para muitos
profissionais do Direito, a
medida contribui para o
aumento da criminalidade.
Para outros, é uma forma de
ressocialização, por meio da
oportunidade de o interno se

readequar ao convívio social.
Segundo especialistas, os
legisladores focam na
prevenção à reincidência
criminal, mas as saídas
permitem que delinquentes se
sintam aptos para prosseguir
na conduta criminosa.

ças e Natal, de acordo com dados
da Seap. No total, usufruíram da
medida, em 2019, 3.131 internos.
Convém ressaltar que só recebem
o benefício os presos que estão no
regime semiaberto. Além disso,
precisam apresentar bom comportamento na cadeia, ter cumprido no mínimo um terço da pe-

na, dentre outros critérios.
Segundo dados da Seap, o
maior número de foragidos ocorreu na saída temporária do Natal,
quando 37 internos não retornaram. Na sequência, aparece a do
Dia dos Pais, com 34. 
Integra em o estadoma.com/483830

Homem é
detido
acusado de
ameaçar de
morte a mãe
A Polícia Civil do Maranhão, por
intermédio da Delegacia de Polícia de Colinas (integrante da
13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra/MA), efetuou, na
manhã desta quinta-feitra,7, a
prisão em flagrante de um
homem acusado de ameaçar de
morte sua própria mãe, fato
ocorrido na casa da família, situada no bairro Serrinha.
A vítima foi até a delegacia e
contou que o seu filho acabara de
ameaçar cortar seu pescoço,
tendo inclusive pegado uma faca
para fazer tal ameaça. Mas, segundo a própria vítima, o suspeito
acabou desarmado por um irmão.
Tomando conhecimento do
caso, a equipe de policiais civis
saiu em diligência e conseguiu
prender o suspeito em via pública
do bairro Serrinha.
Vale mencionar que, no ano de
2019, o suspeito foi preso em flagrante por ter ferido o seu próprio
pai com golpes de facão, tendo a
sua prisão preventiva revogada há
exatamente três meses.
Diante da prática de vários crimes no ambiente doméstico, colocando em risco a vida de familiares, a polícia informou que não
foi arbitrada fiança e o suspeito
foi encaminhado à Unidade Prisional de Colinas, onde ficará à
disposição da Justiça.
Estupro de vulnerável
A Delegacia Especial da Mulher de
Balsas, cumpriu, nesta quintafeira, 7, mandado de prisão temporária, expedido pela 4ª Vara da
Comarca de Balsas, em desfavor
de um homem pela prática do
crime de estupro de vulnerável,
contra suas sobrinhas de 8 e 7
anos de idade.
As vítimas chegaram em Balsas, juntamente com a mãe, no
começo deste ano, e, segundo a
denúncia, vêm desde então sendo
vítimas de crimes sexuais por
parte do tio. 
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Preso acusado
de matar auxiliar
penitenciário
Homem é a segunda pessoa presa acusada de
participar do assassinato de Carlos Augusto Correia
A polícia cumpriu, nesta quinta-feira, 7, um mandado de prisão contra um homem que estaria envolvido na morte do auxiliar penitenciário Carlos Augusto Correia, de 44
anos, que foi assassinado nas primeiras horas da manhã do dia 3 de
janeiro deste ano, no bairro Cohab,
em São Luís.
Segundos os policiais, o indiciado foi abordado pela manhã, nesta
quinta-feira, por uma equipe que, em
parceria com a Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), efetou a prisão e apresentou o acusado na Delegacia de Homicídios da Área Norte.
A Polícia Civil realizou as formalidades da prisão e, depois do interrogatório policial, encaminhou o acusado ao Sistema Penitenciário. Assim, dois indiciados pela autoria do

delito agora se encontram presos, à
disposição da justiça.
O crime
No momento do crime, a vítima estava em uma parada de ônibus localizada em frente a agência do Banco
do Brasil, no bairro Cohab, na capital, aguardando condução para se
deslocar até o seu local de trabalho,
quando dois homens passaram em
uma moto e efetuaram os disparos.
O auxiliar penitenciário, que era
lotado na Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 5, foi alvejado
com cinco tiros nas costas, os quais
atingiram a clavícula, braço e coxa
esquerdos. Carlos Augusto foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência Socorrão e foi submetido a uma cirurgia, mas morreu
durante o procedimento. 
Divulgação

Carlos Augusto Correia foi assassinado em janeiro, no bairro Cohab

RÁPIDA
Prisão de foragido
em Bacabeira
Dando continuidade à
repressão a crimes
patrimoniais, a Polícia Civil,
por meio da Superintendência
de Polícia Civil da Capital,

deflagrou operação por volta
das 13h30 desta quinta-feira,
7, no Povoado Videl, em
Bacabeira. O cerco resultou no
cumprimento de dois
mandados de prisão
preventiva contra um foragido
do sistema penitenciário de
São Luís.

Mundo

Espanha estuda abertura,
mas Madri e Barcelona
podem ficar para trás

Autoridades alemãs
alertam que crise
está longe do fim

Governo analisa medidas após diminuição dos casos, mas estas cidades, que
registraram maior quantidade de infecções, podem ficar de fora da abertura

Autoridades alemãs alertaram
nesta quinta-feira que a crise do
coronavírus está longe do fim,
apesar de o país estar reativando
sua economia lentamente e tentando voltar à normalidade.
A Alemanha relatou mais de 166
mil infecções e mais de 7 mil mortes, mas a nação mais populosa da
União Europeia está se saindo melhor do que alguns de seus pares
devido aos exames precoces e às
medidas de distanciamento.
“Não estamos vivendo o póspandemia agora... na verdade estamos vivendo no meio da pandemia, uma que estará conosco
por algum tempo – ao menos este
ano, e isso sendo muito otimista”,
disse Helge Braun, chefe de gabinete da chanceler, Angela Merkel,
à rádio Deutschlandfunk nesta
quinta-feira.
O Instituto Robert Koch (RKI),
autoridade de saúde que tem um
papel central no combate à
doença, disse que é preciso ficar
particularmente atento no outono, apontando indícios de que
o vírus pode ter um padrão sazonal ligeiro e provocar mais casos
nos meses de inverno.

Fotomovimientod

MADRI
A Espanha analisou, nesta quintafeira, novas medidas para voltar à
normalidade, já que a epidemia de
coronavírus está recuando, mas a capital Madri e a cidade de Barcelona
podem continuar sujeitas a restrições
severas por ora.
Ambas, assim com seus arredores, registraram o maior número de
infecções e mortes de coronavírus na
Espanha, um dos países mais atingidos pela pandemia global.
Mas como a economia está em
apuros e os cidadãos anseiam pelo
fim de um isolamento que os mantêm praticamente confinados em
casa há oito semanas, o governo do
primeiro-ministro, Pedro Sánchez,
está ansioso para recolocar a nação
em funcionamento sem provocar
uma segunda onda de infecções.
Na noite de quarta-feira, o Parlamento aprovou a prorrogação do estado de emergência por mais duas

horas em 213 nesta quinta-feira,
menos que as 244 do dia anterior e
muito menos do que os picos de
quase mil do começo de abril.
Isso elevou o total de óbitos a
26.070. O número de casos diagnosticados subiu dos 220.325 do dia anterior para 221.447.

Barcelona ainda não superou pico da pandemia e deve seguir fechada

semanas a partir de domingo – o que
dá ao governo o poder de controlar a
circulação de pessoas enquanto relaxa gradualmente o isolamento que
conseguiu conter o surto.
“Se as medidas de segurança
forem obedecidas e as distâncias de

segurança respeitadas, acho que é
fantástico. Acho que estava na hora”,
disse Charo Nuñez, funcionário de
uma farmácia de Madri.
O Ministério da Saúde estimou o
número de mortes causadas pelo coronavírus no país nas últimas 24

Rússia tem alta de casos
O número de casos de coronavírus
na Rússia chegou a 177.160 nesta
quinta-feira após uma alta diária recorde de infecções, o que significa
que agora o país tem a quinta maior
quantidade de casos registrados do
mundo e mais ocorrências do que
Alemanha ou França.
O número de casos novos do vírus
saltou para 11.231 nas últimas 24
horas, disse a força-tarefa anti-coronavírus do país.
Mais da metade de todos os casos
e mortes surgiram em Moscou, o epicentro do surto da Rússia, que nesta
quinta-feira relatou um aumento diário recorde de 6.703 casos novos. 

Governo afirmou que pandemia não foi superada,
apesar de o país estar reativando sua economia
BERLIM

Mas o vice-presidente do RKI,
Lars Schaade, disse: “É claro que
é possível o número de casos
subir de novo antecipadamente e
termos uma segunda onda – é
quando o comportamento humano volta a relaxar, de forma
que ocorre um número mais alto

Alemanha
registrou mais de
7 mil mortes
de transmissões”.
Apesar de se ter registrado o
maior número de infecções novas
desde a sexta-feira passada, a tendência de casos novos em declínio se mantém, disse Schaade
nesta quinta-feira.
Merkel anunciou medidas para
relaxar o isolamento e lançou um
mecanismo de “freio de emergência” que permitiria reativar as
restrições caso as infecções voltassem a subir.
Schaade disse que tentar reabrir a sociedade é algo certo, mas
alertou que a pandemia provavelmente durará muitos meses
mais. “Todas as medidas trazem
um certo risco”. 
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CONGELAMENTO
Bolsonaro deve
vetar reajuste de
servidores a pedido
de Paulo Guedes

VENCENDO A CRISE
"Empresas criativas
sobreviverão", afirma
Marcelo Pimenta

Paulo Guedes destacou
que os aumentos salariais
aos servidores, se
concretizados, custarão R$
130 bilhões nos próximos
dois anos. PÁGINA 6

Um dos principais especialistas em
mentalidade inovadora do Brasil, aposta que
o mundo está mudando e empresas mais
resilientes, que usam a criatividade para se
conectar com cliente, sobreviverão. Outras
podem ser esquecidas. PÁGINA 7
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ECONOMIA

Dino defende uma
reforma tributária
pós-pandemia
PÁGINA 2

PESQUISA IBGE

Quase metade dos
maranhenses não
possui rendimento

Comparando 2012 a 2019, no Maranhão, o aumento em pontos percentuais da população ocupada feminina em relação à população ocupada masculina se deu
num patamar mais elevado que a média para Brasil e Nordeste. Em 2019, 52,1% da população residente no Maranhão possuíam algum tipo de rendimento, o que
corresponde a cerca de 3.668.000 pessoas. Esse dado mostra também que 47,9% da população não tem nenhum tipo de rendimento. PÁGINA 9

Prefeitura intensifica limpeza em locais públicos no lockdown
PÁGINA 2

Maranhão recebe
R$ 982 milhões para
combate ao vírus
Para combater a covid-19 o governo do
Maranhão será beneficiado com mais R$
982 milhões do Programa Federativo de
Enfrentamento ao coronavírus, aprovado
ontem pelo, e que vai à sanção do presidente
da República, Jair Bolsonaro. No caso do
Maranhão, caberá aos prefeitos algo em torno
de R$ 597 milhões. PÁGINA 2
TEMPO E TEMPERATURA

pobreza e na riqueza
BASTIDORES
APARTE Na
Transparentes
Se o Brasil de hoje não está preparado para oferecer sepultura digna aos milhares
que estão morrendo de coronavírus, imagina, amanhã, como será a oferta de moradia condizente aos milhões de miseráveis saídos da pandemia. Eles vão se juntar às
multidões que se aglomeram nas periferias, favelas, palafitas e os sem teto algum.

ANÁLISE

A hora e a vez do
lockdown no Brasil
Como forma de combater o avanço da pandemia e tentar diminuir
a curva do número de infectados e
mortos pela doença, o fechamento
total das cidades chegou. PÁGINA 3

Uso do transporte
público cai 85% na Ilha
PÁGINA 3
TÁBUA DE MARÉ
SEX 08/05/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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RETOMADA

RECURSOS FEDERAIS

Maranhão vai receber
R$ 982 mi contra vírus

DinodefendeReforma
Tributáriapós-pandemia

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Senado, vai
beneficiar o estado que é o sexto do pais em casos confirmados e óbitos
onde estão sendo aplicados.
Para combater a covid-19 o governo do Maranhão será beneﬁciado
governador Flávio Dino re- com mais R$ 982 milhões do Prograbateu ontem (7) os questio- ma Federativo de Enfrentamento ao
namentos e críticas que es- coronavírus, aprovado ontem pelo
tão sendo feitas por site e Senado – a proposta já havia passado
blogs de notícias sobre a aplicação de pela Câmara -, e vai à sanção do presirecursos que o governo do Maranhão dente da República, Jair Bolsonaro.
recebeu do governo federal para o en- Com a aprovação do projeto de Lei
frentamento da pandemia do novo Complementar (PLP) 39/2020, que
coronavírus (covid-19) no Maranhão. cria o Programa Federativo de EnfrenO estado é o sexto do país em mortes e tamento ao Coronavírus para prestar
casos conﬁrmados e foi o primeiro do auxílio ﬁnanceiro de até R$ 125 bipaís a instituir o lockdown para conter lhões a estados, Distrito Federal e muos casos na capital, São Luís. Flávio nicípios, as prefeituras receberão vaDino lamentou a publicação de fake lores signiﬁcativos direto em suas
news, distorções e mentiras sobre o contas. Um levantamento da Agência
assunto, explicando que os recursos Senado detalha, município a municípara o combate à pandemia são re- pio, quanto cada um receberá. No capassados ao governo e aos municípi- so do Maranhão – onde o Governo do
os. “Há recursos que são repassados Estado receberá R$ 982 milhões, capara o governo do estado e há recur- berá aos prefeitos algo em torno de R$
sos que são repassados para todas as 597 milhões. A Prefeitura de São Luís é
prefeituras do Maranhão. Isso não po- a que mais receberá: R$ 92 milhões,
de ser somado, porque o governador seguida por Imperatriz, com R$ 21 minão gerencia recursos municipais, e lhões. Como forma de monitorar os
sim os prefeitos, que com certeza os gastos do enfrentamento da covid-19
prefeitos estão publicando onde estão nos municípios do Maranhão já está
aplicando o dinheiro. Concretamen- em vigor a resolução do TCE-MA que
te, a rede estadual de saúde custa por estabelece mecanismos de acompamês, no Maranhão, em torno de R$ nhamento da utilização dos recursos
150 milhões de reais. Este é o esforço destinados ao estado e municípios
ﬁnanceiro que todos os meses o go- maranhenses para emprego em ações
verno do estado faz independente- de prevenção e combate à pandemia
mente de pandemia”, disse o gover- do novo coronavírus (covid-19). As
nador aﬁrmando que já foram recebi- ações alcançam tanto recursos fededos pelo Estado o valor de R$ 89 mi- rais, como estaduais e dos próprios
lhões repassados pelo Ministério da municípios. As medidas vão permitir
Saúde, e quando houver entrega dos ao Tribunal acompanhar, ao longo do
novos recursos eles serão publicado período de decretação do estado de
no site da transparência, informando calamidade, as atividades dos entes
SAMARTONY MARTINS

O

ﬁscalizados, com o objetivo de examinar a legalidade e a legitimidade dos
atos de gestão diretamente relacionado à ações de combate à covid-19 e
suas consequências. Para atingir esse
objetivo, os auditores do TCE irão desenvolver uma série de atividades
com base na comunicação, preferencialmente eletrônicas, com os gestores estaduais e municipais que realizam atos de gestão emergenciais em
face da crise, com vistas a acompanhar as ações governamentais adotadas para o combate à pandemia. De
acordo com o secretário de Fiscalização, Fabio Alex Melo, as atividades de
ﬁscalização considerar elementos como: publicações dos ﬁscalizados em
diário oﬁcial; dados e informações
constantes de sistema informatizados, em especial o Portal de Transparência; dados e informações constantes de sistema informatizados utilizados e disponibilizados por outros órgãos públicos, sejam estes de controle
ou não; editais de licitações, extratos
de contratos, convênios, ajustes ou
outros instrumentos congêneres,
bem como outras publicações e/ou
documentos oﬁciais e editais de concursos públicos e processos seletivos,
entre outros.
Uma vez constatadas evidências de
irregularidades, a própria Secretaria
de Fiscalização representará ao TCE,
para a adoção das medidas saneadoras. Além disso, cada relatório sempre
que evidenciar ações potencialmente
danosas, será compartilhado com os
órgãos integrantes da Rede de Controle para ações coordenadas nos limites de competência de cada órgão.

WEBINÁRIO COVID E ECONOMIA, PROMOVIDO PELA FENAFISCO
“Precisamos dimensionar caminhos estratégicos para a retomada do crescimento econômico. Estamos há
anos nessa crise ﬁscal, com crescimento baixo, endividamento alto, diﬁculdade na alavancagem de investimentos públicos e privados”, disse o governador Flávio
Dino sobre a importância de pensar uma reforma tributária pós-coronavírus. O debate aconteceu ontem (7),
pela Fenaﬁsco, com o tema “Covid-19 e economia: como enfrentar o impacto da pandemia nas ﬁnanças dos
estados?”.
O governador do Maranhão destacou que a economia
já acontece em um organismo debilitado e que cada novo momento na história requer a adoção de um modelo
econômico baseado na conjuntura real e necessária. “O
momento exige investimentos públicos robustos. Acho
que a contenção de gastos ocorreria de todo modo. É
claro que não há espaço ﬁscal nesse momento porque já
temos como parâmetro a Lei de Responsabilidade Fiscal, basta cumprir e o Maranhão cumpre”, disse Flávio
Diniz. Ele citou ainda a importância de dois pilares para
o desenvolvimento de uma sociedade: a responsabilidade ﬁscal e a social .
Flávio Dino relembrou o que aconteceu no Brasil e
comentou sobre o ﬁnanciamento das políticas públicas
pelo caminho da tributação, inﬂação ou endividamento. “Vamos ter que sustentar por algum tempo o patamar alto de relação da dívida PIB. Essa é uma realidade
inevitável para os próximos anos e ainda rever os padrões de sistema tributário sobretudo na direção da
progressividade, para ter meios de sustentar investimentos que dinamizem o setor privado. Sabemos que os
investimentos públicos e privados são os principais motores no ciclo de investimentos que o Brasil necessita
drasticamente nessa conjuntura pós pandemia do coronavírus”, aﬁrmou Dino.

NOTIFICAÇÃO

HIGIENE

Hospital Guarás é multado

Prefeitura intensifica limpeza

A PREFEITURA VEM MANTENDO ESSE SERVIÇO ESSENCIAL À CIDADE

PROCON-MA ESTÁ ORIENTANDO HOSPITAIS PARTICULARES
O Hospital Guarás foi multado em R$
114.378,64 após descumprimento da notiﬁcação expedida pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA). O órgão havia
exigido que os hospitais particulares tornassem públicos os dados sobre a quantidade de leitos disponíveis aos pacientes infectados com o novo coronavírus (Covid19).
A notiﬁcação foi feita a todos os hospitais particulares de São Luís e foi uma das
medidas previstas no Decreto Estadual nº
35.746/2020. O objetivo foi garantir a transparência de informações aos consumidores e usuários de serviços de saúde.
Entre as exigências estavam o fornecimento diário ao Procon/MA de informações referentes ao quantitativo de leitos
(comuns e UTIs) existentes e quantos destes estariam reservados ou efetivamente
ocupados por pacientes suspeitos ou conﬁrmados com Covid-19. Os dados também
deveriam ser divulgados, diariamente, de

modo acessível e transparente, em meios
que garantissem a sua ampla divulgação à
sociedade.
“A população, em especial os pacientes
que são atendidos pelo hospital, têm o direito de saber, de forma clara e precisa, sobre a capacidade de atendimento dessas
unidades de saúde. O desrespeito à legislação não será tolerado e, por isso, o órgão
tem intensiﬁcado as ﬁscalizações e agido
com rigor para a proteção dos direitos dos
consumidores”, aﬁrmou a presidente do
Procon/MA, Adaltina Queiroga.
Multa
Mesmo notiﬁcado, o Hospital Guarás
não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido pelo órgão estadual, caracterizando infração, conforme prevê o art. 6°,
inciso III, e art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo a aplicação de sanção administrativa contida no
art. 56, I do CDC c/c art. 18, I do Decreto Federal nº 2.181/97.

A Prefeitura de São Luís, por meio do
Comitê Gestor de Limpeza Urbana, está
intensiﬁcando a higienização de espaços
públicos de grande circulação durante o
lockdown. A ação integra um pacote maior de iniciativas que estão sendo implementadas pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior contra a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19). As ações estão sendo realizadas em pontos de ônibus, terminais de integração do transporte urbano, além de serviços de capina, roçagem, coleta domiciliar. Nesta quintafeira (7), os agentes de limpeza realizaram
a higienização na área da feira da Cidade
Operária e no Terminal do São Cristóvão,
entre outros locais.
Nos últimos dias, as equipes de limpeza
da Prefeitura realizaram higienização em
diversos espaços públicos da capital, como o Terminal de Integração da Cohama/Vinhais, Mercado da Vila Palmeira e
Feira da Cidade Operária, ação que se estenderá por diversos outros logradouros
nos próximos dias.
Nesta quinta-feira (7), as ações ocorreram nas paradas próximas ao Hospital Nina Rodrigues e no Hospital Centro Médico, no bairro Monte Castelo. No bairro Filipinho/Sítio Leal, a higienização foi programada para os pontos próximos ao
Centro de Atendimento Integral à Saúde

do Idoso (Caisi) e Centro de Ensino Médio
Filipinho.
As equipes de limpeza agiram também
no bairro do Anil, nas adjacências do Posto de Saúde local. No Centro, as ações foram localizadas na área do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão I), Hospital Universitário Presidente Dutra e
Complexo Hospitalar Materno Infantil do
Maranhão. As ações também foram estendidas para o ponto próximo ao UDI Hospital, no bairro Jaracati.
Limpeza
A Prefeitura vem mantendo, por se tratar de serviço essencial à cidade, a rotina
de serviços como coleta de lixo, capina,
roçagem e conservação em geral dos espaços públicos da capital, que garantem o
asseio de logradouros e, consequentemente, a saúde da população. Por isso,
equipes de limpeza também estão mobilizadas no trabalho de capina e varrição em
diversos espaços e avenidas da capital, especialmente nos grandes corredores de
tráfego, como a Via Expressa e avenidas
como Jerônimo de Albuquerque, que percorre bairros como Cohafuma, Vinhais,
Cohama, Bequimão, Angelim e Cohab;
também ao longo da Avenida Kennedy
(Centro, e também a Avenida Jackson Lago, na Península da Ponta d’Areia.
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LOCKDOWN

BLOQUEIO

Horae vezdolockdown
emSãoLuísenoBrasil

Uso do transporte
público cai 85% na Ilha

Como forma de combater o avanço da pandemia e tentar diminuir a curva do número
de infectados e mortos pela doença, o fechamento total das cidades chegou ao país
RAIMUNDO BORGES

A

estranha palavra lockdown,
que de repente entrou no vocabulário popular no Maranhão, no Brasil e no mundo,
tem sido tão pronunciada quanto o
coronavírus. Infelizmente, nada pela
via pedagógica e pela relação com a
vida das pessoas, como a palavra
“shopping”, do inglês, que faz parte
do dia a dia mundo afora.
A medida de isolamento chegou ao
Maranhão por via judicial, virou regra
de lei, em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Por enquanto, a regra do lockdown está conﬁnada na Ilha Upaon-Açu. Porém, nada impede que venha a se expandir
para outras cidades do litoral maranhense.
O juiz Douglas Martins, da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, aplicou
a medida de contenção de pessoas em
casa atendendo pedido do Ministério
Público. Embora o bloqueio total de
pessoas seja apenas por 10 dias, o governador Flávio Dino, que regulamentou a ordem judicial, já avisou
que, dependendo da consciência da
população, ele pode tanto suspender
o lockdown quanto prorrogá-lo, com
mais rigor.
Portanto, trata-se de uma medida
tão necessária quanto eﬁcaz para impedir que o caos total na rede hospitalar provoque uma tragédia sem precedente no Maranhão.
A medida restritiva ao trânsito de

pessoas não surpreendeu ninguém.
Mas os empresários de vários segmentos – exceto os de atividades essenciais – não gostaram nem um pouco. Mesmo reagindo com o argumento dos prejuízos ﬁnanceiros nos serviços não essenciais, o lockdown foi necessário, segundo o próprio Douglas
Martins.
Ele e a família chegaram a sofrer
ameaças de morte, via redes sociais,
obrigando o TJ-MA a pedir ajuda da
Polícia para chegar aos ameaçadores.
Martins disse que as medidas de distanciamento social, de convencimento, de educação foram insuﬁcientes.
“Metade da população está brincando sobre esse assunto”, acrescentou.

Com extensão
continental, o Brasil
torna-se um país com
potencial para a
expansão da pandemia.
Cientistas internacionais já preveem que o país pode virar o epicentro
da coronavírus em junho. Aﬁnal, com
um território de 8.515.767 km², o Brasil é quase o dobro da União Europeia
(4.324.782 km²), formada por 28 países. A diferença é que na EU existem

países entre os mais desenvolvidos do
mundo, mesmo assim não os tornaram eﬁcientes no combate à pandemia. Por sua vez, o Brasil é um dos países socialmente mais desiguais do
Planeta, está enfrentando graves problemas com a covid-19 – de norte a
sul. Tal fato, torna o ambiente propício à proliferação da doença.
Itália e o Maranhão
A Itália, que até poucos dias, o epicentro da pandemia do covid19, com
60,36 milhões de habitantes, é, territorialmente, do tamanho do Maranhão, com sete milhões e mais de 50%
da população vivendo na pobreza e
na extrema pobreza. Dez anos atrás, a
extrema pobreza na Itália era de 2,6%.
Em 2018, a explosão do grupo em situação precária, chegou 9,3 milhões
de italianos.
Se por um lado, os ricos estão ﬁcando cada vez mais ricos, pelo outro, os
mais pobres continuam a ver a sua
renda despencar a patamares inimagináveis na Europa.
No Brasil, o primeiro caso de coronavírus foi conﬁrmado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro.
Um homem de 61 anos que viajou à
Itália, e deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia anterior.
De lá para cá, a explosão dos casos
impressiona até quem fazia zombaria
da doença. Hoje, com pouco mais de
três meses, as regiões do país chegam
a um cenário de horror nos hospitais e
calamidade dos sistemas de saúde.

Bloqueios devem avançar pelo país

POPULAÇÃO ESTÁ CONTRIBUINDO PARA O LOCKDOWN
Reduziu em 85% a circulação de passageiros no sistema de transporte público da Região Metropolitana de
São Luís. O índice reforça o resultado positivo das ações
de ﬁscalizações, monitoramento e educativas, promovidas pelo Governo do Estado, e constata a contribuição
da população no cumprimento das medidas determinadas pelo lockdown. O índice é fruto de levantamento
conjunto do Governo e prefeituras. A suspensão total de
serviços não essenciais e redução da circulação na região tiveram início no dia 5 e prosseguem até dia 14 deste mês.
No transporte urbano, de circulação nos municípios,
e também no semiurbano, de circulação entre os municípios, foi registrada a redução de passageiros. No urbano, a média diária de passageiros, que era de 470 mil,
caiu para 70 mil, indicando 85% de queda de movimentação neste sistema. No semiurbano, a média de 170 mil
por dia diminuiu para cerca de 26 mil, representando
84,4% de menos movimentação. Ou seja, de uma média
de 600 mil passageiros nos dois sistemas, com o lockdown diminuiu para, aproximadamente, 90 mil, gerando a Redução geral de 85%.
O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB). Lawrence Melo, avaliou como positivos os números em relação aos objetivos
de combate à pandemia do coronavírus na Ilha de São
Luís. “Os números de redução do sistema urbano e semiurbano são equivalentes e signiﬁca que as medidas
estão sendo efetivadas, tendo eﬁcácia e, deste modo, reduzindo a possibilidade de transmissão do vírus. Essas
medidas dizem respeito à preservação da capacidade
operacional da rede de saúde e das vidas dos maranhenses”, pontuou Melo.

DECISÃO

“Segundo dia do
lockdown foi ruim”

O CENTRO DE SÃO LUÍS ESTÁ FECHADO PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E CARROS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS
Não é à toa que depois do Maranhão, o Pará, Ceará já adotaram o
lockdown, enquanto Amazonas, Rio e
São Paulo buscam meios de implantar
o bloqueio total. Até o ministro da
Saúde, Nelson Teich, já admitiu no último dia 6, o lockdown por regiões do
Brasil, onde a situação está saindo do
controle das autoridades. Ontem o
presidente Jair Bolsonaro, em resposta a uma apoiadora na porta do Alvorada, que o interpelou por que ele
“não acaba com essa palhaçada dos
governadores sobre o isolamento social”, disse: “Não posso passar por cima do STF”.
Enquanto o caos vai invadindo
hospitais lotados de pacientes agonizando, ou sendo salvo pelos heróis de
jaleco branco, a política brasileira se
transforma num pandemônio. O presidente Bolsonaro tem se ocupado
mais em protagonizar crises e apoiar
manifestações de golpistas do que liderar uma força de união nacional
contra a pandemia. Ontem, dois apoiadores de Jair Bolsonaro ﬁzeram vídeo chamando a população para ir a
Brasília neste sábado, com o objetivo
de derrubar “os canalhas do STF”. Ele
garante a presença de “vários militares da reserva” no grupo, que levará à
capital da República mais de “300 caminhões até o ﬁnal de semana”.
O que é lockdown?
Lockdown é a palavra da vez na crise pandêmica. O termo em inglês signiﬁca conﬁnamento ou isolamento

reproduzir nos hospedeiros. Se essa
reprodução provoca danos a ponto de
matar o hospedeiro, é uma consequência natural. “Ele ataca as células vitais e mata as pessoas. Quanto ao
mau estar proporcionado à população tem duas razões: ninguém estava
preparado para isso. Estamos adotando um comportamento recomendado, não espontâneo. A psiquiatria
analisa esse comportamento como
fator gerador de angústia, ansiedade.
Fazer o que não se está preparado para fazer. Mas tem que ser feito”. O segundo fator psiquiátrico, segundo
Ruy, é veriﬁcar-se o ambiente familiar.
“É funcional, salutar agradável… Ou
não? Ou é uma família desagregada,
disfuncional, agressiva, que não respeito o direito dos outros e não tem
amor ao próximo? O que, aliás é a
maioria das famílias do mundo todo.
Na psiquiatria
Pra o psiquiatra Ruy Palhano, o re- Lamentavelmente. Passa a ser uma sicurso do lockdown numa epidemia tuação ansiogênica. Portanto, o isolaclínica seve como mecanismo de mento social imposto para interromacompanhamento e avaliação sobre o per a transmissibilidade do vírus
curso da evolução a doença. Determi- coincide com os problemas emociona o que a população tem que fazer nais e comportamentos que não é
em bloco. Visa bloquear a transmissi- nosso”. Outro especialista ouvidos
bilidade virótica que, entre 10 e 14 di- pela BBC de Londres, o epidemioloas, o vírus não sobrevive. Interrompe- gista Paulo Lutufo (USP), disse que
se o ciclo biológico da transmissão. “não há outra solução a não ser tomar
“Por que se faz o lockdown? Porque os uma medida muito mais forte e extrehospedeiros do vírus somos nós hu- ma, de retenção”. Ele diz que o Brasil
manos. Assim como a galinha, o por- começou bem com o isolamento socico, a vaca e o cavalo, todos tiveram al- al com alguma antecedência, mas cometeu alguns erros ao longo do camigum tipo de coronavírus”.
Explica ainda Ruy Palhano que o nho que o colocou na rota do lockcovid19 só tem uma única função. É se down.
compulsório. Pode ter diferentes
graus de rigor, da restrição maior de
transporte público e privado ao bloqueio total de entradas de cidades ou
estados. Em São Luís, a medida atingiu apenas os municípios da Ilha Upaon-Açu (São Luís). O lockdown é diferente da adesão voluntária da população ao isolamento social. A ordem é
restringir a circulação de pessoas
através de bloqueios e punições —
com multas a detenção —, como
ocorreu na Itália e na Espanha, por
exemplo.
O objetivo do isolamento das pessoas, voluntário ou compulsório, é reduzir as contaminações pelo coronavírus e ganhar tempo para que os sistemas de saúde possam atender os
pacientes mais graves.

JUIZ DOUGLAS MARTINS CRITICA LOCKDOWN
O autor da decisão que determinou a decretação do
lockdown na Região Metropolitana de São Luis, juiz
Douglas de Melo Martins, aﬁrmou durante entrevista à
uma rádio local, que o segundo dia de bloqueio na
Grande Ilha não foi satisfatório. Para ele, houve baixa
circulação de pessoas no primeiro dia, mas, na quarta,
muitas pessoas burlaram as regras.
De acordo com o juiz, sua análise sobre o primeiro dia
de lockdown na Grande Ilha foi boa, visto que as pessoas
acabaram ﬁcando mais em suas residências, o que foi
notado pela redução de mais de 60% da movimentação
de veículos, segundo dados da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes. Contudo, conforme o magistrado, na quarta-feira um número de pessoas muito grande
passou a circular pela cidade. “Então, na minha avaliação, o primeiro dia foi bom, o segundo dia foi ruim”, declarou.
Nesse momento, após dois dias de orientações e esclarecimentos à população, o juiz defende uma posição
mais rigorosa das autoridades, através de multas. “Eu
penso que o futuro dos próximos dias, dependerá, agora, das outras providências que são necessárias adotar.
Nos primeiros dias é natural que a atuação seja só de
conscientização, de orientação. E, do que eu percebi, até
agora ninguém foi multado, ninguém foi punido, ninguém foi conduzido a alguma delegacia de polícia. Mas,
ao que parece, ao meu sentir, a partir de amanhã [hoje],
talvez, já que tivemos dois dias de orientação, dois dias
só de conscientização, dois dias só de esclarecimentos,
penso que seria a hora de começar a aplicar punições”,
aﬁrmou.

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

São Luís, sexta-feira, 8 de Maio de 2020
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MARANHÃO

48% da população
não possui renda

Unidades da PRF
são higienizadas

PRF

No estado do Maranhão, a população ocupada decresceu na passagem do anos de
2015 para 2016. Também caiu de 2016 para 2018, voltando a crescer em 2019

E

m 2019, o rendimento do trabalho do 1% da população
que auferiu renda mais elevada, no Maranhão, foi 26,8 vezes maior que o rendimento dos 50%
da população que tem menores rendas. No Nordeste, esse número foi de
35,8 vezes maior, enquanto, no Brasil,
foi de 33,7 vezes.
O rendimento médio mensal real
de todos os trabalhos, em 2019, foi de
R$ 1.325 no estado. Número menor
que a média para Brasil (R$ 2.308) e
Nordeste (R$ 1.588).
Essas e outras informações fazem
parte do módulo Rendimento de Todas as Fontes da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua
2019. Os números foram divulgados
pelo IBGE.
Nesse módulo, é investigado o rendimento proveniente tanto do trabalho
como do não trabalho (aposentadorias, pensões, aluguel, arrendamento,
pensão alimentícia, mesada recebida
de não morador e outros rendimentos, a exemplo de rendimento de aplicações ﬁnanceiras e rendimento de
programas sociais de governo, como
Bolsa Família, Benefício de Prestação
Continuada,
Seguro-Desemprego
etc.)

A metade possuem renda

Em 2019, 52,1% da população residente no Maranhão possuíam algum
tipo de rendimento, o que corresponde a cerca de 3.668.000 pessoas. Esse
dado mostra também que 47,9% da
população não tem nenhum tipo de
rendimento. No Brasil, 62,6% da população, cerca de 131.144.000 pessoas, recebiam algum rendimento.
Do total de pessoas com algum tipo
de rendimento no Maranhão, há mai-

DIVULHAÇÃO

BOMBEIROS REALIZARAM DESCONTAMINAÇÃO DAS UNIDADES

NO MARANHÃO, 52% DAS PESSOAS POSSUEM RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO
Do total da população ocupada no
Maranhão, 58,8% são do sexo masculino e 41,2%, do sexo feminino.
Comparando 2012 a 2019, no Maranhão, o aumento em pontos percentuais da população ocupada feminina
em relação à população ocupada
masculina se deu num patamar mais
elevado que a média para Brasil e Nordeste.
O rendimento médio mensal das
mulheres ocupadas no Maranhão, em
2019, era de R$ 1.269, enquanto o dos
homens ocupados era de R$ 1.365.
A diferença de ganho proveniente
de trabalho entre homens e mulheres
era menor que no Nordeste e no Brasil. No Maranhão, as mulheres auferiam, na média, renda de trabalho menor que os homens, na casa dos 7,6%.
O ganho real do rendimento do trabaPopulação Ocupada
No Maranhão, a população ocupa- lho das mulheres, entre 2012 e 2019,
da decresceu na passagem de 2015 foi maior no Maranhão que no Brasil e
(2,414 milhões) para 2016 (2,353 mi- no Nordeste: 21,2%, 8,5% e 9,3%. Em
lhões) e de 2016 para 2018 (2,172 mi- 2019, no Maranhão, uma pessoa de
lhões), voltando a crescer em 2019 nível superior auferia 507,7% a mais
que uma pessoa sem instrução.
(2,199 milhões).
or percentual de indivíduos com renda proveniente do trabalho (31,2%)
que de outras fontes (26,8%).
No entanto, na comparação com
Brasil (trabalho: 44,1%; outras fontes:
25,1%), o estado tem percentual bem
menor de renda proveniente do trabalho.
Quanto ao quantitativo de pessoas
com rendimento proveniente de outras fontes (rendimento de não trabalho) no Maranhão, observa-se o alto
percentual da categoria outros rendimentos, que inclui várias rendas
oriundas de programas de proteção
social, como seguro-desemprego, seguro-defeso, bolsa-família, BPC etc..
Essa constatação pode ser observada
na região Nordeste como um todo.

A Polícia Rodoviária Federal possui três Unidades
Operacionais na Região Tocantina: Imperatriz, Açailândia e Porto Franco, onde diuturnamente policiais desempenham atividades de combate ao crime, ﬁscalização de trânsito, atendimento de acidentes, batedores de
cargas excedentes, rondas, auxílios a usuários da BR, entre tantas outras atribuições pertinentes ao serviço da
PRF.
Diante da situação de pandemia do novo coronavírus, os policiais rodoviários tem seguido protocolos de
segurança com intuito de evitar a contaminação do seu
efetivo, visto o trabalho policial ser atividade essencial à
sociedade.

Dentre as ações de prevenção à Covid-19, as três Unidades da PRF passaram por medidas de descontaminação, realizada pelo Corpo de Bombeiros, que utilizaram
a solução de Hipoclorito de Sódio para limpeza de áreas
externas, de uso comum.

CIGARROS

Polícia recupera carga
Renda mensal domiciliar per capita é de R$ 637 de R$ 2 milhões
POLÍCIA CIVIL

A POLÍCIA CIVIL VAI RESTITUIR OS BENS AOS PROPRIETÁRIOS
DA REDAÇÃO

A massa do rendimento mensal real, em 2019, foi de aproximadamente
R$ 2,9 bilhões no Maranhão, com variação percentual em relação a 2018
de 4,2%. No Brasil, a massa do rendimento foi de aproximadamente 213,4
bilhões, e apresentou variação em relação a 2018 de 6%.
O Índice de Gini – que mede a concentração de renda – para o rendimento de todos os trabalhos, no Maranhão, foi de 0,497 em 2019, enquanto, no Brasil, foi de 0,509. Percebe-se,
portanto, que o Maranhão, do ponto
de vista da renda proveniente do trabalho, tem uma distribuição mais
igualitária que a média Brasil.
O Maranhão continuava apresentando o menor rendimento mensal
real domiciliar per capita, dentre as
Unidades da Federação, em 2019: R$
637. Para Brasil, esse valor era de R$
1.406. Contudo, o estado vem acompanhando os ganhos reais da média
brasileira, sendo que, na passagem de
2012 (R$ 581 para Maranhão e R$

1.304 para Brasil) para 2019, o ganho
foi maior que a média Brasil: 9,6%
contra 7,8%, respectivamente.

35% recebem Bolsa Família

Em 2019, no Maranhão, 35,2% dos
domicílios receberam dinheiro do
programa social Bolsa Família. No
Nordeste, foram 27,6% dos domicílios
e, no Brasil, 13,5% dos domicílios.

O Maranhão é a UF com maior percentual de domicílios em que algum

morador recebe dinheiro do programa Bolsa Família. Esses 35,2% correspondem a 738.000 domicílios de um
total de 2.097.000 domicílios.
No estado, em 2019, o rendimento
médio mensal domiciliar per capita
nos domicílios em que algum morador era beneﬁciado pelo Bolsa Família
era 3 vezes menor que nos domicílios
em que não havia beneﬁciário. Essa
diferença, no Brasil, era de 4,7 vezes e,
no Nordeste, de quase 4 vezes.
No caso do Maranhão, mantêm-se,
de 2012 a 2015, regularidade na casa
dos 42% dos domicílios em que algum
morador recebia dinheiro do Bolsa
Família.
Observando-se os dados do Brasil,
percebe-se uma queda sucessiva ao
longo da série 2012-2019. Porém, entre 2012 e 2016, o percentual foi sempre mantido acima dos 14% e, desde
2017, vem-se reduzindo continuamente o percentual de domicílios que
recebem rendimento do programa
Bolsa Família.

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu, recuperou uma carga de cigarros avaliada em mais de R$ 2 milhões.
Segundo a polícia, após tomar conhecimento do desaparecimento de uma carreta de transporte na última
segunda-feira (4), foi inciada uma série de diligências
em busca do veículo assim como dos produtos transportados.

A carreta, que transportava cigarros foi localizada e
mais da metade da carga estava avaliada em mais de R$
2 milhões. Na ação, ninguém foi preso. De acordo com a
polícia, os bens serão restituídos aos proprietários e as
investigações do caso prosseguirão.
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Bolsonaro faz visita surpresa ao STF com empresários
e ministros para amenizar medidas restritivas nos estados
PÁG.7

Bolsonaro
inclui
construção
civil e
indústria em
atividades
essenciais

Seis estados
já têm colapso
na rede
privada de
UTIs, diz a
Confederação
de Saúde

PÁG.12

Reajuste
salarial de
profissionais
da Segurança,
Saúde e
Educação
será vetado

PÁG.4

Mais 44 novos
respiradores
chegam ao
Maranhão
para combate
ao novo
coronavírus

PÁG.7

PÁG.9

MESMO COM LOCKDOWN, ÁREAS
DE FEIRAS EM BAIRROS DA PERIFERIA
DE SÃO LUÍS SEGUEM MOVIMENTADAS
* Pessoas se aglomeram entre barracas, apesar da recomendação de distanciamento e de higienização, devido à Covid-19
DIVULGAÇÃO

FRANCISCO SILVA

A repórter Luciene Vieira, do Jornal Pequeno, percorreu áreas da periferia de São Luís, nessa quintafeira (7), para ver de perto como se comporta a população de bairros mais distantes do Centro da
cidade, após a decretação do lockdown. A jornalista constatou que praticamente nada mudou em

Prefeitura intensifica ações de limpeza de espaços
públicos de maior circulação durante lockdown
A Prefeitura de São
Luís está intensificando
a higienização de
espaços públicos de
grande circulação
durante o lockdown.
A ação integra um
pacote maior de
iniciativas da gestão
do prefeito Edivaldo
Holanda Junior
contra a pandemia do
novo coronavírus.
PÁG.9

BINÉ MORAIS

Nestes 10 dias do lockdown, está proibida a movimentação de veículos particulares nas ruas
e avenidas da região metropolitana, salvo para compra de alimentos, transporte de doentes
muitas feiras, como, por exemplo, da Cidade Operária, Liberdade e Coroadinho, onde verdadeiros
“formigueiros de gente” foram encontrados. Já do outro lado da cidade, a população colaborou com
a decisão judicial acatada pelo Governo do Estado. PÁG.5

Flávio Dino defende
reforma tributária
pós-crise da pandemia
para melhorar contas
públicas

“Precisamos dimensionar caminhos estratégicos para a retomada do crescimento econômico. Estamos
há anos nessa crise fiscal, com crescimento baixo,
endividamento alto, dificuldade na alavancagem de investimentos públicos e privados”, avaliou o governador Flávio Dino sobre a importância de pensar uma reforma tributária pós-coronavírus. PÁG.3

Agentes do Comitê Gestor da Limpeza Urbana fazem a
higienização em terminal de integração da capital

Toffoli propõe coordenação e
diálogo entre União, estados e
municípios contra coronavírus

YELLOW BLACK

Correios avança atendimentos
para entrega de remédios em
domicílio em todo o Brasil

PÁG.7

Cotação – Comercial C. R$ 5,8378| V. R$ 5,8399 – Turismo C. R$ 5,61 | V. R$ 6,08 – Euro C. R$ 6,3331 V. R$ 6,3357 – Libra C. R$ 7,2278 | V. R$ 7,2319 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 17:54 1:19 0,1 m | 1ª Preamar– 7:17 6,3 m | 2ª Baixamar – 13:45 -0,3 m | 2ª Preamar – 19:45 6,1 m |
Loteria – M ega-Sena – 2259 (07/05/2020) – 20-27-41-54-56-58 | Quina – 5263 (07/05/2020) – 04-12-26-79-80 | Dia de Sorte – 300 (07/05/2020) Mês: Novembro- 10-15-16-1724-25-31 Timemania – 1481 (07/05/2020) – PAYSANDU/PA – 06-20-24-33-48-61-79 | Dupla Sena – 2075 (07/05/2020) – 1º: 06-18-20-36-44-45 | 2º: 05-11-19-37-43-46
CYAN MAGENTA

DIVULGAÇÃO

A Feira da Cidade Operária segue com grande movimento; bairro ocupa o quarto lugar de
casos confirmados do novo coronavírus, com mais de 90 pessoas infectadas

PÁG.6

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

23° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

“As cadeias do hábito são, em geral, pouco
sólidas para serem sentidas, até que se
tornem fortes demais para serem partidas”.
(Samuel Johnson)

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

QUEM É O ALVO?

GIL MARANHÃO

O avanço da pandemia
causada pelo novo coronavírus
surpreendeu a população
mundial. O poderoso inimigo
invisível deveria ser o alvo,
sem distrações. Entretanto,
começa a assustar o jogo
político em plena pandemia.
Sob o manto da Justiça, um
perigoso conluio está à solta
em São Luís.
Ações judiciais aos montes
bombardeiam a única
Secretaria de Saúde que está
visivelmente fazendo algo.
Onde está a justiça para cobrar
dos 217 municípios recursos
enviados pelo Governo Federal
para combater o coronavírus?
Aliás, para cobrar qual reação
ao vírus que avança cada vez
mais para o interior?

A Câmara dos Deputados deve
votar, hoje, 8, projeto do deputado
federal Pedro Lucas Fernandes
que torna obrigatório o uso de
máscara de proteção em todo o
território nacional.
Ao projeto do parlamentar
maranhense foram apensados
outros nove propostas que
tratam do mesmo tema. A
obrigatoriedade valerá para ruas,
edifícios ou áreas de acesso
público, enquanto durarem as
medidas de emergência contra o
coronavírus. Medida semelhante
já foi determinada por governos
locais, mas, caso a proposta seja
aprovada, valerá para todo o
Brasil.
O descumprimento da medida
acarretará a responsabilização
civil, administrativa e penal
dos infratores, além de
responsabilidade administrativa
disciplinar no caso de servidor
público.

Iprev reforça medidas
para atendimento
durante lockdown
O Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do
Maranhão (Iprev) manterá o
trabalho e o atendimento aos
servidores durante o período
de lockdown (isolamento
obrigatório). A suspensão total
das atividades e serviços não
essenciais foi determinada pela
Justiça e regulamentada pelo
Governo do Estado, por meio
do Decreto nº 35.784, de 03 de
maio de 2020. Como envolvem
a concessão e o pagamento
de benefícios previdenciários
a aposentados e pensionistas,
as atividades do Iprev são
consideradas serviços essenciais à
população.
Além dos números de telefone,
o Iprev oferece à população
a modalidade de atendimento

por e-mail. A lista completa de
telefones e e-mails de atendimento
pode ser encontrada no site iprev.
ma.gov.br/contatos
O recebimento de documentos
oficiais também está sendo
feito de forma digital, pelo
e-mail gabinete@iprev.ma.gov.
br. O Iprev mantém ainda,uma
Central de Atendimento, acessível
aos servidores pelos números
(98) 4141-9801 e (98) 984430163. Tanto para os telefones
quanto para o e-mail, o horário de
atendimento é das 13h às 19h.
Enquanto durarem as restrições
de locomoção impostas pela
pandemia do novo coronavírus, as
solicitações de pensão por morte
também deverão ser feitas por
e-mail.

Duarte Jr propõe energia
gratuita a hospitais de
campanha
O deputado Duarte Jr
(Republicanos) anunciou, nesta
quinta-feira (7), indicação à
Equatorial Energia Maranhão,
sugerindo a isenção do pagamento
de energia elétrica para os
hospitais de campanha que estão
sendo instalados no Maranhão, em
São Luís e Açailândia.
Para o parlamentar, o apoio aos
hospitais de campanha deve ser
priorizado, já que representam
um grande esforço do governador
Flávio Dino, em parceria com a
iniciativa privada, no combate à
pandemia no Estado.
Duarte explica que a ideia surgiu
em diálogo com o presidente
da Equatorial, Augusto Dantas.
“Solicitei que adotassem essa

medida para uma contribuição
efetiva nesse momento difícil
que estamos vivendo. Sabemos
também que são necessários
muitos recursos para o
enfrentamento dessa grave crise
e, dessa forma, a concessionária
estará contribuindo para suavizar
gastos, gerando uma economia
de recursos que poderão ser
investidos, por exemplo,
na compra de EPIs para os
profissionais da saúde”, destacou.
Em Açailândia, o hospital de
campanha contará com 60 leitos,
sendo 53 de enfermaria e sete de
UTI. Já em São Luís, a estrutura
contará com 200 leitos, sendo 186
clínicos e mais 14 de UTI.

Associação do Recanto Turu e
Secretaria de Saúde realizam
vacinação para idosos hoje
Devido a pandemia do Covid-19,
onde as autoridades decretaram
o isolamento familiar para evitar
aglomeração e a dificuldade
de deslocamento da maioria
dos idosos da comunidade, a
Associação de Moradores do
Recanto Turu, em parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde
de São José de Ribamar, realizará
nesta sexta-feira (8), na Chácara
Zé Pequeno, a partir das 10h,
aplicação da vacina Influenza/
H1N1 para idosos.

Foram feitos 63 cadastros das
pessoas a serem vacinadas, no
entanto, serão disponibilizadas
160 doses da vacina. Uma equipe
formada por profissionais da
saúde irá atender a domicílio
aquelas pessoas que não tiverem
condições de se locomover até o
local de vacinação. A outra equipe
atenderá as pessoas na Chácara
Zé Pequeno. As vacinas são
destinadas exclusivamente para
os idosos.

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

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

99974-4522 / 98725-9606 / 98109-5310

MICHEL JESUS/ AGÊNCIA CÂMARA

Mais de 11,5 mil pessoas
fizeram testes de Covid-19 no
Maranhão. O número garantiu
a 9ª posição no ranking
nacional de número de testes
de Covid-19 feitos pelos
estados. Entre os estados do
Nordeste, o Maranhão ocupa
a quarta posição. O secretário
estadual da Saúde, Carlos
Lula, voltou a dizer que é hora
de “unir forças para salvar
vidas” no enfrentamento do
coronavírus.
Vale, a propósito, lembrar
duas medidas importantes:
o lockdown em quatro
municípios da Grande São Luís
(São Luís, Raposa, São José
de Ribamar e Paço do Lumiar)
continua até 14 de maio, bem
como a recomendação de
isolamento social para todo o
estado.

Câmara vota hoje projeto de Pedro Lucas
que obriga uso de máscara no Brasil todo

Pedro Lucas defende projeto de uso da máscara em todo o País
exemplo, o Código prevê pena de
reclusão, de 10 a 15 anos.
No entanto, o projeto destaca que
não será imposta prisão ao infrator
que assinar termo de compromisso
de comparecer aos atos do
processo e cumprir imediatamente
a obrigatoriedade de usar máscara.
Quando, excepcionalmente,
houver imposição de prisão ao
agente infrator - por exemplo, por
crimes mais grave ou concurso de
crimes -, as autoridades policiais
e judiciais tomarão providências
para que ele seja mantido em
estabelecimento ou cela separada
dos demais presos.

INFRAÇÃO
O infrator estará sujeito às sanções
previstas no Código Penal para as
condutas de infração de medida
sanitária - detenção de um mês
a um ano, além de multa -, e
desobediência a ordem legal de
funcionário público - detenção
de 15 dias a 6 meses e multa, se
o fato não constituir crime mais
grave. Para o crime de causar
epidemia, mediante a propagação
de germes patogênicos, por

AUMENTO DE PREÇO
Fernandes diz que o projeto
também chama atenção para quem
tentar aumentar arbitrariamente

os lucros ou elevar sem justa
causa os preços das máscaras
de proteção, considerando uma
“infração da ordem econômica”.
Essa mesma preocupação valerá
para álcool em gel, medicamentos,
vacinas, equipamentos e insumos
hospitalares ou laboratoriais. As
penas vão desde multa a proibição
de exercer o comércio.
A proposta do parlamentar
maranhense também autoriza o
emprego das forças de segurança
públicas, federais, estaduais e
municipais, bem como da Força
de Nacional de Segurança Pública
para apoiar as ações do Ministério
da Saúde e das secretarias de
Saúde estaduais e municipais
na prevenção e combate da
pandemia.

Desembargadores Ricardo Duailibe e
Cleones Cunha são reconhecidos com a
Medalha do Mérito Eleitoral do Amazonas
O Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (TRE-AM)
outorgou, por videoconferência,
a Medalha do Mérito
Eleitoral para autoridades,
personalidades e servidores que
prestaram relevantes serviços
à Justiça Eleitoral. Entre as
autoridades reconhecidas com
a Medalha, foram indicados os
desembargadores do Tribunal de
Justiça do Maranhão, Cleones
Carvalho Cunha e Ricardo Tadeu
Bugarin Duailibe.
Dado o planejamento que
antecedeu a pandemia causada
pelo coronavírus, tanto a outorga
quanto a entrega da comenda
estavam agendadas para o mês
de abril, sendo a solenidade para
entrega física adiada para data
posterior, diante do cenário atual.

AGRACIADOS
O desembargador Cleones
Carvalho Cunha, indicado para
receber a Medalha, já atuou
no cargo de corregedor-geral e
atualmente exerce o cargo de
presidente da Corte eleitoral no

O nosso abraço desta sextafeira vai para a jornalista
Danielle Vieira, da Intermídia
Comunicação, que inicia o fim
de semana celebrando nova idade
e recebe os cumprimentos pela
passagem da data. Parabéns e
sucesso!

• O Brasil segue maximizando
mortes e perdas econômicas.
Somos quase uma enciclopédia
de como fazer tudo errado (é
ÓBVIO que não pode liberar
porcaria nenhuma depois desta
quarentena esculhambada que
freou muito menos do que devia
a disseminação da Covid-19). @
FDantasEstado
• Putz. Bolsonaro fez live da
reunião com Toffoli sem avisar.
Qual o mais burro? O que
transmite sem avisar ou o que não
viu que era esse o objetivo? @
eliseuneto
Pagando para ver: Bolsonaro
diz que vai vetar possibilidade
de aumento de reajustes para
categorias de servidores e coloca
pressão no Congresso. Vale
lembrar: ele próprio mandou seu
líder proteger categorias que o
apoiam. @AFernandes
• Bem lembrado.CPFs morrendo:
e daí?CNPJs morrendo: reunião
urgente com Presidente do STF,
caminhada pela Esplanada,
Coletiva de Imprensa, Decretos
assinados. @horacioneiva
Pouca gente sabe, mas quando
um CNPJ morre ele vai para um
Paraíso Fiscal. @pqpmendigo
• Confesso que eu não fazia ideia
dessa dificuldade da Regina
Duarte para se comunicar. As
palavras são colocadas sem
convicção, o raciocínio é confuso,
as bobagens abundam. E, claro, há
o descontrole emocional.Pensando
bem, a secretária é a cara do
governo. @mvitorodrigues

Rarará
Os desembargadores Cleones Cunha e Ricardo Duailibe serão
condecorados pelo TRE do Amazonas
Maranhão, gestão que encerrará
no dia 16 de maio.
Para o desembargador Ricardo
Duailibe, sua indicação deuse em reconhecimento aos
serviços prestados nos cargos
de corregedor e presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, notadamente quando
presidiu as Eleições Gerais
de 2018. “Por participação
efetiva no COPTREL, Colégio
de Presidentes dos Tribunais

Eleitorais, que também me
outorgou sua maior condecoração
em 2019”, observou.
A Medalha do Mérito Eleitoral
destina-se a homenagear
personalidades e entidades que por
seus méritos e relevantes serviços
prestados à Justiça Eleitoral,
mereçam a especial distinção,
VISANDO o reconhecimento
público personalidades que
prestaram relevantes serviços à
Justiça Eleitoral.

Desembargador Lourival Serejo fala sobre
desafios e medidas no início de sua gestão
O presidente do Tribunal
de Justiça do Maranhão,
desembargador Lourival Serejo,
falou dos desafios de iniciar sua
gestão em meio a um momento
delicado, em razão da pandemia do
novo coronavírus. Ele afirmou que
o nível de produtividade alcançado
pela Justiça do Maranhão vem
garantindo respostas efetivas à
sociedade, graças ao uso das novas
tecnologias e ao comprometimento
de magistrados e servidores.

Abraço do Dia

Tuitaços

DIVULGAÇÃO

Jogo político começa a
assustar, em plena pandemia

P E Q U E N O

Lourival Serejo também anunciou
que, mesmo em meio à crise
gerada pela pandemia, os salários
continuarão sendo pagos em dia
e que, em casos de contaminação
de servidores pela Covid-19, o
Tribunal de Justiça garantirá o
adiantamento da primeira parcela
do 13º salário, cujo pedido deverá
ser feito até 10 de maio.
Como medida de prevenção ao
novo coronavírus, ele anunciou
a criação de um Gabinete

Emergencial em São Luís, na
sede do Tribunal de Justiça, para
atender as demandas de servidores
e magistrados, além da aquisição
de kits de saúde que serão
distribuídos no âmbito do Poder
Judiciário.
Para mais informações sobre o
atendimento emergencial em São
Luís, ligar para a Divisão Médica,
pelos telefones 31984383 e
31984382.
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Em tempos de coronavírus
Disseram que para ir às compras
bastava levar luvas e máscara.
Cambada de mentirosos!!!
As outras pessoas estavam
todasvestidas.
****************
Sabem-me dizer quando podemos
receber novamente pessoas em
casa???
A minha sogra está querendo
entrar na minha casa há 2 dias.
*****************
Esse vírus só pode ter sido criado
por uma mulher.
Conseguiu cancelar o futebol,
fechar os bares e manter os
maridos em casa.
*****************
Nunca vi uma merda MADE IN
CHINA durar tanto!!!
*****************
Esta é a primeira vez na História
que o original vem da CHINA e a
cópia de MILÃO.

Sobe/Desce
Sobe
O Maranhão recebeu mais 44
novos respiradores para a guerra
contra o coronavírus. Ao todo,
são 68 equipamentos que foram
liberados para o estado após
decisão do STF. A primeira
remessa, de 24 aparelhos de
ventilação, já havia desembarcado
no aeroporto de São Luís na
semana passada.

Desce
O Brasil tem quase 10% das
mortes diárias por Covid-19
registradas no mundo todo.
Situação só não é mais grave
do que nos EUA e no Reino
Unido, mostra relatório diário da
Organização Mundial de Saúde
(OMS).
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Mais 44 novos respiradores chegam
ao Maranhão para salvar vidas
Uma nova carga de respiradores
chegou ao Maranhão nessa quintafeira (7) para equipar UTIs em
diversos hospitais do Estado. São
44 aparelhos, essenciais para salvar
dias de pacientes com coronavírus.
O lote foi desembarcado no
aeroporto de São Luís no fim
da tarde. “Mais 44 respiradores
chegando para salvar vidas no
Maranhão. Esses são fruto de ação
judicial contra requisição feita
pelo governo federal. O Supremo
Tribunal Federal nos deu razão e
mandou entregar ao nosso Estado”,
disse o governador Flávio Dino.
No mês passado, o STF
determinou a entrega de 68
respiradores comprados pelo
Governo do Maranhão da Intermed
Equipamento Médico Hospitalar
Ltda.
Os respiradores já deveriam
ter sido entregues, mas foram
requisitados à empresa pelo
Ministério da Saúde. O Maranhão,
então, recorreu à Justiça e teve
vitória.
Dos 68 equipamentos, 24 já tinham
chegado na semana passada. E
agora veio o restante.
Além destes, o Maranhão comprou

ANA LAURA

Enfrentamento

Teleatendimento do
HU-Ufma ultrapassa a
marca de 500 atendimentos

DIVULGAÇÃO

Serviço possibilita ao usuário falar diretamente com profissionais de
saúde e tirar dúvidas sobre a Covid-19

Chegada de mais 44 respiradores ao aeroporto de São Luís
outros 187 respiradores no exterior,
em parceria com empresas que

atuam no Estado.
São, portanto, 255 respiradores que

chegaram ao Maranhão desde o
mês passado.

Prefeitura de São Luís intensifica ações de limpeza de
espaços públicos de maior circulação durante lockdown
Medidas que já vinham sendo executadas, foram reforçadas e integram um pacote maior de iniciativas
que estão sendo implementadas pela gestão do prefeito Edivaldo contra a pandemia do novo coronavírus
A Prefeitura de São Luís, por meio do Comitê
Gestor de Limpeza Urbana, está intensificando
a higienização de espaços públicos de grande
circulação durante o lockdown. A ação integra
um pacote maior de iniciativas que estão
sendo implementadas pela gestão do prefeito
Edivaldo Holanda Junior contra a pandemia
do novo coronavírus (Covid-19). As ações
estão sendo realizadas em pontos de ônibus,
terminais de integração do transporte urbano,
além de serviços de capina, roçagem, coleta
domiciliar. Nessa quinta-feira (7), os agentes
de limpeza realizaram a higienização na área
da feira da Cidade Operária e no Terminal do
São Cristóvão, entre outros locais.
Nos últimos dias, as equipes de limpeza da
Prefeitura realizaram higienização em diversos
espaços públicos da capital, como o Terminal
de Integração da Cohama/Vinhais, Mercado
da Vila Palmeira e Feira da Cidade Operária,
ação que se estenderá por diversos outros
logradouros nos próximos dias.
No caso dos pontos de ônibus, o Comitê
Gestor tem colocado em ação um
planejamento de limpeza e higienização em
vários pontos da cidade, durante a semana.
Nessa quinta-feira (7), as ações ocorreram nas
paradas próximas ao Hospital Nina Rodrigues
e no Hospital Centro Médico, no bairro Monte
Castelo. No bairro Filipinho/Sítio Leal, a
higienização foi programada para os pontos
próximos ao Centro de Atendimento Integral
à Saúde do Idoso (Caisi) e Centro de Ensino
Médio Filipinho.
As equipes de limpeza agiram também no
bairro do Anil, nas adjacências do Posto
de Saúde local. No Centro, as ações foram
localizadas na área do Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão I), Hospital
Universitário Presidente Dutra e Complexo
Hospitalar Materno Infantil do Maranhão. As
ações também foram estendidas para o ponto
próximo ao UDI Hospital, no bairro Jaracati.

BINÉ MORAIS

Agentes do Comitê Gestor da Limpeza Urbana fazem a higienização em terminal de integração da capital

LIMPEZA DE ROTINA
A Prefeitura vem mantendo, por se tratar de serviço
essencial à cidade, a rotina de serviços como coleta
de lixo, capina, roçagem e conservação em geral
dos espaços públicos da capital, que garantem
o asseio de logradouros e, consequentemente, a
saúde da população. Por isso, equipes de limpeza
também estão mobilizadas no trabalho de capina e
varrição em diversos espaços e avenidas da capital,
especialmente nos grandes corredores de tráfego,
como a Via Expressa e avenidas como Jerônimo
de Albuquerque, que percorre bairros como
Cohafuma, Vinhais, Cohama, Bequimão, Angelim
e Cohab; também ao longo da Avenida Kennedy
(Centro, e também a Avenida Jackson Lago, na
Península da Ponta d'Areia.

A coleta de lixo também foi uma das ações
que tiveram de ser intensificadas neste período,
possibilitando que as pessoas continuem
embalando seus resíduos e deixando-os nos
mesmos lugares de sempre, em dias e horários
habituais.
A Prefeitura enfatiza que no caso dos resíduos
gerados por pacientes em isolamento domiciliar ou
por quem lhe presta assistência, em caso suspeito
ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19), devem redobrar a atenção na hora
de acondicionar os resíduos para coleta. Estes
devem ser separados, colocados em sacos de lixo
resistentes e descartáveis, fechados com lacre ou nó
e não ocupar mais que 2/3 de sua capacidade, além
de, posteriormente, será colocado em um segundo
saco.

Município de São Luís deve informar sobre
condições de acessibilidade de Cras e Creas
O juiz Douglas de Melo Martins determinou a
intimação do Município de São Luís para que
informe, no prazo de 60 dias, sobre a realização
de obras de adaptações de acessibilidade nas
sedes dos Centros de Referência de Assistência
Social (Cras) e dos Centros de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas)
de São Luís, para pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
As informações requeridas são referentes às
condições de acessibilidade das sedes das
sedes do Cras nos bairros do Anil, Estiva,
Cidade Olímpica, João de Deus, Maracanã,

São Francisco, São Raimundo e Vila Nova.
E das sedes do Creas no Bacanga, Centro e
Renascença.
O despacho judicial foi emitido nos autos da
Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público estadual nos autos da Ação Civil
Pública, no sentido de que o poder púbico
municipal providencie as condições de
acessibilidade das sedes dos Cras e Creas para
o público usuário, tendo em vista ter corrido o
prazo de um ano, desde a juntada das últimas
informações prestadas ao processo que corre
na Vara de Interesses Difusos e Coletivos da

capital, da qual o juiz é titular.

LEI
Conforme a Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida,
a construção, ampliação ou reforma de
edifícios públicos ou privados destinados ao
uso coletivo deverão ser executadas de modo
que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Com apenas sete dias de
funcionamento, o Serviço de
Teleatendimento do Hospital
Universitário da Ufma (HU-Ufma)
em parceira da Universidade
Federal do Maranhão (Ufma) e
da Secretaria Municipal de Saúde
(Semus), já ultrapassa a marca de
mais de 500 atendimentos, sendo
que desses só 24 pessoas foram
encaminhadas para as UPAs. O
que representa um desafogamento
dos serviços de saúde de mais de
450 pessoas e o grande êxito do
novo serviço.
Disponível para a população
desde a quarta-feira, 29, o
Teleatendimento tem o objetivo
de levar orientações seguras para
a população sobre os sintomas da
Covid-19, bem com informações
atualizadas sobre o cenário da
Saúde Pública na capital de São
Luís, sem que o usuário necessite
sair de casa.
A estudante de filosofia da Ufma,
Susana Coimbra, 27, foi uma das
primeiras a utilizar o serviço e
usou sua rede social para elogiar
o atendimento. “Meus parabéns!
Graças ao teleatendimento pude
ter mais clareza de que estava com
os sintomas do coronavírus. Pude
começar o tratamento e agora
estou me recuperando”.
O serviço dispõe de uma equipe
formada por alunos voluntários do
curso de Medicina da Ufma, que
se encontram nos últimos anos
de graduação, e que dão suporte
a ferramenta tirando dúvidas dos
usuários. Os membros da equipe
foram devidamente treinados
para prestar a assistência e são
coordenados por médicos da
Semus e do Hospital Universitário
da Ufma, com o intuito de
diminuir a demanda de pessoas
nos hospitais e fazer com que
dúvidas sobre diagnóstico,
cuidados básicos, isolamento e
tratamento sejam reduzidas.
Larissa Moreira, 25, que está
cursando o décimo primeiro
período do curso de medicina,
é uma das voluntárias e se
prontificou a participar da
ação no mesmo dia em que foi
informada dessa possibilidade pela

Universidade. “Foi uma forma
que eu encontrei de poder usar o
conhecimento que a gente já tem
para ajudar a sociedade. Esse é um
momento que todo mundo precisa
ajudar e estamos aqui contribuindo
com os teleatendimentos”.
O médico anestesiologista e
coordenador do Teleatendimento,
Giovanne Oliveira, destaca a
importância desse atendimento.
“Diante do iminente colapso
dos sistemas de saúde, público e
privado, oferecer à população, um
seguimento clínico domiciliar, é
de primordial relevância. A Ufma
está exercendo sua capacidade de
extensão universitária; o HUUfma, juntamente com a SEMUS,
estão dando suporte à atenção
primária de saúde, num momento
de exceção, como é este de
pandemia”.
A sala do Teleatendimento
funciona na Unidade Materno
Infantil, com dinâmica de
revezamento entre profissionais
para oferecer o serviço de segunda
a sexta, das 08h às 18h. Os
usuários podem falar diretamente
com a equipe de saúde pelo
telefone 2109-5597.
O secretário de Saúde de São Luís,
Lula Fylho, disse que a ferramenta
cria mais comodidade e amplia a
rede de atendimento. “Por meio
de uma parceria com o Hospital
Universitário, a gestão do prefeito
Edivaldo entrega mais este
serviço importante à população,
que agiliza e facilita o acesso
dos cidadãos ao atendimento de
sintomas gripais e, dependendo do
diagnóstico, acelera o processo de
cura destes sinais”, afirmou.
Para Joyce Santos Lages,
superintendente do HU-Ufma,
essa medida foi bastante acertada.
“Fico muito feliz em saber
que estamos ajudando a não
sobrecarregar a rede saúde neste
momento tão difícil. Com muito
esforço implementamos medidas e
atitudes com o objetivo de mudar
o cenário caótico que era esperado
diante da pandemia, e tudo isso
é possível graças ao empenho e
dedicação do voluntariado e das
Instituições parceiras”.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto
Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em locação de máquina pesada em regime de horas, para atender as
necessidades do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias – MA.
ORGÃO SOLICITANTE: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias
– MA.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 21/05/2020.
HORÁRIO: 08h:00min (OTIO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N,
Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no
horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).
Caxias - MA, 06 de maio de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação
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Prefeitura de Codó tem 48h
para suspender atividades
não essenciais no município
Uma decisão, proferida pela
1ª Vara da Comarca de Codó,
suspende decreto municipal
que autorizou o funcionamento
de serviços não essenciais na
véspera e durante o feriado
Dia das Mães. A determinação,
de caráter liminar, é dessa
quarta-feira (6) e o prazo para
cumprimento passa a valer a
partir da intimação. A Prefeitura
tem até 48h para adotar as
medidas e garantir a suspensão
dessas atividades.
Na decisão, juiz Marco André
Tavares Teixeira, titular da
unidade, atendeu a um pedido
da Promotoria local, nos autos
da Ação Civil Pública Cível nº.
0801870-91.2020.8.10.0034,
justificando que a continuidade
nas medidas de isolamento é
necessária ao enfrentamento da
pandemia de Covid-19.
O magistrado reforça na
decisão que “o dano a ser
gerado pelo deferimento da
tutela de urgência pretendida,
que implica na restrição ao
funcionamento de serviço não

essencial em véspera de data
comemorativa, produz menos
consequências maléficas do que
o dano que poderia ser criado a
partir da abertura do serviço no
presente momento”.
A medida de urgência leva em
consideração a possibilidade do
aumento do fluxo de pessoas
em espaços comerciais não
essenciais, no período de 6 a 11
de maio, em razão da vigência
do decreto. Esse aumento
poderia causar aglomeração
e facilitar o contágio da
Covid-19, ocasionando colapso
no sistema de saúde local.
Assim, a fundamentação da
medida leva em conta, também,
a fragilidade do sistema de
saúde na cidade, que não dispõe
de leitos de UTI e respiradores
e que, em caso de necessidade,
os pacientes terão que recorrer a
município vizinhos, a exemplo
de Coroatá.
A multa diária em caso de
descumprimento da ordem é de
R$ 10 mil.

Diretoria das Promotorias de Justiça
de Imperatriz se reúne virtualmente
com novo Comando da PM
O Ministério Público do
Maranhão se reuniu, de forma
virtual, na terça, 5, com os
novos comandantes da Polícia
Militar da Região Tocantina. A
reunião foi marcada pelo diretor
das Promotorias de Justiça de
Imperatriz, Domingos Eduardo da
Silva e contou com a participação
dos promotores de justiça
criminais, Raquel Chaves Duarte
Sales, e Carlos Róstão, além da
titular da Promotoria de Justiça na
Defesa da Mulher, Alline Matos
Pires.
Os novos comandantes são
Tenente Coronel Raimundo
Andrade de Aguiar , responsável
pela área três e os comandantes
do 3º e 14º Batalhão de Polícia
Militar, Tenente Coronel Jorge

Antônio de Araújo Júnior e
Tenente Coronel Marcelo
Carvalho, respectivamente.
O diretor das Promotorias,
Domingos Eduardo, desejou boasvindas aos novos comandantes e
colocou o MPMA à disposição
para encontros virtuais, e
futuramente presenciais, a fim
de definir ações de segurança na
região.
Na oportunidade, cobrou-se
ações referentes à Patrulha
Maria da Penha, relacionada à
Promotoria da Mulher; na área de
investigação criminal, relacionada
à Central de Inquéritos; e com
relação às execuções penais, no
caso das prisões domiciliares e
das escoltas armadas nas visitas
institucionais aos presídios.

2ª Vara de Vitorino Freire destina
quase R$ 30 mil para combate à
pandemia Covid-19
A 2ª Vara da Comarca de Vitorino
Freire determinou ao Banco do
Brasil, a transferência eletrônica
do valor de R$ 27.439,78 da
conta judicial do órgão, com
os rendimentos que houver,
ao Fundo Estadual de Saúde,
para que sejam aplicados pelo
Governo do Estado no combate
à Covid-19. Os recursos são
oriundos do cumprimento de
pena de prestação pecuniária,
transação penal e suspensão
condicional do processo, e devem
ser utilizados para aquisição de
materiais e equipamentos médicos
necessários ao combate da
pandemia.
O alvará judicial de transferência
eletrônica dos recursos foi
assinado pela juíza titular da
unidade judicial, Josane Araújo
Farias Braga, nesta quarta-feira,
6. A magistrada considerou, para

edição da medida, a PortariaConjunta Nº 14/2020 (artigo
10) do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) e Corregedoria
Geral da Justiça (CGJMA), que
trata das medidas temporárias
de prevenção ao contágio pelo
Coronavírus no Poder Judiciário
do Maranhão.
“Ontem mesmo ligamos para o
senhor secretário de Saúde, Carlos
Lula, informando sobre envio
de Ofício e transferência dos
valores, dinheiro que representa
uma pequena parcela da grande
contribuição e esforço que todo o
Poder Judiciário maranhense está
fazendo para ajudar no combate a
essa grave crise sanitária, e com
o objetivo primordial de salvar
vidas”, pontuou a magistrada.
O secretário Lula agradeceu a
iniciativa em nome do governador
do Estado, Flávio Dino.

Governo faz seleção para
contratar profissionais da saúde
para Lago da Pedra e Santa Luzia
DIVULGAÇÃO

O governo do Maranhão lançou dois editais
para seletivo simplificado de profissionais da
saúde que irão trabalhar em hospitais referência
no tratamento da Covid-19 nos municípios de
Lago da Pedra e Santa Luzia do Paruá. Em
ambos os editais são oferecidas vagas para
cargos de nível fundamental, médio e superior.
As inscrições começaram nessa quinta-feira (7).
“Esta é mais uma das ações que o Governo vem
realizando para garantir, além da infraestrutura,
o contingente necessário de profissionais da
saúde qualificados para trabalhar nos novos
leitos que estamos abrindo em todo o estado”,
disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula.
Os profissionais que desejam atuar nos
Hospitais Regionais de Lago da Pedra e de
Santa Luzia do Paruá têm até às 23h59 desta
sexta-feira (8) para efetuar suas inscrições
através do site da Secretaria de Estado da
Saúde (SES): www.saude.ma.gov.br. De acordo
com os editais, os resultados dos seletivos
simplificados serão publicados no próximo
sábado (9).
Também estão abertas até esta sexta-feira (8)
as inscrições para profissionais que atuarão
no Hospital de Campanha que está sendo
montado em parceria com a Vale no município
de Açailândia. Os processos seletivos
simplificados terão validade de até o término da
vigência do estado de calamidade determinado
pelo Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de
março de 2020, a contar da data da publicação
do resultado.

OBRAS
Em Lago da Pedra, as obras de construção
do Hospital Regional estão cada vez mais
próximas de serem finalizadas. O espaço, que
está sendo construído pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES), terá 52 leitos distribuídos entre

Profissionais da saúde irão trabalhar em hospitais referência no tratamento da Covid-19
enfermaria e UTI.
Já a reforma do Hospital Regional Francisca
Melo, em Santa Luzia do Paruá, é resultado
de uma parceria entre as secretarias de Estado
da Saúde (SES) e de Infraestrutura (Sinfra). O
hospital, que tem previsão para ser entregue
no final de maio, está sendo inteiramente
reformado e, após concluído, terá 67 leitos. Do
total de leitos da unidade, 38 serão exclusivos

para o atendimento às pessoas infectadas pela
Covid-19.
Já no Hospital de Campanha de Açailândia,
serão 60 leitos, sendo 53 de enfermaria e
sete para UTI. O hospital contará com o
apoio de duas ambulâncias de plantão, ambas
equipadas com estrutura de UTI. Cerca de 217
profissionais deverão trabalhar no local, entre
equipe multiprofissional e médica.

Açailândia

Município e Estado são condenados a regularizar
atendimento a pacientes de hemodiálise
Em resposta a pedido do Ministério Público
do Maranhão (MPMA), o Poder Judiciário
condenou, em 30 de abril, o Município
de Açailândia e o Estado do Maranhão a
regularizarem o atendimento aos pacientes na
Clínica de Nefrologia da cidade, fornecendolhes os devidos exames e medicações. O
estabelecimento de saúde presta o serviço de
hemodiálise no município.
A sentença, proferida pelo juiz Danilo
Herculano Dias, atende às solicitações feitas
pela titular da Promotoria de Justiça de Defesa
da Saúde da comarca, Glauce Mara Lima
Malheiros.
Os pedidos constam de Ação Civil Pública
de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência, ajuizada em 28 de
agosto de 2019.

ACP
Em maio de 2019, pacientes que fazem
tratamento de hemodiálise no município

relataram diversas deficiências na rede
pública de saúde, incluindo a ausência
de medicamentos e a falta de resposta
da Secretaria de Saúde de Açailândia às
reivindicações feitas pelos denunciantes.
As denúncias motivaram o MPMA a
encaminhar, em junho daquele ano, uma
Recomendação ao Município para sanar a
questão. Em resposta, a Secretaria Municipal
de Saúde informou que tinha havido problemas
com o contrato, mas o fornecimento das
medicações já estava regularizado.
“Solicitamos informações à Clínica de
Nefrologia, que presta o serviço de hemodiálise
em Açailândia, e foi encaminhada a relação de
medicamentos prescritos aos pacientes”, conta
a promotora de justiça.
Em seguida, o MPMA realizou inspeção para
verificar o atendimento e obter informações
sobre a regularização do fornecimento de
medicamentos e também sobre a realização

de exames. Além disso, foram informadas a
quantidade de pacientes e a disponibilidade
completa do tratamento a estes.
Durante a vistoria, a maioria dos pacientes
informou que os medicamentos não estavam
sendo fornecidos e que alguns exames não
eram realizados.
“É possível perceber que os requeridos não
vêm atuando a contento na prestação do
serviço público de saúde. Operam de forma
ineficiente, quando o assunto é o atendimento
de pacientes dependentes da rede nefrológica
neste município”, enfatizou a promotora de
justiça, na ACP.

MULTA
A multa por descumprimento estipulada é R$ 1
mil diários, a serem pagos conjuntamente pelo
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e
pelo secretário municipal de Saúde, Linderval
Sousa, até o limite de 60 dias.

Miranda do Norte
Determinada suspensão de licitação de serviços de engenharia
A pedido do Ministério Público do Maranhão,
a Justiça determinou, em 5 de maio, em caráter
liminar, a imediata suspensão do procedimento
licitatório do Município de Miranda do Norte
para a contratação de empresa de engenharia para
elaboração de projetos referentes à implantação
de sistema de abastecimento de água. A licitação
estava marcada para ser realizada nesta quartafeira, 6, e o valor estimado do contrato é de R$ 500
mil.
A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo promotor de
justiça André Charles Alcântara Martins Oliveira,

respondendo pela Comarca de Itapecuru-Mirim, da
qual Miranda do Norte é termo judiciário. Assinou
a decisão a juíza Kalina Alencar Cunha Feitosa.
Em caso de descumprimento, foi estabelecida pena
de multa diária de R$ 5 mil.

IRREGULARIDADES
Após realizar a leitura do edital do certame, o
promotor de justiça constatou a inexistência de
quantitativos relacionados à delimitação do objeto
da licitação. No Termo de Referência do projeto de
engenharia não é possível constatar se o documento

vai ser elaborado para uma rua, para um bairro,
para toda a cidade ou mesmo para o território total
do município.
O representante do MPMA também afirmou
que não consta no Sistema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratação Pública (Sacop), do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
qualquer informação a respeito da realização da
referida licitação pelo Município de Miranda do
Norte. A ausência deste dado descumpre princípio
da Constituição Federal e diversos dispositivos
legais.
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Mesmo com lockdown, áreas de feiras em
bairros da periferia seguem movimentadas
Pessoas se aglomeram entre barracas, apesar da recomendação
de distanciamento e de higienização, devido à Covid-19
FOTOS: FRANCISCO SILVA

LUCIENE VIEIRA

As feiras da Cidade Operária,
Liberdade e Coroadinho
(bairros da periferia de São
Luís) costumavam ser bastante
movimentadas, diariamente.
Neste sentido, o que mudou
nelas, com o isolamento social; e,
posteriormente, com o lockdown?
Nada. Nessa quinta-feira (7),
verdadeiros “formigueiros”,
nesses locais, foram registrados
pelo Jornal Pequeno. Já no
trânsito da capital maranhense,
um relatório divulgado pela
Prefeiturainformou que, na terçafeira (5), primeiro dia do bloqueio
total, teria havido uma redução
de 60% de carros e motocicletas
nas ruas, com maior diminuição
nos dias seguintes. No entanto,
pelo que é possível perceber em
algumas avenidas e ruas de São
Luís, fica a sensação insatisfatória
de que o confinamento, com um
grau acima do isolamento social,
não é tão drástico.
Durante o lockdown, a circulação
de pessoas deveria estar limitada,
e aglomerações proibidas.
Entretanto, o resumo das feiras
populares de São Luís, instaladas
nos bairros periféricos, é: lotadas,
pessoas utilizando máscaras,
mas que não respeitam o
distanciamento social. As feiras
sempre representaram espaços
onde faltam higiene e qualidade
de produtos. Mas, mesmo diante
de uma enfermidade epidêmica
amplamente disseminada, há
simplesmente quem ignora
cuidados de insalubridade e
contágio do novo coronavírus.
Enquanto isso, no Maranhão,
existem 5.389 casos de Covid-19,
1.439 recuperados e pouco mais
de 300 mortos. Os números são
do boletim de quarta-feira (6),
da Secretaria Estadual da Saúde
(SES).
Desde o primeiro dia do
lockdown (terça-feira, 5), a
imprensa tem mostrado as
aglomerações na feira da Cidade
Operária, localizada na Avenida
Este. Com as reportagens, órgãos
municipais, como a Blitz Urbana
e a Secretaria de Agricultura,
Pesca e Abastecimento (Semapa),
finalmente teriam fechado lojas
de serviços não essenciais, que
permaneciam abertas durante a
quarentena, na Cidade Operária,
que ocupa o quarto lugar entre os
bairros com casos confirmados do
novo coronavírus, com mais de
90 pessoas infectadas.

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

“Estou adorando estar aqui”
Regina Duarte, secretária de Cultura, liquidando as fofocas sobre sua
saída do cargo

Área de inteligência crê em
possível fuga de Lula
A perspectiva de o ex-presidente Lula sair da prisão apenas aos 80 anos, após
cumprir um sexto da pena, ligou o sinal de alerta de órgãos de inteligência,
que desconfiam de possível fuga do condenado por corrupção e lavagem
de dinheiro. Lula admitiu em entrevistas haver recusado vários acenos para
fugir, antes de ser preso em Curitiba. Se fugir, o petista só não será deportado
caso escolha um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. Ele já
visitou oito desses países.

Exílio dourado

Nem pensar

São da África a maioria dos
países sem acordo de extradição.
Lula prefere o exílio dourado na
Europa, claro, mas seria preso
sem demora.

Apesar do discurso simpático
a ditaduras, Lula já segredou
a amigos próximos que jamais
viveria em países como Cuba ou
Venezuela.

Lista de procurados
Fugitivos da Justiça logo são
inscritos na lista de procurados
da Interpol e de outras polícias
de alcance internacional.
Feira da Cidade Operária segue com grande movimento; bairro ocupa o quarto lugar de casos confirmados
do novo coronavírus, com mais de 90 pessoas infectadas

REMANEJO DE 50
FEIRANTES
Na manhã de ontem, um agente
de trânsito na Avenida Este
da Cidade Operária, foi quem
informou ao Jornal Pequeno
que a Prefeitura de São Luís
estava instalando tendas
provisórias, em uma área atrás
do hortomercado do bairro.
Encostado na barraca de bananas
de um senhor identificado como
Antônio Gomes, o funcionário
da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte (SMTT)
disse que o feirante poderia
dar mais informações. Porém,
Antônio mostrou-se alheio ao
remanejamento. Já na área em que
uma das tendas já estava montada,
operários da prefeitura disseram
que a estrutura comportará apenas
50 trabalhadores da feira.
Dentro do hortomercado, o
movimento era bem diferente
ao da feira de rua. Na estrutura
coberta e que comercializa
carnes, peixes, legumes e
verduras, alguns boxes tinham
fitas isolantes para evitar
aglomerações, e os donos
desses estabelecimentos além de
máscaras, utilizavam luvas.
FEIRAS DO
COROADINHO E
LIBERDADE
Também na manhã de ontem,

a feira do bairro Coroadinho
amanheceu bastante
movimentada. Com corredores
lotados, era difícil caminhar por
eles sem se encostar nas outras
pessoas. Mesmo que todos
estivessem de máscaras, a questão
primordial é se realmente se faz
necessário ir às feiras todos os
dias, deixando-as aglomeradas.
“Eu já não saio de casa para nada,
vir ao mercado comprar cheiroverde fresquinho é uma distração.
No fim de semana, pode ser que
eu prepare pratos com frutos do
mar, e eu não gosto de congelar
camarão, compro-o fresco para
prepará-lo no mesmo dia. Se eu
decidir por este cardápio, vou
voltar à feira neste sábado, ou
neste domingo”, disse a dona de
casa Lourdes Maria Freitas, de
52 anos.
O alto movimento da feira
do Coroadinho se repetiu na
Avenida Gregório de Matos
da Liberdade, onde ficam as
barracas de venda de alimentos
ao ar livre. Um pouco de controle
somente pode ser visto dentro
do Mercado da Liberdade, que
é um espaço administrado pela
Prefeitura, com a presença de
fiscais responsáveis por manterem
a ordem, evitando inclusive o
acesso de pessoas sem máscara ao
local. No mercado, sequer podem
ser feitas as refeições, o café com

cuscuz comprado em algum dos
quiosques deve ser consumido
fora, diminuindo o tempo de
permanência das pessoas no
espaço.
TRÂNSITO
Nos dez dias do lockdown, está
proibida a movimentação de
veículos particulares nas ruas e
avenidas da região metropolitana,
salvo para compra de alimentos,
transporte de doentes ou serviços
de segurança.
Por volta do meio-dia de ontem,
em entrevista à imprensa, o
prefeito Edivaldo Holanda Júnior
informou que, devido às medidas
restritivas adotadas a partir da
vigência do lockdown, São Luís
já registrou redução de 84% de
passageiros nos ônibus coletivos
da capital. Isto, segundo o
prefeito, significa que o transporte
público ainda estaria circulando
com 70 mil pessoas.
Em relação à circulação de
veículos particulares na cidade,
Edivaldo Holanda Júnior
informou que, nesses primeiros
dias de lockdown, já houve
redução de 60% dos carros e
motocicletas, nas vias públicas. E
que, somente na manhã de ontem,
havia apenas 29 mil veículos em
circulação, sendo que o número
seria muito superior a este, em
dias sem bloqueio total.

Risco admitido
Em 2018, o MPF alertou para
o risco de fuga de Lulae o juiz
federal Ricardo Leite vetou uma
viagem dele à Etiópia, país sem
acordo.

Moro também é investigado, mas escolhe
provas
O presidente Bolsonaro tem sido criticado por querer entregar apenas trechos da
reunião ministerial. A alegação é que, como investigado, ele não pode “editar”
o conteúdo das provas. Mas os mesmos críticos calam quanto ao fato de Sérgio
Moro, também investigadono inquérito, haver liberado acesso à Polícia Federal
apenas de trechos de conversas suas com o presidente,alegando “privacidade”ou
que as teria “apagado”.

Visto com maus olhos
A AGU sustenta que a reunião
tratou de temas sensíveis inclusive
de segurança nacional, que nada
tem a ver com a investigação em
curso.

Visto com bons olhos
Moro pediu que o STF exija a
íntegra do vídeo da reunião, mas
não vê problemas em disponibilizar
apenas a versão editada das
conversas.

Grande semelhança
Outro caso famoso, em que
investigados forneceram provas
editadas à Justiça, foi da JBS. Com
o esquema desmascarado, foram
condenados.

Relações perigosas
Às voltas com seu impeachment
iminente e alvo de processo no
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) por compra superfaturada
de respiradores, o governador do
Amazonas, Wilson Lima, circulou
em Brasília com um Alessandro
Bronze, lobista que teria “grande
influência” nos tribunais.

Hora de reduzir isso aí
As sessões virtuais tornaram
mais produtivas as decisões da

Câmara, mas servem também para
demonstrar que não há necessidade
de tantos parlamentares, tampouco
do exército de assessores que
pagamos.

Anotem os nomes
Achando pouco a presepada
que jogou o peso da crise nas
costas dos trabalhadores e
empreendedores do setor privado,
dispensando o setor público de
qualquer sacrifício, o deputado
Rodrigo Maia fez discurso
entregando todos que o “ajudaram”
no orçamento de guerra. Bem feito.

Campanha inútil
O vice-presidente do Sindivarejista,
Sebastião Abritta, faz campanha
pedindo apoio de entidades do
setor produtivo para assumir a
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. O governador Ibaneis
Rocha até tem planos para a
secretaria, mas neles Abritta não
está incluído.

Inconformismo
Coleguinhas que entrevistam
a secretária de Cultura, Regina
Duarte, mal escondem o
inconformismo com sua decisão
de permanecer no cargo. Deveriam
estar envergonhados por haverem
endossado fakenews.

Justiceiros indóceis
Previsão do ministro Alexandre Belmonte, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), até parece uma praga. Para ele, haverá uma “enxurrada
de ações” contra os acordos de redução de salários, na pandemia.

Sem máscara, sem carona
O Uber avisou que nas cidades onde o uso de máscaras é obrigatório,
a viagem pode ser cancelada caso o cliente não use a proteção. Faltou
dizer como deve agir o cliente diante do motorista que não use máscara.

Sem peixe pequeno
Apenas agora, após pedido da Advocacia-Geral da União, a Justiça
bloqueou de R$312 mil de uma ex-servidora do INSS que em 2014
concedeu fraudulentamente aposentadoria à mãe de um ex-namorado.

Pensando bem...
Nas feiras da Liberdade e do Coroadinho, a movimentação de pessoas também era intensa na manhã dessa quinta-feira (7)

...entre políticos, só se assume a responsabilidade em caso de sucesso.

PODER SEM PUDOR
NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.

O desprevenido
Ainda em 1960, nos tempos áureos do Palácio
Tiradentes, o deputado José Maria de Alkmin
estava num corredor conversando com o
jornalista Murilo Melo Filho quando de ambos se acercou um mineiro:
“Dr. Alkmin, minha mulher está grávida há nove meses. O nosso filho
vai nascer a qualquer momento. E eu estou desprevenido porque não
tenho um cruzeiro para o enxoval.” E Alkmin, rápido: “Meu filho, se
você, que teve nove meses para preparar-se, será pego desprevenido,
imagine eu, que somente agora estou sendo apanhado e inteiramente de
surpresa...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br
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Preso suspeito de participação em
morte de auxiliar penitenciário na Cohab
DIVULGÇÃO

AIDÊ ROCHA

Foi preso, nessa quinta-feira (7),
em cumprimento a mandado de
prisão temporária, um homem
suspeito de participar do
homicídio do auxiliar penitenciário
Carlos Augusto Coreia, de 44
anos. O crime ocorreu em janeiro
deste ano, no bairro da Cohab, em
São Luís.
A vítima, que era lotada
na Unidade Prisional de
Ressocialização São Luís 5
(UPSL5), no Complexo de
Pedrinhas, estava em uma parada
de ônibus, localizada em frente
à agência do Banco do Brasil,
quando foi atingida com cinco
tiros nas costas, efetuados por dois
homens em uma moto.
Os disparos acertaram a região da

Filho é detido após
ameaçar matar a
própria mãe em
Colinas
A Polícia Civil prendeu, nessa
quinta-feira (7), um filho que
ameaçou matar a sua própria
mãe, na cidade de Colinas. O
crime ocorreu na casa da família,
localizada no bairro Serrinha.
De acordo com informações da
polícia, foi a própria vítima quem
denunciou o suspeito na delegacia.
Na ocasião, a mulher contou que
o filho tinha ameaçado cortar o
pescoço dela, tendo inclusive
pegado uma faca, mas acabou
desarmado por um irmão.
Após tomar conhecimento do caso,
a equipe de policiais civis saiu em
diligência e conseguiu prender o
suspeito em via pública.
O homem, que não teve o nome
divulgado, conforme a polícia,
em 2019, foi preso em flagrante
por ter ferido o pai com golpes de
facão. Ele estava sido liberado do
presídio há três meses.
Após ser autuado em flagrante,
o suspeito foi encaminhado à
Unidade Prisional de Colina, onde
ficará à disposição da Justiça. Em
razão da prática de vários crimes
no ambiente doméstico, colocando
em risco a vida de familiares, não
foi arbitrada fiança pela autoridade
policial. (AR)

Cumprido mandado
de prisão contra
envolvido em roubo
a banco em Turiaçu
Nessa quinta-feira (7), a Polícia
Civil, por meio do Departamento
de Combate à Roubos a
Instituições Financeiras da
Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
cumpriu mandado de prisão
preventiva contra um homem
envolvido no roubo da agência
do Banco Bradesco da cidade
de Turiaçu. O crime ocorreu em
dezembro do ano passado.
Na ocasião, além de destruir e
roubar a agência bancária, o grupo
responsável pela ação criminosa
também atacou um posto da
Polícia Militar e uma viatura.
O suspeito preso ontem (7), após
o mandado expedido pela 1°
Vara Criminal da Comarca de
São Luís, já estava custodiado
na Penitenciária de Teresina.
Conforme a polícia, ele é
acostumado a praticar esse tipo
de crime, mas foi capturado
recentemente por tráfico de drogas
e na posse de fuzis calibres ponto
50 e ponto 762.(AR)

O auxiliar penitenciário Carlos Augusto foi morto a tiros, na Cohab,
em janeiro deste ano

clavícula, braço e coxa esquerdos
de Carlos, que chegou a ser levado
aoHospital Dr. Clementino Moura
(Socorrão II), onde foi submetido
a uma cirurgia, mas faleceu
durante o procedimento.
Segundo informações da polícia,
na manhã de ontem (7), policiais
militares abordaram o preso,
que não teve o nome divulgado,
e o levaram à Delegacia de
Homicídios da Área Norte. Após
os procedimentos necessários,
ele encaminhado ao sistema
penitenciário, onde ficará à
disposição da justiça.
Vale lembrar que o outro
envolvido na morte do auxiliar
penitenciário foi capturado no
mesmo dia do crime pela polícia.
João Victor Matos Cutrim foi
preso no bairro Vicente Fialho.

Duas pessoas são assassinadas a tiros
na noite de quarta-feira em Imperatriz
FOTOS: DIVULGAÇÃO

da Silva, conhecido como ‘Roger’,
de 26 anos, que foi atingido com
vários tiros no bairro da Caema.
Conforme os policiais, o homem
não tinha passagens pela polícia.
Ele também foi levado ao hospital,
mas não resistiu.
Ambos os casos estão sendo
investigados pela Delegacia de
Homicídio e Proteção à Pessoa
(DHPP) de Imperatriz. Até o
momento ninguém foi preso nem
identificado.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
João Francisco e “Roger” foram assassinados na noite de quarta, em
Imperatriz
A noite de quarta-feira (6) foi
marcada por registros deviolência
em Imperatriz. A cidade
contabilizouduas mortes por armas
de fogo e, ainda, uma tentativa de
homicídio.
O primeiro caso correu na Rua
Bom Jesus, no bairro Santa Rita, e
vitimou João Francisco Bandeira
Neto, de 58 anos. Segundo a
polícia, ele estava sentado na porta
de casa, quando foi alvejado no
peito por disparos efetuados por

dois homens que passaram em
umamoto. João Francisco chegou
a ser socorrido, mas morreu no
Hospital Municipal de Imperatriz
(HMI).
Ainda de acordo com o
levantamento feito pela polícia,
a vítima não tinha relação com
a criminalidade, mas havia se
envolvido em uma confusão
dois dias antes, o que pode ter
motivado o crime.
A segunda morte foi de Rogério

Foragido da justiça é capturado
pela Polícia Civil em Bacabeira
DIVULGÇÃO

Momento em que o foragido do sistema prisional era preso, na cidade
de Bacabeira
Foi preso, nessa quinta-feira (7),
no povoado Videl, município de
Bacabeira, em cumprimento a dois
mandados de prisão preventiva,

um homem de 32 anos, que estava
foragido do sistema penitenciário.
Conforme a polícia, ele foi
beneficiado pela saída temporária
no ano de 2017 e não retornou.

Um hotel localizado na Rua
Tamandaré, no bairro da antiga
rodoviária, foi palco de uma
briga entre dois hóspedes quase
terminou em morte. Na ocasião,
um homem, identificado apenas
como Jorge, foi esfaqueado no
abdômen.
Conforme a polícia, o autor da
facada era companheiro de quarto
da vítima, que foi socorrida pelo
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) e segue internada
em observação.
Cerca de meia hora depois, o
suspeito foi preso e apresentado no
Plantão Central de Polícia Civil,
onde foi autuado por tentativa de
homicídio. (AIDÊ ROCHA)
Nesse período, o suspeito teria
cometido vários assaltos a
estabelecimentos comerciais,
além de participar de roubos a
residências.
As investigações apontam que
o homem foi o autor de um
assalto à empresa Liliane e a um
açougue no bairro do Bequimão,
que ocorreram no ano passado.
Em 2020, ele teria participado
de roubos a uma residência, um
depósito de água e a um mercado,
na Vila Maranhão. Durante uma
das ações criminosas, ele trocou
tiros com policiais e chegou a
atingir um deles.
Na ocasião da captura realizada
ontem, ele também foi autuado
em flagrante delito pelo crime
de uso de documento falso. Ao
ser abordado, ele apresentou um
documento que não era seu.
Após os procedimentos legais,
o preso foi encaminhado ao
Complexo Penitenciário de São
Luís, onde ficará à disposição da
justiça. (AR)

Últimas Notícias
Maranhão tem 520 novos casos
registrados e 1.534 pessoas
recuperadas da Covid-19
O Maranhão registrou nesta
quinta-feira (7) 520 novos casos
da Covid-19. Com isso, o estado
já soma 5.909 casos confirmados.
330 pessoas já perderam a vida.
1.534 pessoas estão recuperadas.
São 4.045 casos ativos em todo
o estado. 631 profissionais de
saúde já se infectaram. Destes,
568 já estão recuperados e 12
profissionais já faleceram. São
7.673 casos suspeitos e 6.539 casos
descartados.
3.201 pessoas cumprem isolamento
domiciliar. 580 pacientes estão em
enfermarias, sendo 134 na rede

particular e 446 na rede pública
de saúde. 264 pacientes estão
internados em UTIs, sendo 61
na rede particular e 203 na rede
pública de saúde.
92,35% dos leitos do SUS de UTI
na capital estão ocupados. No total
já foram disponibilizados 183
leitos. 78,94% dos leitos do SUS
de enfermaria estão ocupados na
capital.
No interior, 41,98% dos leitos
de UTI do SUS estão ocupados.
Os leitos de enfermaria do SUS
no interior estão com 35,71% de
ocupação.

Bolsonaro inclui construção civil e
indústria em lista de atividades essenciais
na pandemia
O presidente Jair Bolsonaro decretou que as atividades de construção
civil e industriais também são essenciais em meio à pandemia do novo
coronavírus.
A ampliação da lista de serviços e atividades considerados essenciais foi
publicada no “Diário Oficial da União” (DOU) desta quinta-feira (7) e já
está em vigor. A última alteração da lista, que já inclui mais de 50 itens, foi
feita em 29 de abril.
O decreto foi editado no mesmo dia em que Bolsonaro, acompanhado de
um grupo de empresários e ministros, foi ao Supremo Tribunal Federal
(STF) pedir que medidas restritivas nos estados, motivadas pela crise do
coronavírus, sejam amenizadas.
Ao serem classificados como essenciais, as atividades e serviços podem
continuar em operação mesmo durante restrição ou quarentena em razão do
vírus.
De acordo com o decreto desta quinta-feira, a indústria e a construção civil
podem manter as atividades “obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde”.
No decreto publicado em 29 de abril, Bolsonaro fixou que as definições
pelo governo federal dos serviços e atividades essenciais “não afasta a
competência ou a tomada de providências normativas e administrativas
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
competências e de seus respectivos territórios”.
O decreto considerou decisão do Supremo segundo a qual estados e
municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões
de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. (Ana Krüger e
Marcelo Parreira – G1)

Maia: flexibilizar quarentena deve ser
por dado científico, não com pressão
O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou nesta
quinta-feira (7), em entrevista ao
canal de notícias GloboNews, que
a flexibilização da quarentena deve
ser baseada em dados científicos e
não em pressão do setor produtivo.
De acordo com Maia, o setor
produtivo não pode fazer uma

pressão que provoque um aumento
maior do número de mortes por
covid-19 no Brasil.
O presidente da Câmara ainda
recomendou a todos os brasileiros
que usem máscaras para se
proteger. “É o melhor instrumento
para a gente evitar o aumento da
contaminação”, afirmou.

Número de brasileiros repatriados
chega a 21 mil, afirma ministro
O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, informou nesta quinta-feira
(7) que o total de brasileiros que estavam retidos no exterior e conseguiram
retornar ao Brasil com apoio do governo, soma cerca de 21 mil pessoas. Os
grupos mais recentes chegaram do Suriname, do Paquistão e de Portugal.
“Ontem, também, repatriamos mais 90 brasileiros, 7 de Portugal, 77 do
Suriname, 6 do Paquistão. Esse total já chega a mais de 21 mil brasileiros,
vocês lembram que quando começamos eram pouco mais de 3 mil”, afirmou
Braga Netto. Desde março, países do mundo inteiro passaram a determinar o
fechamento de fronteira, com fortes restrições à aviação comercial, fazendo
com que milhares de brasileiros ficassem retidos no exterior. A repatriação
tem sido feita a partir de uma articulação envolvendo o Ministério das
Relações Exteriores e companhias aéreas, incluindo o fretamento de voos
em alguns casos.

Governo propõe acolhimento de 78
mil moradores de rua pelos municípios
O governo federal detalhou
nesta quinta-feira (7) o plano de
contingência que tem como meta
acolher 78,1 mil moradores de ruas
em municípios de todo o país. O
programa foi anunciado na semana
passada e, desde então, cerca de 1,6
mil municípios já fizeram a adesão.
Ao todo, serão repassados pouco
mais de R$ 1 bilhão para estados
e municípios, com o objetivo de
atender essa população durante
seis meses. De acordo com Sergio
Augusto de Queiroz, secretário
especial de desenvolvimento
social do Ministério da Cidadania,
as prefeituras poderão usar os
recursos para provimento de
acomodações individuais em
pousadas ou hoteis, no caso de
morador de rua diagnosticados
com covid-19 e também para
adaptação de abrigos públicos para
ampliação e readequação de vagas.
O dinheiro também será usado para
fornecimento de alimentação e
outros itens básicos.
“Há muitos municípios que

fecharam o seu atendimento. Por
isso, um apelo aos gestores e à
população de cada município,
que cobrem que o serviço de
assistência social municipal seja
aberto, senão o recurso que nós
estamos enviando não será aplicado
da maneira ideal, que é atender o
público mais vulnerável”, afirmou
o secretário, durante coletiva de
imprensa no Palácio do Planalto.
Os recursos serão repassados aos
municípios via Fundo Nacional
de Assistência Social (FNAS).
Para serem elegíveis a receber
os equipamentos de proteção,
os estados, os municípios e o
Distrito Federal precisam ter
em sua estrutura unidades do
Sistema Único de Assistência
Social (Suas), como centros
de Referência de Assistência
Social (CRAS), centros de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS),
Centro-Dia, Centro-Pop, Centros
de Convivência e Unidades de
Acolhimento.

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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