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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Homem eleito sem deixar de mostrar sua brutalidade nas relações com a po-
pulação, mas mesmo assim, venceu levado pela rejeição dos eleitores pela 
corrupção deslavada do Partido dos Trabalhadores em sociedade com os par-
tidos do “Centrão”.

Belchior para Bolsonaro

PERIGO NAS ALDEIAS

Weverton Rocha  
contraria edital do 

INEP e solicita
suspensão do Enem 

O Líder do PDT no Senado  Federal 
protocolou representação no Tribunal 
de Contas da União (TCU) solicitando 
a suspensão das provas do  Exame 
Nacional do Ensino  Médio (Enem) 

2020. PÁGINA 5

Venda de carros usados cai 61,3% no Maranhão
O atual momento em que a economia brasileira está enfrentando causa 

grande impacto no comércio de varejo, principalmente de veículos seminovos 
e usados. Essa comparação com o mesmo período do ano anterior foi feito com 

base nas transações realizadas entre 3,2 mil concessionárias. PÁGINA 8

O povo indígena Tremembé, um dos mais antigos do Brasil e que atualmente residem no município de Raposa, Região Metropolitana 
de São Luís, está chamando a atenção das autoridades para vulnerabilidade de integrantes da etnia que estão sendo vítimas da covid-19. 

Pelo menos dez pessoas já contraíram sintomas fortes da doença e aguardam pela confirmação dos exames. PÁGINA 2

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

Cuidados que devemos 
tomar com a postura 
durante o trabalho 

em home office
Em tempos de isolamento social, o home 

office tornou-se a alternativa de muitas 
empresas. No entanto, alguns hábitos 
repetitivos afetam nossa saúde, mesmo em 
casa e podem gerar dores crônicas na coluna 

e articulações. PÁGINA 7

Hospital homenageia médico morto por covid-19
Previsto para inaugurar no próximo dia 15, o hospital de campanha de 

São Luís para tratamento de pessoas com Covid-19 leva o nome cirurgião 
pediátrico, Raimundo Alexandrino de Souza Lima, que faleceu aos 79 anos 

vítima de covid-19 após curta internação hospitalar.  PÁGINA 3

Indígenas da Amazônia pedem ajuda para combater o vírus
PÁGINA 2
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Hospital Dr. Raimundo Lima, está sendo construído ao lado do H. Nina Rodrigues e faz
parte da política de ampliação de leitos para tratamento de pacientes com covid-19

Car rei ra

Hos pi tal Dr. Rai mun do Li ma

HOMENAGEM

Hospital levará nome
de cirurgião pediátrico
PATRICIA CUNHA

P
re vis to pa ra inau gu rar no pró- 
xi mo dia 15, o hos pi tal de 
cam pa nha de São Luís pa ra 
tra ta men to de pes so as com 

Co vid-19 le va o no me ci rur gião pe diá- 
tri co, Rai mun do Ale xan dri no de Sou- 
za Li ma, que fa le ceu aos 79 anos, no 
dia 13 de abril, ví ti ma de co vid-19, 
após cur ta in ter na ção hos pi ta lar no 
hos pi tal UDI.

A ho me na gem ao Dr. Li ma, co mo 
era co nhe ci do, foi fei ta pe lo Go ver no 
do Es ta do em re co nhe ci men to aos 
ser vi ços pres ta dos pe lo mé di co no es- 
ta do. Dr. Li ma foi um dos pi o nei ros na 
ci rur gia pe diá tri ca no Ma ra nhão. Era 
pro fes sor apo sen ta do do De par ta- 
men to de Me di ci na III da Uni ver si da- 
de Fe de ral do Ma ra nhão e du ran te 35 
anos no ma gis té rio, con tri buiu pa ra a 
for ma ção de vá ri as ge ra ções de pro- 
fis si o nais da me di ci na; foi di re tor do 
Hos pi tal Mu ni ci pal Djal ma Mar ques, 
atu ou na San ta Ca sa de Mi se ri cór dia e 
por dé ca das no Hos pi tal In fan til Ju- 
vên cio Ma tos.

Em uma re de so ci al o mé di co Ha- 
mil ton Ra po so de cla rou ser jus ta a 
ho me na gem. “O no vo hos pi tal pa ra 
tra ta men to de pes so as por ta do ras do 
co ro na ví rus, ane xo ao Hos pi tal Ni na 
Ro dri gues, vai se cha mar Hos pi tal Dr. 
Rai mun do Li ma, jus tís si ma ho me na- 
gem ao gran de mé di co ma ra nhen se 
fa le ci do re cen te men te”.

Mem bro da Aca de mia Ma ra nhen se 
de Me di ci na  e da So ci e da de de Pu e ri-

HOSPITAL DR RAIMUNDO DEVE SER INAUGURADO NESTA SEMANA EM SÃO LUÍS

cul tu ra e Pe di a tria do Ma ra nhão 
(SPP MA) dr. Li ma re ce beu das en ti da- 
des de clas se mé di ca do Ma ra nhão e 
do Bra sil, co mo  As so ci a ção Bra si lei ra 
de Ci rur gia Pe diá tri ca (CI PE),  vá ri as 
ho me na gens pe lo pro fis si o nal e pes- 
soa que foi. O mé di co dei xou a es po sa, 
dra. Sô nia Li ma, e três fi lhos.

A So ci e da de Bra si lei ra de Pe di a tria 
(SBP) e a So ci e da de de Pu e ri cul tu ra e 
Pe di a tria do Ma ra nhão (SPP MA) co- 
mu ni cam o fa le ci men to, aos 79 anos, 
do dr. Rai mun do Ale xan dri no de Sou- 
sa Li ma, nes ta se gun da-fei ra (13), em 
São Luis (MA).

“Nós, co le gas mé di cos, pe di a tras e 
alu nos nos sen ti mos cons ter na dos 
pe la per da sú bi ta do pro fes sor Li ma, 
co mo ele era co nhe ci do. Ele nos dei xa 
mui tas sau da des pe las mar cas do seu 

ca mi nhar na pro fis são e na vi da, com 
seu des pren di men to, pro fis si o na lis- 
mo, de di ca ção, res pei to e amor ao 
pró xi mo. Que es tas mar cas se jam 
mul ti pli ca das na hu ma ni da de e que 
pos sa mos ser os ins tru men tos de 
Deus nos tem pos de afli ção e re fle- 
xão”, de cla rou a pre si den te da SPP- 
MA, dra. Marynea Sil va do Va le, na 
oca sião.

Rai mun do Li ma che fi ou o ser vi ço 
de ci rur gia pe diá tri ca do Hos pi tal 
Uni ver si tá rio Ma ter no-in fan til, foi 
sub se cre tá rio de Saú de de São Luís, 
di re tor ad mi nis tra ti vo do So cor rão I, 
che fe do am bu la tó rio do Hos pi tal In- 
fan til Ju vên cio Ma tos e ao lon go da 
car rei ra, re a li zou mais de 30 mil ci rur- 
gi as em cri an ças nos hos pi tais pú bli- 
cos por on de atu ou no Es ta do.

Médico foi uma das primeiras vítimas do coronavírus

RAIMUNDO ALEXANDRINO LIMA CHEFIOU O SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MATERNO-INFANTIL

Em 2019, re ce beu, por in di ca ção do
ve re a dor Pa vão Fi lho, o tí tu lo de ci da- 
dão lu do vi cen se. Na tu ral de Tu ri a çu
(MA), na oca sião fa lou da ale gria da
ho me na gem. “De meus 78 anos de vi- 
da, apro xi ma da men te, 50 fo ram vi vi- 
dos aqui. Nes ta ci da de plan tei meus
so nhos, cons ti tui fa mí lia, pon to fun- 
da men tal de mi nha vi da. Por is so, di- 
vi do com to dos os lu do vi cen ses a ale- 
gria des ta ho me na gem que re ce bo de
São Luís, atra vés de seus re pre sen tan- 
tes. Sou mui to gra to, par ti cu lar men te,
ao ve re a dor Pa vão Fi lho, pe la pro po si- 
tu ra da con ces são do hon ro so tí tu lo”,
re su miu Rai mun do Li ma.

Nas ci do na praia Ca ra rá, Li ma mu- 
dou-se, com os pais pa ra Es tan dar te,
em Tu ri a çu. Che gou a São Luís no iní- 
cio da dé ca da de 1960 pa ra con cluir o
en si no mé dio e in gres sar no cur so de
Me di ci na, em 1964, con cluin do em
1969. Fez re si dên cia mé di ca no Rio de
Ja nei ro e re gres sou pa ra São Luís pa ra
exer cer a Me di ci na co mo pe di a tra, ci- 

rur gião, pro fes sor uni ver si tá rio e di ri- 
gen te.

Dr. Li ma era for ma do em Me di ci na
pe la Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA), em 1969, e em Ad mi- 
nis tra ção Hos pi ta lar pe la Pon ti fí cia
Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja- 
nei ro (PUC – Rio), em 1971. Fez re si- 
dên cia mé di ca no Hos pi tal Mu ni ci pal
Sou za Agui ar, no Rio de Ja nei ro, em
1970, e de pois, em 1972, re si dên cia
em Ci rur gia Pe diá tri ca no Hos pi tal
Mu ni ci pal Je sus, tam bém no Rio de
Ja nei ro, que na épo ca era che fi a do pe- 
lo Dr. Ruy Ar cher.  O mé di co era es pe- 
ci a lis ta nas áre as de Epi de mi o lo gia e
de Saú de Pú bli ca pe la UF MA, em 1977
e 1978, res pec ti va men te.

O Hos pi tal de Cam pa nha de São
Luís es tá sen do cons truí do ao la do do
Hos pi tal Ni na Ro dri gues, te rá 200 lei- 

tos e faz par te da po lí ti ca de am pli a- 
ção de lei tos pa ra tra ta men to de pa ci- 
en tes di ag nos ti ca dos com o no vo co- 
ro na ví rus (Co vid-19).

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la, em vis to ria às obras des- 
ta cou que a ges tão es ta du al tem in- 
ves ti do na cons tru ção e am pli a ção de
no vos lei tos. Ao fi nal da pan de mia, os
lei tos, ser vi ços e equi pa men tos se rão
in cor po ra dos à re de es ta du al de saú-
de.

O es pa ço re ce be rá pa ci en tes re gu-
la dos das qua tro UPAs re fe rên cia da
ca pi tal e que te nham qua dro de Co- 
vid-19. O fun ci o na men to do hos pi tal
acon te ce rá en quan to o qua dro de
pan de mia es ti ver ins ta la do na Ilha de
São Luís, re gião que con cen tra mais
de 90% dos ca sos po si ti vos.

A con clu são da obra es tá pre vis ta
pa ra 15 de maio. Em se gui da, a SES
ini ci a rá o pro ces so de mon ta gem dos
equi pa men tos e de mais apa re lhos da
uni da de hos pi ta lar.

LOCKDOWN

Prefeitura intensifica
fiscalização em comerciais

MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTER O NOVO CORONAVÍRUS

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio das se cre ta ri as mu- 
ni ci pais de Trân si to e Trans por tes (SMTT), Agri cul tu ra,
Pes ca e Abas te ci men to (Se ma pa), Blitz Ur ba na e Guar da
Mu ni ci pal in ten si fi cou, nes te fim de se ma na, as ações
de con tro le da re du ção de flu xo de veí cu los em pon tos
es tra té gi cos da ci da de, além dos prin ci pais cor re do res
que já es tão in se ri dos na pro gra ma ção diá ria do ór gão,
des de que foi de cre ta do o pri mei ro dia de lock down na
ci da de. Equi pes da Pre fei tu ra tam bém per cor rem mer- 
ca dos e fei ras da ci da de e re giões de su per mer ca dos pa- 
ra evi tar aglo me ra ções. Ações, que têm a par ce ria da Po- 
li cia Mi li tar, in te gram o es for ço da ges tão do pre fei to
Edi val do Ho lan da Ju ni or no sen ti do de con tro lar o au- 
men to da cur va de con tá gio do no vo co ro na ví rus.

“Nes te fim de se ma na se co me mo ra o Dia das Mães, o
que im pli ca no au men to da mo vi men ta ção de pes so as e
cir cu la ção de veí cu los nes ses lo cais. Lem bran do, ain da,
que o fim de se ma na é o pe río do uti li za do por mui tas fa- 
mí li as pa ra com pras de abas te ci men to se ma nal”, ex pli- 
cou o se cre tá rio da SMTT, Is ra el Peth ros.

O tra ba lho de con ten ção e con tro le de flu xo es tão
sen do re a li za das no sá ba do (9) e no do min go (10) no en- 
tor no das áre as on de é re a li za do o co mér cio es sen ci al
co mo, por exem plo, su per mer ca dos e re par ti ções de
ven das de ali men ta ção, des ta can do-se as fei ras li vres
dos bair ros. En tre os lo cais que se rão fis ca li za dos es tão
Ma cau bá, Bair ro de Fá ti ma, São Fran cis co, Vi cen te Fi a- 
lho e An ge lim.

As me di das de res tri ção fo ram ado ta das vi san do con- 
ter o no vo co ro na ví rus. O blo queio to tal de ser vi ços não
es sen ci ais na ca pi tal re sul ta de de ci são ju di ci al e, em
cum pri men to, o Go ver no do Es ta do e a Pre fei tu ra de
São Luís ela bo ra ram de cre tos re gu la men ta do res des sas
ações ini ci a das es ta se ma na em to da ci da de.

LOCKDOWN

Governo fortalece barreiras
e abordagem a condutores

POLÍCIA MILITAR FISCALIZA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

O Go ver no do Es ta do se gue in ten si fi can do as ações
de fis ca li za ção em cum pri men to ao blo queio to tal
(lock down) ins ta la do na Ilha de São Luís. Nes ta sex ta-
fei ra (8), a Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), em par- 
ce ria com a Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA), ins ta- 
lou bar rei ras sa ni tá ri as com o ob je ti vo de re for çar o tra- 
ba lho pa ra cum pri men to do De cre to nº 35.784.

“O Go ver no do Es ta do tem ado ta do me di das que vi- 
sam ga ran tir a saú de da po pu la ção. E is so não fi ca ape- 
nas na am pli a ção de lei tos hos pi ta la res pa ra as sis tir as
ví ti mas do Co vid-19, tam bém es tá nos es for ços de pre- 
ven ção à con ta mi na ção por meio de um con jun to de
ações de sen vol vi das por to das as es tru tu ras do es ta do
com fo co na pro te ção da vi da”, dis se o su pe rin ten den te
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria da SES, Ed mil son Di niz.

Além dos ou tros pon tos de fis ca li za ção mon ta dos
com apoio da Po lí cia Mi li tar e da Pre fei tu ra de São Luís,
as du as bar rei ras mon ta das pe la SES con ta ram com 12
agen tes sa ni tá ri os, di vi di dos em es ca las. A pri mei ra foi
ins ta la da na Ave ni da dos Por tu gue ses, em fren te ao Por- 
tal da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (UF MA) e a
se gun da, na Ave ni da Da ni el de La Tou che, nas pro xi mi- 
da des do shop ping.

Em am bas das fis ca li za ções os agen tes sa ni tá ri os
con ta ram com o apoio de mi li ta res da PM. Se gun do o
Sar gen to João Ba tis ta No guei ra, a abor da gem tem si do
em tom de ori en ta ção. “As pes so as têm si do so lí ci tas
quan do abor da das pe lo nos so con tin gen te. A ação tem
fo ca do não ape nas os con du to res de veí cu los, mas tam- 
bém pas sa gei ros de ôni bus“, sa li en tou.

Em ca so de uma pes soa abor da da não apre sen tar de- 
cla ra ção que ga ran ta o seu trân si to ur ba no du ran te o
lock down, ela es ta rá sen do no ti fi ca da e au tu a da pe los
agen tes sa ni tá ri os.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Weverton explicou que a decisão de pedir a suspensão do calendário de provas foi
tomada após a reunião de líderes do Senado, que contou com o ministro da Educação 

EFEITO CORONAVÍRUS

Weverton pede
suspensão do ENEM 

O
lí der do PDT no Se na do, se- 
na dor We ver ton (MA), pro- 
to co lou, nes ta sex ta-fei ra 
(8), uma re pre sen ta ção no 

Tri bu nal de Con tas da União so li ci- 
tan do a sus pen são das pro vas do Exa- 
me Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 
2020, pre vis tas pa ra no vem bro. Se- 
gun do o se na dor, di an te do qua dro de 
pan de mia, que pa ra li sou as au las na 
mai o ria das es co las bra si lei ras, man- 
ter o cro no gra ma atu al re ve la-se an ti- 
e conô mi co e fe re fron tal men te o 
prin cí pio cons ti tu ci o nal da igual da- 
de.
We ver ton ex pli cou que a de ci são de 
pe dir a sus pen são do ca len dá rio de 
pro vas foi to ma da após a reu nião de 
lí de res do Se na do, na úl ti ma ter ça-fei- 
ra (5), que con tou com a par ti ci pa ção 
do mi nis tro da Edu ca ção, Abraham 
Wein traub.

Na oca sião o mi nis tro 

se mos trou ir re du tí vel 

an te os ape los dos 

se na do res pe lo 

adi a men to e afir mou 

que o Enem não exis te 

pa ra fa zer jus ti ça so ci al.

Em sua re pre sen ta ção, We ver ton 
lem brou que o ar ti go 208, in ci so V, da

  WEVERTON (MA) PROTOCOLOU A  REPRESENTAÇÃO NO TCU  SOLICITANDO A SUSPENSÃO

Cons ti tui ção Fe de ral, ga ran te o “aces- 
so aos ní veis mais ele va dos do en si no, 
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se- 
gun do a ca pa ci da de de ca da um”. E 
afir mou que a sus pen são das au las 
pre sen ci ais cria de se qui lí brio de con- 
di ções en tre es tu dan tes mais ri cos, 
que têm aces so a mei os que vi a bi li- 
zam en si no re mo to de qua li da de, e 
es tu dan tes mais po bres, que não tem 
in ter net, ta blets e ou tros mei os pa ra o 
en si no à dis tân cia. A re pre sen ta ção 

pe de a con ces são de me di da cau te lar 
de ur gên cia pa ra sus pen der o edi tal 
do Ins ti tu to Na ci o nal de Es tu dos e 
Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio Tei xei- 
ra (INEP) que pre vêem a re a li za ção do 
Exa me Na ci o nal do En si no Mé dio 
(Enem) 2020 im pres so e di gi tal, res- 
pec ti va men te. O ob je ti vo é que o ca- 
len dá rio se ja sus pen so e re to ma do 
quan do fi car mais cla ro o mo men to 
ide al pa ra a re a li za ção das pro vas.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Vereador quer a distribuição de medicamentos

“PESSOAS SÃO ATENDIDAS NAS PORTAS DE ENTRADA, SAEM MEDICADAS,  MAS NÃO TEM ACESSO AOS MEDICAMENTOS” , DIZ VEREADOR

O mé di co e ve re a dor Dr. Gu tem- 
berg Araú jo (PSC) su ge riu ao po der
exe cu ti vo pa ra dis tri buir me di ca men- 
tos pro to co la res con tra a Co vid-19
nas UPA´s, Uni da des Mis tas e Uni da- 
des Bá si cas de Saú de. Se gun do o ve re- 
a dor, o ob je ti vo é in ver ter a ló gi ca da
abor da gem atu an do pre co ce men te
pa ra evi tar que as pes so as pro cu rem
as uni da des de saú de, quan do já es te- 
jam em es ta do mui to gra ve.

“O que es tá acon te cen do é que as
pes so as são aten di das nas por tas de
en tra da, sa em me di ca das mas não
tem aces so aos me di ca men tos. De- 
pois, elas re tor nam ne ces si tan do de
in ter na ção clí ni ca ou de UTI. Es tá me- 
di da vai ame ni zar a si tu a ção jun to ao

iso la men to so ci al re du zin do a trans- 
mis são da do en ça”, ana li sa Dr. Gu- 
tem berg.

Dr. Gu tem berg pe de

lei tos pa ra pa ci en tes

com sin to mas ini ci ais

da Co vid-19

Em ou tro mo men to, Dr. Gu tem- 
berg já ha via in for ma do so bre a im- 
por tân cia de in ver ter a ló gi ca no aten- 

di men to de pa ci en tes com co ro na ví- 
rus. Ele so li ci tou às au to ri da des pú bli-
cas a cri a ção de lei tos es pe cí fi cos em
hos pi tais tra di ci o nais ou de cam pa- 
nha, que se rão des ti na dos ex clu si va- 
men te pa ra os pa ci en tes que es te jam
com os sin to mas ini ci ais da do en ça.

“Ho je to dos os es for ços são pa ra
cri ar lei tos clí ni cos pa ra do en tes de
mé dia gra vi da de e lei tos de UTI pa ra
do en tes em es tá gio gra vís si mo. Mas,
pre ci sa mos in ves tir em lei tos e aten-
di men to pa ra os do en tes na fa se ini ci-
al. Des sa for ma, au men ta-se a pro ba- 
bi li da de de cu ra e di mi nui a so bre car-
ga dos lei tos de UTI”, acon se lha Dr.
Gu tem berg.

 APAR TE AN DO

 Bel chi or pa ra
Bol so na ro

No cen tro da sa la, di an te da me sa
No fun do do pra to, co mi da e tris te za
A gen te se olha, se to ca se ca la
E se de sen ten de no ins tan te em que se fa la
Me do, me do, me do, me do, me do, me do
Nun ca, o ge ni al Bel chi or ima gi na ria que o Bra sil po- 

de ria pa de cer com um pre si den te da qua li da de hu ma- 
ni tá ria de Jair Bol so na ro. Ho mem elei to sem dei xar de
mos trar sua bru ta li da de nas re la ções com a po pu la ção,
mas mes mo as sim, ven ceu le va do pe la re jei ção dos elei- 
to res pe la cor rup ção des la va da do Par ti do dos Tra ba lha- 
do res em so ci e da de com os par ti dos que com põem o fa- 
mi ge ra do “Cen trão”, os mes mos que es tão ves tin do a
far da bol so na ris ta. Antô nio Car los Bel chi or, ape nas um
ra paz la ti no ame ri ca no do Ce a rá, nos dei xou com be las
can ções, tal vez sem ilu sões de que po lí ti co so fre com a
fo me alheia. Pas sam as dé ca das, ilu di dos le tris tas can- 
tam a es pe ran ça de um dia de res pei to, mas com es tas fi- 
gu ras elei tas fi ca im pos sí vel de acon te cer um país jus to,
com di rei tos por igual. Che fe do exe cu ti vo de sa fia o ju- 
di ciá rio e le gis la ti vo, re ce be du ra res pos ta, so bran do
bu far de ódio. Quan to ao po vo, bem, pa re ce que de vem
aguen tar en quan to não hou ver bas tan tes vo tos pa ra um
bo ta-fo ra cons ti tu ci o nal ou elei to ral. Ques tão de tem po!

Opo si ção co me mo ra a de ci são do go ver na dor Flá vio
Di no (PC doB) de fa zer o ro di zio nes ta se ma na e a gra du- 
al re to ma da da eco no mia na ilha de São Luís co mo uma
vi tó ria pes so al. Mui tos afir mam que avi sa ram que na da
da ria cer to vin do de um co mu nis ta!

Im pres si o na a ve lo ci da de que es pa lham áu di os de
mé di cos, sem ima gens, no What sApp, obri gan do hos pi- 
tais de São Luís a ne gar pu bli ca men te que as vo zes se- 
jam de pro fis si o nais con tra ta dos pa ra aten der pa ci en tes
con ta mi na dos pe lo Co ro na ví rus. Fal ta a po lí cia iden ti fi- 
car os au to res da mal da de!

Ca da dia que pas sa pi o ra a si tu a ção po lí ti ca do pre fei- 
to de São Jo sé de Ri ba mar, Eu des Sam paio (PTB). Con ti- 
nua su fo ca do com o cres ci men to me teó ri co do pré-can- 
di da to Jo ta Pin to (PDT). Ago ra, sur ge a pré-can di da tu ra
de Ti a go Fer nan des (PP), apoi a do pe lo Luís Fer nan do
(PSDB), pa ra ata za nar de vez. Ha ja re za for te!

Pa ra sem pre? – Pro je to de Lei, do de pu ta do Othe li no
Ne to (PC doB), co bra o re gis tro on li ne du ran te o pe río do
de con fi na men to fa mi li ar. Não se ria in te res san te man- 
ter a sim pli fi ca ção do sis te ma pa ra sem pre?

E daí? – Quan do o char gis ta Nu na, do jor nal O Im par- 
ci al, uti li zou da sua ca pa ci da de de ar tis ta crí ti co pa ra fa- 
zer a char ge o ví rus ti nha cei fa do mais de oi to mil vi das.
Ho je, so men te Deus sa be quan tas fa mí li as cho ram pe las
per das. Fa to que o mun do con si de ra Jair Bol so na ro o
mais in com pe ten te pre si den te no en fren ta men to do
Co ro na ví rus. E daí? De ve pen sar ele.

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os estados do Nordeste sofreram impacto, principalmente Sergipe, que registra maior
perda do pais, com 88,9% de queda. O Maranhão vendeu apenas 31 carros em abril

• re si dên cia (- 2,12%)
• trans por te (-1,76%)
• ha bi ta ção (-1,69%)

CARROS USADOS

Maranhão tem queda
de 61,3% nas vendas
SAULO DUAILIBE

Nú me ros no Ma ra nhão

Re sul ta dos po si ti vos

O
atu al mo men to em que a 
eco no mia bra si lei ra es tá en- 
fren tan do cau sa gran de im- 
pac to no co mér cio de va re- 

jo, prin ci pal men te de veí cu los se mi- 
no vos e usa dos re gis trou, que re gis tou 
em mé dia per da de 62,58% no pais, no 
mês de abril.

Es sa com pa ra ção com o mes mo 
pe río do do ano an te ri or tem com ba se 
nas tran sa ções re a li za das en tre 3,2 
mil con ces si o ná ri as e cer ca de 30 mil 
lo jis tas mul ti mar cas no Bra sil.

Os es ta dos do Nor des te so fre ram 
gran de im pac to, prin ci pal men te Ser- 
gi pe, que re gis tra mai or per da en tre os 
es ta dos do pais, com 88,9% de que da, 
se gui do por Ala go as, com 83,3%.

O Ma ra nhão não fi ca atrás com 
uma que da de 61,3% nas tran sa ções 
de se mi no vos e usa dos en tre con ces- 
si o ná ri as e lo jis tas no Bra sil nas da tas 
de de 1º a 19 de abril des te ano.

Es te pe río do foi du ran te o au ge da 
pan de mia e iso la men to so ci al em to- 
do país, em com pa ra ção com o mes- 
mo pe río do do exer cí cio an te ri or.

En tre os di as 1º a 19 de abril des te 
ano fo ram 31 ne go ci a ções (ven das de 
car ros usa dos). No mes mo pe río do 
em 2019, 80 tran sa ções fo ram re gis- 
tra das.

A que da nas ne go ci a ções no es ta do 
foi de 61,3%, qua se a mé dia da re tra- 
ção na ci o nal, que che gou a 62,58%.

Por ou tro la do, os es ta dos de Ro rai- 
ma e Es pí ri to San to re gis tra ram au- 
men to no vo lu me de tran sa ções no

VENDAS DE CARROS USADOS TEVE QUEDA DE MAIS DE 60% NO MARANHÃO EM ABRIL

DIVULGAÇÃO

pe río do, com 200% e 14,6% de cres ci- 
men to, res pec ti va men te.

O mon tan te ne go ci a do na pla ta for- 
ma da em pre sa é 38% mai or em re la- 
ção a ja nei ro do ano an te ri or, quan do 
fo ram re gis tra das cer ca de 13 mil uni- 
da des ven di das. Os da dos fo ram fru- 
tos do le van ta men to da pla ta for ma 
Au to Ava li ar, com ba se nas tran sa ções 
re a li za das en tre 3,2 mil con ces si o ná- 
ri as e cer ca de 30 mil lo jis tas mul ti- 
mar cas no Bra sil.

Se gun do o CEO da Au to Ava li ar, JR 
Ca po ral, o va re jo de au to mó veis tem 
si do afe ta do am pla men te pe la que da 
da ati vi da de econô mi ca cau sa da pe lo 
iso la men to so ci al no com ba te ao no- 
vo co ro na ví rus. “Por ou tro la do, as ne- 
go ci a ções pe la in ter net po dem ser 
uma boa al ter na ti va pa ra con ces si o- 
ná ri as e lo jis tas nes te mo men to”, dis- 
se, com ple tan do que a em pre sa ofe re- 
ce uma mo da li da de vir tu al de ava li a- 

ções. “Por is so, que ofe re cer mos ao 
mer ca do o sis te ma de Ava li a ção On li-
ne, que per mi te ao con su mi dor en vi ar 
pe la in ter net pa ra as con ces si o ná ri as 
as in for ma ções e fo tos do car ro ofer- 
ta do na tro ca por um no vo mo de lo. 
Na sequên cia, os dis tri bui do res ava li-
am os da dos e re tor nam com uma 
pos si bi li da de de ne go ci a ção”, acres- 
cen ta.

As ne go ci a ções pe la 

in ter net po dem ser uma 

boa al ter na ti va pa ra 

con ces si o ná ri as e lo jis tas 

nes te mo men to

BONS RESULTADOS

São Luís registra deflação no mês de abril

ITENS COMO RESIDÊNCIA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO APRESENTARAM OS  MAIORES RECÚOS DE DEFLAÇÃO NA CAPITAL MARANHENSE

A ca pi tal ma ra nhen se atra ves sou
um bom mo men to com de fla ção no
mês de abril des te ano. Com da dos do
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 
ta tís ti ca (IB GE), que apre sen tou o Ín- 
di ce de Pre ço ao Con su mi dor Am plo
(IP CA) mos tran do que há dois me ses
hou ve in fla ção na ci da de de São Luís,
mas com re tra ção em abril.

O IP CA de fe ve rei ro (+0,18%) e mar- 
ço (+0,37%) apre sen tou qua dro de au- 
men to, mas em abril o qua dro foi de- 
fla ci o ná rio (-44%).

A ca pi tal ma ra nhen se se guiu o
com por ta men to ge ral dos pre ços de
qua se to das as 16 re giões pes qui sa- 
das. Em 14 de las, hou ve de fla ção. As
du as úni cas re giões in ves ti ga das pe lo
IB GE, por meio do Sis te ma Na ci o nal
de Ín di ces de Pre ços ao Con su mi dor

(SNIPC), que apre sen ta ram al ta de
pre ços fo ram Rio de Ja nei ro, +0,18%, e
Ara ca ju, +0,15%.

No ca so de São Luís, den tre os no ve
gru pos de pro du tos e ser vi ços in ves ti- 
ga dos pe lo IB GE, em seis de les fo ram
de tec ta dos re cu os de pre ços em re la- 
ção ao mês an te ri or.

As mai o res ta xas de de fla ção fo- 
ram ob ser va das nos gru pos ar ti gos
de:

Os gru pos saú de e cui da dos pes so- 
ais, ves tuá rio e edu ca ção tam bém
apre sen ta ram mo vi men to de de crés- 
ci mo de pre ços no mês de abril:
-1,08%, -0,42% e -0,25%, res pec ti va- 
men te.

Co mo trans por te e ha bi ta ção têm
pe sos mui to mais al tos no or ça men to
das fa mí li as, es ses gru pos ti ve ram
mai or im pac to no qua dro de fla ci o ná- 
rio de São Luís no mês de abril. Trans-
por te, in clu si ve, te ve im pac to mai or
que ha bi ta ção: -0,32 pon tos per cen- 
tu ais (p.p.) e -0,25 p.p., res pec ti va- 
men te.

Dos três gru pos de des pe sas que ti-
ve ram qua dro de avan ço de pre ços,
des ta cou-se ali men ta ção e be bi das,
com ta xa de +1,65%, sen do es sa ta xa
su pe ri or à de tec ta da no mês de mar- 
ço: +1,45%. Aliás, des de o iní cio do
ano que os pre ços nes se gru po de des- 
pe sas vêm apre sen tan do con tí nuo
au men to, com o iní cio des se pro ces so
em de zem bro de 2019, quan do a in- 
fla ção des se gru po foi de 4,74%. (S.D)

DA RE DA ÇÃO

Na con tra mão

RIBAMAR

Policiais Militares
ajudam em parto

OS PMS AUXILIARAM NOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS

POÍCIA MILITAR

Po li ci ais mi li ta res aju da ram uma mu lher que en trou
em tra ba lho de par to no bair ro Alon so Cos ta, em São Jo- 
sé de Ri ba mar, re gião me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com as in for ma ções, os po li ci ais se des lo- 
ca vam pa ra aten der uma ocor rên cia nas pro xi mi da des,
quan do se de pa ra ram com al guns po pu la res que ace na- 
vam pa ra a vi a tu ra.

Ao des ce rem, fo ram in for ma dos que uma mu lher es- 
ta va em tra ba lho de par to. Os PMs en tra ram na re si dên- 
cia e au xi li a ram nos pri mei ros pro ce di men tos ne ces sá- 
ri os, que foi amar rar o cor dão um bi li cal e re ti rar a pla- 
cen ta. Até que uma am bu lân cia da Ser vi ço de Aten di- 
men to Mó vel de Ur gên cia (Sa mu) che gas se e re a li zas se
o aten di men to ne ces sá rio pa ra a mãe e o be bê.

TIMON

Acidente na BR-316
deixa dois mortos

ACIDENTE RESULTOU NA MORTE DOS OCUPANTES DO SIENA

PRF

Um gra ve aci den te, na BR-316, pró xi mo a Ti mon, re- 
sul tou na mor te de dois ocu pan tes de um veí cu lo pas- 
seio.

O fa to se deu na al tu ra do km 596, quan do um Fi at Si- 
e na, de cor bran ca, de pla cas do Ma ra nhão, tran si ta va
sen ti do de Ca xi as pa ra Ti mon, quan do en trou pa ra a
con tra mão de di re ção e co li diu fron tal men te em um ca- 
mi nhão VW 25.390, de pla cas do Goiás.

Con for me cons ta ta ções em le van ta men to de lo cal de
aci den te, po li ci ais Ro do viá ri os Fe de rais con cluí ram que
o fa tor prin ci pal do aci den te foi a in va são da fai xa de
sen ti do con trá rio pe lo Fi at Si e na.

Os po li ci ais ain da não con fir ma ram o que mo ti vou o
au to mó vel in va dir e tran si tar na fai xa con trá ria. A mor te
dos dois ocu pan tes di fi cul ta as res pos tas, que só de ve- 
rão ser ob ti das com um tra ba lho dos ele men tos re sul- 
tan tes da co li são, co mo mar cas de fre na gens, po si ção
dos veí cu los, frag men tos dos veí cu los, tes te mu nhas,
exa me nos cor pos.

A cau sa mais pro vá vel do aci den te é que o con du tor
do Si e na te nha dor mi do ao vo lan te.

Os no mes das du as ví ti mas ain da não fo ram di vul ga- 
dos.

Além da PRF, par ti ci pa ram do aten di men to do aci- 
den te, uma equi pe do Sa mu, Bom bei ro mi li tar, que re ti- 
rou os cor pos das fer ra gens, e o Ins ti tu to de Cri mi na lís- 
ti ca, que fez a pe rí cia téc ni ca.

A equi pe PRF fa rá o Bo le tim de Aci den te de Trân si to
(BAT), que fi ca rá à dis po si ção das par tes en vol vi das.
(S.D)

São Luís, segunda-feira, 11 de Maio de 2020
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Dino anuncia medidas para
endurecer isolamento na Ilha
Governador do Maranhão determinou rodízio de veículos a partir da próxima segunda-feira nos quatro municípios
da região metropolitana; prorrogação de lockdown somente acontecerá por decisão judicial, segundo Flávio Dino

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
governador do Mara-
nhão, Flávio Dino
(PCdoB), anunciou na
sexta-feira, 8, durante en-

trevista coletiva transmitida a partir
do Palácio dos Leões, que vai ado-
tar, na luta contra o novo coronaví-
rus, mais algumas medidas como
reforço o lockdown em vigor desde
a terça-feira, 5, por força de decisão
do juiz Douglas de Melo Martins, ti-
tular da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos de São Luís.

Embora defenda que o blo-
queio total de atividades na região
metropolitana da capital mara-
nhense tenha se mostrado um su-
cesso, o chefe do Executivo esta-
dual admitiu a necessidade de
editar novos atos para endurecer
o isolamento social.

Uma das medidas será a adoção
do rodízio de veículos na cidade, por
placas, a partir de segunda-feira, 11,
até o fim do lockdown, na quinta-
feira, 14. Assim, na segunda e na
quarta será permitida a circulação
de veículos com placas ímpares. Na
terça e na quinta, os de placas pares.
Há exceções para profissionais de
saúde, transporte públicos e por
aplicativo, por exemplo, e haverá a
aplicação de multa gravíssima, de
mais de R$ 293, em caso de des-
cumprimento.

“Na segunda, 11, e na quarta, 13,

poderão circular apenas os veícu-
los com placa de final ímpar. Na
terça, 12, e quinta,14, poderão cir-
cular veículos particulares que te-
nham placas com final par. Com ex-
ceção dos profissionais da saúde e
motoristas de táxi, essa medida va-
lerá durante toda a próxima se-
mana”, disse o governador ao anun-
ciar também que na sexta-feira,15,
será feriado, antecipando o feriado
de Adesão do Maranhão à Inde-
pendência, do dia 28 de julho.

Crítica
Durante a coletiva, Dino voltou a
criticar quem tem apontado insu-
cesso do lockdown na ilha. Se-
gundo ele, nunca foi sua intenção
aplicar um “regime mais duro que
o regime penitenciário”.

“Às vezes ouço críticas de que o
lockdown não está funcionando.
Porque há uma ideia falsa, talvez até
um desejo de pessoas com más in-
tenções, que nós iríamos promover
uma espécie de regime mais duro do

que o regime penitenciário, que ha-
veria encarceramento em massa,
que a polícia iria perseguir pessoas
nos bairros e algemá-los, e arrastar
ao cárcere”, destacou.

O governador afirmou que a po-
lícia está autorizada a fazer cumprir
o decreto, com medidas coercitivas
até, mas apenas em último caso.

"A Polícia está autorizada pelo Ju-
diciário a adotar todas as medidas
coercitivas necessária, porém, como
último caminho”, completou. �

Agência Secap

Governador Flávio Dino determinou esquema de rodízio de veículos na ilha de São Luís na próxima semana

SAIBA MAIS

Êxito

Para Dino, o fato de outros
estados brasileiros estarem
adotado o bloqueio total de
atividades como medida de
contenção ao avanço da
Covid-19 é prova do êxito
da experiência maranhense.
"Tanto a medida é exitosa
que outras cidades
brasileiras estão seguindo o
exemplo do Maranhão.
Neste particular quero
agradecer a adesão da
população que está
colaborando com as
medidas, basta ver a
redução no fluxo de veículos
e de pessoas no transporte
público. Nós teremos a
redução da ladeira que será
mais inclinada com o efeito
do lockdown”, declarou.

Na coletiva, o governador
destacou que no início do
combate à pandemia do
coronavírus no Maranhão
existiam 232 leitos
exclusivos para o Covid-19.
Essa semana, a rede pública
estadual já conta com 921
leitos exclusivos para
coronavírus.
Atualmente o parque
hospitalar maranhense
comporta cerca de 800
respiradores, entre os que já
haviam e os novos que
estão sendo incorporados,
semanalmente, à rede
pública estadual de saúde.
Novas compras estão sendo
negociadas e devem chegar
novos respiradores nas
próximas semanas.



JOSÉ LINHARES JR.
Da editoria de Política

D
ecretado no último da 5
de maio, o lockdown e
seus efeitos dividem a
opinião dos parlamenta-

res federais maranhenses. Todos
concordam que o isolamento so-
cial tem se mostrado como a me-
lhor alternativa para salvar vidas.
No entanto, as opiniões sobre a
forma como o confinamento vem
sendo conduzido, bem como seus
efeitos, divide opiniões.

O deputado federal Márcio Jerry
(PCdoB) afirmou que o decreto do
lockdown foi forçado pelos núme-
ros. “Foi necessário em face do au-
mento dos casos de COVID 19 na
grande São Luís. Como sabido o dis-
tanciamento social é a medida mais
eficaz até agora para conter a proli-
feração do novo coronavírus”, disse.

Jerry defendeu os resultados da
medida. Segundo o parlamentar, são
satisfatórios e visíveis. “Obviamente
por terem feito com que houvesse
diminuição acentuada de pessoas
nas ruas”, esclareceu.

Assim como o comunista, o de-
putado federal Edilázio Jr (PSD) de-
fendeu o isolamento como medida.
“Não podemos ir contra a ciência. O
lockdown, desde que feito de forma
ponderada e planejada é uma me-
dida que eu apoio. Quando se fala
de salvar vidas, não há meio-termo.
Tudo o que puder ser feito, deve ser
feito”, afirmou.

Para Edilázio, no entanto, a teo-
ria não está sendo aplicada de
forma adequada na prática. “O pro-
blema é que no Maranhão o de-
creto do lockdown não teve pon-
deração e muito menos
planejamento. O governador co-
meçou jogando a responsabilidade
para o Judiciário, que arcou com a
responsabilidade de instaurar o de-
creto. Feito o lockdown, Flávio Dino
mais se preocupa em dar entrevis-
tas do que mostrar resultados. Es-
pero que o lockdown dê certo e
torço para estar errado. No entanto,
minha impressão é que isso tudo
não terá nenhum efeito porque está
sendo apenas jogo de cena”, disse.

Para o deputado federal André
Fufuca (PP), a falta de uma vacina

e de remédios eficientes tornaram o
isolamento social em única  medida
cabível. “Não se pode, em nenhuma
hipótese, considerar outra alterna-
tiva que não essa. Portanto, acredito
que ao acatar a decisão judicial, o
governador foi muito feliz em sua
decisão”, disse Fufuca.

Juscelino Filho (DEM) afirmou
que “a decisão sobre o grau de iso-
lamento e de confinamento neces-
sário tem de ser tomada a partir da

realidade, dos fatos, da situação, das
evidências objetivas e dos núme-
ros”. E o limite do sistema de saúde
de São Luís foi alcançado segundo
o parlamentar. Em relação aos efei-
tos, o deputado acredita que a cons-
cientização irá ditar o sucesso da
medida. “Quem pode ficar em casa
até voluntariamente deve fazer isso,
é uma atitude consciente e res-
ponsável, é um gesto de amor ao
próximo e a si mesmo”.

Gastão Vieira (PROS) afirmou que
o decreto do lockdown se tornou
inevitável pelos fatos que o antece-
deram. “A influência do presidente
nas classes mais favorecidas preju-
dicou o isolamento. Muitos empre-
sários evitaram a dispensa de fun-
cionários que transitaram por dias
e que essa situação colaborou para
o avanço da pandemia no estado.
Junto com o isso, o pagamento pú-
blico do final de mês, as filas para re-

ceber o auxílio emergencial e cren-
dice religiosa também tornaram a
medida forçoso”, disse.

Gastão Vieira concordou com
Márcio Jerry em relação aos efeitos.
“O número de pessoas com másca-
ras aumentou, os ônibus estão bem
mais vazios e a ajuda emergencial
chegando. A mudança de compor-
tamento é notória. Agora nos resta
saber se essa mudança de compor-
tamento irá se impor em números
positivos”, disse o deputado.

Gil Cutrim foi o único parla-
mentar que, apesar de defender o
lockdown, lamentou a implantação
da medida. “É algo fora do comum,
é uma medida dura, para todos,
sem exceção. Porém, a gente pre-
cisa entender de onde saiu a deter-
minação. Acredito que as orienta-
ções do governo do estado visam
salvar vidas e impedir um colapso
na rede de saúde”. �
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Reconhecimento tácito

• Na próxima sessão virtual, a Assembleia Legislativa deve aprovar uma sé-
rie de projetos relacionados ao combate à Covid-19.

• O prefeito de Estreito, Nelson Horácio, reclama que o governo tem acio-
nado seu opositor na cidade para realizar serviços que a prefeitura já está fa-
zendo para conter o novo coronavírus.

• Segue grande dúvida sobre a testagem de pessoas para Covid-19 no Mara-
nhão após a revelação de que o governo federal encaminhou 117 mil testes
ao estado.

E MAIS

Ogovernador Flávio Dino (PCdoB) bem que tentou
sustentar o discurso de que o lockdown à maranhense
- com pouca fiscalização - foi um sucesso, mas acabou

reconhecendo, mesmo que tacitamente, que não é bem
assim.

Na manhã de sexta-feira, em coletiva à imprensa
transmitida direto do Palácio dos Leões, o chefe do
Executivo estadual anunciou novas medidas de contenção
da circulação de pessoas. Entre elas, o estabelecimento de
um rodízio de veículos para diminuir a quantidade deles
trafegando pelas avenidas de
São Luís.

A questão é de lógica básica:
se o lockdown estivesse sendo
cumprido à risca, como
anuncia o governador desde o
primeiro dia, não haveria
necessidade de nenhuma
medida adicional para manter
as pessoas isoladas.

Se houve essa necessidade, é
lógico pensar que o bloqueio não funcionou - ou não está
funcionando - tão bem.

E não está por problemas do governo e das prefeituras:
foram essas autoridades que decidiram adotar postura mais
branda na fiscalização do cumprimento do decreto.

O resultado? O movimento de pessoas em muitos locais na
Grande Ilha foi igual (e, em alguns casos, até superior) ao
dos dias de isolamento imediatamente anteriores ao
bloqueio de atividades.

Fiscalização
frouxa levou a
medida de rodízio
de veículos na
ilha de São Luís

Inflado
A propósito, o governo tem adotado uma estratégia clara para “in-

flar” o percentual de diminuição da circulação de pessoas pela cida-
de nesse período. Para isso, usa dados da circulação de passageiros.

Compara, então, dados desta semana - apontando circulação de
96 mil pessoas - com os de dias normais, quando circulam mais de
600 mil passageiros, e anuncia redução de 85%.

O correto seria comparar com a semana imediatamente anterior,
quando medidas de isolamento já estavam em efeito, para se ter uma
real noção do impacto do lockdown.

Mais leitos
Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saú-

de (SES) emitido na quinta-feira, 7, apontam que o Maranhão ultra-
passou a casa dos 900 leitos, clínicos e de UTI, exclusivos para pa-
cientes de Covid-19.

Agora, são 921, ultrapassando a meta de 900, estabelecida no iní-
cio da semana pelo governador Flávio Dino (PCdoB), durante en-
trevista à TV Mirante.

Desde então, foram inaugurados, ainda de acordo com o boletim
da SES, 160 leitos em São Luís – número que deve aumentar ainda
mais com a inauguração de hospitais de campanha.

Gravíssima
Ao anunciar a adoção do sistema de rodízio de veículos na Região

Metropolitana de São Luís, o governador Flávio Dino (PCdoB) infor-
mou que haverá multa para quem descumprir a medida.

E será considerada gravíssima, revelou.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o valor da

multa, nesse caso, pode chegar aos R$ 293,47. Um tanto salgado.

Novo hospital
A Prefeitura de São Luís e o Governo do Maranhão devem abrir

em parceria, nos próximos dias, mais leitos hospitalares para pa-
cientes de Covid-19 na capital.

As unidades estarão disponíveis no Hospital Português, localiza-
do na Rua do Passeio.

- O prefeito Edivaldo Holanda deve anunciar, nos próximos dias,
essa providência -, destacou Flávio Dino, durante coletiva na sexta-
feira, 8.

Denúncia
Chefe da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras desta-

cou três procuradores do seu time para reunir indícios de corrupção
que começam a surgir contra governadores nos contratos emergen-
ciais firmados nos estados para compra de insumos de saúde no com-
bate ao coronavírus.

A informação é da coluna Radar, da Revista Veja.
Segundo a publicação, interlocutores da PGR dizem que a lista de

alvos já chega a cinco governadores que estariam diretamente liga-
dos a indícios de corrupção suficientes para fundamentar a abertu-
ra de investigação na procuradoria.

Prorrogado
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, prorro-

gou, no âmbito do Segundo Grau do Poder Judiciário, o regime de
Plantão Extraordinário, instituído pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ).

Segundo a Portaria, fica prorrogado para o dia 31 de maio de 2020
o prazo de vigência do regime de Plantão Extraordinário, conforme
Resolução CNJ nº 318, de 7 de maio de 2020.

O documento estabelece que os prazos processuais nos feitos que
tramitam em meio eletrônico, no âmbito do Segundo Grau de Juris-
dição, ficam suspensos em razão da imposição.

DE OLHO

R$ 514 MIL
É QUANTO A EMSERH PAGARÁ à B2 Empreendimentos
pela locação de tendas, climatizadores e cadeiras para
unidade de saúde.

Bancada do MA concorda
com lockdown, mas
diverge sobre resultados
Parlamentares ouvidos por O Estado revelaram apoiar isolamento social, no
entanto, há discordância sobre os efeitos e métodos utilizados pelo governo

Márcio Jerry diz que medida vem dando resultado; Edilázio Jr. acredita que não; e André Fufuca fala em acerto

Fotos/Divulgação

Juscelino Filho e Gastão Vieira concordam que lockdown é necessário e Gil Cutrim lamentou adoção da medida

Deputados criticam propaganda
com a medida de isolamento
João Marcelo e Aluísio Mendes afirmaram ser um equívoco o lockdown já que foi feito sem planejamento
e esclarecimento prévio da população; para parlamentares, medida é usada como propaganda

João Marcelo (MDB) afirmou que
“já havia pensado nisso (lock-
down) antes, inclusive porque as
regiões do Munim e da Baixada
estão sendo muito afetadas com a
grande circulação de pessoas par-
tindo/chegando em São Luís. O
que ninguém esperava que um
juiz determinasse a medida”.

Quanto a maneira como Go-
verno do Estado, o deputado con-
siderou “decepcionante”. “Agora
que vai montar um hospital de
campanha com 200 leitos e so-
mente 10 destinados UTI, en-
quanto que governadores de ou-
tros Estados já concluíram essas
obras, e até prefeituras já fizeram
hospitais de campanha?”.

“É uma decepção! É um gover-
nador com muitas falas e um dis-
curso bonito, porém com pouca
ação para cuidar do povo mara-
nhense, do povo ludovicense e da
grande ilha. Ao que parece, ele está
pensando somente no cargo que

pretende concorrer em 2022, que
seja um cargo nacional e polarizar
com o governo federal”.

Aluísio Mendes (PSC) fez ques-
tão de frisar que a medida foi to-
mada por vias judiciais. “O go-
verno se eximiu, quem assumiu a
reponsabilidade foi o judiciário

sem planejamento”, disse.
Ele também é entusiasta do iso-

lamento social. Mas, teme pela
falta de campanhas de conscien-
tização por parte do governo.
“Você impõe em poucos dias uma
situação que é de desconheci-
mento total do povo e não faz ne-

nhum tipo de ação para esclare-
cer? Isso é muito errado”, disse.

Segundo Aluísio, o momento
não permite dar opiniões sobre os
efeitos da medida. “O período de
incubação do vírus. Apenas o
tempo irá nos dizer se o que foi feito
teve resultado positivo ou não”. �
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Lockdown tem
vigor até o

próximo dia 14

Eficácia de
medida ainda é

questionada

Você impõe 
em poucos dias
uma situação 
que é de
desconhecimento
total do povo e
não faz nenhum
tipo de ação para
esclarecer? Isso é
muito errado”

ALUÍSIO MENDES, 
Deputado federal

João Marcelo e Aluísio Mendes criticaram falta de planejamento



Uma das medidas realizadas pelo Município foi  a higienização da frota de ônibus com água e sabão ou álcool em gel 

Divulgação/Biné Morais

Íntegra em oestadoma.com/483904

A
Prefeitura de São Luís
tem atuado fortemente
no enfrentamento à pan-
demia do novo corona-

vírus (Covid-19) mesmo antes da
confirmação do primeiro caso na ca-
pital, ocorrido no dia 20 de março.
Sob orientação do prefeito Edivaldo
Holanda Junior, antes desta data, al-
gumas medidas foram colocadas em
prática como a suspensão das aulas
na rede municipal, bem como a
orientação para assistência à popu-
lação em situação de vulnerabili-
dade social. Estas ações, à propor-
ção que a epidemia avança na
cidade, têm sido intensificadas,
abrangendo áreas como a saúde, as-
sistência social, limpeza urbana,
trânsito e transportes, fiscalizações,
entre outras. Em decorrência do
lockdown, o plano de ações foi rea-
justado e as diversas frentes de tra-
balho da gestão municipal têm con-
tribuído para que o isolamento total
da cidade ocorra de forma mais efe-
tiva possível.

"O nosso objetivo maior é prote-
ger a vida da nossa população e ga-
rantir o suprimento das necessidades
básicas, incentivando o isolamento
social e orientando àqueles que pre-
cisarem sair às ruas a tomarem as me-
didas de proteção necessárias para
resguardarem-se da contaminação",
pontou o prefeito Edivaldo Holanda
Júnior, acrescentado que o esforço
para reduzir Covid-19 continua em
duas frentes: ampliar o isolamento
social e o número de leitos.

Um dos primeiros atos oficiais foi
o Decreto Municipal Nº 54.890/2020,
editado no dia 17 de março, três dias
antes do primeiro caso de covid-19
ter sido registrado. No documento, o

gestor divulgou diversas medidas para
reforçar a prevenção contra o novo
coronavírus em São Luís.

Na lista consta a adoção do te-
letrabalho, também chamado de
home office, para os servidores que
não exercem serviços essenciais,
isto é, atividades que podem ser
realizadas em casa, pela internet.
Outro ponto importante determi-
nado no documento foi a higieni-
zação da frota de transporte ur-
bano com água e sabão ou álcool
em gel a 70%. No caso da saúde, o
decreto estabeleceu, entre outras
medidas, estabelecimento do Hos-
pital da Mulher como unidade de
referência na rede municipal de
saúde para atendimento aos pa-
cientes com resultado positivo
para o novo coronavírus.

No dia 23 de março foi editado

mais um decreto municipal, de nú-
mero 54.936/2020, pelo qual a Pre-
feitura declarou estado de calami-
dade pública em São Luís, em
virtude da incidência de infecções
pela gripe Influenza A (vírus H1N1)
e da existência de casos confirma-
dos e suspeitos de contaminação
pela Covid-19 na cidade.

Foi baixado ainda, no dia 4 de
maio, o decreto municipal Nº
55.068/2020 que estabelece medi-
das de fiscalização do trânsito,
transporte urbano, mercados e fei-
ras, comércio não essencial entre
outros, em cumprimento ao De-
creto Estadual Nº 35.784/2020, que
atende a decisão da Vara de Inte-
resses Difusos e Coletivos de São
Luís determinando o bloqueio mais
rigoroso no funcionamento dos ser-
viços públicos, comércio e outras

atividades não essenciais na Ilha de
São Luís (lockdown).

Conservação e limpeza
Em fins de março, por meio do Co-
mitê Gestor de Limpeza Urbana, a
Prefeitura intensificou a frente de
trabalho de higienização de espaços
públicos como os grandes corredo-
res viários da cidade (principais ave-
nidas), pontos de ônibus, terminais
de integração do transporte coletivo,
além de serviços de capina, roçagem,
coleta domiciliar, entorno das uni-
dades de saúde, feiras e mercados
em toda a cidade, isto é, onde haja
aglomeração de pessoas.

As equipes de limpeza da Prefei-
tura realizam frequentemente hi-
gienização em diversos espaços pú-
blicos da capital, como o Terminal
de Integração da Cohama/Vinhais,

Mercado da Vila Palmeira e Feira da
Cidade Operária; também nas para-
das próximas ao Hospital Nina Ro-
drigues e no hospital Centro Médico,
no bairro Monte Castelo. No bairro
Filipinho/Sítio Leal, a higienização
foi programada para os pontos pró-
ximos ao Centro de Atendimento In-
tegral à Saúde do Idoso (CAISI) e
Centro de Ensino Médio Filipinho.

Assistência
A Prefeitura também conseguiu, por
intermédio da Câmara Municipal de
São Luís, aprovação de projetos de
lei do Executivo garantindo o paga-
mento do auxílio-renda às famílias
de extrema pobreza e isentando o
pagamento da taxa de iluminação
pública aos beneficiários da tarifa so-
cial de energia elétrica com consumo
igual ou inferior a 220 kWh/mês, du-
rante o período de 1º de abril a 30 de
junho de 2020.

Famílias de baixa renda estão
sendo beneficiadas com cestas de
alimentos que contém, além de itens
não perecíveis, pescados do Pro-
grama Peixe Solidário e alimentos
frescos do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). O objetivo é ga-
rantir a segurança alimentar das fa-
mílias em situação de vulnerabili-
dade. Para se ter uma ideia, no dia 8
de abril, a Prefeitura concluiu a en-

trega de quatro toneladas de ali-
mentos por meio do programa Peixe
Solidário a 36 mil famílias da zona
rural que vivem em situação de vul-
nerabilidade social.

A assistência para pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social,
moradores de rua e famílias de alu-
nos da rede estadual, foi uma das
prioridades da gestão Edivaldo neste
período. Foi determinada a instala-
ção de abrigos e distribuição de ces-
tas básicas de alimentos por meio
dos Centros de Referência e Assis-
tência Social, órgãos da Secretaria
Municipal da Criança e Assistência
Social (Semcas).

Além dos abrigos da Prefeitura,
uma parceria com o Estado resultou
na alocação de cerca de 180 leitos no
Estádio Castelão, onde a população
de rua recebe assistência social, psi-
cossocial e médica. No dia 9 de abril,
deu-se início das testagens rápidas
para Covid-19 em população em si-
tuação de rua.

No setor da educação, a Prefeitura
realiza a entrega de kits alimentícios
para as famílias de estudantes em
toda a rede municipal. Esta ação
também contou com apoio do Pro-
grama Peixe Solidário, complemen-
tando a cesta de alimentos.�

Saúde, assistência social, trânsito e transportes, limpeza urbana são algumas das áreas que estão recebendo
reforço no enfrentamento da pandemia na capital, que teve primeiro caso confirmado da doença em 20 de março

Prefeitura reforça ações contra Covid-19
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Houve congestionamento na área Itaqui-Bacanga, mas em outras avenidas o trânsito fluiu mais ameno no quarto dia de lockdown na Grande Ilha 

Polícia Militar ainda teve de intervir para orientar quem furou o bloqueio na região da Lagoa da Jansen 

Avenida Litorânea, na orla, ficou novamente vazia, sem corredores

Fotos/Paulo Soares

B
arreiras de fiscalização,
higienização, orienta-
ção da população e ou-
tras medidas realizadas

nesses primeiros quatro dias de
lockdown  continuarão sendo rea-
lizadas neste final de semana.
Além delas, áreas de lazer vão
continuar fechadas para evitar
aglomeração de pessoas.

A Avenida Litorânea, espaço
onde normalmente atletas e fa-
mílias procuram lazer na Ilha,
está com o acesso bloqueado, in-
clusive para a passagem de car-
ros. O Espigão, na Ponta d’ Areia,
e o Parque do Rangedor, no Ca-
lhau, também estão fechados du-
rante o lockdown. Na Lagoa da
Jansen ainda é possível ver algu-
mas pessoas desrespeitando o
bloqueio, mas são orientados a
voltar para casa.

Nos bairros mais afastados da
cidade, onde ainda há pontos de
aglomeração, a fiscalização foi re-
forçada pela Blitz Urbana e Vigi-
lância Sanitária no intuito de con-
trolar aglomerações em serviços
essenciais e orientar a população
sobre distanciamento social e a
importância de sair de casa o mí-
nimo possível.

O Estado entrou em contato
com a Prefeitura de São Luís e
com o Governo do Maranhão
para saber sobre medidas espe-
cificas para o fim de semana, mas
não houve resposta até o fecha-
mento desta edição.

Quarto dia do lockdown
No quarto dia de lockdown, 8, as
medidas realizadas ao longo da
semana continuaram aconte-
cendo. As barreiras de fiscaliza-
ção foram montadas desde as 6
horas, em diversos pontos estra-
tégicos da cidade, pela Polícia Mi-
litar e agentes de trânsito.

Apesar da notória redução de
veículos transitando pela Grande
Ilha, ainda houve engarrafamento
na Avenida dos Portugueses, na
área do Itaqui-Bacanga. O local
tem apresentado congestiona-
mento diários no lockdown, por
causa das barreiras de fiscaliza-
ção e o intenso fluxo de carros a
caminho da região, que serve de
acesso para a área portuária e ou-
tros serviços essenciais.

Em outros lugares onde o fluxo
de veículos estava intenso nos úl-
timos dias, nesta sexta-feira (8)
esteve com trânsito mais ameno,
como a Avenida Castelo Branco,
no São Francisco. A Policia Mili-
tar informou que houve mais de
70% de restrição da circulação de
carros na Grande Ilha.

As agências bancárias também
continuaram recebendo auxílio
do Corpo de Bombeiros para di-
minuir a aglomeração nos entor-

nos das agências da Caixa Eco-
nômica. A ação é realizada nas 17
agências da Grande São Luís, com
o intuito de fiscalizar os estabe-
lecimentos e orientar a popula-
ção sobre a necessidade do dis-
tanciamento social.

O número de pessoas que uti-
lizam transporte público inter-
municipais permaneceu em
queda no quarto dia de bloqueio,
83%. Nos primeiros três dias a
redução variou entre 85 e 82% de
redução. Além de ônibus e vans,
está incluso também o ferry-
boat. Segundo o presidente do
MOB, em entrevista para a TV
Mirante, Lawrence Melo, o nú-
mero de passageiros de trans-
porte urbano caiu de 470 mil
para 70 mil, e do semiurbano de
70 mil para 26 mil.

As ações de higienização

também continuaram aconte-
cendo na Região Metropolitana
de São Luís. A equipe de saúde
do 24º Batalhão de Infantaria
de Selva (BIS) do Exército, rea-
lizou ações de higienização das
instalações da Base Adminis-
trativa do Batalhão. A atividade
teve por finalidade proporcio-
nar aos militares, pensionistas
e demais usuários daquelas ins-
talações um ambiente ainda
mais protegido.

A Prefeitura de São Luís tam-
bém seguiu realizando higieni-
zação em diversos pontos da ca-
pital maranhense. A ação está
sendo realizada por meio do Co-
mitê Gestor de Limpeza Urbana,
que está intensificando a higie-
nização de espaços públicos de
grande circulação durante o
lockdown.

Novas medidas
Em entrevista à imprensa, na
sexta-feira, 8, o governador Flá-
vio Dino (PC do B) anunciou ro-
dízio de carros para intensificar
o lockdown e diminuir o fluxo de
pessoas na Grande Ilha. O rodí-
zio vai se iniciar na segunda-feira,
11, e vai durar até o fim do blo-
queio. Na segunda-feira, 11, e na
quarta-feira, 13, apenas carros
com a placa ímpar poderão tra-
fegar pela cidade, na terça-feira,
12, e quinta-feira, 14, carros com
a placa terminada em número
par poderão rodar. A fiscalização
será feita pelas barragens e ví-
deomonitoramento. Quem não
cumprir a medida está sujeito a
multa.

Flávio Dino também anunciou
que o feriado do dia 28 de junho,
Adesão do Maranhão à Indepen-

dência do Brasil, foi adiantado
para o dia 15 de maio, um dia
após o término do lockdown. A
decisão foi tomada no intuito de
manter reduzido o fluxo de pes-
soas nas ruas após o término do
bloqueio total.

Além disso, também foi de-
cretado o aumento da multa para
agências bancárias que não cum-
prirem com as orientações de
saúde para combater a covid-19.
Agora a multa é em torno do valor
de R$ 504 mil, e a cada incidên-
cia pode ser cobrado em até a
metade do valor da multa origi-
nal a mais.�

As igrejas católicas programam
celebrações bastante reduzidas
para transmissão por redes so-
ciais em homenagem ao Dia das
Mães, neste domingo, 10. Uma
situação bastante atípica e que
decorre das medidas de isola-
mento social determinadas pelas
autoridades para conter o
avanço do coronavírus na capi-
tal maranhense.

Segundo o arcebispo de São
Luís, Dom José Belisário, cada pa-
róquia está divulgando sua ini-
ciativa e a Arquidiocese também
comandará uma celebração, às
10h, em frente ao Hospital HCI,
na Avenida Jerônimo de Albu-
querque, unidade de saúde que
está recebendo pacientes aco-
metidos pela Covid-19.

“Nós faremos uma celebração
ecumênica, pedindo a Deus que
interceda pelos enfermos e
orando para todas as mães. É um
gesto de ânimo a todos os que
estão sofrendo nesta fase difícil,
mas que também nos trará mui-
tos aprendizados”, disse Dom
José Belisário, informando que
a celebração será transmitida,
também, pelas emissoras de
rádio Timbira e Educadora.

Fé
Para o arcebispo, este é um mo-
mento bastante delicado para
todo o mundo. Ele pediu fé à po-
pulação. “Que nós tenhamos
muita fé, acima de tudo. Sabe-

mos que todas as dificuldades
também afloram os nossos sen-
timentos e aproveitemos para
estar mais unidos, ainda que se-
parados pelo isolamento social”,
frisou.

No Santuário de Nossa Se-
nhora de Nazaré, no bairro Co-
hatrac, as missas transmitidas
por redes sociais acontecem dia-
riamente, sempre às 18h, pelo
Instagram. Neste domingo, a
missa especial celebrada pelo
padre Flávio Colins será trans-
mitida também pelo Facebook.
Durante a transmissão, além do
padre, permanecem na igreja
apenas um ministro, uma pessoa
para a liturgia e outra para o
canto.

De acordo com o Frei Nilton
Leandro da Costa, pároco da Pa-
róquia de Nossa Senhora da Con-
ceição, do bairro Anil, que assiste
a dez comunidades, a missa em
homenagem ao Dia das Mães
também será transmitida às 18h,
pelo Instagram (@paroquiadoa-
nil) e Facebook.

Outras igrejas também reali-
zarão celebrações com trans-
missões por redes sociais, como
a Igreja de Santo Antônio (Cen-
tro), às 11h, e a Paróquia Santo
Antônio de Pádua (Cohajap), às
9h, além da Paróquia da Penha
(Anjo da Guarda), às 19h. A Igreja
dos Remédios fará a sua às 8h,
via Instagram (@virgemdosre-
medios). �

Lockdown: áreas de lazer
fechadas para o fim de
semana de bloqueio
Ações de fiscalização, higienização, orientação da população e outras medidas
continuam nos municípios da Ilha; a partir de segunda, 11, terá rodizio de carros
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No Dia das Mães,
igrejas terão missas 
e homenagens
Celebrações serão transmitidas, neste domingo,
por redes sociais e emissoras de rádio

Houve mais de
70% de restrição

na circulação 

70%70%
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PASSAGEIROS
de transporte

públicos deixaram
de transitar
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CRM contesta decreto
do governo na Justiça 
Entidade ajuizou ação civil pública para barrar contratação de 40 médicos
estrangeiros e brasileiros formados no exterior que não revalidaram diplomas

O
presidente do Conselho
Regional de Medicina
(CRM), Abdon Murad,
confirmou nesta sexta-

feira, 8, que a entidade ajuizou ação
civil pública para suspender decreto
do governo do Maranhão que pre-
tende contratar 40 profissionais es-
trangeiros e brasileiros formados no
exterior que não revalidaram seus di-
plomas no país.

Segundo Murad, o governo está
se valendo de uma situação de emer-
gência sanitária, em decorrência da
pandemia da Covid- 19, para burlar
a legislação do país, que não permite
a atuação de médicos sem diploma
revalidados e sem registro nos Con-
selhos de Medicina.

“Trata-se de ação lamentável e
oportunista, ancorada em distorções,
que exporá a população a outros ris-
cos: o mau atendimento, o mau diag-
nóstico, o mau tratamento”, salien-
tou o documento. “O CRM cobra
respeito, valorização e reconheci-
mento ao trabalho que vem sendo
realizado pelos médicos brasileiros
que estão na linha de frente contra a
Covid-19, o que inclui a oferta de
condições de trabalho e de atendi-
mento”, declarou.

Ainda segundo Abdon Murad, o
decreto estadual dá um tratamento
não isonômico entre profissionais
nacionais e estrangeiros e permite
àqueles que não se formaram de
acordo com a legislação nacional e
sem dominar o português que pos-

sam atuar no país.
“É flagrante a inconstitucionali-

dade e ilegalidade da norma atacada,
pois ela tem o condão de permitir o
exercício ilegal da profissão, ou seja,
permitir que pessoas não registradas
perante os Conselhos Regionais de
Medicina atuem de forma ilegal”,
destacou.

Irregular
Na avaliação do presidente do CRM,
o governo maranhense, no caso es-
pecífico da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, desrespeita seu artigo
48, o qual estabelece que diplomas

de graduação expedidos por univer-
sidades estrangeiras serão revalida-
dos por universidades públicas bra-
sileiras. “Qualquer outra forma de
realização do processo de revalida-
ção mostra-se à margem da lei e ab-
solutamente irregular”, afirmou
Abdon Murad.

Na ação, o CRM também argu-
menta que a liberação para atuação
de médicos sem a revalidação de
seus diplomas coloca em risco a
saúde da população, uma vez que os
profissionais não ficarão em postos
de saúde, realizando trabalho pre-
ventivo, como faziam os participan-

tes do Mais Médicos. Pelo contrário,
serão alocados em hospitais e UTIs,
que exigem treinamento maior.

Conforme Abdon Murad, o
CRM não tem absolutamente nada
contra quem estudou fora do país.
“Brasileiros e estrangeiros forma-
dos fora do Brasil serão sempre
muito bem-vindos, desde que
aprovados no Revalida, nos mol-
des em que a prova foi definida pela
nossa legislação”, finalizou. �

MAIS

No último dia 27, o
governador Flávio Dino
anunciou decreto prevendo,
entre outras medidas,
reforço da equipe de
profissionais por meio da
convocação de médicos
brasileiros e estrangeiros
que participaram do
Programa Mais Médicos.
Diante da emergência para a
contratação, foi dado prazo
de 48 horas oara os
profissionais se cadastrarem
para concorrer às 40 vagas
para atuação nas Unidades
de Pronto Atendimento
(UPAs) no atendimento de
casos suspeitos e
confirmados de Covid-19.  

Convocação

De Jesus

Divulgação

A pandemia da Covid-19 provocou
em todo o mundo extremas trans-
formações sociais e econômicas,
todas motivadas pela necessidade
de união em prol da defesa da vida e
da sobrevivência humana no pla-
neta. E entre essas transformações
impostas pela crise, a solidariedade
desponta como uma grande arma
para vencer esse momento.

Pessoas cuidando de outras pes-
soas mais vulneráveis; empresas em-
prestando expertise e doando re-
cursos para aplacar a situação de
vulnerabilidade e ajudar a reforçar
com insumos os hospitais. Esse é a
melhor forma de atuação solidária e
responsável que deve ser adotada em
diferentes frentes.

O Grupo Potiguar, cuja gestão
sempre priorizou ações de respon-
sabilidade social em diversos seg-
mentos, agora está ainda mais
atuante e focada em apoiar hospi-
tais e profissionais de saúde neste
momento tão emergencial. A em-

presa que já havia doado 600 litros
de álcool em gel ao HU-UFMA, se-
mana passada; entregou, no  último
dia 4, outro lote do material à Secre-
taria Municipal de Saúde (Semus). O
lote doado continha 900 litros do
produto, queserão repassados aos
hospitais e serviços de pronto aten-
dimento e saúde de São Luís. 

Participaram da entrega do ma-
terial, na sede da Semus, a diretora
Camila Brasil, o gerente de Marke-
ting, Adriano Pestana, e o gerente de
Vendas, Danilson Costa, que repas-
saram a doação do Grupo Potiguar
ao secretário Municipal de Saúde,
Lula Fylho.  �

Grupo Potiguar doa
lotes de álcool em
gel para a Semus

Produto será repassado às unidades de saúde do
Município de São Luís para uso durante a pandemia

Caixas com álcool em gel, doação para serviços de saúde do município

NA WEB

Prefeitura de Paço do
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Abdon Murad garante não ter nada contra quem estudou fora do país
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Divulgação

Mundo

Sinais que orientam
distanciamento são
tendência no mundo

CIDADE DO MÉXICO

O Dia das Mães, considerado uma
das datas mais importantes do ca-
lendário social dos mexicanos,
coincide neste ano com o que au-
toridades de saúde calcularam
como o pico da disseminação do
novo coronavírus.

As autoridades do México in-
tensificaram a divulgação das me-
didas de distanciamento social
antes do domingo, fechando o
principal mercado de flores da ca-
pital e cemitérios onde as pessoas

se reúnem, e até cogitaram trans-
ferir o feriado para julho.

“Não a exponha, cuide dela e
não vá visitar”, tuitou a prefeita da
Cidade do México, Claudia Shein-
baum, com uma hashtag que pro-
põe comemorar a ocasião em 10
de julho. O governo municipal
anunciou um festival virtual de 12
horas de duração no domingo.

O Dia das Mães, uma tradição
iniciada em 1922, marca um pico
de frequência nos restaurantes, e
também de tráfego de mexicanos
que vão visitar mães e avós.�

No México, Dia das
Mães coincide com 
o pico da Covid-19
O Dia das Mães, uma tradição iniciada em 1922,
marca um pico de frequência nos restaurantes

À medida que emergem de semanas de isolamento, as pessoas se deparam com uma
variedade de medidas novas para tentar controlar o vírus e proteger os mais vulneráveis

DUBAI

Eles vão de simples círculos dese-
nhados no chão com spray em um
mercado de Mogadício a adesivos
de chão coloridos em um shopping
center de Dubai que mandam bei-
jo e dizem: “Ei, lindo, não esqueça
de manter uma distância segura”.

Os sinais que nos obrigam a fi-
car distantes em locais movimen-
tados para evitar a transmissão do
novo coronavírus estão aparecen-
do em pisos de lojas, calçadas de
cidades e plataformas de trem ou
bonde de todo o mundo.

À medida que emergem de se-
manas de isolamento, as pessoas
se deparam com uma variedade de
medidas novas para tentar contro-
lar o vírus e proteger os mais vul-
neráveis da sociedade.

Os sinais instalados até agora
surgiram rapidamente, mas pare-
ce provável que se tornarão algo
comum e que poderão ser usados
durante anos.

Pontos no chão, linhas, quadra-
dos dentro de quadrados, corações
de amor e rostos sorridentes estão
sendo usados ao redor do globo. As
marcações precisam ser impac-

tantes o bastante para serem obe-
decidas, mas o ideal é que também
tranquilizem as pessoas sem fazê-
las se sentir como gado.

“Em qualquer lugar em que
existam sinalizações no momento,

é porque as pessoas tiveram que
reagir super rápido e instalar algo
– a velocidade está sendo essencial.
Agora estamos no ponto em que
existe algum espaço para respirar”,
disse Chris Girling, chefe de Orien-

tação Espacial da CCD Design &
Ergonomics de Londres.

“Temos uma variedade de es-
tratégias de estilos, cores, termi-
nologia, escala e posicionamen-
to”, observa. �

Preso que ordenou
ataques em 2016 está
em prisão domiciliar
MC Sadrack é conhecido por compor canções de rap para facção
criminosa no Maranhão; ele saiu da cadeia devido ao novo coronavírus

Reuters/Baz Ratner

NELSON MELO
Da editoria de Polícia

U
m dos criminosos que
compõe canções de rap
para a maior facção cri-
minosa do Maranhão saiu

da cadeia. Eliakin Davila Machado,
conhecido como MC Sadrack, ga-
nhou a prisão domiciliar por estar
no grupo de risco para o novo coro-
navírus. As informações foram con-
firmadas por uma fonte policial ao
jornal O Estado. Atualmente, ele es-
tava cumprindo pena no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, em São
Luís, tendo sido um dos mandantes
dos ataques a ônibus que ocorreram
na capital maranhense em 2016.

De acordo com o policial ouvi-
do por O Estado, MC Sadrack saiu
do Complexo de Pedrinhas na
quinta-feira, 7, por conta da possi-
bilidade de se contaminar no pre-
sídio, em virtude das aglomerações
nas celas. Ele está no grupo de ris-
co devido a problemas de saúde
que se enquadram como comor-
bidades. Importante dizer que a li-
beração de detentos durante a pan-
demia está ocorrendo em pratica-
mente todos os estados do Brasil,
sendo uma recomendação do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

O CNJ orientou que os tribunais
e juízes adotassem medidas pre-
ventivas à propagação da Covid-
19 nos presídios, como a liberação
de internos para a prisão domici-
liar, incluindo os do regime fecha-
do, caso estejam no grupo de risco.

Investigação sobre ataques
Eliakin Davila foi apresentado em
maio de 2016, no prédio da Secre-
taria de Segurança Pública do Ma-
ranhão (SSP/MA), juntamente com
outros membros da facção crimi-
nosa. Além dele, estiveram presen-
tes Elias Rafael Santos de Paiva, o

“Tropical”; Marcos Antônio de Car-
valho, o “Marco Latro”; Cilas Perei-
ra Borges; Wilton Torres, o “Espiga”,
e Cristiano Nunes Moraes, o “Cris
Braw”; Wilderley Moraes, o “Paia-
kan”; Carlos César Viegas, o “Carli-
to”; e Leanderson Nonato dos San-
tos, o “Léo Pirento”. Todos eles fo-

ram apontados como mandantes
dos atentados que ocorreram em
São Luís naquele ano, quando vá-
rios ônibus foram incendiados
após “salve” oriundo do Complexo
de Pedrinhas.

Pouco depois, no dia 25 de
maio, foi apresentado, no auditó-
rio da Secretaria estadual de Segu-
rança Pública do Maranhão, mais
um suspeito pelos ataques a ôni-
bus na região metropolitana de São
Luís. Ele foi identificado como
Cauê Gustavo Santos de Castro, de
18 anos, encontrado no município
de Mirinzal/MA, na noite do dia
anterior. Ele teria participado do
incêndio a coletivo no Alto do Tu-
ru, em São José de Ribamar, no dia
22 daquele mês.

Faccionado
Conforme informado pela Dele-
gacia-Geral, o jovem, após atear
fogo no ônibus, fugiu para Mirin-
zal, sendo encontrado na casa de
parentes, na Vila São José. Segun-
do a investigação, o rapaz atuou
de forma direta no ataque ao
transporte coletivo no Alto do Tu-
ru, sendo que o veículo ficou
completamente destruído pelas
chamas. Como Cauê integra uma
facção, entrou no flagrante de or-
ganização criminosa, que é um
delito permanente.

Com aquela prisão, o número
de detidos por envolvimento dire-
to nos atentados subiu para 31. Po-
rém, no total, foram mais de 60
capturados por conta das ações
criminosas. �

MC Sadrack foi condenado por ataques a ônibus em São Luís em 2016

Autoridades intensificam medidas de isolamento no México

Adesivo em um shopping de Dubai diz: “Ei, lindo, não esqueça de manter uma distância segura”

Reprodução

Divulgação

No decorrer dessa quinta-feira, 7, foi
capturado um dos envolvidos na
morte do auxiliar penitenciário Car-
los Augusto Correa, de 44 anos, que
foi executado em janeiro deste ano
no bairro Cohab-Anil, na capital. Se-
gundo informações do Centro Inte-
grado de Operações de Segurança
(Ciops), o suspeito, identificado co-
mo Geraldo Pereira Lima Neto, o “Ne-
to, foi encontrado na Vila Vicente Fia-
lho, por determinação judicial, pois
há um mandado de prisão preventi-
va em seu desfavor.

De acordo com declarações do
Ciops, Geraldo Pereira foi apontado
como a pessoa que pilotou a moto-
cicleta utilizada na data do crime. No
entanto, testemunhas disseram que,
na verdade, foi o autor dos disparos
de arma de fogo que tiraram a vida
do auxiliar penitenciário. Ele foi cap-
turado pela Diretoria de Inteligência
e Assuntos Estratégicos (DIAE), ten-
do sido apresentado na Superinten-
dência Estadual de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (SHPP).

Da SHPP, foi encaminhado ao
Complexo Penitenciário de Pedri-

nhas. Importante relembrar que,
pouco depois do assassinato da víti-
ma, foi preso Paulo Víctor Matos Cu-
trim, também morador da Vila Vi-
cente Fialho, que era o proprietário
da motocicleta.

O assassinato
Nas primeiras da manhã do dia 3 de
janeiro, mataram mais um auxiliar
penitenciário na região metropolita-
na de São Luís. Carlos Augusto Cor-
rea estava em frente ao Banco do Bra-
sil da Cohab-Anil, quando foi sur-
preendido por disparos de arma de
fogo. De acordo com declarações do
Ciops, a vítima foi assassinada por
dois homens. Eles chegaram ao local
em uma motocicleta, conforme a Su-
perintendência de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa.

Segundo apurado pelo delegado
Lúcio Rogério Reis, titular da SHPP,
depois que atiraram no auxiliar pe-
nitenciário, os autores correram em
direção à Vila Isabel Cafeteira, nas
imediações. Carlos Augusto ainda re-
cebeu atendimento de bombeiros
militares que passavam pelo local. �

Mais um é preso
por matar auxiliar
penitenciário 
O criminoso foi encontrado na Vila Vicente
Fialho, na capital maranhense, após diligências

Carlos Augusto Correa, que foi executado em janeiro deste ano 
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Estado10

Governo amplia leitos e envia 
materiais para auxiliar no combate 
ao coronavírus em Imperatriz
Comitê coordenado pelo secretário Clayton Noleto dialoga com a 
Prefeitura e acompanha as ações na segunda maior cidade do Maranhão

Na manhã dessa sexta-feira 
(8), o governador Flávio Dino 
anunciou durante coletiva de 
imprensa online o resultado de 
uma das atuações do Comitê 
de Combate ao Coronavírus na 
Região Tocantina, que foi o envio 
de materiais para o Hospital 
Macrorregional Dra. Ruth Noleto, 
em Imperatriz, que irá auxiliar no 
tratamento de pacientes positivos 
e em casos suspeitos da Covid-19.
A unidade hospitalar recebeu no 
mesmo dia, monitor, respirador, 
colchão pneumático, ventilador 
pulmonar e insumos em geral para 
auxiliar no atendimento.
Wesley Santos, médico e diretor 
clínico do hospital, reforça a 
importância dos investimentos do 
Governo para aparelhar as equipes. 
“A chegada de novos materiais 
é um ganho para toda unidade, 
fica aqui os agradecimentos de 
todos os profissionais da Região 
Tocantina”, disse.
COMITÊ
Ainda durante a coletiva, o 
governador Flávio Dino reforçou 
a atuação do comitê, liderado 
pelo secretário de Estado da 
Infraestrutura (Sinfra), Clayton 
Noleto, sob orientação da equipe 
da Secretaria de Saúde (SES), 
representada pelo secretário 
Carlos Lula, que trabalha para 
providenciar a ampliação de leitos 
no Hospital Macrorregional de 
Imperatriz e a instalação de um 
ambulatório para minimizar o 
fluxo de pessoas na UPA Estadual.
Clayton Noleto enfatizou que há 

outras ações do Governo, como 
o diálogo com as prefeituras e 
gestores de saúde para reforçar o 
combate a pandemia causada pelo 
Covid-19. “As ações do governo 
do Maranhão para combater 
o coronavírus acontecem em 
todas as regiões do estado e 
se intensificam também, em 
Imperatriz, na Região Tocantina. 
Além de insumos e equipamentos 
estamos em constante diálogo 

com gestores da saúde e 
prefeituras para somarmos forças, 
já que os municípios também 
receberam recursos do Governo 
Federal para isso. A ideia é 
trabalharmos de forma conjunta 
para alcançarmos melhores 
resultados”, ressaltou.
Outra medida do governo 
do Estado é o diálogo com a 
Prefeitura de Imperatriz para 
auxiliar no atendimento da UPA 

municipal do bairro São José, uma 
vez que a porta inicial de entrada 
dos pacientes, pelo Sistema Único 
de Saúde, ocorre pelas UPAs.
Foi solicitado, ainda, ao 
Município que haja Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
exclusivas para atendimento de 
casos de coronavírus, afim de 
desafogar o atendimento nas 
UPAs e oferecer mais qualidade 
no atendimento à população.

Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto recebe materiais para auxiliar no atendimento aos pacientes com Covid-19

Estrutura para 
atendimento 
a casos de 
Covid-19 é 
reforçada 
na Baixada 
Maranhense
O governo do Estado vai reforçar a estrutura do 
Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. 
Jackson Lago, em Pinheiro (MA), para ampliar 
o atendimento a pacientes com a Covid-19. 
A unidade contará com mais 78 leitos para 
pacientes diagnosticados com a doença. O 
reforço faz parte das medidas adotadas pelo 
poder público estadual para combater o novo 
coronavírus no estado.
Localizado na região da Baixada Maranhense, 
o hospital tem estrutura de 124 leitos, atende a 
população de mais de 40 municípios, incluindo 
a cidade de Alcântara, e é referência em 
casos de média e alta complexidade. Com a 
adequação, serão instalados 78 leitos exclusivos 
para assistência aos pacientes leves, moderados 
e graves da Covid-19. 
De acordo com o diretor-técnico do Hospital 
Dr. Jackson Lago, Kaio Aguiar Hortegal, a 

adequação é gradual. “Desta estimativa de 78 
leitos, nós já temos 52 leitos de enfermaria da 
ala amarela disponíveis para o tratamento de 
pacientes com sintomas leves e moderados e 
14 leitos da ala vermelha aos pacientes com 
sintomas graves. O restante está em etapa de 
finalização, de acordo também com o aumento 
da demanda de pacientes”, disse. 
Também foram disponibilizados 10 leitos da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital 
para atendimento exclusivo a pacientes com a 
Covid-19 considerados graves. “Essa adequação 
é necessária para os pacientes que precisam 

de suporte, incluindo ventiladores, monitores, 
respiradores”, explicou Kaio Hortegal. 
INTERNAÇÕES
O Hospital Dr. Jackson Lago mantém 
internados 14 pacientes com o novo 
coronavírus. A assistência médica na unidade 
de saúde acompanha as orientações do Plano 
Estadual de Contingência do Novo Coronavírus 
(Covid-19), orientado por protocolos do 
Ministério da Saúde e da Organização Mundial 
da Saúde, que está em execução pela rede de 
saúde no Maranhão.

Hospital Dr. Jackson Lago terá estrutura reforçada para ampliar o atendimento a pacientes com a Covid-19

Estreito
MPE E MPF expedem nova 
Recomendação sobre filas nas agências 
bancárias para prevenir Covid-19
Em continuidade às medidas para 
evitar filas na Caixa Econômica 
Federal, o Ministério Público do 
Maranhão e o Ministério Público 
Federal emitiram na terça-feira, 5, 
nova Recomendação Conjunta à 
CEF e ao Município de Estreito, 
como forma de prevenção à 
transmissão da Covid-19 nas 
agências bancárias. Manifestação 
de igual teor foi formulado nesta 
semana em Imperatriz.
O documento foi assinado pela 
promotora de justiça Rita de Cássia 
Pereira Souza Neto, que atualmente 
responde pela Promotoria de 
Justiça da Saúde de Estreito, e pelo 
procurador da República Alexandre 
Ismail Miguel.  O documento foi 
motivado pelas filas em frente 
às agências da Caixa Econômica 
Federal por conta do pagamento do 
auxílio emergencial, concedido em 
virtude da crise da Covid-19.
Ao município foi recomendado 
que disponibilize, até o final do 
pagamento do auxílio emergencial, 
local (estádio, quadra coberta 
ou outro local similar) com a 
infraestrutura necessária para 
que a Caixa Econômica realize 
exclusivamente o atendimento 
presencial do pagamento do 
benefício. O atendimento deverá 
ser feito durante todo o horário 
bancário.
As autoridades municipais também 
devem garantir que o espaço tenha 
capacidade para até duas mil 
pessoas e que seja estruturado com 
instalações sanitárias adequadas 
para atendimento do público e de 
quaisquer servidores que estiverem 
ali a serviço.
Conforme a Recomendação, o 
referido local deve ser guarnecido 
pelas forças de segurança 
municipais e estaduais, bem como 
por agentes de vigilância sanitária. 
Aspectos de infraestrutura do local 
também devem ser observados, tais 
como o fornecimento de energia 
elétrica, ventilação e instalações 
sanitárias adequadas.
Os gestores igualmente devem 
disponibilizar agentes da vigilância 
sanitária e das forças de segurança 
municipais e estaduais; adotar 
medidas para evitar aglomerações 

no exterior da agência, inclusive 
com distância mínima de dois 
metros entre as pessoas. Caso 
necessário, a ação deverá ter o 
apoio da Polícia Militar e outras 
forças de segurança. As autoridades 
devem tomar medidas para evitar 
a formação de filas antes das 7h da 
manhã.
O documento também orienta 
que o local permaneça aberto 
e com os serviços indicados 
durante todo o funcionamento 
do expediente bancário da Caixa 
Econômica Federal. Também 
devem ser elaboradas campanhas 
de desestímulo de idas presenciais 
às agências, sugerindo a utilização 
de meios alternativos, como 
aplicativos eletrônicos.
Outra medida a ser adotada 
é a realização de campanhas 
educativas com orientação de 
que todos utilizem máscaras em 
espaços públicos ou privados 
que contenham aglomerações 
de qualquer tamanho. Os 
representantes ministeriais destacam 
também que, considerando a 
situação de vulnerabilidade social 
e econômica do público-alvo 
beneficiado, as autoridades devem 
adotar medidas para prover a 
distribuição gratuita de máscaras.
CAIXA ECONÔMICA
O gerente da agência da Caixa 
Econômica Federal em Estreito, 
por sua vez, deve garantir o 
atendimento presencial para 
pagamento do auxílio emergencial 
exclusivamente no local 
disponibilizado pelo Poder Público.
As datas para pagamento, segundo 
calendário fixado pelo banco, 
devem ser amplamente divulgadas 
e cumpridas com rigor. A CEF 
também deve organizar as filas, 
garantindo a distância segura entre 
as pessoas; adotar medidas para 
reduzir o tempo de espera; garantir 
a higienização das agências e 
caixas eletrônicos; disponibilizar 
produtos para higienização das 
mãos de funcionários e clientes; 
realizar campanhas para esclarecer 
dúvidas e estimular o uso de meios 
alternativos, como o aplicativo para 
celular.

Guimarães
MP requer cautela na utilização dos 
recursos do Fundo da Infância para o 
combate à pandemia
Em Recomendação destinada ao 
Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
no último dia 30, o Ministério 
Público do Maranhão requer 
cautela na hipótese de utilização 
dos recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA), para o 
enfrentamento das necessidades 
de calamidade pública decorrentes 
da pandemia da Covid-19, em 
favor de crianças e adolescentes.
Autor da Recomendação, o 
promotor de justiça Júlio Aderson 
Magalhães Segundo argumenta 
que, embora a destinação dos 
recursos do fundo para essa 
finalidade esteja fora das hipóteses 
previstas na lei que o criou, 
há outros instrumentos legais 
que amparam a medida, como 
a Resolução nº 37/2010 e duas 
Recomendações do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda), 
expedidas já durante a pandemia, 
além de decretos que declararam 

o estado de emergência e 
calamidade em saúde pública, 
respectivamente, em nível 
estadual e municipal.
O membro do Ministério Público 
do Maranhão alerta, contudo, que 
mesmo havendo amparo legal, o 
uso dos recursos do Fundo deve 
obedecer a critérios objetivos e 
claros. “Faz-se necessário que o 
conselho de direitos só delibere 
nesse sentido se for, de fato, 
indispensável, devidamente 
justificável pela situação 
concretamente enfrentada pelo 
Estado ou Município, não sendo 
suficiente a justificativa genérica 
de enfrentamento à pandemia 
internacional”, esclarece.
Para fazer tal análise, acrescenta 
o promotor de justiça, o conselho 
de direitos poderá solicitar 
relatório ou demonstrativo do 
cenário orçamentário à Secretaria 
de Finanças de Guimarães, ou 
mesmo agendar reunião com 
o titular da pasta para obter 
esclarecimentos adicionais. 

JANAÍNA AMORIM

DIVULGAÇÃO



Governo do Estado fortalece barreiras 
e abordagem a condutores de veículos 
durante lockdown na Ilha de São Luís
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Weverton destina 
R$ 2,9 milhões 
em emendas
para a saúde
do Maranhão 

PÁG. 2 

Eliziane questiona 
Onyx sobre 
sanção da lei que 
amplia o auxílio 
emergencial 

PÁG. 7 

Ministério 
adianta recursos 
e transfere R$ 
600 milhões
a municípios 

PÁG. 4

Governo do MA anuncia 40% de adicional
na insalubridade para profissionais de saúde

GOVERNO IMPLANTA RODÍZIO
DE CARROS NA ILHA DE SÃO LUÍS
E ANTECIPA FERIADO DE JULHO
Em entrevista coletiva nessa sexta-feira (8), o governador Flávio Dino anunciou 
novas medidas e uma delas é que a partir de segunda-feira (11) os carros 
particulares começarão a funcionar no formato rodízio, nos municípios da Ilha de 

São Luís. O governador anunciou, também, que na sexta-feira (15) será feriado, 
antecipando o feriado de Adesão do Maranhão à Independência, do dia 28 de 
julho.   PÁG. 3 

Agentes de trânsito, PMs e agentes da Vigilância Sanitária estão verificando as 
autorizações que os trabalhadores de serviços essenciais precisam apresentar para 
circular na Ilha de São Luís 

PÁG.6

 PÁG.11 PÁG.7 INFORME JP – PÁG.3 PÁG.5

Milhares de 
maranhenses
são beneficiados 
com entrega
de cestas de 
alimentos

Ministro de 
Bolsonaro 
defende
‘lockdown’ para
conter avanço
da Covid no País

Flávio Dino 
reage a
“notícias 
criminosas”
nas redes 
sociais

Estado entrega 
mais 38 leitos
destinados ao 
enfrentamento
do coronavírus 
em São Luís        

Em novo decreto para reforçar lockdown

O Governo do Estado segue intensificando as ações de fiscalização em cumprimento ao bloqueio 
total (lockdown) instalado na Ilha de São Luís. Nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em parceria com a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), instalou barreiras 
sanitárias com o objetivo de reforçar o trabalho para cumprimento do Decreto nº 35.784.PÁG. 3

De olho em 
aglomerações, 
Prefeitura realiza
fiscalização em feiras 
e mercados de SL

Equipes da Semapa, Blitz Urbana e Guarda 
Municipal percorrem a feira do Coroadinho, 
um dos espaços que foram fiscalizados durante 
o lockdown

De olho nas aglomerações que têm sido 
denunciadas nas redes sociais, a Prefeitura está 
realizando fiscalização nas feiras e mercados de 
São Luís, com o objetivo de orientar e regularizar 
o funcionamento destes espaços durante o período 
de vigência do lockdown, até 14 de maio. PÁG. 5
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Cotação – Comercial C. R$ 5,7381 | V. R$ 5,7401 – Turismo C. R$ 5,72 | V. 6,06 – Euro C. R$ 6,2191 | V. R$ 6,222 – Libra C. R$ 7,1202 | V. R$ 7,1236 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 17:54 1:58 0,4 m |  1ª Preamar -7:56 6,3 m  | 2ª Baixamar–14:25 -0,1 m| 2ª Preamar -20:25 5,8 m |
Loteria  –   Quina –  5264 (08/05/2020) – 03-10-22-38-45 | Lotomania –  2072 (08/05/2020) – 10-17-18-19-25-26-43-48-49-53-56-69-74-77-80-83-86-87-90-96| 
  Lotofácil –  1964 (08/05/2020)– 01-02-03-05-08-09-10-12-13-14-15-16-17-19-23|

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

24° – 33° Manhã Tarde Noite



Do que somos feitos? 
Neste cenário caótico no qual 
nós seres humanos estamos 
inseridos e neste cenário 
curativo na qual a natureza 
se expressa e respira um ar 
puro, percebemos que não 
apenas os cuidados com 
nossa respiração, saúde e 
preventivos devem estar em 
linha de frente, mas também 
o pensar nas sensações, no 
verdadeiro sentido da vida, 
na essência.
O micro mostrando para o 
macro o quanto tudo está 
interligado e, neste universo 
de possibilidades infinitas, 
somos nós o verdadeiro 
destruidor e curador dos 
próximos passos a serem 
dados.
Quando tivermos a 
consciência de que um 
fio de pensamento que 
edifica interfere o todo de 
forma positiva e um fio 
de pensamento destrutivo 
também interfere o todo, 
cuidaremos mais não só 
dos aspectos físicos e 
materiais,mas também do 
nosso próximo.
Um fio de consciência veio 
por meio da materialização 
do vírus nos permitindo um 
mergulho mais profundo, 
um sentido, uma linha de 
raciocínio que nos leva a um 

lugar mais amplo, que nos 
tira da nossa zona de conforto 
e nos possibilita ir além.
Muita das vezes nossos 
pensamentos são 
desconectados da natureza e 
isso gera sensações de vazio, 
falta e/ou crise existencial.
Sentimos as mesmas 
sensações, amores, angustias 
e frustrações que o outro 
experimenta, mas as vezes, 
esquecemos que o outro 
também é composto destas 
sensações.
Esquecemos do que somos 
feitos e parece que tudo 
se resume às necessidades 
individuais ao invés do nós.
Na nossa complexidade 
necessitamos ter a 
consciência que algo 
ou alguém compartilha 
semelhanças.
Somos matéria, mas também 
pensamentos, emoções e 
sentidos.
Ignorar do que é feito 
o outro, é desprezar o 
entendimento do que somos 
feitos, é diminuir a nossa 
importância.
Somos feito do contrato e 
do abstrato, possuimos uma 
origem mista de massa e 
energia.
Somos o universo de 
possibilidades infinitas!

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“No inferno os lugares mais quentes são 

reservados àqueles que escolheram a 
neutralidade em tempo de crise”.

(Dante Alighieri)

Sobe
–35 novos leitos clínicos e mais 3 
de isolamento irão fortalecer a luta 
contra o coronavírus (Covid-19) 
no Maranhão. Resultado da 
parceria entre o governo do 
Maranhão e a Prefeitura de São 
Luís, uma estrutura foi montada 
na Clínica São José, localizada 
na Rua São Pantaleão, Centro 
da cidade, com leitos exclusivos 
para a assistência de pacientes 
infectados pelo vírus.
 
Desce
Algumas farmácias de 
manipulação em São Luís estão 
praticando valores considerados 
abusivos nas vendas de 
hidroxicloroquina, cloroquina 
e vitaminas C e D durante a 
pandemia do novo coronavírus.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço deste sábado vai 
para o advogado Clésio Muniz, 
que recebe os cumprimentos 
pela passagem de mais um a 
aniversário. A equipe do JP 
deseja ao aniversariante os votos 
de muito sucesso e felicidades. 
Parabéns! 

• O presidente da Argentina se 
reuniu na residência oficial com 
um grupo de infectologistas 
para discutir os próximos passos 
da quarentena e como fazer a 
flexibilização com segurança. 
Bolsonarrow fará um churrasco 
no Alvorada com 30 convidados. 
@aiturrusgarai

• Hoje o Brasil chega aos 10 
mil mortos pelo coronavírus. 
Nos outros(poucos) países que 
isto ocorreu, o dia foi de luto 
decretado pelas autoridades. Aqui, 
a Secretária de Cultura reclama 
da morbidez e o Presidente marca 
um churrasco com os amigos. 
Dia triste para nossa história. @
jeferson

• A maior recessão da história 
a caminho. 10 mil mortos e 
contando.Que tal um churras e 
uma peladinha?Mano, vc deveria 
estar num bunker sem dormir e 
nos liderando até sairmos dessa.De 
uma forma geral, governantes são 
ególatras q só pensam em si, mas a 
maioria disfarça. @Danielhrs

• Eu não tenho absolutamente 
nada contra que se faça uma 
discussão embasada entre tipos 
de confinamento e de liberação 
das atividades econômicas. O que 
me ferra o juízo é constatar que o 
presidente lida com a pandemia de 
forma leviana, mesquinha, e diria 
mesmo irresponsável @_MauroGil

• Com um Bolsonaro delinquente 
quase esquecemos que o PT 
continua oportunista e Canalha: 
entra na justiça e pede lockdown 
pra SP irresponsavelmente. 
Bolsonaro e PT dois exemplos de 
péssima política. @lf_ponde

• Na próxima semana, de segunda 
a quinta, haverá rodízio de 
veículos particulares na Ilha de 
São Luís. Placas pares rodarão 
em dias pares e placas ímpares 
em dias ímpares. E a próxima 
sexta será feriado. Esforço 
importante para reduzirmos ainda 
mais a curva do coronavírus @
FlavioDino

• O Ministério da Saúde 
continua reforçando o combate 
ao coronavírus. Ontem, a pasta 
habilitou mais 116 leitos de UTI 
para atendimento exclusivo aos 
pacientes graves ou gravíssimos 
da doença. 

• As novas habilitações 
contemplam as populações de 
quatro estados brasileiros: Rio de 
Janeiro, Amapá, Tocantins e Mato 
Grosso do Sul. 

• Cada um desses leitos receberá a 
diária de R$ 1,6 mil - o dobro do 
valor pago normalmente. Ao todo, 
essas novas habilitações somam 
um investimento de mais R$ 
16,7 milhões, pagos em parcela 
única aos estados e municípios 
beneficiados. 

• Do total desses novos leitos, 
110 são de UTI adulto e 6 de UTI 
pediátrica.

Weverton destina R$ 2,9 milhões em 
emendas para a saúde do Maranhão

Assembleia Legislativa fará 
nova sessão remota para apreciar 
matérias de enfrentamento à Covid

O senador Weverton (PDT-MA) 
destinou R$ 2,9 milhões em 
emendas parlamentares para a 
saúde do Maranhão este ano. Os 
recursos irão beneficiar a capital 
do estado, São Luís, e mais oito 
municípios. A ideia é que os 
valores sejam utilizados para 
reforçar as ações de prevenção e 
combate ao coronavírus, além da 
manutenção dos centros de saúde, 
reformas e custeio dos serviços 
oferecidos.
“Precisamos reforçar o 
atendimento das nossas unidades 
de saúde para que a população, 
principalmente a de baixa renda, 
possa ser assistida e acompanhada 
durante esse período crítico que 
estamos enfrentando”, afirmou o 
parlamentar.
As emendas apresentadas por 
Weverton já estão disponíveis para 
as cidades. São Luís recebeu R$ 
1 milhão e os outros municípios 
foram beneficiados com R$ 
1,9 milhão. “São recursos que 
irão beneficiar diretamente os 
moradores da região, que terão um 

atendimento com mais qualidade”, 
ressaltou.
Para Weverton, o destino de 
emendas parlamentares para 
a saúde é fundamental neste 
momento de crise que o país 
enfrenta.
“Sabemos das dificuldades 

enfrentadas pelas prefeituras que, 
com poucos recursos, prestam 
o melhor atendimento possível. 
Por isso, destinei as emendas 
para esses municípios. A saúde 
precisa de recursos para enfrentar 
essa pandemia e ter estrutura para 
atender as pessoas”, finalizou.

A Assembleia Legislativa vai 
realizar, na próxima segunda-
feira (11), às 10h, nova Sessão 
Extraordinária com Votação 
Remota por Videoconferência, 
ocasião na qual serão apreciadas 
matérias urgentes relacionadas 
às estratégias de enfrentamento à 
Covid-19 no estado. A convocação 
foi feita pelo presidente da Casa, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), 
nessa sexta-feira (8). 
A sessão será transmitida ao vivo 
pela TV Assembleia, no canal 
aberto digital 51.2, canal 17 na 
TVN, site www.al.ma.leg.br/
tv, rádio web, www.radioalema.
com, e na página oficial da TV no 
Facebook.
Entre as proposições em pauta 
estão os Projetos de Lei Ordinária 
125/2020 e 126/2020, do deputado 
Othelino Neto (PC do B), sendo 
que o primeiro estabelece normas 
de concursos públicos para 
profissionais da área de saúde que 
atuaram no combate à Covid-19, 
no âmbito da Administração 
Pública Estadual do Maranhão; e 
o outro que dispõe sobre o registro 
do Boletim de Ocorrência, na 
Delegacia Online, dos crimes de 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher, durante o período 
de duração da pandemia, no 
estado. 
Na Ordem do Dia, constam ainda 
dois projetos de lei de autoria do 
deputado Dr. Yglésio (PROS), 
entre eles o PL 081/2020, que 
suspende os prazos relativos aos 
concursos públicos em razão 
da pandemia da Covid-19; e o 
099/2020, que trata das diretrizes 
para o enfrentamento do estado 
de calamidade pública decorrente 
da pandemia, no âmbito do 
Maranhão.
PLANO DE 
CONTINGÊNCIA
Também serão apreciados o 
Projeto de Lei 086/2020, do 
deputado Neto Evangelista 
(DEM), que dispõe sobre medidas 
de proteção aos maranhenses 

durante o plano de contingência 
do Governo do Estado ao novo 
coronavírus; e o PL104/2020, de 
autoria do deputado Felipe dos 
Pneus (PRTB), que estabelece 
isenção no pagamento de multa 
pela rescisão contratual (cláusula 
de fidelidade) nos contratos 
mantidos por consumidores com 
empresas de telefonia, TV a cabo, 
internet e assemelhadas, durante o 
período em que for reconhecida a 
situação de calamidade pública no 
Maranhão.
Os Projetos de Lei 111/2020 e 
100/2020, de autoria da deputada 
Helena Duailibe (Solidariedade), 
também estão na pauta: o 
primeiro disciplina a venda de 
álcool em gel e outros produtos 
higiênicos em farmácias e demais 
estabelecimentos comerciais e o 
outro estabelece a suspensão do 
desconto salarial de empregados 
públicos e aposentados pelo 
Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria.
E, ainda, o Projeto de Lei 
124/2020, de autoria de Duarte 
Júnior (PCdoB), sobre o 
atendimento bancário no estado 
do Maranhão durante o estado 
de calamidade causado pela 
pandemia de Covid-19.
Na pauta da sessão com votação 

remota desta segunda-feira 
também consta a Medida 
Provisória 311/2020, que altera 
a Lei 11.251, de 1º de abril de 
2020, isentando do pagamento de 
Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias 
(ICMS), até 31 de julho de 
2020, as operações internas 
e de importação do exterior 
com mercadorias destinadas à 
prevenção da Covid-19.
Também estão na pauta da sessão 
extraordinária desta segunda-feira, 
solicitações de reconhecimento 
de estado de calamidade pública 
encaminhadas pelas Prefeituras 
dos municípios de Balsas, Caxias, 
Santa Helena, Mirinzal, Presidente 
Dutra, Tutoia e Formosa da Serra 
Negra.
VOTAÇÃO REMOTA
A nova modalidade de 
votação remota por sistema de 
videoconferência teve início no 
dia 24 de março, de maneira 
inédita na Assembleia Legislativa 
do Maranhão. Nas sessões 
extraordinárias com votação 
remota, realizadas anteriormente, 
os parlamentares aprovaram 
diversas medidas também de 
enfrentamento à pandemia da 
Covid-19.

Defensorias Públicas pedem ao 
Ministério da Saúde testes de 
Covid-19 para o Maranhão 
A Defensoria Pública do Estado 
(DPE/MA), por meio do Núcleo 
de Defesa do Idoso, Pessoa 
com Deficiência e da Saúde, e 
a Defensoria Pública da União 
(DPU) encaminharam ofício ao 
Ministério da Saúde solicitando 
testes moleculares e testes rápidos 
para ampliar a testagem da 
população maranhense. 
O documento, assinado pelos 
defensores públicos Benito 
Pereira Filho, da DPE/MA, e 
Yuri Costa, que atua na área 
de Direitos Humano da DPU, 
pede ainda, além dos testes, o 
fornecimento de equipamentos de 
proteção individual (EPI’s) para 
dar maior segurança e suporte aos 
profissionais de saúde.

As instituições também desejam 
saber se existe orçamento e 
planejamento estratégico para 
habilitação e ampliação de 
recursos para o Maranhão, tendo 
em vista o aumento do número 
de casos do Covid-19, em 
especial na capital, a ponto de ser 
estabelecido um lockdown, que é 
o endurecimento de restrições da 
locomoção de pessoas.
O Maranhão já chegou a 330 
óbitos causados pela doença, 
segundo a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em relatório 
atualizado nesta quinta-feira 
(7), que menciona também 5909 
infectados no estado e 1534 
curados.

Desembargador Lourival Serejo prorroga regime 
de Plantão Extraordinário no Segundo Grau
O presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
desembargador Lourival 
Serejo, assinou a Portaria GP 
nº 3892020, para prorrogar no 
âmbito do Segundo Grau do Poder 
Judiciário, o regime de Plantão 
Extraordinário, instituído pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).
Segundo a Portaria, fica 
prorrogado para o dia 31 de maio 
de 2020 o prazo de vigência do 
regime de Plantão Extraordinário, 
conforme Resolução CNJ nº 318, 

de 7 de maio de 2020.
O documento estabelece que os 
prazos processuais nos feitos que 
tramitam em meio eletrônico, 
no âmbito do Segundo Grau 
de Jurisdição, ficam suspensos 
em razão da imposição de 
medidas sanitárias restritivas 
à livre locomoção de pessoas 
estabelecidas no Decreto nº 
35.784, pelo período que 
perdurar o “ lockdown”. Também 
permanecem suspensos os 
prazos processuais dos feitos que 
tramitam em meio físico.

Sobre as matérias mínimas a 
que se refere as Resoluções 
CNJ 313 e 314, permanece 
assegurada a apreciação, em 
especial, dos pedidos de medidas 
protetivas em decorrência de 
violência doméstica, das questões 
relacionadas a atos praticados 
contra crianças e adolescentes 
ou em razão do gênero. Os 
magistrados deverão observar as 
recomendações constantes nos 
artigos 4º, 5º e 6º da Resolução 
nº 318 do Conselho Nacional de 
Justiça.

Weverton defende ações de prevenção e combate ao coronavírus

Othelino Neto irá presidir, na segunda-feira (11), nova Sessão 
Extraordinária com Votação Remota por Videoconferência

Rapidinhas

Uma mulher grávida pergunta ao 
seu filho de 5 anos:
- Então, filho, o que é que você 
prefere??? Um irmão ou uma 
irmãzinha???
- Mamãe, se não te doer muito, 
acho que eu prefiro um pônei.
***
Um eletricista vai até a UTI 
de um hospital, olha para os 
pacientes ligados a diversos tipos 
de aparelhos e diz:
- Respirem fundo aí, moçada, 
porque vou mudar o fusível!!!

Patrícia Rabêlo 
Bogéa de Matos

Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual, 
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414
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Informe JP

Miudinhas
•  Projeto do deputado federal Gastão Vieira (MA) e coautoria do 
líder da bancada do PROS, Acácio Favacho (AP), cria o Programa 
de Proteção Econômica (PPE), a fim de disponibilizar crédito para o 
pagamento de tributos e salários, garantido pelo Tesouro Nacional, a 
empresas afetadas pela pandemia do Coronavírus.

•  “A criação do PPE tem como objetivo preservar a economia de 
uma depressão, que seria inevitável em caso de falências em cadeia 
no setor produtivo e no setor bancário”, disse Gastão.

•   “A quebra do nível de atividade, que atinge um sem número de 
empresas e governos, tem que ser enfrentada com a expansão do 
crédito e a manutenção de mínima normalidade institucional nas 
relações econômicas entre agentes privados, e entre estes e o Poder 
Público”, completou o parlamentar.

Em entrevista coletiva nessa 
sexta-feira (8), o governador 
Flávio Dino anunciou novas 
medidas e uma delas é que a 
partir de segunda-feira (11) os 
carros particulares começarão a 
funcionar no formato rodízio, nos 
municípios da Ilha de São Luís.
“Na segunda (11) e na quarta 
(13) poderão circular apenas 
os veículos com placa de final 
ímpar. Na terça (12) e quinta 
(14) poderão circular veículos 
particulares que tenham placas 
com final par. Com exceção dos 
profissionais da saúde e motoristas 
de táxi, essa medida valerá 
durante toda a próxima semana”, 
disse o governador ao anunciar 
também que na sexta-feira (15) 
será feriado, antecipando o 
feriado de Adesão do Maranhão à 
Independência, do dia 28 de julho.
A ideia é complementar o 
lockdown decretado pela justiça 
e que está sendo cumprido nos 
municípios de São Luís, Raposa, 
São José de Ribamar e Paço do 
Lumiar. “Queremos agradecer às 
pessoas que tem se conscientizado 
e nos apoiado nessa medida. 
Há uma ideia falsa de que nós 
iríamos promover uma espécie 
de regime mais duro que o 
penitenciário, com perseguição 
policial. Enquanto tiver a honra 
de governar o Maranhão, cenas 
insensatas não serão autorizadas. 
A polícia está autorizada a 
adotar todas medidas coercitivas 

necessárias, porém, como último 
caminho.  O principal fator é 
a consciência e a adesão das 
pessoas e isso tem sido um 
sucesso”, disse o governador ao 
relatar um indicador expressivo: 
a redução diária de mais de 80% 
dos passageiros de ônibus.
Multa aos bancos
Uma das medidas não-
farmacológicas anunciadas pelo 
governador na coletiva é que 
ainda ontem foi editada uma 
Medida Provisória aumentando 
as multas aos bancos. “Como há 
resistência por parte dos bancos de 
cumprirem as normas sanitárias, 
haverá multa de mais de R$ 500 
mil por agência que não cumprir 

as normas. A medida foi publicada 
com aplicação a partir da segunda-
feira (11) e fiscalização do Procon 
e Vigilância  Epidemiológica”, 
disse.
Ampliação de leitos e respiradores
Na coletiva, o governador 
destacou que no início do combate 
à pandemia do coronavírus no 
Maranhão existiam 232 leitos 
exclusivos para o Covid-19. Essa 
semana, a rede pública estadual já 
conta com 921 leitos exclusivos 
para coronavírus.
Atualmente o parque hospitalar 
maranhense comporta cerca 
de 800 respiradores, entre os 
que já haviam e os novos que 
estão sendo incorporados, 

semanalmente, à rede pública 
estadual de saúde. Novas compras 
estão sendo negociadas e devem 
chegar novos respiradores nas 
próximas semanas.
AMPLIAÇÃO DE 
MEDIDAS EM TODO O 
MARANHÃO
O governador citou, ainda, que 
diariamente são analisados o 
aumento do número de casos de 
coronavírus em todas as regiões 
do Maranhão. Por isso, está 
sendo construído o Hospital de 
Campanha de Açailândia, em 
parceira com a Vale e Prefeitura 
Municipal de Açailândia. Além 
disso, estão sendo incorporados 
novos leitos ao Hospital 
Macrorregional de Imperatriz 
e será instalado ambulatório no 
Macrorregional de Imperatriz para 
melhorar o atendimento na UPA 
municipal São José, também em 
Imperatriz.
O Governo do Estado abriu 
processo seletivo para novos 
profissionais da saúde para 
atender as cidades de Lago da 
Pedra e Santa Luzia do Paruá. 
“Estamos atentos à situação de 
todas as regiões do Maranhão. 
Esse é um trabalho diário de 
análise dos dados epidemiológicos 
em todo o estado”, disse o 
governador.  Em São Luís, deverá 
funcionar na próxima semana 
mais um ambulatório para ajudar 
a desafogar as UPAs da capital do 
Maranhão.

Rodízio de carros na Ilha de São Luís
começa a valer a partir de segunda-feira

Flávio Dino na coletiva anuncia novas medidas contra o coronavírus

Com postagens no final da tarde dessa sexta-feira (8) em sua conta 
pessoal no Twitter, o governador Flávio Dino criticou uma onda de 
“notícias falsas” divulgadas contra o Governo do Maranhão:
“Circulou nesta sexta-feira em Imperatriz uma notícia criminosa de que 
não havia equipamentos de proteção individual para nossos hospitais 
na cidade. Incrível como tem gente sem coração e sem caráter. Essa é a 
verdade”.
Em outra postagem, o governador acrescentou:
“Esses que dizem que nos bairros que chamam de ‘nobres’ há 
colaboração, e que nos demais não, desrespeitam os sacrifícios da 
população por causa do coronavírus. Eu reconheço o esforço de todos 
quanto ao lockdown. As exceções são poucas. Temos mais de 80% de 
adesão. Ótimo.
Dizer que nos bairros não estão colaborando com o lockdown é 
uma grave inverdade. É também um desrespeito aos moradores de 
tais bairros. Enquanto alguns querem perseguições, eu reconheço e 
agradeço o apoio para o enorme sucesso do lockdown.
Uma legião de robôs do ‘gabinete do ódio’ me agride o dia inteiro. 
Não tenho medo de miliciano real, imagine se tenho de miliciano de 
internet. Não recuo um milímetro do dever patriótico de defender a 
Constituição e a democracia”.

Governo fortalece barreiras e abordagem a condutores
de veículos durante lockdown na Ilha de São Luís
O Governo do Estado segue 
intensificando as ações de 
fiscalização em cumprimento 
ao bloqueio total (lockdown) 
instalado na Ilha de São Luís. 
Nesta sexta-feira (8), a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), em 
parceria com a Polícia Militar 
do Maranhão (PMMA), instalou 
barreiras sanitárias com o 
objetivo de reforçar o trabalho 
para cumprimento do Decreto nº 
35.784. 
“O Governo do Estado tem 
adotado medidas que visam 
garantir a saúde da população. E 
isso não fica apenas na ampliação 

de leitos hospitalares para assistir 
as vítimas do Covid-19, também 
está nos esforços de prevenção 
à contaminação por meio de um 
conjunto de ações desenvolvidas 
por todas as estruturas do estado 
com foco na proteção da vida”, 
disse o superintendente de 
Vigilância Sanitária da SES, 
Edmilson Diniz. 
Além dos outros pontos de 
fiscalização montados com apoio 
da Polícia Militar e da Prefeitura 
de São Luís, as duas barreiras 
montadas pela SES contaram 
com 12 agentes sanitários, 
divididos em escalas. A primeira 

foi instalada na Avenida dos 
Portugueses, em frente ao Portal 
da Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) e a segunda, na 
Avenida Daniel de La Touche, nas 
proximidades do shopping. 
Em ambas das fiscalizações 
os agentes sanitários contaram 
com o apoio de militares da PM. 
Segundo o Sargento João Batista 
Nogueira, a abordagem tem 
sido em tom de orientação. “As 
pessoas têm sido solícitas quando 
abordadas pelo nosso contingente. 
A ação tem focado não apenas 
os condutores de veículos, mas 
também passageiros de ônibus“, 

salientou. 
Em caso de uma pessoa abordada 
não apresentar declaração que 
garanta o seu trânsito urbano 
durante o lockdown, ela estará 
sendo notificada e autuada pelos 
agentes sanitários. O indivíduo 
responderá por processo 
administrativo e terá prazo de até 
15 dias para apresentar defesa na 
sede da Vigilância Sanitária do 
Estado, localizada na Secretaria 
Adjunta da Política da Atenção 
Primária e Vigilância em Saúde, 
na Av. dos Holandeses, nº 100 
bairro do Calhau. 

GIL MARANHÃO

O vice-líder do PCdoB na 
Câmara, deputado federal Márcio 
Jerry (MA), afirmou, nessa sexta-
feira (8), que o ministro da Saúde, 
Nelson Teich, está “totalmente 
perdido” em relação às ações 
do governo federal para conter 
o avanço da pandemia do novo 
coronavírus no Brasil. Nessa 
sexta, o País registrou 135.106 
casos confirmados de covid-19, 
sendo 9.146 óbitos, colocando o 
Brasil como novo epicentro global 
do coronavírus.
O ministro participou, pela 
primeira vez, de uma reunião 
virtual promovida pela Comissão 
Externa de Ações Preventivas 
ao Coronavírus da Câmara dos 
Deputados para explicar as ações 
que vêm sendo desenvolvidas 
desde que assumiu o comando 
da pasta, em 17 de abril. Teich 
foi questionado pelos deputados 
sobre várias situações que estão 
correndo de diversos estados.
Jerry criticou a falta de respostas 
do ministro sobre a pandemia e 
reclamou que ele não detalhou 
como fará para conter o avanço 
da doença no Brasil. “O ministro 
Teich não deu um alento hoje em 
reunião com a Comissão Externa 
da Covid-19. Relatou dificuldades 

e não explicou como fará 
concretamente para entregar os 
kits para testagem nem tampouco 
os kits de UTIs. Totalmente 
perdido, eis a impressão que 
deixa a cada vez que fala”, disse p 
deputado.
AQUISIÇÃO 
RESPIRADORES
Durante a reunião remota, além 
das dificuldades para aquisição 
de respiradores, Nelson Teich e 
secretários relataram a entrega de 
três mil leitos para o atendimento 
de pacientes infectados pelo 
coronavírus em todo o país, e 
afirmaram que até setembro, 46 
milhões de testes deverão ser 
entregues a estados para detecção 
dos casos. No encontro, segundo 
Márcio Jerry, não explicou por 
que até o momento apenas 13% 
deste número foi distribuído nem 
como irá adquiri-los, como se 
queixou alguns deputados.
O ministro informou que 
encomendou de empresas 
nacionais mais de 14 mil 
respiradores, com entrega de 200 
unidades por semana. Mas nesse 
ritmo, os estados só receberiam 
todos os aparelhos em 2021, 
ressaltou o parlamentar.
Jerry ressaltou que o ministro 
também preferiu não se manifestar 

quando questionado sobre como 
encarava a presença do presidente 
Jair Bolsonaro em recorrentes 
manifestações, a respeito dos 
números de mortos registrados 
nos últimos dois dias e como 
fará para garantir o aumento de 
respiradores, cuja carência já é 
verificada na maior parte dos 
estados. Quando questionado 
sobre a recomendação do 
ministério quanto à necessidade 
do isolamento social, Teich se 
esquivou novamente.
“Esta é decisão de estados e 
municípios, e é preciso analisar 
caso a caso”, desconversou, 
um dia depois de defender o 
lockdown nos locais onde a 
doença já é considerada crítica. 
“O que estamos fazendo é integrar 
as informações existentes, 
para criar indicadores, que não 
existiam, para que a gente possa 
ter um sistema e entender o que 

está acontecendo”, disse.
O deputado também revelou 
indignação, ontem, com a 
afirmação de Jair Bolsonaro (sem 
partido) de que fará um churrasco, 
neste final de semana, para cerca 
de 30 convidados. “Após 9 mil 
mortes pela Covid-19, Bolsonaro 
diz que fará churrasco. Churrasco 
para comemorar o quê? O Brasil 
no sábado terá, talvez, 11 mil 
mortos. E Bolsonaro o que faz?”, 
interrogou.
“Estou cometendo um crime. Vou 
fazer churrasco sábado aqui em 
casa. Vamos bater um papo, quem 
sabe uma ‘peladinha’. Devem 
ser uns 30 convidados. Não vai 
ter bebida. Vai ter vaquinha, R$ 
70”, afirmou o presidente, em 
tom irônico, durante entrevista no 
Palácio da Alvorada.

JERRY DIZ QUE MINISTRO DA SAÚDE ESTÁ
“TOTALMENTE PERDIDO” DIANTE DA COVID-19
Nelson Teich participou de uma reunião 
virtual promovida pela Comissão Externa 
de Ações Preventivas ao Coronavírus da 
Câmara dos Deputados

Márcio Jerry criticou falta de respostas do ministro Nelson Teich

‘Gripezinha que mata’
O senador Weverton, líder da 
bancada do PDT no Senado, 
utilizou suas redes sociais para 
divulgar esta mensagem postada 
no site do partido:
“Em 50 dias, a ‘gripezinha’ 
foi longe. Matou mais do 
que grandes tragédias que 
marcaram o Brasil e o mundo. 
Como Brumadinho e Mariana, 
Chapecoense, Carandiru, Boate 
Kiss, Ed. Joelma, Pearl Harbour, 
Titanic, World Trade Center e 
os 10 piores acidentes aéreos do 
Brasil. Tudo Junto”.
Obras na BR-135 (I)
O deputado federal Márcio Jerry 
voltou a cobrar que o governo 
federal tome providências, em 
caráter de urgência, para garantir 
a trafegabilidade da BR-135, 
uma das principais rodovias do 
Maranhão.
A rodovia se encontra em 
péssimas condições devido 
ao período de chuvas, 
principalmente no trecho entre 
Miranda do Norte e São Mateus.
“A BR-135 é único acesso 
terrestre para São Luís e está 
com trechos intransitáveis. 
Desde janeiro do ano passado, 
a bancada maranhense no 
Congresso Nacional apela ao 
ministro Tarcísio Freitas para 
resolver este problema, e até 
agora nada”, disse.
Obras na BR-135 (II)
Jerry lembrou também que, 
em razão da crise causada 
pelo coronavírus, o transporte 
terrestre ganha ainda mais 
importância para o estado.
Coincidentemente, nesta 
sexta-feira, 8, o general Santos 
Filho, diretor geral do Dnit, 
encaminhou mensagem ao 
representante da Bancada 
Federal, Juscelino Filho, 
informando que o órgão iniciara 
ontem trabalhos emergenciais na 
BR-135.
Segundo Santos Filho, 
trata-se de um trecho de 
aproximadamente 14 
quilômetros, entre São Mateus e 
Caxuxa. Nos trabalhos, segundo 
o diretor geral do Dnit, estão 
incluídos remendos profundos, 
macadame hidráulico, 
pavimentação... “É um trabalho 
consistente e que servirá, 
também, para já ir antecipando 
a restauração cujo projeto está 
em andamento”, disse o general 
Santos Filho.
Serviços essenciais
O deputado Pedro Lucas 
Fernandes, líder do PTB na 

Câmara Federal, postou no 
Twitter esta mensagem:
“Serviços de água e esgoto 
são essenciais no combate a 
doenças. Após a edição do 
decreto federal que retirou esses 
serviços da classificação de 
essenciais durante a pandemia 
do coronavírus, fizemos a 
Indicação 526/20, sugerindo a 
reinserção desses serviços no 
decreto”.
Hospitais de 
campanha
O deputado estadual Duarte Jr 
anunciou, nessa sexta-feira (8), 
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.
Processo sobre fraude 
nas eleições (I)
O advogado maranhense Márlon 
Reis, um dos idealizadores e 
redatores da Lei da Ficha Limpa 
e fundador do Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral, 
informou ontem, 8, que o juiz 
José Vidal Silva Neto deu cinco 
dias para a defesa do presidente 
Jair Bolsonaro se manifestar 
sobre o pedido de liminar 
apresentado pelo deputado 
federal Célio Studart (PV-CE) 
em ação protocolada na Justiça 
Federal do Ceará no último dia 
30 de abril.
Com isso, Bolsonaro terá que 
apresentar as supostas provas 
que diz ter sobre eventual fraude 
nas eleições de 2018. Isso 
porque, no pedido de liminar, 
o deputado já requer que sejam 
anexadas essas provas nos autos.
Processo sobre fraude 
nas eleições (II)
No despacho, o magistrado 
destaca ponto atacado pelo 
ação popular: “Ato omissivo 
perpetrado pelo Presidente da 
República, que deixa de cumprir 
dever de ofício consistente na 
apresentação de provas que 
supostamente seriam capazes 
de atestar a não confiabilidade 
da urna eletrônica e, por 
conseguinte, da própria Justiça 
Eleitoral”.

Flávio Dino reage a fake
news nas redes sociais
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18,8% acham pouco
Do total de entrevistados, 18,8% 
avaliam que o STF “nada”interfere 
nos atos do governo, enquanto 
8,2% não quiseram ou não 
souberam opinar.
‘Líderes de oposição’
A polêmica foi provocada 
sobretudo por decisões dos 
ministros Celso de Mello e 
Alexandre de Moraes anulando 
decretos, nomeações e MPs.

Requereu, levou
Só Alexandre de Moraes proferiu 
contra o governo Bolsonaro 7 
decisões monocráticas, na maioria 
pedido da oposição, em cerca de 
um mês.
Dimensão nacional
O instituto Paraná Pesquisas 
entrevistou 2.267 pessoas nos 26 
estados e no Distrito Federal, entre 
os dias 4 e 6 deste mês.

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.

A Prefeitura de São Luís continua 
realizando a fiscalização nas 
feiras e mercados da capital. 
A ação tem como objetivo 
orientar e regularizar o 
funcionamento destes espaços 
durante o período de vigência 
do lockdown, até o dia 14 deste 
mês. Equipes das secretarias 
municipais da Agricultura, Pesca 
e Abastecimento (Semapa); 
de Segurança com Cidadania 
(Semusc) e Urbanismo e 
Habitação (Semurh), via Blitz 
Urbana, fizeram a vistoria das 
feiras dos bairros da Cidade 
Operaria, Coroadinho, Cohab, 
Jardim América, Praia Grande e 
feira do Renascença.
De acordo com o titular da 
Semapa, Emerson Macedo, as 
fiscalizações de feiras e mercados, 
que seguem orientação do prefeito 
Edivaldo, têm mobilizado mais 
de 300 pessoas em toda a cidade. 
“Diariamente, as equipes são 
deslocadas às feiras e mercados, 
e fazem o trabalho de orientação 
aos feirantes, demarcação das 
bancas para que os consumidores 
mantenham uma distância mínima 
segura, além do trabalho de 
conscientização de todos sobre 
a importância desses cuidados 
para evitar a contaminação com a 
Covid-19”, explicou.
O mercado da Praia Grande foi 
um dos espaços fiscalizados. 
Durante a ação, a equipe da 
Semapa fez a demarcação das 
barracas e também restaurou 

pias para que os funcionários 
do mercado e também os 
consumidores pudessem 
higienizar as mãos.
“Recebemos as orientações do 
deslocamento das equipes e nas 
atividades nas feiras e mercados 
damos suporte para que funcione. 
Além de realizarmos as ações 
pertinentes às equipes da Semusc 
que é proteger as pessoas, a vida e 
o patrimônio público”, assegurou 
o secretário de Segurança com 
Cidadania, Heryco Coqueiro.
Após a determinação do 

lockdown, o movimento 
nas feiras sofreu uma baixa. 
Segundo o superintende da 
Blitz Urbana, Arnoldo Bastos, 
independentemente da alteração 
na movimentação, a fiscalização 
não pode parar. “Fazemos um 
trabalho conjunto. A equipe se 
dirige aos locais onde funcionam 
as feiras e orienta os feirantes 
e consumidores a manter o 
distanciamento mínimo e o uso 
de máscaras. Também disciplina 
as atividades não essenciais 
que estão em funcionamento no 

entorno das feiras”, comentou.
As feiras livres que acontecem 
diariamente, em alguns bairros e 
regiões da cidade, também foram 
fiscalizadas.No bairro Renascença, 
as equipes se deslocaram até a 
área onde funciona a feira, para 
organizar o fluxo de pessoas no 
local. Estas ações são planejadas 
e organizadas todos os dias. A 
Prefeitura também realiza ações 
de desinfecção das feiras, para 
garantir um espaço limpo e 
esterilizado para os feirantes e 
consumidores.

São Luís ganha mais 38 leitos destinados 
ao enfrentamento do novo coronavírus
Para fortalecer a luta contra 
o coronavírus (Covid-19) no 
Maranhão, o governo do Estado 
entregou, nessa sexta-feira (8), 35 
novos leitos clínicos e mais três de 
isolamento. Resultado da parceria 
entre o executivo estadual e a 
Prefeitura de São Luís, a estrutura 
foi montada na Clínica São José, 
localizada na Rua São Pantaleão, 
centro da cidade. O espaço conta 
com leitos exclusivos para a 
assistência de pacientes infectados 
pelo vírus. 
“A clínica servirá ao estado e 
aos municípios da Ilha de São 
Luís durante seis meses. Com 
a estrutura, nós ganhamos mais 
leitos e equipamentos que serão 
utilizados no combate à doença, 
todavia isso não diminui o nosso 
pedido para que as pessoas 
colaborem ficando em casa. Não 
cessamos em nenhum momento 
de ampliar a nossa rede hospitalar 
para acolher o máximo de pessoas 
possível, reafirmando o nosso 
compromisso de cuidar e salvar 
vidas”, disse o secretário de 
Estado de Saúde, Carlos Lula. 
Para o presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh), Marcos 
Grande, a inserção da clínica na 
rede do estado irá diminuir os 
danos causados pelo coronavírus. 
“O governo do Estado tem 
feito um esforço gigantesco 
para aumentar a sua capacidade 
hospitalar, e os leitos entregues 
fazem parte desta investida. 
Mas, precisamos lembrar que 
só com ajuda da sociedade no 
cumprimento das regras de 

isolamento social é que vamos 
sobrepor barreiras e retornar 
o quanto antes ao cotidiano”, 
enfatizou.
O novo espaço contará com 
o apoio de 96 técnicos, 30 
enfermeiros e cinco médicos. 
Entre eles está o médico clínico 
geral Roger Leonardo Cordero 
Rivero, que também faz parte 
do contingente de profissionais 

da Convocação para Médicos, 
realizada pela SES. “Nós só temos 
a agradecer a oportunidade de 
poder ajudar os nossos colegas de 
profissão aqui do Brasil a salvar 
vidas. Estamos juntos pela mesma 
causa que é o combate a este mal 
chamado coronavírus”, destacou. 
Presente no momento de entrega 
dos leitos, o secretário de saúde de 
São Luís, Lula Fylho, reiterou que 

os executivos estadual e municipal 
estão de mãos dadas para ajudar 
a população. “A Prefeitura de 
São Luís, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, participa 
desta contrapartida destinando 
recursos que serão utilizados para 
a operacionalização da unidade. 
Desta forma, beneficiamos quem 
mais precisa neste momento, que 
é a nossa população”, ressaltou.

Novos leitos entregues na Clínica São José vão ampliar a assistência médica aos pacientes com Covid-19 na 
capital maranhense

MÁRCIO SAMPAIO

DIVULGAÇÃO

Equipes da Semapa, Blitz Urbana e Guarda Municipal percorrem a feira do Coroadinho, um dos espaços 
que foi fiscalizado durante o lockdown

Lockdown

Prefeitura mantém ações de disciplinamento 
e orientação em feiras e mercados da capital
Equipes têm percorrido diversos bairros da cidade, orientando sobre as regras que devem 
ser cumpridas em obediência ao isolamento total que segue até o dia 14 deste mês 
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Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“O que afeta a economia é a pandemia”
Ex-ministro Henrique Meirelles crê em recuperação rápida após 
controle da covid19

PODER SEM PUDOR

Planos para visita íntima
Certa vez, durante almoço no velho 
Piantella, em Brasília, o dono do 
restaurante, Marco Aurélio, não parava de 
lamentar a condenação no mensalão de um cliente ilustre, José Dirceu, e 
a confirmação pelo próprio ex-ministro de que seria obrigado a cumprir 
prisão em regime fechado. A todo momento, o chef olhava para Dirceu 
e lamentava: “Zé, eu não aguento ficar dois anos sem você...” Ouvindo 
as lamúrias ao lado do jornalista Pedro Rogério Moreira, o ex-senador 
Heráclito Fortes (DEM-PI) gozador incorrigível, interveio: “Zé, vamos 
fazer o seguinte: quando você tiver direito a visita íntima, convoque o 
nosso Marco Aurélio!” E todos caíram na gargalhada. Inclusive Marco 
Aurélio, que, aliás, é espada.

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

Caso exemplar
A agilidade potiguar permitiu que 
aDestilaria Baía Formosa vendesse 
seus estoques, garanta 2 mil 
empregos e inicie a safra em agosto.
Parece coisa de máfia
A ANP obriga o produtor a entregar 
etanol às distribuidoras e as autoriza 
a não comprar. E proíbe usinas de 
venderem mais barato aos postos.
Pernambuco pronto
Em Pernambuco, o governo estadual 
também já adotou providências para 
que a venda direta, inevitável, não 
afete a cobrança de tributos.
Guerra aberta
Convencido de que Celso de 
Mello está com sangue nos olhos 
contra Bolsonaro, parlamentares 
apostavam,ontem,que o ministro do 
STF afrontará o governo com ordem 
de busca e apreensão no Planalto.
Virou pessoal
O ministro Alexandre de Moraes 
voltou a tomar decisão com o fígado, 
ao ignorar o pedido da Advocacia 
Geral da União (AGU) para 

reconsiderar seu veto à nomeação de 
Alexandre Ramagem para a Polícia 
Federal.
Poder intrigante
Os presidentes da Câmara e do 
Senado deveriam explicar o 
incrível poder de influência sobre 
eles dos “policiais legislativos”, os 
seguranças armados que dirigem 
seus carros oficiais e fazem a 
segurança da dupla. Conseguiram 
emplacar na lista de servidores que 
terão aumento.
Entendimento
O chanceler Ernesto Araújo 
conversou por telefone, nesta sexta 
(8), com a chanceler da Austrália, 
Marise Payne. Os países decidiram 
trabalhar juntos e de modo 
coordenado para enfrentardesafios da 
crise do Covid.
Ossos da ignorância
No livro “Os Ossos dos Mortos”, 
da polonesa Olga Tokarczuk, uma 
abestada disse no excelente canal 
Arte1 que o Covid-19 “veio do 
desmatamento”. Deve achar também 
que tem girafa na Amazônia.

Maioria acha que STF ‘interfere 
muito’ no governo
Levantamento nacional do instituto Paraná Pesquisas indica que a maior 
parte dos entrevistados acha que o Supremo Tribunal Federal (STF) está 
se excedendo em decisões que afetam atos de exclusiva prerrogativa do 
presidente Jair Bolsonaro. Segundo essa pesquisa, realizada para esta 
coluna e para o site Diário do Poder, 39% dos brasileiros consideram que o 
STF “interfere muito” no Executivo contra 34,1% que acham “pouco”.

Venda direta de etanol não afeta receita 
tributária 
Governos do Nordestedesfazem uma velha mentira dos distribuidores de 
combustíveis, reproduzida pelos “parças” da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo), de que venda direta de etanol aos postos, solução para reduzir os 
preços ao consumidor, provocaria “evasão” de impostos. No Rio Grande 
do Norte, após decisão da Justiça Federal autorizando usinas locais a 
venderem seus estoques inclusive a postos, o governo editou decreto 
sistematizando a cobrança de impostos, sem prejuízo ao Estado.

Por dois meses
Líder do Podemos na Câmara, o deputado Léo Moraes (PR) pediu 
a Rodrigo Maia a criação de grupo para discutir o adiamento das 
eleições.“Estamos a 150 dias e o Congresso reluta em aceitar o debate”, 
disse.
Antigos protagonistas
Já a caminho do esquecimento, Lula ressurgiu com a condenação a 
17 anos de prisão no TRF-4. Já no dia seguinte, o deputado Aécio 
Neves (PSDB-MG) também foi “redescoberto”, virando réu em novo 
processo. 
Demorou, mas chegou
O governo federal tem ajudado estados a se equiparem contra o 
Covid-19. Amapá, Ceará, Paraíba e Pernambuco receberam cem novos 
respiradores para UTI esta semana. Ao todo, são 487 equipamentos. 
Pensando bem...
...até agora, o mundo não acabou.
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Estado

Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

Horário de atendimento:
Segunda, terça, quinta: das 14:00 às 19:00hs
Quarta: das 08:00 à s 18:00hs
Sexta: das 08:00 às 12:00hs
Aceitamos convênio APCEF
Atendimento por hora marcada (chegar 30 min. antec.)

Endereço Rua Mitra, Ed. Atrium 
Plaza Sala 103, Renascença 2

Fone: 3227-3441

Neste domingo (10), Dia das Mães, o Grupo Potiguar vai presentear 
com música todas as mulheres que geraram a vida e são especiais em 
nossas vidas.
 Às 14h, acontece a Live Potiguar “Dias das Mães com o Instrumental 
Sim”. Um concerto especial com trio de piano, sax e violino em um 
repertório para emocionar as mamães, filhos e toda a família.
Para conferir basta acessar a Live no Stories do perfil doinstagram: @
potiguarhomecenter.  

São José de Ribamar
Associação do Recanto Turu e Secretaria de Saúde
realizam campanha de vacinação contra a H1N1
Devido à pandemia do Covid-19, 
onde as autoridades decretaram 
o isolamento familiar para evitar 
aglomeração desnecessária 
e pensando em facilitaro 
deslocamentodos idosos da 
comunidade, a Associação de 
Moradores do Recanto Turu, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de São 
José de Ribamar, realizou nessa 
sexta-feira (8) aplicação da 
vacina contra a Influenza/H1N1.
Foram vacinadas 160 pessoas 
entre idosos, crianças e 
pessoas com doenças crônicas.
Uma equipe formada por 
profissionais da saúde do 
município de São José de 
Ribamar atendeu,emdomicílio, 
aquelas pessoas que não tiveram 
condições de se locomover até 
o local de vacinação. Uma outra 
equipe ficou na Chácara Zé 
Pequeno (local base).
A campanha de vacinação 
foi realizada durante toda a 
manhã dessa sexta-feira (8), 
e contou com a participação 
da diretoria da Associação de 
Moradores do Recanto do Turu, 
Vigilância Sanitária de São José 
de Ribamar, da Polícia Militar 
do Maranhão e Chácara Zé 
Pequeno.
Durante a campanha, a dona 
Eduvirges Paulina Abreu, de 
110 anos de idade,foi vacinada 
em sua residência, na Rua Nove 
do Loteamento Recanto Turu. 
Com alegria, ela recebeu os 
agentes de saúde em sua casa e 

foi imunizada contra a Influenza/
H1N1.
O presidente da Associação 
de Moradores do Recanto 
Turu, Ozimar Junior, já está 
trabalhando visando uma 
parceria com a Vigilância 
Sanitária de São José de Ribamar 
para realizar uma campanha de 
higienização nas residências 
pdo Loteamento Recanto Turu, 
contra o novo coronavirus.
“Estamos buscando parceria 
com a Vigilância Sanitária, 
com o objetivo de fazer a 
higienização nas residências da 
nossa comunidade para combater 
o novo coronavirus. Vamos 
solicitar todo material de apoio 
como a bomba de 20 litros, 
equipamentos de individual 
(IPIs) e o produto químico. 
Juntos com os moradores iremos 
executar a campanha”, explicou 
Ozimar Junior.

O governo do Maranhão vai pagar 
o valor máximo de insalubridade 
aos profissionais de saúde, 
através de uma gratificação de 
efetivo desempenho. A medida 
contempla aqueles que fazem 
parte da rede estadual, com salário 
de até R$ 2.500, e que estão na 
ativa trabalhando em alguma 
unidade referência de combate 
ao coronavírus (Covid-19). O 
valor repassado será de 40% 
correspondente ao salário mínimo. 
“Isso é importante, pois representa 
uma vitória para os trabalhadores, 
que em diálogo com o Governo 
do Estado conseguiram chegar a 
uma solução. Inclusive, também 
pagaremos o retroativo. Mesmo 
com a extrema dificuldade que o 
executivo estadual tem enfrentado 
em razão da crise causada pelo 
coronavírus, esta foi uma forma 
de mostrar nosso compromisso 
com todos que têm se esforçado 
e dedicado bravamente para 
salvar vidas todos os dias”, disse 
o secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula. 
A medida contempla profissionais 
que atuam nos setores de 
Portaria, Higiene e limpeza, 
Rouparia, Farmácia, Serviços 
gerais, Nutrição, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Transporte 
(motoristas), Técnicos em 
Laboratório, Técnicos em 
Enfermagem e Auxiliares de 
enfermagem, Fisioterapia, 

Recepção, além dos trabalhadores 
da Copa e Cozinha. 
De acordo com a chefe do Núcleo 
Jurídico da Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares (Emserh), 
Lídia Schramm, o valor único é 
para quem ainda não recebe 40% 

de insalubridade. “O pagamento 
contempla trabalhadores em 
efetivo exercício nos meses de 
maio, junho e julho, e deverá ser 
realizado nos meses de agosto, 
setembro e outubro deste ano. 
É um ganho significativo às 

categorias, que poderão também se 
sentir encorajadas e valorizadas”, 
enfatizou. 
Também terão direito à 
gratificação os profissionais 
de empresas terceirizadas que 
trabalham na capital e no interior.

A campanha de vacinação foi realizada sem aglomeração e todos 
prevenidos com máscaras

Agentes de Saúde se deslocaram até as residências para vacinar as 
pessoas que não puderam se deslocar

Diretoria da Associação de Moradores com os agentes de saúde da Vigilância Sanitária

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Estado anuncia 40% de adicional na 
insalubridade a profissionais de saúde

Live Potiguar com “Instrumental
Sim” no Dia das Mães

Rosa Reis: um canto 
que extrapola fronteiras

Grupo Instrumental Sim comanda a homenagem do Grupo Potiguar 
para as Mães, neste domingo (10), às 14h

A medida contempla profissionais da rede estadual, com renda de até R$ 2.500, e que trabalham em alguma 
unidade referência de combate à Covid-19

Já se vão 30 anos do 
momento em que Rosa 
Reis emergiu na cena 
musical do Maranhão. 
Dona de voz potente e 
timbre marcante, Rosa 
nunca foi só uma cantora.
Nasceu e vive como 
militante cultural de luz 
própria. Dona de si e com 
noção exata do vigor de 
seu canto, sua trajetória 
insere-se com marco 
das mais belas tradições 
culturais do Maranhão, 
ícone de uma geração. 
Seu canto mistura suavidade e 
firmeza, passeando pelo afro 
reggae, samba chapado e por 
toadas; ecoa forte no tambor de 
crioula e se enche de magia e 
sedução, na beleza do cacuriá. 
Com seus graves e agudos, Rosa 
se aventurou pela vida artística 
desde cedo, começando no 
Coral de São João até tornar-se 
dona dos palcos junto com uma 
geração que marcou a música 
popular maranhense. 
Cantou, encantou e foi ser gauche 
na vida na efervescência do 
Laborarte, onde, com Nelson 
Brito, pôs brilho e luz para 
evidenciar o gigantismo da 

tradição cultural popular do 
Maranhão. 
Mas é conciliando o papel de 
mãe, com empreendedorismo 
e as mil e uma funções que as 
mulheres desempenham na vida 
que Rosa encontra tempo para ser 
quem é, fazendo da arte e deste o 
seu tempo! 
Em uma homenagem ao Dia 
das Mães, o Sebrae Maranhão 
divulgou em suas redes sociais 
um vídeo da cantora e sua filha 
Camila, herdeira das tradições 
familiares, contando um pouco 
dessa trajetória sublinhada por 
boa música, amor à arte e a crença 
no futuro, numa conexão que soa 
como um canto de paz, em um 
tempo que precisa de luz. 

Distanciamento em filas de 
bancos deve ser estendido 
a todo o Maranhão
Após manifestação da 1ª 
Promotoria de Justiça do 
Consumidor de São Luís, 
interposta em 30 de abril, a 
Justiça determinou a extensão 
das medidas de distanciamento, 
que devem ser aplicadas nas filas 
dos bancos, a todas as agências 
bancárias existentes nas cidades 
do Maranhão.
O Ministério Público do 
Maranhão interpôs embargos 
de declaração, após tomar 
conhecimento da decisão parcial 
da Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos de São Luís, proferida 
em 29 de abril, que acolheu 
requerimento do Instituto 
Brasileiro de Estudo e Defesa das 
Relações de Consumo, relativo 
às filas de bancos, entre outras 
providências.
Na análise da decisão, a 
promotora de justiça do 
Consumidor de São Luís, Alineide 
Martins Rabelo Costa, constatou 
que a decisão, direcionada ao 
Banco do Brasil, Itaú, Bradesco 
e Santander, não esclareceu se as 
medidas deveriam ser aplicadas 
às agências bancárias de todo o 
Maranhão.

Com a identificação do vício, o 
MPMA requereu o acolhimento 
dos embargos de declaração, 
para que constasse na decisão, de 
forma expressa, que as medidas 
de distanciamento se estendem a 
todo o território maranhense. 
MEDIDAS
Enquanto durar o período da 
pandemia, as agências devem 
adotar sinalização horizontal 
com faixas no chão, objetivando 
garantir o espaçamento mínimo 
de 1,5 metro, em todos os locais 
de atendimento presencial à 
população; permitam somente 
a entrada de pessoas usando 
máscaras; disponibilizem ao 
público álcool em gel 70% ou 
água e sabão, antes de adentrarem 
ao estabelecimento.
Também devem manter servidor 
organizando as filas, para garantir 
o distanciamento; higienizem, 
constantemente, o espaço interno 
das agências, inclusive caixas 
eletrônicos; definam limitação de 
60% da capacidade máxima de 
clientes no interior de agências; 
e mantenham todos os terminais 
de autoatendimento em pleno 
funcionamento.

SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral   |   Aspiração   |   Silicone no painel   |   Pretinho

SIMPLES: R$ 20,00   |   LAVAGEM COM CERA: 
R$ 25,00

Fones: 9 8456-0728; 9 8787-3883
Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. 
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo”.

JOÃO 16:33

AIDÊ ROCHA

Na noite de quinta-feira (7), um 
homem foi assassinado dentro de 
casa, em São Luís. O crime, que 
ocorreu na Rua da Paz, no bairro 
do Gapara, teve como vítima 
Valdeilson dos Anjos Neves, 
conhecido como “Zeca”, de 40 

anos.  
Segundo a polícia, ele foi 
alvejado com vários disparos 
de arma de fogo. Familiares da 
vítima não informaram detalhes 
do crime nem sobre os autores 
aos policiais; mas, conforme 
as investigações, “Zeca” teria 
envolvimento com o tráfico de 

drogas. 
Minutos antes do homicídio, 
de acordo com populares, teria 
havido um intenso tiroteio na 
região. De acordo com a polícia, a 
ação foi promovida por membros 
de facções rivais que atuam na 
localidade. 
O delegado George Marques, da 

Superintendência de Homicídio 
e Proteção à Pessoa (SHPP), que 
investiga o caso, destacou que 
esse já é o terceiro homicídio no 
Gapara em menos de um mês. 
“O que nos faz crer em conflito 
de facções. Como a maioria dos 
casos, vamos ter que investigar do 
zero”, pontuou. 

Homem é executado dentro 
de casa no bairro do Gapara

Um mototaxista, identificado 
como Ledson de Sousa Carvalho, 
foi encontrado morto com golpes 
de faca, no bairro Jardim de Alah, 
no município de Açailândia, nessa 
sexta-feira (8). “Led”, como era 
conhecido, trabalhava em um 
ponto próximo à rodoviária da 
cidade. 
De acordo com a polícia, ele foi 
atingido com pelo menos cinco 
facadas, sendo quatro na região do 
peito e uma nas costas. Ao analisar 
o corpo, os policiais verificaram 
marcas que sugerem luta corporal 
entre a vítima e o suspeito. 

Também foram localizados dois 
preservativos usados, o que indica 
que pode ter ocorrido relação 
sexual antes da morte de Ledson. 
A moto permanecia no local do 
crime, e apenas o celular dele não 
foi encontrado. 
A Polícia Militar fez buscas 
na região, mas não conseguiu 
localizar ninguém. Até o 
momento, não há informações 
sobre os autores nem motivação 
do crime. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Civil de 
Açailândia.

 (AIDÊ ROCHA)

Mototaxista é assassinado a 
golpes de faca em Açailândia

 O mototaxistaLedson de Sousa 
foi morto a facadas em bairro 
de Açailândia

DIVULGAÇÃO

Nessa sexta-feira (8), um acidente 
entre duas motocicletas resultou 
na morte de uma pessoa, na 
cidade de Matinha. Outro homem, 
identificado como Márcio Mendes 
Costa, de 35 anos, também ficou 
gravemente ferido. 
Segundo as informações, os dois 
envolvidos no acidente colidiram 
frontalmente no povoado Galego, 
localizado na Estrada do Peixe. 
A pessoa que perdeu a vida a 
caminho do hospital foi Luís 
André Serra dos Santos, de 32 
anos, residente no bairro Verônica. 
Já Márcio foi levado em estado 
grave para um hospital em São 
Luís. Conforme a polícia, os 
médicos relataram que ele teria 
sofrido traumatismo craniano e 
teve um joelho quebrado. (AR)

Acidente entre motos termina 
com um morto em Matinha

Luís André não resistiu aos ferimentos provocados por acidente em 
Matinha

Um homem morreu, nessa 
sexta-feira (8), após ser baleado 
por um policial civil, na cidade 
de Pedreiras. A ocorrência foi 
registrada quando os policiais 
davam cumprimento a um 
mandado de prisão preventiva 
contra ele. 

Na ocasião, ao ser abordado, o 
suspeito resistiu à prisão e iniciou 
luta corporal com um policial, 
tentando pegar a arma de fogo 
dele. Durante a confusão, o agente 
desferiu um tiro na perna do 
homem. Ele chegou a ser socorrido 
pelos policiais, mas não resistiu 

aos ferimentos. As informações são 
de que a bala teria atingido a veia 
femoral. 
O homem, que não teve o nome 
divulgado, já tinha passagens pela 
polícia, tendo sido preso durante 
uma operação no município de 
Joselândia. (AR)

Suspeito reage à prisão e 
acaba morto em Pedreiras

A Polícia Civil prendeu, em 
cumprimento a mandado de prisão 
preventiva, um homem suspeito de 
roubos e tentativa de homicídio na 
cidade de Timon. A prisão ocorreu 
nessa sexta-feira (8). 
De acordo com informações 

policiais, o homem é considerado 
de alta periculosidade e responde 
a vários processos criminais, 
inclusive de quando ainda era 
menor de idade. Na época, ele foi 
apreendido por um homicídio e 
também por roubo. 

Visando a manutenção da ordem 
pública, o juiz da 2ºVara Criminal 
de Timon decretou aprisão. Após 
os procedimentos necessários, 
o preso foi encaminhado ao 
Presídio Jorge Vieira, onde ficará a 
disposição da Justiça. (AR)

Polícia cumpre mandado de prisão contra 
suspeito de roubos e tentativa de homicídio

Maranhão registra recorde e possui 
856 novos casos da Covid-19

O Maranhão registrou, nesta 
sexta-feira (8), 856 novos casos 
da Covid-19. Com isso, o número 
total de casos confirmados 
chegou a 6.765 pessoas, o 
maior número desde o início da 
pandemia no estado. 355 pessoas 
já perderam a vida e 1.587 
pessoas já estão recuperadas. 
Há 4.823 casos ativos. Já foram 
realizados 14.081 testes em 
todo o estado. Existem 6.838 
casos suspeitos e 7.185 casos 
descartados.
643 profissionais de saúde já 
foram infectados. destes, 596 já 
se recuperaram e 12 já perderam 
a vida.

Internações
3.927 pessoas cumprem 
isolamento domiciliar. 614 
pacientes estão em enfermarias, 
sendo 152 na rede particular e 
462 pacientes na rede pública de 
saúde. 282 pacientes estão em 
UTIs, sendo 71 na rede particular 
de saúde e 211 na rede pública.
93,99% dos leitos do SUS de 
UTI na capital estão ocupados. 
81,39% dos leitos do SUS de 
enfermaria na capital estão 
ocupados. No interior, 41,05% 
dos leitos do SUS de UTI estão 
ocupados. 25,81% dos leitos 
de enfermaria do SUS estão 
ocupados.

Brasil tem novo recorde com 751 mortes
em um dia e passa de 145 mil infectados

A pandemia do novo coronavírus deu novos sinais de aceleração no 
Brasil. O número de mortes em 24 horas atingiu novo recorde, de 751 
óbitos, elevando para 9.898 os casos fatais ligados à Covid-19. Além 
disso, o país tem 145.328 casos registrados da doença — 10.222 foram 
confirmados desde ontem.
Apesar do alto número de contágios, a epidemia no Brasil está no 
estágio inicial, indica novo estudo do Imperial College, de Londres, 
instituição de referência em medicina no mundo. Assinado por 59 
pesquisadores, o relatório aponta que a doença está fora de controle no 
país e alerta que a crise vai piorar sem a adoção de medidas mais rígidas.
A revista médica britânica “The Lancet” dedicou editorial sobre a 
situação brasileira, com críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro, 
apontado como “talvez a maior ameaça à resposta à Covid-19”.  O texto 
coloca o Brasil como um obstáculo para que o mundo possa deter o 
coronavírus, destaca a repórter especial Ana Lucia Azevedo. “A ‘Lancet’ 
deu um atestado mundial de insalubridade ao Brasil de Bolsonaro”, diz.
“Se dependesse de mim, grande parte já estaria trabalhando. Outra 
grande parte não teria deixado de trabalhar”, afirmou Bolsonaro, sobre o 
funcionamento do comércio.
Depois de líderes da Argentina e do Uruguai, o presidente do Paraguai, 
Mario Abdo Benitez, disse que a expansão do vírus no Brasil é uma 
“grande ameaça” a seu país. O governo paraguaio reforçou a segurança 
na fronteira.

AEB encerra hoje inscrições para 1º 
Hackathon sobre Covid-19 nas atividades 
espaciais
GIL MARANHÃO

Serão encerradas neste sábado (9) 
as inscrições para 1º Hackathon 
Espacial/Covid-19, uma iniciativa 
da Agência Espacial Brasileira 
(AEB), autarquia vinculada ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC).
A competição será realizada dias 
11 e 12 deste mês e o resula6tdo 
será divulgado dia seguinte. A 
maratona visa buscar soluções para 
mitigar os impactos causados pela 
Covid-19 nas atividades espaciais e 
observar a relação intrínseca dessa 
mitigação para a população na 
Terra, além de elucidar possíveis 
benefícios das tecnologias 
espaciais.
As inscrições podem ser feitas 
com equipes compostas por até 
cinco estudantes do 8º ou 9º ano 
do Ensino Fundamental e Médio, 
coordenadas por responsáveis, 
monitores ou professores acima 
de 18 anos. Ao fazer a inscrição, 
as equipes devem preencher um 
formulário, usando o link no edital 
do Hackathon.
INCENTIVAR PESQUISAS
A ideia da maratona, promovida 
pela AEB, surgiu inicialmente no 

Centro Vocacional Tecnológico 
Espacial Augusto Severo (CVT-E) 
e faz parte de uma parceria com 
o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), Campus 
Parnamirim. 
A competição tem como objetivo 
incentivar pesquisas a fim 
de solucionar problemas que 
ocorrem antes, durante e depois 
de missões espaciais. Também 
podem ser consideradas as 
consequências para a população 
na Terra e possível mitigação do 
alastramento de um vírus dentro 
da Estação Espacial Internacional 
(ISS).
Durante o Hackathon Espacial, 
os participantes podem propor 
soluções por meio de textos, 
projetos de modelagens 3D, 
protótipos de aplicativos e jogos, 
projetos de comunicação, canvas 
de negócios, maquetes eletrônicas 
ou virtuais, entre outros trabalhos 
que possam resolver os problemas 
ocasionados pela Covid-19 nas 
atividades espaciais.
As equipes deverão enviar um 
arquivo da apresentação de seus 
trabalhos em PDF e um vídeo 
de até dois minutos relatando 
todas as atividades desenvolvidas 
durante o evento.

Ministro do STF recebe cópia de 
gravação citada por Sergio Moro
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu na 
noite desta sexta-feira (8) a cópia da gravação de uma reunião, realizada no 
dia 22 de abril, entre o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton 
Mourão, ministros e presidentes de bancos públicos.  
O registro da reunião foi solicitada pelo decano, que determinou que a mídia 
seja mantida em segredo de Justiça. 
No despacho proferido na terça-feira (5), Celso de Mello pediu a cópia da 
gravação à Secretaria-Geral e à Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República ao atender o pedido de diligência feito pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) no inquérito que apura as declarações do ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, sobre suposta interferência de 
Bolsonaro na Polícia Federal (PF). 
A reunião foi citada por Moro em depoimento à PF na semana passada. 
Desde a exoneração de Moro, o presidente nega que tenha pedido para o 
então ministro interferir em investigações da Polícia Federal.

Presidente 
do STJ livra 
Bolsonaro 
de revelar 
exame de 
coronavírus

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de 
Noronha, decidiu nesta 
sexta-feira (8) atender ao 
Palácio do Planalto e barrar 
a determinação para que o 
presidente Jair Bolsonaro torne 
públicos os exames realizados 
para verificar se foi infectado 
ou não pelo novo coronavírus. 
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) acionou o STJ para 
impedir que Bolsonaro fosse 
obrigado a divulgar os laudos 
dos testes.
Ao longo dos últimos dias, a 
Justiça Federal de São Paulo e 
o Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF-3) garantiram 
ao Estadão o direito de ter 
acesso aos papéis por causa 
do interesse público em 
torno da saúde do presidente 
da República. A decisão de 
Noronha, no entanto, derrubou 
o entendimento da primeira e 
da segunda instâncias.
“Agente público ou não, a 
todo e qualquer indivíduo 
garante-se a proteção a sua 
intimidade e privacidade, 
direitos civis sem os quais não 
haveria estrutura mínima sobre 
a qual se fundar o Estado 
Democrático de Direito”, 
escreveu Noronha em sua 
decisão.
“Relativizar tais direitos 
titularizados por detentores de 
cargos públicos no comando 
da administração pública em 
nome de suposta tranquilidade 
da população é presumir que 
as funções de administração 
são exercidas por figuras 
outras que não sujeitos de 
direitos igualmente inseridos 
no conceito de população a 
que se alude, fragilizando 
severamente o interesse 
público primário que se busca 
alcançar por meio do exercício 
das funções de Estado, a 
despeito do grau hierárquico 
das atividades desempenhadas 
pelo agente público”, concluiu 
o presidente do STJ.
Para o advogado do Estadão 
Afranio Affonso Ferreira Neto, 
a decisão de Noronha “afronta 
o devido processo legal, a 
lei orgânica da magistratura 
e a Carta Magna”. “Vamos 
recorrer ao próprio STJ e ao 
STF, já”, disse Ferreira Neto.

DIVULGÇÃO
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Holanda Junior

Hoje é um dia muito especial. Nesta data 
em que comemoramos o Dia das Mães, 
eu desejo que seja um dia abençoado para 
todas as famílias do Maranhão, apesar das 
dificuldades. De modo excepcional, somos 
desafiados a nos reinventar na forma de 
celebrar este dia porque, infelizmente, estamos 
vivendo um tempo muito diferente de tudo 
que já enfrentamos em todo o mundo

LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

A nova realidade

PÁG. 7

PÁG. 9

PRISÃO DE VENTRE. 
COMO A OSTEOPATIA 
PODE AJUDAR

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Mães: a força em 
meio às lutas

CATIVEIRO OU  
DESERTO - 
Os egípcios, com todos os 
cavalos e carros de Faraó, e os 
seus cavaleiros e o seu exército, 
os perseguiram e os alcançaram 
acampados junto ao mar, perto de 
Pi-Hairote, diante de Baal-Zefom. 

Em tão pouco tempo o mundo inverteu 
suas prioridades e passou a ter como foco 
o combate a um novo tipo do coronavírus: 
agressivo a ponto de já ter matado 
mundialmente mais de 275 mil pessoas. 
No Brasil, já passamos de 10 mil óbitos e 
em São Luís, atingimos na noite de sexta-
feira (8) a triste estatística de mais de 4 mil 
pessoas confirmadas e mais de 220 mortos. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

RETOMADA GRADUAL DO COMÉRCIO 
DEPENDERÁ DE PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA A SEREM CRIADOS PELO 
GOVERNO E SETORES DA SOCIEDADE

Êxodo 14. 9-16

Câmara, Senado Federal e STF decretam luto
pelos 10 mil mortos de coronavírus no Brasil

 PÁG.16

Governo 
disponibiliza
declaração
para circulação
de motoristas
de aplicativos

Prefeitura de
SL abre seletivo
para contratação 
temporária de 
150 Bombeiros 
Civis

Weverton 
representa 
contra Inep e 
pede suspensão 
das provas do 
Enem 2020

Jair Bolsonaro
diz que 
churrasco era
fake e chama
jornalistas
de idiotas

PÁG.5 PÁG.5 PÁG.3 PÁG.16

Com a decretação do lockdown, 
o Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria da Casa Civil, 
Secretaria da Indústria, Comércio 
e Energia (Seinc) e Secretaria de 
Direitos Humanos e Participação 
Popular (Sedihpop) , vem 
realizando uma série de conversas 
em função da crise sanitária 
causada pelo coronavírus. O 
objetivo é criar protocolos para 
uma possível retomada gradual 
das atividades econômicas, 
sempre tomando como base, as 
avaliações do comitê cientifico. 
“Não faremos nada sem a total 
segurança”, sentenciaram os 
secretários Marcelo Tavares, 
Simplício Araújo e Francisco 
Gonçalves, titulares das 
respectivas pastas.  PÁG.3

Simplício Araújo coordena uma série de diálogos diante da crise sanitária causada pelo 
coronavírus e após o lockdown decretado no Maranhão
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Em plena pandemia...

Em meio à pandemia, o brasileiro tem enfrentado alta nos preços de produtos alimentícios e 
essenciais. Em São Luís, a população afirma que o aumento atinge desde produtos básicos, 
como arroz, feijão e ovos, até itens de limpeza. Nas feiras da capital maranhense, vendedores 
dizem que o aumento praticado nelas vem das distribuidoras. PÁG.15

Consumidores têm reclamado do reajuste nas lojas do Grupo Mateus e em diversas 
feiras da capital maranhense

FRANCISCO SILVA

CONSUMIDORES RECLAMAM DO
AUMENTO NOS PREÇOS DE ALIMENTOS, 
EM FEIRAS E SUPERMERCADOS DE SL

Prefeitura reforça 
fiscalizações no
primeiro fim de 
semana do lockdown
O fim de semana foi de intenso trabalho para 
a Prefeitura de São Luís em prosseguimento 
às ações de fiscalização para fazer cumprir as 
medidas resultantes da adoção do bloqueio 
total dos serviços não essenciais (lockdown), 
que vigora na capital desde o último dia 5 com 
validade até 14 de maio.  PÁG.5

Agentes da SMTT montaram barreiras em 
pontos estratégicos da cidade, a fim de fazer 
valer as normas do lockdown

 DIVULGAÇÃO
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*** Vimos, sexta-feira, 8, o 
governador Flávio Dino anunciar 
que, a partir do próximo dia 
21 de maio, poderá determinar 
a reabertura das atividades 
comerciais não essenciais na 
Ilha de São Luís!!! E que os 
secretários Marcelo Tavares 
(Casa Civil), Chico Gonçalves 
(Direitos Humanos) e Simplício 
Araújo (Indústria, Comércio e 
Energia) foram encarregados 
de se reunir com empresários 
e representantes de entidades 
sociais para debater os termos da 
reabertura!!! Flávio Dino deixou 
bem claro que as regras sanitárias 
vigentes precisarão ser atendidas 
com toda responsabilidade e 
segurança para que as atividades 
possam ser reabertas, e ressaltou 
que, se houver um consenso nesses 
protocolos de segurança, “a volta 
das atividades será de forma 
gradativa”!!!
 
*** A atitude está corretíssima, 
mas atrasada!!! No dia 27 de 
abril – ou seja, há um mês e 
dez dias –, o Jornal Pequeno 
saiu com a seguinte manchete: 
“JP SUGERE UM PACTO DE 
COMPROMETIMENTO ENTRE 
GOVERNO E EMPRESÁRIOS”. 
E disse no subtítulo: “Um grande 
pacto, uma grande e urgente 
reunião entre Governo do Estado 
e empresários maranhenses, 
comandada por Flávio Dino, pode 
ser a solução para uma medida que 
garanta a retomada lenta e gradual 
de setores que estão parados em 
decorrência de um dos decretos 
assinados pelo governador nos 
últimos dias”!!!
 
*** O Colunaço do Pêta repercutiu 
a sugestão do JP dois dias depois, 
no domingo, observando, baseado 
na manchete, que “no mesmo dia 
entidades empresariais divulgaram 
um release informando que 
haviam protocolado, na terça-feira 
anterior, 24, um documento ao 
governo ‘com várias propostas dos 
segmentos de comércio e serviços, 
visando minimizar os impactos 
da epidemia do coronavírus na 
economia local, em especial 
nas micro e pequenas empresas 
locais’!!! “No documento” – dizia 
ainda a matéria – “as entidades 
reafirmavam o ‘apoio à suspensão 
temporária das atividades ao 
comércio, como ação para conter 
a Covid-19, mas ressaltavam que 
era indispensável a adoção de 
medidas de auxílio emergencial 
às empresas, por parte do governo 
estadual’. “ERRADO”, condenou 
o JP, ainda no domingo, por 
meio do blog O INFORMANTE, 
postando o seguinte: “Como 
disse o Jornal Pequeno em 
manchete, em vez de PEDIR, os 
empresários precisam é SENTAR 
com o governador Flávio Dino. 
Sentar e fazer um PACTO DE 
COMPROMISSO para DIVIDIR 
RESPONSABILIDADES. 
Os setores precisam produzir, 
mas precisam produzir com 
responsabilidade, atentando para as 
medidas sanitárias”.
 
*** Prosseguindo, disse O 
INFORMANTE: “O presidente 
da CDL-São Luís, Fábio Ribeiro, 
diz que as perdas decorrentes da 
suspensão da atividade comercial 
são incalculáveis. ‘A prioridade 
nesse momento é a saúde das 
pessoas, mas também precisamos 
manter vivas as empresas, e isso só 
vai acontecer se tivermos o suporte 
do governo, com medidas que 
atenuem as perdas e possibilitem 
a manutenção dos empregos’, 
afirmou”!!! O INFORMANTE 
reagiu: “Suporte do governo? Não! 
Isso só vai funcionar se Governo e 
empresários firmarem um PACTO 
DE COMPROMETIMENTO, 
cada um assumindo as suas 
responsabilidades. O governo não 
pode assumir essa responsabilidade 
sozinho”.
 
*** Na tarde da mesma sexta, 
27, depois da manchete do JP e 
da reação de O INFORMANTE, 
os empresários protocolaram 

um novo documento, com 
uma postura diferente, o que 
levou o JP a sair com nova 
manchete: “EMPRESÁRIOS 
DO MARANHÃO 
APRESENTAM SUGESTÕES 
AO GOVERNO PARA A 
RETOMADA GRADATIVA DO 
COMÉRCIO”!!! O JP viu como “o 
início do caminho correto, mesmo 
ainda sem a reunião sugerida”!!! 
Nesse documento, protocolado 
na Seinc, os empresários 
apresentavam sugestões para a 
retomada gradativa do comércio, 
mas, ao final, aproveitam para 
cobrar uma ‘resposta formal’ do 
Governo do Estado em relação 
à correspondência que fora 
encaminhada e protocolada no dia 
24.03.20, com várias demandas 
exclusivamente de interesse do 
setor!!! O Jornal Pequeno reagiu 
novamente: “Os empresários 
não podem, de forma alguma, 
aproveitar esse momento para 
COBRAR O GOVERNO!!! A 
hora é de SENTAR e encontrar 
soluções CONJUNTAS para 
resolver a questão da abertura 
gradativa do comércio!!! ISSO 
É O IMPORTANTE AGORA!!! 
Essas outras questões são para 
uma outra oportunidade!!! É 
um absurdo se aproveitar de 
uma situação grave dessa para 
COBRAR O GOVERNO... é 
CONDENÁVEL”!!!
 
*** “Se não der para sentar” 
– disse o JP –, que governo e 
empresariado encontrem uma 
forma de FAZER ESSE PACTO 
DE COMPROMETIMENTO, 
QUE DIVIDAM AS 
RESPONSABILIDADES 
SOBRE AS DECISÕES QUE 
POR VENTURA POSSAM 
SER TOMADAS!!! Repetimos: 
O GOVERNO NÃO PODE, 
NEM DEVE ASSUMIR ESSA 
RESPONSABILIDADE 
SOZINHO!!! Que todos façam 
uma reflexão e ajam”!!!
 
*** A postura do Jornal 
Pequeno, refletida também nO 
INFORMANTE e no Colunaço 
do Pêta, foi elogiada por vários 
leitores: “Parabéns pela iniciativa 
do Pacto Governo-Empresários” /” 
A imprensa tem que ter iniciativas 
como essa nesse momento” 
/” Bem pensado: dividir a 
responsabilidade, entre governo/
empresários. Talvez seja a saída 
que todos estavam esperando. 
Agora é aguardar”! / Parabéns 
pela iniciativa do JP. Esse pacto 
é oportuno, feito com a devida 
responsabilidade preventiva” /” 
A ideia do pacto é muito boa mas 
depende da disposição dos dois 
lados em promover a reunião” 
/ JP acerta na aposta do diálogo 
/ Os empresários não podem é 
aproveitar essa reunião para fazer 
cobranças inoportunas ao governo” 
/ Parabéns, Jornal Pequeno. 
Parabéns, Lourival, parabéns a 
toda a família Bogéa”!!! Essa foi 
a tônica dos comentários que nos 
foram encaminhados, na esteira da 
repercussão da SUGESTÃO DO 
JORNAL PEQUENO!!!
 
*** Tudo isso aconteceu há 40 
dias..., QUARENTA PRECIOSOS 
DIAS PERDIDOS por falta de 
habilidade e humildade, acima de 
tudo!!! Erraram os dois lados!!! 
Erraram os empresários por 
pensaram somente no próprio 
umbigo, usando como ‘pano de 
fundo’ “algumas sugestões para 
retomar as atividades empresariais 
e comerciais”!!! E errou o 
governo, por se mostrar irredutível 
naquele momento!!! E tinha 
opções: se chama para conversar 
e o empresariado insiste em pedir, 
DENUNCIA, MOSTRA PARA 
A SOCIEDADE O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO!!!
 
*** Antes tarde do que nunca, 
porém, finalmente parece que 
vai ser acatada a sugestão dada 
pelo Jornal Pequeno há 1 mês 
e dez dias!!! Que governo e 
representantes comerciais, 
empresariais, agora mais 
ampliadamente para outros 
setores, sentem e DIVIDAM 

RESPONSABILIDADES, porque, 
como falamos, desde sempre, o 
Governo do Maranhão não pode 
assumir sozinho essa enorme e 
difícil responsabilidade!!!
 
*** Incompreensão, ignorância 
e negacionismo de natureza 
política!!! Seriam estes os 
principais motivos para uma 
parcela da população da Ilha de 
São Luís – opiniões mais coerentes 
se dividem entre 20, 25%, no 
máximo – não respeitar a decisão 
judicial de lockdown decretada 
pela Justiça e acatada pelo 
Governo do Estado!!! Decorridos 
cinco dias do início das medidas 
de bloqueio em vias e avenidas 
da Ilha, o que se vê é uma grande 
parte da cidade praticamente 
deserta e outra, mais para a 
periferia, com um numero bem 
menor de pessoas fora de casa, 
principalmente em feiras e 
mercados!!! Não se sabe esse 
percentual, exatamente!!! O 
volume de informações em redes 
sociais e veículos de comunicação, 
especialmente blogs com linha 
editorial contrária ao governo, 
tentam passar a ideia de fracasso 
do lockdown, mas a grande 
verdade e que as medidas extremas 
estão funcionando e sendo 
aperfeiçoadas, especialmente 
agora, com uma participação 
maior de órgãos da Prefeitura 
de São Luís!!! O estado também 
está tomando novas medidas, 
graduando de acordo com a 
situação!!! A parcela menor 
está fora de casa, devido ao 
funcionamento de serviços 
essenciais como feiras, mercados 
e bancos!!! Isso só resolveria com 
uma forte repressão, mas esse não 
é o caso!!!
 
*** Como sugestão para 
conscientizar e conter essa 
pequena parcela que teima 
em permanecer nas ruas, 
algumas medidas poderiam ser 
interessantes!!! Por exemplo, a 
presença dos órgãos fiscalizadores 
nos bairros e não apenas a Polícia 
Militar!!! Por dia, poderiam ser 
escolhidos três bairros, onde está 
sendo denunciada a presença 
maior de pessoas nas ruas, para 
realização de operação na área, 
com carro de som e orientação às 
pessoas para ficarem em casa!!! 
Governo do Estado e Prefeitura 
poderiam dar kits, com remédios 
para febre, tosse..., antibiótico, 
álcool em gel e máscara!!! E 
falar que caso sejam encontradas 
pessoas nas ruas sem máscara, ou 
sem necessidade, estas correriam 
risco de perder benefícios do 
governo, como o bolsa família!!!
 
*** Em relação às pessoas que 
saem de casa para receber o 
auxílio emergencial, a Caixa 
Econômica contribuiu muito 
para esse percentual de gente nas 
ruas, por falta de uma melhor 
organização para os beneficiários 
receberem os 600 reais!!! Uma 
forma de organizar melhor seria a 
descentralização dos pagamentos, 
e aí a responsabilidade passa a ser 
do Governo Federal, que não teve 
um planejamento para distribuir 
esse benefício!!!
 
*** O que se percebe é que, 
com o andamento do lockdown, 
o governo tenta fechar o cerco 
e vai aumentar essa pressão 
principalmente no transporte 
público!!! A Prefeitura garante 
que 85% da população deixou 
de circular em ônibus!!! Na 
controvérsia, o Sindicato das 
Empresas de Transporte teria 
informado que esse índice seria de 
48%!!! Naturalmente que o SET 
tem as suas motivações óbvias 

para se contrapor aos números da 
prefeitura!!!
 
*** E o prefeito de Teresina, 
Firmino Filho, que havia 
responsabilizado o município 
maranhense de Timon pela 
proliferação do coronavírus na 
cidade vizinha, hein!!! Pois é..., 
o próprio Firmino, do PSDB, 
amigo do senador Roberto Rocha, 
como ele mesmo fez questão de 
dizer num vídeo, postou, em suas 
redes sociais, que recebera, na 
quarta-feira, 6, um relatório do 
isolamento da capital do Piauí 
que indica que apenas 38,9% 
está respeitando a quarentena!!! 
“Acabei de receber os dados de 
isolamento de ontem em Teresina. 
Pior taxa do período: 38,9%. 
Espero que as pessoas que estejam 
desrespeitando a quarentena 
saibam da sua responsabilidade 
com as vidas que serão perdidas”, 
postou em sua página no Twitter!!! 
Diante da constatação do prefeito, 
de que a responsabilidade pelos 
problemas de Teresina não tem a 
ver com Timon, o secretário de 
Saúde do Maranhão, Carlos Lulas, 
respondeu ao prefeito na mesma 
postagem: “Pois é, prefeito! 
Teresina, com 38% de isolamento 
social, a culpa não pode ser de 
Timon. O Rio Parnaíba sempre 
nos uniu e o combate à doença não 
pode nos separar neste momento. 
Nem dar espaço para conclusões 
precipitadas”!!! Por fim, Lula 
ainda fez uma recomendação 
a Firmino Filho: “Boa sorte ai. 
Cuida de Teresina que estamos 
cuidando do Maranhão e São 
Luís, onde o índice de isolamento 
ontem foi 56%. E, graças a Deus, 
ainda temos leitos disponíveis em 
Timon”!!! Toma!!!
 
*** Olha essa que O 
INFORMANTE (Jp onçine) 
publicou no meio da semana!!! 
“O site O Antagonista publicou, 
esta semana, que as mensagens do 
ex-ministro da Justiça e Segurança 
Sergio Moro ao presidente Jair 
Bolsonaro mostram que ele fez de 
tudo para permanecer no governo:
– ele indicou dois nomes para 
substituir Maurício Valeixo;
– ele negociou com os ministros 
militares, que o traíram;
– ele aceitou o desgaste pessoal 
peoa troca...
Sergio Moro só ‘entregou o boné’ 
quando Bolsonaro demitiu o 
diretor-geral da PF sem consultá-
lo, falsificando sua assinatura, 
num putsch noturno, para interferir 
politicamente em inquéritos 
sigilosos.
Ao contrário do que espalham 
seguidores e apoiadores do 
presidente, Sergio Moro não saiu 
do governo por um capricho ou 
por um cálculo eleitoral, e sim para 
proteger a Polícia Federal de um 
abuso flagrante.
Ele só perdeu com isso: sacrificou 
o cargo de ministro e a chance de 
pleitear uma vaga no Supremo 
Tribunal Federal.
Mas fez a coisa certa, defendendo 
o Estado das investidas de um 
presidente aloprado, avaliou o site 
O Antagonista.
O erro de Sérgio Moro – a 
avaliação agora é de O 
INFORMANTE – foi expor o 
governo e aumentar ainda mais 
uma crise num momento tão difícil 
para o país. Deveria ter guardado 
toda a sua munição para o pós-
coronavírus, deixando claro para 
a nação que o faria tão logo isso 
tudo passasse. Mas a raiva e o ego 
falaram mais alto, e quando raiva 
e ego se aliam, a razão se esvai”!!! 
Verdade pura!!! Dr. Pêta assina 
embaixo!!!

 
*** Falar em Bolsonaro, os 
‘ultrabolsonaristas’ não conseguem 
encontrar falhas no presidente!!! 
Com um índice de aprovação 
maior do que do chefe da nação, o 
ex-ministro Mandetta foi demitido 
e estes apoiadores trataram de 
desqualificar o ex-ministro nas 
redes sociais!!! “BOLSONARO 
AGIU CERTO”!!! Veio Sérgio 
Moro..., Sérgio Moro, gente, o 
juiz da Lava Jato que desbaratou 
uma poderosa quadrilha de 
bandidos malfeitores e botou na 
cadeia políticos e empresários 
que estavam saqueando o Brasil, 
principalmente a Petrobras..., 
o magistrado herói de todos os 
brasileiros!!! Sérgio Moro caiu e..., 
para os ‘ultra’, “BOLSONARO 
AGIU CERTO”!!! Indignado, 
meu chefe disparou num grupo de 
amigos: “Rapaz, se encontrarem 
Bolsonaro dando o ‘fiofó’ em praça 
pública, pode crer, vão dizer que 
ele FOI ESTUPRADO”!!!
 
*** Bom, agora estamos diante 
de mais uma ‘prova’ para os 
‘ultrabolsonaristas’!!! No dia 
27 de abril. O INFORMANTE 
(blog do JP online) publicou: 
“BOLSONARO NA IMINÊNCIA 
DE CAPITULAR DIANTE 
DE TUDO QUE GARANTIU 
EM CAMPANHA QUE NÃO 
FARIA”!!! “Fragilizado após 
a demissão de Sérgio Moro, 
conforme mostram pesquisas 
realizadas no fim de semana, o 
presidente Jair Bolsonaro está 
na iminência de capitular diante 
de tudo que falou em campanha: 
de não negociar com políticos. 
Se já vinha dando indícios disso 
durante a apreciação e votação 
das reformas - a da Previdência 
conseguiu aprovar -, Bolsonaro 
chama a atenção agora com a 
sua movimentação em relação 
ao Centrão”!!! Não deu outra!!! 
Dias depois, a notícia estourou: 
“Governo entrega DNOCS ao 
PP e inaugura aliança com o 
Centrão”!!! O Diário Oficial de 
quarta-feira (6) trazia a nomeação 
de Fernando Marcondes de Araújo 
Leão para a direção-geral do 
DNOCS (Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas)!!! Leão 
é ligado ao PP e foi indicado ao 
posto pela direção da sigla!!! 
A nomeação de Leão, assinada 
por Braga Neto (Casa Civil), 
inaugura nova fase na relação de 
Jair Bolsonaro (sem partido) com 
os partidos de centro!!! Segundo 
acordo firmado pelo presidente, 
além do PP, o PL, de Valdemar 
Costa Neto; o Republicanos, 
antigo PRB, e o PSD, de Gilberto 
Kassab, por exemplo, também 
devem ser agraciados com cargos 
em empresas públicas e autarquias 
importantes!!! Os dirigentes desses 
partidos esperam as nomeações, 
acertadas com Bolsonaro há 
cerca de duas semanas!!! Há 
expectativa de que nos próximos 
dias novos nomes vinculados a 
esses partidos assumam postos 
no FNDE (Fundação Nacional de 
Desenvolvimento da Educação), 
na Funasa (Fundação Nacional 
de Saúde) e em secretarias 
de ministérios, como o do 
Desenvolvimento Regional”!!! E 
agora, o que dirão bolsonaristas 
e ‘ultrabolsonaristas’ que 
acreditaram piamente quando, 
na campanha, o então candidato 
a presidente “esculhambou” a 
classe política e disse que não 
faria acordo nem entraria em 
conchavos com políticos???!!! 
Dirão certamente que “os fins 
justificam os meios, ou vice 
versa”, esquecendo que quando 
FHC e Lula fizeram a mesma coisa 
eles ‘caíram matando’ em cima 
dos ex-presidentes!!! Só que com 
Bolsonaro, na campanha, ele disse, 
reiteradas vezes, que não existia 
A MÍNIMA possibilidade dos 
‘acordos políticos’ (conchavos, no 
popular) que ele começou a fazer 
agora!!! Alguma diferença para o 
“Caçador de Marajás”???!!!
 
*** Falar em Bolsonaro, olha 
só que notícia interessante!!! 
Enquanto o Brasil ultrapassa 
a barreira dos 10 mil mortos 
pelo coronavírus, autoridades 

investigam e suspeitam que ao 
menos 10% dos casos da Covid-19 
no país podem ter relação com 
as atitudes e declarações do 
presidente da República!!! A 
estimativa é de pesquisadores 
da Universidade de Cambridge 
e da Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo!!! Eles avaliaram 
o comportamento de líderes 
durante a pandemia!!! A partir 
de dados de celular, afirmam 
que dois atos de Bolsonaro, em 
março, teriam levado cerca de 
1 milhão de pessoas às ruas!!! 
Outro estudo mostra que cidades 
que registram maior aprovação 
a Bolsonaro tiveram aumento 
na taxa de contágio 18,9% 
superior aos municípios em que o 
apoio ao governo não é tão alto!!! 
O levantamento, realizado por 
pesquisadores de universidades 
dos Estados Unidos e da Itália, 
mapeou dados de 255 municípios 
brasileiros!!!
 
*** A investigação dos 
pesquisadores da universidade de 
Cambridge e da FGV pode ser o 
início de uma sugestão dada pelo 
Jornal Pequeno, recentemente, por 
meio do blog O INFORMANTE 
(do JP online)!!! Vale a pena ler 
de novo!!! “A classe política 
erra ao tentar o impeachment 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, por conta das 
denúncias do ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública Sérgio 
Moro. Não é hora para isso, num 
momento em que brasileiros 
estão morrendo e que todas as 
atenções do país precisam se 
voltar para tentar derrotar esse 
vírus que está enlutando milhares 
e milhares de famílias no Brasil e 
no mundo. Jair Messias Bolsonaro 
precisa ser investigado de forma 
consistente pelo Ministério 
Público Federal (MPF), para, 
posteriormente, se for o caso, ser 
acionado no Supremo Tribunal 
Federal (STF) por CRIME DE 
RESPONSABILIDADE”.
 
“A Globo pode exagerar, devido 
às suas ‘questões pessoais’ 
com Jair Bolsonaro; a Folha 
de S. Paulo pode ‘carregar’ no 
noticiário contra o chefe da 
nação, e vários outros veículos 
da chamada ‘grande imprensa’ 
podem estar sendo parciais nas 
divulgações, mas não há como 
negar um fato: o presidente do 
Brasil pode ter cometido CRIME 
DE RESPONSABILIDADE 
ao minimizar a crise sanitária, 
não acatar o isolamento social 
e, consequentemente, avalizar a 
saída de milhões de brasileiros às 
ruas. Os efeitos dessa postura do 
presidente, a pretexto de tentar 
preservar a economia, sem, no 
entanto, apresentar qualquer plano 
concreto ou eficiente nesse sentido, 
levou o Brasil à condição fatal 
que está hoje, com seu índice de 
letalidade superior ao da China, 
país originário da doença”.
 
“Ao tratar o coronavírus como 
‘uma gripezinha’, Bolsonaro 
‘incentivou’ milhões de seguidores 
e apoiadores, Brasil afora, a irem 
para as ruas sem medo, a até 
fazerem manifestações contra 
quem defendia e defende o 
isolamento social. O Brasil sente 
agora os resultados dessa e de 
tantas outras declarações perigosas 
do presidente feitas “pelos 
cotovelos”. Não só declarações 
como ações, a exemplo do que 
fez várias vezes indo ao encontro 
e cumprimentando pessoas em 
diversas ocasiões desde que voltou 
dos Estados Unidos com quase 
todos os integrantes da sua equipe 
infectados pelo coronavírus. 
Talvez seja importante que o 
Ministério Público Federal (MPF) 
inicie uma profunda investigação, 
um consistente levantamento 
sigiloso dos fatos, por enquanto 
-- porque todas as atenções 
precisam estar voltadas para 
derrotar o vírus mortal --, para 
que, ao final, decida se entra ou 
não com uma ação contra Jair 
Messias Bolsonaro por CRIME 
DE RESPONSABILIDADE. 
Indícios há de sobras para essa 
investigação”!!! 

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



O fim de semana foi de intenso 
trabalho para a Prefeitura de 
São Luís em prosseguimento 
às ações de fiscalização, em 
virtude da pandemia de Covid-19, 
para fazer cumprir as medidas 
resultantes da adoção do bloqueio 
total dos serviços não essenciais 
(lockdown), que vigora na 
capital desde o último dia 5 com 
validade até o dia 14 deste mês. 
O objetivo das ações conduzidas 
pela gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior é minimizar 
os riscos de contaminação da 
doença nestes locais, uma vez que 
ambientes com grande circulação 
de pessoas, sem proteção 
adequada, representa alto risco de 
transmissão do vírus.
Nesse sábado (9), operação 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento (Semapa) visitou 
feiras e mercados de bairros da 
cidade, e a Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes (SMTT) 
conduziu, desde as primeiras 
horas da manhã, barreiras em 
pontos estratégicos para coibir 
a circulação de motoristas 
que tenham saído de casa por 
um motivo não essencial. 
A Semapa, em parceria com 
equipes da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Habitação 
(Semurh), por meio da Blitz 
Urbana, e da Secretaria Municipal 
de Segurança com Cidadania 
(Semusc), através da Guarda 
Municipal, visitou feiras e 
mercados no Bairro de Fátima, 
Macaúba, São Francisco, Vicente 
Fialho, Madre Deus, Liberdade 
e Angelim, entre outros, com 
objetivo de fiscalizar e fazer 
cumprir as regras impostas pelo 
lockdown em São Luís.
De acordo com o titular da 
Semapa, as regras têm sido 
seguidas por boa parcela de 
quem precisa vender e comprar 
em mercados e feiras da capital, 
considerados serviços essenciais. 
“As ações visam acompanhar a 
utilização dos EPIs pelos feirantes 
e consumidores, como o uso de 
máscara, além do distanciamento 
social que tem fundamental 
importância no combate ao 

coronavírus. De forma conjunta, 
a Blitz Urbana participa da 
ação para evitar qualquer tipo 
de desrespeito a essas novas 
regras, proibindo a entrada de 
pessoas em mercados sem que 
estejam protegidas. Quando a 
gente encontra alguém sem EPI, 
com uma postura errada, a gente 
orienta e consegue contornar a 
situação. Mas, de forma bem 
ampla, grande maioria tem 
seguido as regras e estão se 
protegendo do vírus”, destacou 

Émerson Macedo.
Em relação ao trânsito de 
São Luís, a SMTT também 
intensificou suas atividades neste 
fim de semana. Com barreiras 
desde as 6h desse sábado (9), 
a pasta distribuiu equipes 
de fiscalização entre pontos 
estratégicos, em corredores de 
grande fluxo de veículos em dias 
normais, como as pontes do São 
Francisco e Bandeira Tribuzzi; 
Barragem do Bacanga; Rua Rio 
Branco, no Centro; avenidas 

Getúlio Vargas, São Luís Rei de 
França; retorno do Caolho; região 
da Cidade Operária, com apoio 
de agentes de motocicleta em 
áreas de feira, e Jardim América; 
e também nas proximidades de 
redes de supermercado da capital, 
como Assaí e Mateus, área 
monitorada e com possibilidade 
de intervenção mais contundente, 
havendo a necessidade.
De acordo com o titular da 
SMTT, Israel Pethros, as ações 
têm sido importantes para os 
efeitos positivos que o lockdown 
deve provocar na pandemia de 
Covid-19 em São Luís. Ainda 
de acordo com ele, as equipes 
de fiscalização do trânsito estão 
com serviços estendidos e 
contribuindo, em larga escala, 
para o cumprimento de outras 
regras. “Além das ações nas ruas, 
a SMTT também está vistoriando 
o cumprimento das medidas 
dentro dos terminais de integração 
e, principalmente, dentro dos 
ônibus. Não será permitido o 
transporte de passageiros em pé 
dentro dos coletivos”, frisou. 
“Nosso principal objetivo nesse 
momento é de orientação e 
disciplinamento, conscientizando 
a população de que as ações 
desenvolvidas pela Prefeitura têm 
como objetivo proteger a vida de 
todos”.
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Em tão pouco tempo o mundo inverteu suas 
prioridades e passou a ter como foco o combate 
a um novo tipo do coronavírus: agressivo a 
ponto de já ter matado mundialmente mais de 
275 mil pessoas. No Brasil, já passamos de 10 
mil óbitos e em São Luís, atingimos na noite de 
sexta feira (08) a triste estatística de mais de 4 
mil pessoas confirmadas e mais de 220 mortos. 
Considerando subnotificações, as estatísticas 
são ainda mais assustadoras - aqui e no resto 
do país.
A pandemia do Coronavírus nos impôs 
mudanças de hábitos. Hoje, quantos filhos 
ou mães não poderão trocar abraços? Pelo 
distanciamento social imposto, foi assim 
também no Dia do Trabalho, na Páscoa e tem 
sido assim no dia a dia da cidade.
Eu, que tenho por hábito desde o meu ingresso 
na vida pública a rotina de estar nos bairros, 
conversando com a população, sinto saudade 
do calor humano do nosso povo tão acolhedor, 
os abraços e aperto de mãos de mães e pais 
de família pela atenção do poder público 
municipal em levar obras, ações e serviços que 
promovem melhorias que os permitem viver 
com mais dignidade, como ruas asfaltadas e a 
construção de drenagens, praças, casas.
Por conta da pandemia, muitas obras precisam 
ficar temporariamente paradas, trabalhadores 
afastados de suas atividades, escolas fechadas, 
eventos suspensos, atividades comerciais e 
religiosas sem poder ocorrer. Fomos pegos de 
surpresa e precisamos correr contra o tempo 
para atender a todas as demandas que surgiram 
como desdobramento desta crise sanitária.
Pela incidência de casos e de mortos, São Luís 
está entre as capitais do país onde a pandemia 

do coronavírus tem se mostrado mais endêmica. 
Em todo o mundo os sistemas de saúde têm 
dificuldade para tratar todos os pacientes. Aqui 
em São Luís estou trabalhando para chegarmos 
a 300 leitos exclusivos para atendimento de 
pacientes com Covid-19 na rede municipal de 
saúde, compondo assim uma ampla rede com o 
Governo do Estado.
Mas por mais que se abram mais leitos 
nenhum sistema de saúde do mundo, nem das 
grandes potências econômicas mundiais, se 
mostrou em condição de receber um número 
de pacientes que cresce a dois ou três dígitos 
por dia. A indústria de insumos necessários aos 
atendimentos também não consegue atender à 
alta demanda por produtos.
Tenho dito sempre que, nesta luta contra a 
Covid-19, é necessário, sobretudo, mudar 
hábitos. O mais difícil é praticar o isolamento 
social, que exige de nós ficar longe, sem 
contato com família e amigos, além do 
fato de que nem todos vivem em moradias 
que garantam, de fato, a possibilidade de 
isolamento ou da manutenção das medidas de 
higiene. E para muitos ficar em casa também é 
o mesmo de ficar sem renda.
As atividades de comércio, serviços e indústria 
não essenciais estão paradas. Estávamos 
em um cenário de milhões de brasileiros 
desempregados. A pandemia agravou a 
situação. Milhares de famílias perderam sua 
renda ou estão em casa vendo seu rendimento 
diminuir ainda mais.
Enquanto lidamos com todas estas questões 
ainda precisamos descobrir e nos adaptar 
aos novos modos de viver. Neste sentido as 
redes sociais proporcionadas pela internet tem 

suprido de certo modo a distância, com os 
eventos online, bate papo, vídeos. O ambiente 
virtual tem sido um alento importante, mas 
não substitui a nossa necessidade de contato 
social, sobretudo neste momento. Quando 
alguém perde um ente querido para a Covid-19, 
uma chamada de vídeo demonstra nossa 
solidariedade, mas não tem o mesmo efeito de 
um abraço.
Qual aprendizado a humanidade terá ao fim 
desta crise sanitária que vivemos, cujo efeito 
mais devastador tem sido a perda de milhares 
de vidas em todo o mundo? Esta ainda é uma 
pergunta sem resposta definitiva, mas que 
já nos dá alguns direcionamentos. Mais do 
que nunca a cooperação entre a sociedade, 
o poder público e a iniciativa privada se 
tornarão necessárias para superar os desafios 
econômicos e sociais que se agravam em 
momentos como este que estamos vivendo.
Neste dia em que muitas filhas e filhos não 
poderão abraçar suas mães, pelo distanciamento 
social necessário ou pela perda, deixo a minha 
mensagem solidariedade, fé e esperança, 
pedindo a Deus o conforto necessário para que 
este momento não se prolongue.
Finalizo com meu abraço à todas as mães 
ludovicenses, e em especial o meu abraço 
de gratidão às mães que atuam nos serviços 
essenciais, seja no funcionalismo público 
(municipal, estadual e federal), seja na 
iniciativa privada, deixando suas famílias em 
casa todos os dias para ajudar a cuidar das 
demais famílias da nossa cidade.  Obrigado por 
continuarem somando esforços conosco no dia 
a dia para que possamos superar esta crise.

A nova realidade

O MAIOR DOS 
COMPROMISSOS
Como o caro leitor já sabe, coloquei meu nome à disposição dos membros 
do Ministério Público do Estado do Maranhão para, após processo 
eleitoral, dirigir a instituição no biênio 2020/2022. Fui o único candidato 
a firmar uma série de compromissos em um documento formal, intitulado 
“Ministério Público Interagente”, revelando como pretendo construir uma 
maior interação interna e com a sociedade, objetivando a promoção de 
um conjunto básico de direitos aos cidadãos maranhenses, como resultado 
de uma iniciativa institucional engenhosa que fará com que todos tenham 
uma vida digna neste estado.
Enquanto os outros candidatos, inicialmente, encaminharam apenas as 
cartas de apresentação de suas respectivas candidaturas, coloquei meu 
programa exaustivamente no papel, em documento técnico e jurídico de 
40 páginas, esclarecendo a forma como pretendo aprimorar o Ministério 
Público maranhense e os serviços que serão prestados à sociedade 
maranhense caso meu nome seja o escolhido. Esse documento foi 
amplamente divulgado entre os membros da classe e também entregue aos 
dirigentes de diversas instituições públicas e privadas do Maranhão. 
Fiz isso porque aprendi, em quase 40 anos de vida pública, que uma 
instituição da importância do Ministério Público não pode ater-se a 
um processo eleitoral onde somente se discutem nomes, mas sim onde 
se debatem projetos. Discursos reduzidos a etéreas lives ou rápidos 
telefonemas falam de nomes embalados por solitários emojis ou sobras 
vãs; discurso significativo fala de ideias, possui método e técnica, e deve 
ser posto à crítica, pois se torna um compromissopara a consecução 
do qual serão movidos esforços a fim de que, caso eleito, o candidato 
organize uma equipe qualificada e trabalhe para concretizar aquelas 
propostas que moldaram seu discurso.
O Ministério Público é muito grande e não pode ser reduzido 
simplesmente ao somatório de seus membros e servidores. Somos, por 
imposição constitucional, os guardiões da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E 
é por isso, que venho aqui e agora reafirmar essa transparência que 
tenho adotado durante a campanha e disponibilizaro meu projeto de 
Ministério Público Interagente e Solidário também para toda a sociedade 
maranhense. Os interessados em conhecê-lo podem pedi-lo pelo 
e-mailnicolau.pgj2020@gmail.comou pelo direct da conta aberta do 
Instagram eduardo_nicolau_pgj2020. 
Finalmente, enfatizo para todos qual é o maior dos compromissos:é aquele 
firmado no dia das nossas posses no Ministério Público, que é o respeito 
à Constituição. É ela quem cria e batiza o estado, diz que o povo é o 
detentor do poder e elenca as formas de seu exercício, além de estabelecer 
direitos e garantias fundamentais.
Renovo aqui com o meu povo a missão de respeito às instituições 
democráticas, à história e à dignidade humana, eis que fora da 
Constituição não há salvação!

Com ações em diversos bairros,
Prefeitura de São Luís reforça fiscalizações 
no primeiro fim de semana do lockdown
Trânsito e transportes, feiras e mercados, avenidas de grande fluxo e outros locais de circulação 
foram alvo das equipes da Prefeitura que trabalham para cumprir regras do isolamento

Iema firma parceria para 
qualificar professores e alunos 
durante pandemia
Com o objetivo de promover 
estudos, pesquisas e qualificação 
relativas às práticas em 
laboratórios, o Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (Iema) 
viabilizou, por meio de parceria 
com diversas empresas, vagas 
para treinamentos de professores 
e alunos interessados em conhecer 
e melhorar suas atividades nesses 
espaços.
Além de fomentar a produção 
de pesquisas, experiências e 
vivências em novas práticas, 
os treinamentos profissionais 
online apresentam os principais 
conjuntos de softwares 
de programação, testes 
automatizados e simulações 
de circuitos eletrônicos. 
Também servem para manter os 
professores trabalhando em rede, 
bem como proporcionar novos 
conhecimentos para educadores 

de outras áreas e alunos que 
simpatizem com os temas.
Com a parceira, empresas que 
fornecem softwares pagos 
resolveram liberar, de forma 
gratuita, seus recursos para a 
qualificação de professores e 
estudantes do Iema. Na parceria 
com a empresa DidaTech, 
distribuidora autorizada da 
National Instruments, foram 
liberadas 5.000 licenças visando à 
formação em três softwares. 
Com a empresa Nova Didacta, 
foram disponibilizadas 14 licenças 
do aplicativo Automation Studio.
As formações já estão disponíveis 
no endereço: https://learn.ni.com/
training. Todos os treinamentos 
estão disponíveis até o dia 31 de 
maio de 2020, através de acesso 
online aos cursos virtuais em 
LabVIEW, Multisim, TestSand e 
Diadem, gratuitamente.

Lockdown
Governo disponibiliza declaração para 
circulação de motoristas de aplicativos

O governo do Maranhão 
disponibilizou para os motoristas 
de aplicativos (Uber, 99 e outros) 
um modelo de declaração para 
autorização de circulação na Ilha 
de São Luís, durante o lockdown. 
Para baixar, basta acessar: corona.
ma.gov.br/lockdown. 
Os motoristas devem preencher, 
imprimir e apresentá-la sempre 
que solicitado por autoridades 
estaduais e municipais.  
Os trabalhadores de serviços 
essenciais já tinham disponível 

um modelo de declaração. 
Mas agora foi feita uma versão 
exclusiva para motoristas de 
aplicativos, a fim de facilitar o 
procedimento.  
Essa declaração também vai 
servir para ser apresentada entres 
os dias 11 e 14 na Ilha de São 
Luís, quando haverá rodízio 
de veículos. Os motoristas de 
aplicativos – assim como os 
táxis – não estão incluídos nas 
restrições do rodízio.

Agentes da SMTT montaram barreiras em pontos estratégicos da 
cidade, a fim de fazer valer as normas do lockdown
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A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Pesca, Agricultura e 
Abastecimento (Semapa), 
informa que seguem abertas 
até este domingo (10) as 
inscrições para processo 
seletivo emergencial para 
contratação temporária de 
150 bombeiros civis. Estes 
profissionais auxiliarão na 
organização e no controle das 
atividades desenvolvidas pela 
gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior nas feiras, 
comércio informal, terminais de 
integração, e, por necessidade, 
em outros locais de aglomeração 

humana.
O edital de abertura do 
Processo Seletivo Simplificado 
Emergencial nº 001/2020/
SEMAPA está disponível 
para consulta no Diário 
Oficial do Município nº 84 
de 07/05/2020 no link https://
bit.ly/2WhY6zb. A inscrição 
é gratuita e deve ser realizada 
única e exclusivamente pela 
internet até as 23h59 do dia 
10 de maio de 2020, através 
do endereço eletrônico https://
cbm.ssp.ma.gov.br/. Todo o 
trâmite de inscrição, resultado e 
convocação será realizado pelo 
site do Corpo de Bombeiros.

As 150 vagas ofertadas são 
para contrato de trabalho 
temporário no período de três 
meses, podendo ser prorrogado 
por igual período ou revogado 
a qualquer tempo, com carga 
horária semanal de 36h e 
remuneração de R$ 1.463,00.
O resultado preliminar do 
seletivo será disponibilizado 
até às 9h do dia 11 de maio 
de 2020, através de edital de 
convocação para apresentação 
de documentos publicado no site 
do CBMMA (cbm.ssp.ma.gov.
br), cabendo aos candidatos 
acompanhar as informações 
pertinentes ao ato convocatório.

Processo seletivo para contratação 
temporária de 150 bombeiros civis

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.

Em plena pandemia...

Consumidores reclamam do aumento 
nos preços de alimentos, em feiras e 
supermercados de São Luís
O Procon informou que tem recebido 

denúncias sobre reajustes, e que intensiicou 
as iscalizações aos estabelecimentos 
essenciais 

Um dos alvos das reclamações, o Grupo 
Mateus diz que os aumentos têm relação com 
o dólar e que faz de tudo para não elevar seus 
preços 

LUCIENE VIEIRA

Em meio à pandemia, o brasileiro tem 
enfrentado alta nos preços de produtos 
alimentícios e essenciais. Em São Luís, 
a população airma que o aumento atinge 
desde produtos básicos, como arroz, feijão 
e ovos, até itens de limpeza. Nas feiras da 
capital maranhense, os vendedores dizem 
que o aumento praticado nelas vem das 
distribuidoras. Já o Grupo Mateus, um dos 
alvos das reclamações atribui os reajustes à 
variação do dólar, mas garante que faz de tudo 
para evitar a elevação dos preços.
Os consumidores já têm percebido o aumento 
dos preços na maioria dos itens que compõem 
a cesta básica, e em produtos de limpeza e 
higiene. Entre os itens que mais subiram, 
segundo os consumidores, desde o isolamento 
social, estão o ovo, o arroz, frutas e poupas de 
frutas. 
De acordo com a moradora da Vila Embratel 
Cileide Cerqueira, os preços têm aumentado 
desde o início da pandemia, mas nas últimas 
três semanas as alterações dos valores 
estão bem maiores. “Aumentaram bastante 
os ovos e os produtos essenciais da cesta 
básica. Tem supermercado, aqui na região 
do Itaqui-Bacanga, nos quais a cartela de 
ovos custava R$ 7 e agora está custando R$ 
11,90. O quilo do arroz era R$ 12, subiu para 
R$ 15,90”, informou Cileide Cerqueira, ao 
Jornal Pequeno, quando  ela saía do Mateus 
Supermercados do Bacanga, com o carrinho 
repleto de sacolas cheias. Cileide disse que o 
gasto total de sua compra ultrapassou R$ 300. 
E que os produtos duram cerca de 20 dias. “Há 
dois meses, eu levaria a mesma quantidade 
neste carrinho do supermercado, por R$ 70 a 
menos, em média”, disse a consumidora. 
Para Keliane Santos, que também mora na 
Vila Embratel, a surpresa é com o aumento 
nos produtos de limpeza. “O preço do litro 
do óleo de cozinha pulou de R$ 3,70 para R$ 
4,49. O quilo da bisteca de boi, que antes era 
R$ 19, saltou para R$ 25. O quilo do tomate 
sofreu variação absurda de preços em pouco 
espaço de tempo. Se num dia chegou a custar 
R$ 10, noutro caiu para R$ 8, e já consegui 
comprar por R$ 6; foi um dos poucos produtos 
que houve aumento brusco, mas teve queda. 
Notei aumento em tudo. Inclusive nos produtos 
de limpeza. Dependendo da marca, o sabão 
líquido, utilizado para a lavagem de louças, é 
comprado por até R$ 7”, relatou a Keliane. 

JUSTIFICATIVA

Os preços também estão elevados nas feiras de 
São Luís. Os feirantes dizem que o problema 
vem da distribuição das mercadorias, e que 
estão repassando para os consumidores inais 
a alta, que vem das distribuidoras. Na Central 
Estadual de Abastecimento (Ceasa), localizada 
no bairro do Cohafuma, a feirante Maria José 
Pereira informou que as laranjas de sua barraca 
são compradas dos estados da Bahia e Pará. 
Se antes da pandemia, a feirante adquiria 
a saca da fruta por R$ 30, atualmente paga 
R$ 40. “Logo, se antes eu vendia uma dúzia 
de laranjas por R$ 5, aumentei para R$ 6”, 
informou Maria.
Também na Ceasa, na barraca de Luana Araújo, 
semanas atrás o consumidor podia comprar 
mais barato o mamão, a acerola e a manga. 
“A caixa de acerola subiu de R$ 50 para R$ 
130. A caixa de mamão, de R$ 40 para R$ 70. 
A manga, de R$ 50 para R$ 75. Um quilo da 
manga está R$ 6. Isto signiica, dependendo da 
manga, uma única fruta. E, por este preço, meu 
lucro não é grande”, informou Luana. 
Na feira do Coroadinho, o feirante Paulo 
César vende um limão por R$ 0,50. Na 
feira da Cidade Operária, o feirante Antônio 
Gomes, disse que a caixa de banana antes era 

comprada por ele por R$ 20, e agora por R$ 
45. A dúzia de bananas na barraca de Antônio 
Gomes chega ao preço mínimo de R$ 3,50. 
Ainda na feira da Cidade Operária, segundo 
a cabeleireira Solange Foicinha, antes da 
pandemia, por R$ 2 ela levava seis laranjas 
para sua casa, atualmente, pelos mesmos R$ 2, 
só leva quatro. 
PROCON

Por meio de nota, o Instituto de Promoção e 
Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado 
do Maranhão (Procon/MA) informou que 
tem recebido denúncias sobre os aumentos 
de preços dos produtos nos supermercados 
através dos canais digitais de atendimento. E 
que, com base nelas e nas atividades rotineiras 
de iscalização a estabelecimentos essenciais, 
intensiicadas por conta da pandemia, tem 
notiicado e monitorado os supermercados em 
todo o estado.
O Procon/MA comunicou que tem veriicado 
as justiicativas apresentadas pelos 
estabelecimentos, bem como as notas de 
compra e venda dos produtos. Tais valores são 
fornecidos e acompanhados semanalmente.
O órgão reforçou a importância da formalização 
das denúncias dos consumidores, que podem 

ser feitas por meio do site www.procon.ma.gov.
br ou pelo aplicativo PROCON MA, disponível 
para celulares com sistema Android ou IOS.

GRUPO MATEUS

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o 
presidente do Grupo Mateus, empresário Ilson 
Mateus, airma que, neste momento difícil, a 
moeda estrangeira subiu e que toda matéria-
prima é atrelada ao dólar, sendo impossível 
que não haja aumento de preços. No entanto, 
Ilson Mateus garante segurar o que pode, a im 
de evitar reajustes; mas que existem produtos 
impossíveis de manter os mesmos valores de 
antes da pandemia. 
Ilson Mateus garante ainda que tem feito um 
trabalho árduo com sua equipe de compras, 
para manter seus produtos sem reajuste. “O 
aumento de preços não é uma coisa do Grupo 
Mateus, é nacional. Isso está acontecendo 
em todos estados, São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás”, alegou o presidente do Grupo Mateus.
Ele disse ainda que realiza um trabalho 
alinhado com o Procon-MA, informando 
todos os reajustes ocorridos em sua rede 
de supermercados e que as notas iscais 
dos produtos estão à disposição do órgão 
iscalizador.

Consumidores têm reclamado do reajuste nas lojas do Grupo Mateus e em diversas feiras da 
capital maranhense

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

JOÃO 16:33

Homem é assassinado na porta 
de casa na Cidade Operária
Na noite de sexta-feira (9), por 
volta das 20h, um homem foi 
assassinado na porta de casa, na 
Rua Marly Sarney, no bairro da 
Cidade Operária, em São Luís. A 
vítima foi identificada como Paulo 
Roberto Moreira Pereira, de 34 
anos; ele seria morador da Rua 
205, na Unidade 205 – daquela 
comunidade. 
De acordo com informações 
obtidas pelo Jornal Pequeno, um 
grupo de cinco homens chegou 
ao local em que Paulo estava e 
efetuou vários disparos contra ele. 
Também foi comentado que o alvo 
dos tiros seria outra pessoa, e que 
a vítima não teria envolvimento 
com a criminalidade.
Os suspeitos estavam em um 
veículo Pálio, de cor branca. 
Logo após o crime, os autores dos 
disparos fugiram, tomando rumo 
ignorado.
Depois de ser baleado, Paulo 
Roberto foi socorrido por 
populares e levado ao Hospital 
Municipal Clementino Moura, o 
Socorrão 2, mas não resistiu aos 
ferimentos. 
Policiais militares fizeram buscas 
na região, mas não conseguiram 
prender ninguém. O caso será 
investigado pela Superintendência 
de Homicídio e Proteção à Pessoa 
(SHPP).  

HOMICÍDIO EM 
PENALVA 
Na cidade de Penalva, Deyvisson 
Barros dos Santos, conhecido 
como “Deba”, foi morto a tiros; e 
o irmão dele, Lailson Trindade dos 
Santos, ficou ferido, após serem 
alvejados por disparos de arma de 
fogo, na noite de sexta-feira (8). 
Segundo informações da Polícia 
Civil, o crime ocorreu em um local 
chamado de Barreiro, que fica no 
bairro da Piçarreira, e seria um 
conhecido ponto de encontro de 
criminosos no município. 
Em depoimento, Lailson, que 
permanece internado em um 
hospital da cidade, relatou que, no 
momento do crime, acompanhava 
o irmão que teria ido encontrar 
uma pessoa com quem ele tinha 
conversado por telefone, minutos 
antes. Quando chegaram ao local, 
os dois foram surpreendidos com 
tiros por um homem que estava 
em uma motocicleta. 
De acordo com o delegado 
Jesimiel Alves, que responde pela 
Delegacia de Penalva, “Deba” 
tinha diversas passagens pela 
polícia, principalmente por crimes 
contra o patrimônio público. Ainda 
conforme o delegado, ainda não 
se sabe a motivação do crime, mas 
a hipótese inicial é que se trata de 
uma execução. “Deba” foi morto a tiros na noite de sexta-feira, na cidade de Penalva

 D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

 DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

Foragido da justiça é 
preso em Santa Inês

 Material encontrado durante prisão de foragido da Justiça, suspeito 
por sequestro, tráfico e homicídios

A Polícia Civil prendeu, na sexta-
feira(8), na cidade de Santa Inês, 
Carlos Antônio Passos da Silva, 
conhecido como “Carlão”, de 47 
anos. Segundo a polícia, ele seria 
de alta periculosidade e estava 
foragido do sistema prisional do 
estado. 
“Carlão”, que é natural de 
Tianguá, no Ceará, foi capturado, 
após investigações policiais, em 
uma casa na Rua das Laranjeiras, 
no bairro Vila Militar. Quando 
chegaram ao local, além dele, 

os investigadores encontraram, 
nos cômodos da residência, 
diversos equipamentos utilizados 
para arrombamentos de caixas 
eletrônicos bancários.
O preso já responde pelos 
crimes de sequestro, tráfico de 
drogas, associação criminosa 
e homicídio. Ele foi levado 
à Delegacia Regional e, sem 
seguida, encaminhado ao sistema 
prisional, onde ficará à disposição 
do judiciário. (AIDÊ ROCHA)

Acidente deixa duas 
pessoas mortas em Timon
Um acidente entre um veículo de 
passeio e um caminhão, na noite 
de sexta-feira (8), resultou na 
morte de duas pessoas, na BR-
316, próximo a Timon.  Segundo 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), dois ocupantes de um 
veículo Siena; elas não foram 
identificadas. 
Segundo informações da Polícia 
da Rodoviária Federal (PRF), o 
veículo de passeio, que seguia de 
Caxias para Timon, entrou para 
a contramão da direção e colidiu 
frontalmente com o caminhão. 
Durante levantamento no local 

do acidente, os policiais não 
confirmaram o que motivou o 
automóvel a invadir e transitar 
na faixa contrária. A causa mais 
provável do acidente é que o 
condutor do Siena tenha dormido 
ao volante.
Conforme a PRF, a morte dos dois 
ocupantes dificulta as respostas, 
que só deverão ser obtidas com um 
trabalho minucioso dos elementos 
resultantes da colisão, como 
marcas de frenagens, posição dos 
veículos, fragmentos dos veículos, 
testemunhas, exame nos corpos e 
etc.  (AR)

Siena colidiu de frente com o caminhão, provocando a morte de dois 
ocupantes do carro de passeio

Preso envolvido nos roubos das agências 
bancárias de Anajatuba e Sítio Novo
Foi preso, na sexta-feira (8), 
pela Polícia Civil, por meio do 
Departamento de Combate ao 
Roubo a Instituições Financeiras 
(DCRIF/SEIC)  com apoio da 
Polícia Militar de Pedreiras, um 
homem suspeito de envolvimento 
nosroubos com uso de armas de 
fogo realizado nas agências do 
Banco Bradesco de Anajatuba 
e Sitio Novo. O crime ocorreu 
em janeiro e fevereiro desse ano, 

respectivamente. 
De acordo com a polícia, a 
operação, que cumpriu mandados 
de busca e apreensão e de prisão 
preventiva contra o suspeito, 
ocorreu na zona rural do 
município de Santo Antônio dos 
Lopes. 
Durante a ação policial, foram 
encontradas armas de fogo, sendo 
duas espingardas calibre 20 e um 
revólver calibre 38; quantia em 

dinheiro e munições dos calibres 
20, 38 e ponto 40. Uma das armas 
apreendidas foi subtraída dos 
vigilantes da agência do Banco 
Bradesco, da cidade de Sítio 
Novo. 
Na ocasião, o homem, que 
não teve o nome divulgado, 
apresentou aos policiais um 
documento de identidade falso. 
Ele, que já foi condenado pelos 
crimes de homicídio, roubos e 

porte ilegal de arma de fogo, 
estava foragido do sistema 
prisional desde outubro de 2019, 
quando foi beneficiado com a 
saída temporária do Dia das 
Crianças. 
Segundo a polícia, o preso 
também foi autuado em flagrante 
pelos crimes de uso de documento 
falso e posse irregular de arma de 
fogo. (AR)

Os presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal 
(STF) declararam, nesse sábado (9), luto de três dias no Congresso 
e na instância máxima do Judiciário em razão das 10 mil mortes por 
Covid-19 no país. 
O Brasil registrou até o momento mais de 10 mil mortos por 
complicações do novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde que o primeiro 
caso no país foi relatado em março, segundo o levantamento das 
secretarias estaduais de Saúde da sexta-feira (8).
Com a medida, ficam proibidas celebrações, comemorações ou 
festividades durante esses dias, tanto no Legislativo quanto no Judiciário 
federais.
O ato que decreta o luto oficial no Legislativo foi publicado em edição 
extraordinária do Diário Oficial do Congresso Nacional neste sábado, 
com assinatura do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), presidentes de Câmara e Senado.
“Em nome do Poder Judiciário brasileiro e do Supremo Tribunal 
Federal, expresso nossos sentimentos de mais profunda tristeza e 
também nossa solidariedade aos familiares e aos amigos de cada um 
desses mais de dez mil brasileiros, cujos entes queridos foram, em 
grande parte, privados de uma justa despedida”, afirma Toffoli na nota 
de pesar.
“Precisamos, mais do que nunca, unir esforços, em solidariedade e 
fraternidade, em prol da preservação da vida e da saúde. A saída para 
esta crise está na união, no diálogo e na ação coordenada, amparada na 
ciência, entre os Poderes, as instituições, públicas e privadas, e todas as 
esferas da Federação desse vasto país”, diz.
Bolsonaro não comentou o novo dado
No fim de abril, quando o Brasil atingiu a marca de 5 mil mortes pela 
Covid-19, Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre o dado dizendo: 
“E daí?” “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, 
mas não faço milagre”, disse, em referência ao próprio sobrenome.
Até a noite passada, o presidente não tinha comentado a marca de 10 mil 
mortes, contabilizada menos de duas semanas após aquela frase.
‘CHURRASCO’ – Bolsonaro havia dito, na sexta-feira (8), que iria fazer 
um churrasco. Ele deu a seguinte declaração: “Convidei o garoto da 
CGU (Controladoria Geral da União), estou cometendo um crime, fazer 
um churrasco no sábado aqui em casa, convidei aí o Wagner (Rosário), 
o ministro da CGU, e vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma 
peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes estão do 
meu lado”. Nesse sábado, no entanto, ele afirmou que se tratava de um 
evento “fake” (falso). (G1)

Câmara, Senado Federal e STF 
decretam luto pelos 10 mil mortos 
de coronavírus no Brasil

Bolsonaro diz que churrasco era
fake e chama jornalistas de idiotas

 No dia em que o número de 
mortes por coronavírus deve 
ultrapassar o patamar de 10 mil 
e colocar o Brasil em uma seleta 
lista de países mais afetados 
pela Covid-19, o presidente Jair 
Bolsonaro tinha marcado um 
churrasco em sua residência no 
Palácio da Alvorada. 
Mas, neste sábado, 9, ele 
cancelou o evento e afirmou, 
nas redes sociais, que a festa era 
“fake”. Além disso, ele chamou 
de “idiotas” os jornalistas que 
criticaram o churrasco. “Alguns 
jornalistas idiotas criticaram o 
churrasco FAKE, mas o MBL 
se superou, entrou com ação na 
Justiça”, escreveu o presidente.
- Alguns jornalistas idiotas 
criticaram o churrasco FAKE, 
mas o MBL se superou, entrou 
com AÇÃO NA JUSTIÇA.
O Movimento Brasil Livre 
(MBL) protocolou uma ação 
na Justiça de Brasília para 
tentar impedir o churrasco. O 
movimento ainda pediu que 
se fosse realizado, Bolsonaro 
teria de ser multado em 100 
000 reais, valor que deveria ser 
revertido em ações de combate à 
Covid-19. 
Na quinta-feira, 7, Bolsonaro 

afirmou, em frente ao Palácio da 
Alvorada, que faria um churrasco 
neste sábado que contaria com 
“uns 30” convidados, entre eles o 
ministro da Controladoria-Geral 
da União, Wagner Rosário e o 
filho. “O ministro da CGU vai 
trazer o filho dele de 13 anos, 
falei que ele não olhe pra Laura 
se não o bicho vai pegar, tá 
certo?”, disse o presidente. 
Bolsonaro ainda afirmou que 
estava fazendo uma vaquinha 
em torno de 70 reais para arcar 
com os custos da festa que teria 
até mesmo uma “peladinha 
com alguns ministros e alguns 
servidores mais humildes”. Na 
sexta-feira, 8, foi a vez do vice-
presidente Hamilton Mourão 
zombar do churrasco: “O 
presidente ainda não falou nada 
comigo sobre o churrasco, e está 
caro. 70 reais, tá muito caro”.
No mesmo dia, Bolsonaro, 
fez outras piadas aumentando 
o número de convidados. De 
30, foi para 180 e chegou até 
os 3 000 convidados. Apesar 
de cancelar o churrasco, outra 
lista que não para de crescer é o 
número de casos confirmados e 
de mortes do novo coronavírus 
no Brasil. (VEJA ONLINE)

Jefferson sugere a Bolsonaro ‘demitir 
o Supremo’ e posta foto com arma

O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, 
um dos mais recentes aliados de Jair Bolsonaro em sua tentativa 
numa aproximação com representantes do Centrão em troca de apoio, 
recomendou ao presidente da República demitir todos os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que não exista base legal para 
isso, e cassar as concessões ligadas ao grupo Globo.
Em sua conta no Twitter, ele afirmou que: “Bolsonaro, para atender o 
povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: 
demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa 
cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas 
concessionárias Globo. Se não fizer, cai.”
Na sequência, Jefferson postou uma foto segurando uma arma e 
escreveu: “Estou me preparando para combater o bom combate. Contra 
o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, 
contra os vendilhões da Pátria. Brasil acima de tudo. Deus acima de 
todos.”
A publicação da foto, na avaliação do jurista Adib Kassouf Sad, 
especialista em Direito Administrativo, acompanhada do texto em que o 
ex-deputado menciona a palavra “combate” pode ser interpretada como 
um chamado à violência. (ESTADÃO)
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