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Semana será decisiva
para o lockdown na Ilha
de São Luís. POLÍTICA  3

1º dia de rodízio
tem barreiras e 
congestionamentos

Hoje só poderão 
circular veículos com
placas de final par

Menor média de
respiradores e de
médicos é no MA
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Encoberto a nublado
com chuva isolada no
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Centro do estado.
Demais, nublado com
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Próxima etapa da
vacinação contra
gripe sem data
CIDADES 6
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Aprovado PL que adia pagamento de consignados POLÍTICA 3
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UNIÃO RECONHECE ESTADO
DE CALAMIDADE NO MA

Medida permite aumento dos gastos para ajudar estados e municípios durante pandemia; outros 25
estados e 33 municípios estão em estado de calamidade pública ou em situação de emergência. GERAL 7 
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Idoso recebe dose da vacina durante etapa da campanha

Gratitude entrega
50 cestas para 
famílias carentes
CIDADES 6

Solidariedade

Morador de palafita no bairro Vila Palmeira recebe cesta

Em diversos pontos de São Luís, barreiras policiais foram montadas para verificar o cumprimento da restrição e congestionamentos se formaram; algumas vias registraram pouca movimentação
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Covid-19: CNJ recomenda requisição
de leitos de hospitais privados
Nota técnica do Conselho Nacional de Justiça diz que uso de leitos da rede privada de saúde devem prevalecer em lugar
de hospitais de campanha; no Maranhão, Flávio Dino editou decreto requerendo 50 leitos de unidades de saúde privadas

O
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) aprovou
uma nota técnica re-
comendando que,

diante de eventuais esgotamen-
tos da rede pública de saúde para
o enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus, o poder pú-
blico deve priorizar a requisição
e contratação de leitos de hospi-
tais privados à construção de hos-
pitais de campanha.

Segundo o conselho, a medida
vai agilizar a assistência médica,
além de poder gerar economia
aos cofres públicos. A nota téc-
nica foi aprovada pelo CNJ em
sessão virtual encerrada na última
sexta-feira, 8.

O avanço da pandemia deixou
os sistemas de saúde de vários es-
tados em situação. Dados mos-
tram que 90% da capacidade da
rede privada está ocupada, sendo
que a espera por UTIs na rede pú-
blica ultrapassa mil pacientes.
Amazonas, Ceará e Pernambuco
estão com a capacidade de aten-
dimento comprometida.

No Maranhão, devido a ocupa-
ção de leitos de UTI ter chegado
próximo a 98% na capital São Luís
e também devido ao aumento de
casos da Covid-19, o governador
Flávio Dino (PCdoB) editou de-
creto requisitando 50 leitos da rede
privada de saúde. Destes, 40 são
na Ilha de São Luís e 10, na cidade
de Imperatriz.

O decreto já está valendo e os
hospitais particulares deverão in-
formar diariamente o número de
leitos de UTI e clínicos disponíveis.
Com os dados, a Secretaria Esta-
dual e Saúde (SES) poderá requisi-
tar o leito e também equipamen-
tos, medicamentos e insumos.

Ainda de acordo com o decreto
de Flávio Dino, os leitos utilizados
serão pagos pela SES que usará ta-

bela do plano de saúde dos servi-
dores públicos federais, o Geap,
como base.

Brasil
O CNJ cita que, dos mais de 430
mil leitos de internação, 62%
estão em instituições privadas e
desses 52% já são disponibiliza-
dos ao setor público.

Segundo dados do Ministério

da Saúde, em 2017, cerca de 60%
das internações de alta complexi-
dade do SUS foram realizadas por
instituições privadas, grande parte
delas filantrópicas.

A Constituição prevê que a ad-
ministração pública pode contar
com entidades privadas, com e
sem fins lucrativos, para atender
pacientes em regime de comple-
mentariedade.

O conselho reconhece que “o ce-
nário levantado indica que em de-
terminados Estados há escassez de
leitos de UTI e de equipamentos
em Saúde tanto no setor público
quanto no setor privado e em ou-
tros Estados há escassez no setor
público com ociosidade de leitos e
equipamentos no setor privado”.

Na nota aprovada, o CNJ afirma
que, se a capacidade de leitos à dis-
posição do SUS estiver esgotada, e
a rede privada não se interessar por
um contrato público, os leitos de-
verão ser requisitados.

Hospitais de campanha
De acordo com o conselho, nos
casos de estados e municípios que
optaram pela criação de hospitais
de campanha – sem lançar mão da
ampliação de leitos por meio de
contratação ou de requisição da
capacidade da rede privada –, as
estruturas devem ser mantidas e
os gestores não devem ser res-
ponsabilizados.

O texto prevê ainda que, se os
recursos existentes estiverem es-

gotados, devem ser mobilizadas:
estruturas hospitalares temporá-
rias, abertura de novas estruturas
dentro de hospitais existentes e
novos hospitais.

A recomendação do CNJ foi
discutida com representantes das
classes envolvidas para levanta-
mento de informações e é uma
tentativa de evitar a judicializa-
ção das medidas adotadas em
meio à pandemia.

“Sabe-se que diante da falta de
gestão ou quando de sua insufi-
ciência, ou quando as soluções a
serem encontradas pelos atores
podem ensejar futura discussão ou
responsabilização, os conflitos aca-
bam desaguando no Poder Judi-
ciário, cabendo ao Conselho Na-
cional de Justiça intervir para
propor medidas concretas volta-
das à prevenção dos conflitos judi-
ciais e inclusive estabelecer estra-
tégias nas questões de direito
sanitário para evitar a judicializa-
ção de ações que envolvam pres-
tação de assistência à saúde”,
afirma o documento. �

No Maranhão, Flávio Dino requereu 50 leitos da rede privada de Saúde na ilha de São Luís e em Imperatriz

Divulgação
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Semana decisiva

E sta semana será decisiva para que o lockdown na
Ilha de São Luís tenha o efeito esperado por todos:
a diminuição da curva ascendente de

contaminação. O isolamento total – que nem é tão
fechado assim – foi uma determinação da Justiça,
acatada pelo governador Flávio Dino.

A primeira semana de bloqueio foi repleta de
flagrantes de aglomeração de pessoas em filas de
bancos, feiras e até em inauguração de rede de
supermercado. E para fechar com chave de ouro esta
primeira semana, aglomeração de pessoas em
restaurantes no domingo.

A segunda começou
com um rodízio de
veículos estabelecido em
decreto por Flávio Dino
para reforçar o que não
vinha dando certo, apesar
das propagandas e
comemorações por parte
do Palácio dos Leões.

Agora, a torcida para
que as medidas surtam
efeitos. Os números
mostram que os mil leitos – segundo informou o
governador em suas redes sociais – ainda não são
suficientes para o atendimento da população.

Em 10 dias, o número de pessoas com o novo
coronavírus mais que dobrou no estado. Saiu de pouco
mais de 3,5 mil em 1º de maio para mais de 8 mil, 10
dias depois.

E para frear essa linha ascendente, somente a
fiscalização das medidas e também a consciências do
cidadão. Duas frentes que desde o início da crise
sanitária são apenas ideias ainda não vistas  em prática,
efetivamente, no Maranhão.

•Enquanto durar o luto estabelecido pela presidência do TJ, estão proibidas cele-
brações, comemorações ou festividades na Justiça Estadual.

•Lourival Serejo afirma que a medida é “um ato de solidariedade e respeito aos ma-
ranhenses e brasileiros mortos pela Covid-19”.

•O presidente do TJ ressaltou ainda que “o Poder Judiciário não está indiferente a
este lamentável momento de preocupação e tristeza em que milhares de vidas es-
tão sendo perdidas com o ritmo acelerado de contágio pelo novo coronavírus”.

E MAIS

Esta é a última
semana do
lockdown, que tem
reforço com o
rodízio de veículos

Sem movimentação
Ainda não há qualquer movimentação do Ministério Público Estadual

(MP) ou da Justiça para prorrogar o lockdown na Ilha.
Apesar de ser de competência do governador Flávio Dino, ele mesmo

já disse que a prorrogação somente acontecerá se a Justiça assim deter-
minar.

O planejamento do governo do Maranhão, na verdade, é iniciar o re-
torno das atividades comerciais no estado a partir do próximo dia 21.

Investigação
O Ministério Público Eleitoral (MPE) está de olho no deputado federal

Josimar de Maranhãozinho (PL).
O procurador eleitoral do Maranhão, Juraci Guimarães, determinou

que seja apurada a distribuição de máscaras do partido de Josimar que vi-
nha até com o número da sigla.

O MPE vai investigar a quantidade de máscaras distribuídas e, depen-
dendo, Maranhãozinho poderá responder até por abuso de poder políti-
co e econômico.

Municípios alvos
Josimar de Maranhãozinho tem objetivos políticos em diversos muni-

cípios do Maranhão, incluindo São Luís, onde sua esposa, a deputada De-
tinha, é pré-candidata a prefeita.

São, pelo menos, mais seis municípios em que Maranhãozinho tem
foco nas eleições deste ano.

E são exatamente nestas cidades que o deputado federal decidiu in-
vestir em máscaras com as cores e número do PL.

Aprovado
Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei dos deputados Adria-

no Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD) que prevê suspensão do pagamento
de parcelas de empréstimo consignado por servidores públicos.

A proposta dos parlamentares foi emendada e o benefício vai se es-
tender aos trabalhadores da iniciativa privada.

O projeto de lei agora vai à sanção do governador Flávio Dino (PCdoB).
“Esperamos contar com a sensibilidade do governador”, disse Adriano
Sarney.

Novo presidente
O desembargador Tyrone Silva vai assumir o comando do Tribunal Re-

gional Eleitoral (TRE) do Maranhão no próximo dia 19.
Ele ficará por dois anos no comando da Corte Eleitoral, que terá como

vice-presidente e corregedor eleitoral o também desembargador José Joa-
quim Figueiredo.

Tyrone está definido como o próximo presidente após manifestação
oficial de José Joaquim ao ainda presidente da Corte Eleitoral, desembar-
gador Cleones Cunha, que não concorrerá à presidência do TRE.

Luto oficial
Ontem foi o dia em que o Estado do Maranhão já atingiu o número de

cerca de 400 óbitos e o Brasil 11.123 mortes em decorrência da pandemia
de coronavírus.

Devido a isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, de-
sembargador Lourival Serejo, decidiu decretar luto de três dias no âmbi-
to do Poder Judiciário.

Nesses dias, as bandeiras Nacional e Estadual permanecerão hastea-
das em funeral, a meio-mastro. O hasteamento ocorreu na manhã desta
segunda-feira, 11.

DE OLHO

É O QUE JÁ tem destinado na rede estadual de Saúde
para pacientes com Covid-19. A informação foi dada
pelo governador Flávio Dino em suas redes sociais.

1.000 leitos 

Josimar de Maranhãozinho será investigado por distribuição de máscaras
com cores e número do PL; Detinha terá contas julgadas de novo pelo TRE

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

L
íderes de projetos eleito-
rais em vários municípios
do Maranhão - na capital,
São Luís, inclusive -, o de-

putado federal Josimar de Mara-
nhãozinho, e a deputada estadual
Detinha, ambos do PL, têm expli-
cações a dar à Justiça Eleitoral jus-
tamente no ano do pleito. Eles são
marido e mulher.

Ontem, o procurador regional
Eleitoral no Maranhão, Juraci Gui-
marães Júnior, apresentou pedido
aos promotores eleitorais de São
Luís, Barra do Corda, Santa Inês,
Governador Nunes Freire, Timon,
Vargem Grande e São José de Ri-
bamar para que apurem possível
propaganda eleitoral antecipada
e abuso de poder político e eco-
nômico em benefício de Josimar.

De acordo com o representante
da PRE, publicações realizadas na
página do deputado e outras em
circulação na internet denotam a
confecção e distribuição de más-
caras de proteção com o número
“22”, legenda, símbolos e cores do
Partido Liberal comandado pelo
parlamentar no estado.

Segundo o procurador Regio-
nal Eleitoral, “a confecção de más-
caras com número e sigla do par-
tido além de nitidamente
configurar propaganda eleitoral
antecipada, que inclusive já esta-
vam sendo apurados por promo-
tores eleitorais em alguns muni-
cípios, pode representar, também,
pela quantidade e forma de dis-

tribuição, abuso de poder econô-
mico e político, cuja sanção é mais
grave e pode levar à inelegibili-
dade dos envolvidos".

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) considera que o abuso de
poder econômico ocorre quando
determinada candidatura é im-
pulsionada pelos meios econô-
micos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a
legitimidade do processo.

Gasto irregular
Já contra a deputada Detinha pesa
uma denúncia de gasto irregular
de R$ 229 mil, na campanha de
2018, quando ela se elegeu para
uma vaga na Assembleia, que ob-
rigou o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) a determinar que o Tri-
bunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE-MA) realize novo
julgamento das suas contas de
campanha.

Por unanimidade, os ministros
negaram provimento a um re-
curso apresentado pela defesa da
parlamentar - que é pré-candidata

a prefeita de São Luís. Ela tentava
derrubar decisão monocrática
proferida pelo ministro Luís Ro-
berto Barroso, relator do caso no
Colegiado, anulando o acórdão do
TRE-MA.

A corte eleitoral maranhense
havia decidido pela aprovação das
contas da parlamentar com res-
salvas, ainda no ano passado.
Porém, ao recorrer da decisão da
Corte Regional, a Procuradoria Re-
gional Eleitoral no Maranhão
(PRE-MA) argumentou que, além
de apresentar documentos fora do
período legal, a candidata em-
pregou recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) de forma ir-
regular.

De acordo com o MPE, a de-
putada eleita aplicou R$ 229,4 mil
em atividades de militância e mo-
bilização de rua por meio de pes-
soa interposta, quando a Resolu-
ção TSE nº 23.553/2017
estabelece que o gasto seja feito
em favor do próprio candidato, e
não de terceiros. �

Josimar de Maranhãozinho e Detinha têm projetos eleitorais em diversos municípios do estado, incluindo SL

Fotos/Divulgação

Agência Assembleia

AL aprova proposta que suspende
parcelas de empréstimo consignado
Projeto de lei é dos deputados estaduais Adriano Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD), que teve

emenda ampliando o benefício aos trabalhadores privados, vai a sanção do governador Flávio Dino

Na manhã de ontem, durante ses-
são remota por videoconferência da
Assembleia Legislativa,  o Projeto de
Lei de autoria dos deputados esta-
duais Adriano Sarney (PV) e Hele-
na Duailibe (SD), que trata da sus-
pensão dos empréstimos consig-
nados , foi aprovado.

Na proposta foi incluída uma
emenda do deputado César Pires
(PV) que aprimora o PL. Pela emen-
da, a suspensão das parcelas de em-
préstimos consignados será am-
pliada para empregados de empre-
sas privadas.

“Foi com muita luta e esforço
que conseguimos essa aprovação,
esse é um momento que precisa-
mos cooperar com os que mais pre-
cisam. O crédito consignado é a
modalidade de crédito pessoal on-
de as parcelas são descontados au-
tomaticamente, direto no contra-
cheque. Esta modalidade compro-
mete a renda dos servidores e esta-
mos enfrentando grandes dificul-
dades econômicas”, explicou o par-
lamentar.

Se o projeto aprovado pelos De-

putados for sancionado pelo gover-
nador, estarão suspensas as co-
branças de empréstimos consigna-
dos em folha de pagamento para
funcionários públicos, ativos e apo-
sentados e de empresas privadas.

"Quero agradecer a todos os de-
putados pela sensibilidade por vo-
tarem a favor desse projeto tão im-
portante. Espero que o governador
também seja sensível, sancionan-
do o projeto, para dar mais tranqui-
lidade ao servidor púbico e sua fa-
mília, diante da dificuldade econô-
mica que estamos passando em ra-
zão da pandemia do coronavírus”,
finalizou Adriano.

Assinatura
Também foi aprovado ontem o
Projeto de Lei 104/20, de autoria
do deputado Felipe dos Pneus
(Republicanos), que isenta os
consumidores do pagamento de
multa por rescisão de contratos
mantidos com empresas de tele-
fonia, TV a cabo, internet e se-
melhantes, enquanto durar o pe-
ríodo de calamidade pública no
Maranhão, por conta da pande-
mia do novo coronavírus. Agora,
a matéria segue para sanção go-
vernamental.

O projeto foi aprovado por una-
nimidade pelos 34 parlamentares

presentes na sessão remota. Eles
parabenizaram o deputado Felipe
dos Pneus pela iniciativa, que de-
ve beneficiar milhares de consu-
midores, no Maranhão.

“O que vem ocorrendo é que,
com as condições inesperadas pro-
vocadas pela Covid-19, os consu-
midores não mais possuem condi-
ções de arcar com o pagamento de
tais serviços, correndo o risco de
entrar em mora junto à prestado-
ra de serviços, como, também, não
têm condições de pagar a multa
pelo cancelamento em decorrên-
cia da fidelidade contratual”, expli-
cou o deputado. �

Josimar e Detinha têm
problemas com Justiça
Eleitoral em ano de pleito

Adriano Sarney disse que lei irá beneficiar servidores com empréstimo consignado no momento da pandemiaEmenda ao projeto
alcança a iniciativa

privada

MAIS

Voto do TSE

Em seu voto, o relator do
processo no Colegiado,
ministro Luís Roberto
Barroso, determinou a
realização de um novo
julgamento das contas
eleitorais da deputada
estadual. Para o
magistrado, o
entendimento do TRE
maranhense diverge da
jurisprudência do TSE, que
é firme no sentido de
inadmitir o recebimento
de documentos fora do
prazo previamente
estipulado. O ministro
estabeleceu que o reexame
das contas eleitorais
desconsidere a
documentação juntada
pela candidata após o
parecer técnico conclusivo.

Detinha terá contas
de campanha

julgadas no TRE



O
rodízio de veículos co-
meçou a vigorar, nesta
segunda-feira, 11, na
Região Metropolitana

de São Luís. Medida que tem como
objetivo reduzir as estatísticas da
Covid-19 na Grande Ilha, epicen-
tro do novo coronavírus no Mara-
nhão, como mostra o boletim epi-
demiológico da Secretaria de
Estado da Saúde (SES). Ontem, o
movimento de carros foi pequeno
nas principais avenidas, como na
Avenida Daniel de La Touche. Em
vários pontos, barreiras policiais
foram montadas para verificar o
cumprimento da restrição, que faz
parte do lockdown.

Na Avenida Marechal Castelo
Branco, no bairro São Francisco, os
agentes de trânsito instalaram uma
barreira nas proximidades da ca-
beceira da Ponte do São Francisco,
nos dois sentidos da via. Para quem
seguia em direção à Avenida Beira-
Mar, a fiscalização era mais rigo-
rosa em relação ao outro sentido.
Os servidores da Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes
(SMTT) averiguaram a placa do
veículo, para confirmar se atendia
aos critérios do rodízio.

Além disso, os agentes de trân-
sito pararam ônibus, como estão
fazendo desde o início do lock-
down, que está vigorando após de-
terminação da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos. A decisão ju-
dicial foi acolhida pelo Governo
do Estado, por meio do Decreto nº
35.784, publicado no último dia 3
de maio. Outra barreira foi colo-
cada na Avenida dos Franceses, no
bairro Alemanha, perto da entrada
da Avenida IV Centenário, que dá
acesso à Camboa e região da
Beira-Mar.

Na Avenida Daniel de La Tou-
che, na região do Ipase, policiais
militares fizeram abordagens para
fiscalizar o rodízio de carros, nas
proximidades de uma das extre-
midades da Via Expressa. Por
causa da medida, que deve ser en-
cerrada na quinta-feira, 14, o mo-
vimento de veículos na Grande Ilha
diminuiu.

Rodízio de carros
A Medida Provisória nº 313, de 8 de
maio, antecipou, para 15 de maio,
o feriado estadual de 28 de julho,
quando se comemora a adesão do
Maranhão à Independência do
Brasil. O ato administrativo tam-
bém dispõe sobre a restrição tem-
porária da circulação de veículos

automotores nas rodovias esta-
duais e nas vias públicas localiza-
das no território dos municípios lo-
calizados na Grande Ilha – São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lu-
miar e Raposa.

De acordo com a medida do Go-
verno do Estado, ontem, 11, e nesta
quarta-feira, 13, somente poderão
trafegar veículos cujos dígitos finais
da placa sejam ímpares. Hoje,
terça-feira, 12, e sexta-feira, 14, po-
derão circular aqueles cujos dígi-
tos da placa sejam pares. 

No entanto, alguns casos foram
citados como exceção. Nesse item,

estão enquadrados ambulâncias,
devidamente identificadas, con-
forme normas técnicas; e carros a
serviço de instituições de assistên-
cia médico-hospitalar, como hos-
pitais, clínicas, laboratórios e de-
mais estabelecimentos de saúde.

Ademais, podem trafegar veí-
culos vinculados ao Sistema Único
de Saúde (SUS); ao Sistema Peni-
tenciário do Maranhão; à Defesa
Civil; às Forças Armadas; aos Con-
selhos Tutelares; aos poderes Judi-
ciário e Legislativo; ao Ministério
Público; à Defensoria Pública; à
Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB); à fiscalização de trânsito; e
a órgãos e profissionais da im-
prensa, em serviço, e os de repor-
tagens voltados à cobertura jorna-
lística. Outros casos também estão
nessa lista, como os funerários, os
de transporte coletivo, transporte
de valores e de vigilância privada.

Penalidades para descumprimento
A Medida Provisória estabelece pe-
nalidades para quem descumprir
o rodízio de veículos na região me-
tropolitana de São Luís. A prática
se caracteriza como infração de
trânsito prevista no Artigo 187 do

Código de Trânsito Brasileiro (CPB).
O artigo diz que é proibido transi-
tar em locais e horários não per-
mitidos pela regulamentação esta-
belecida pela autoridade
competente. A infração é classifi-
cada como média, podendo ser im-
posta, ainda, uma multa, para
todos os tipos de veículos.

O descumprimento também se
configura como infração adminis-
trativa prevista no inciso VIII do Ar-
tigo 10, da Lei Federal nº 6.437, de
20 de agosto de 1977. O trecho diz
que são infrações sanitárias reter
atestado de vacinação obrigatória,
deixar de executar, dificultar ou
opor-se à execução de medidas sa-
nitárias que visem à prevenção das
doenças transmissíveis e sua dis-
seminação, à preservação e à ma-
nutenção da saúde. As sanções são
advertência, interdição, cancela-
mento de licença ou autorização,
e/ou multa.

Retorno progressivo
Em entrevista a uma emissora de

TV local nesta segunda-feira, o go-
vernador Flávio Dino (PCdoB) disse
que, a partir do próximo dia 21 de
maio, ocorrerá o retorno progres-
sivo das atividades comerciais e do
setor de serviços, que estão parali-
sados parcialmente como forma de
conter a disseminação do novo co-
ronavírus no Maranhão. Desde o
decreto do Governo do Estado,
apenas alguns ramos do comércio
têm permissão para abrir seus es-
tabelecimentos, como borracha-
rias, clínicas veterinárias, óticas, su-
permercados e farmácias.

Apesar das determinações, al-
guns comerciantes que não
podem abrir seus estabelecimen-
tos continuam desrespeitando a
decisão. O Estado, inclusive, já fez
várias matérias denunciando essa
questão, que foi verificada nas fei-
ras do João Paulo, Bairro de Fá-
tima e Cidade Operária. Equipes
da Blitz Urbana, da SES e da Po-
lícia Militar fazem a fiscalização
nos locais e, comumente, flagram
essas infrações.�

cidade@mirante.com.br
São Luís, Terça-feira, 12 de maio de 2020

Movimento Gratitude entrega
50 cestas básicas para
famílias carentes 

Em  CIDADES 6

Primeiro dia do rodízio é marcado
por barreiras e congestionamentos 
Ontem, 11, só estavam liberadas para trafegar veículos com finais da placa ímpares, assim como na quarta-feira, 13; 
os carros com placas pares podem trafegar nos dias 12 e 14, conforme Medida Provisória do Governo do Estado

Fotos/Paulo Soares

DECRETO DO LOCKDOWN

O Decreto nº 35.784, do último dia 3 de maio, estabelece as
medidas preventivas e restritivas que serão aplicadas na Ilha
do Maranhão, que engloba os municípios de São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. As ações do bloqueio
total terão como base uma determinação da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos e a própria pandemia do novo coronavírus.
Por meio disso, fica proibida qualquer aglomeração de pessoas
em local público ou privado, como realização de shows,
congressos, plenárias, torneios, jogos, apresentações teatrais,
sessões de cinema, festas em casas noturnas e similares.
Ademais, em todos os locais públicos e de uso coletivo, ainda
que privados, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, que
podem ser descartáveis, caseiras ou reutilizáveis. Pelo decreto
do lockdown, somente serão admitidas entrada e saída da
Grande Ilha para ambulâncias, viaturas policiais, profissionais
de saúde em deslocamento (exclusivamente para desempenho
de suas atividades), veículos destinados ao transporte de
pacientes que realizam ou irão realizar tratamento de saúde
fora do seu domicílio e caminhões.
Além disso, também estão incluídos veículos a serviço das
atividades essenciais. Foi reduzido para quatro o número de
trajetos diários do transporte aquaviário intermunicipal de
passageiros e veículos por meio de ferry-boat. Serão duas rotas
São Luís-Cujupe e outras duas Cujupe-São Luís. Mas isso será
destinado, exclusivamente, ao transporte de ambulâncias,
viaturas policiais, caminhões, dentre outros.
Pelo bloqueio total, fica permitido o tráfego de veículos da
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famen),
bem como das prefeituras municipais, quando destinados ao
transporte de insumos de saúde. Também foi determinada a
suspensão do trânsito nas rodovias MA-201, MA-202, MA-
203 e MA-204. Poderão circular, porém, ambulâncias,
viaturas policiais, profissionais de saúde em deslocamento e
veículos que levam pacientes que realizam tratamento de
saúde fora do seu domicílio.

NAS BARREIRAS  
são verificadas as

placas dos veículos e
declarações de

serviços essenciais
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Pesquisa do IBGE revelou que o estado é o antepenúltimo em número de
leitos de UTIs, outra condição desfavorável para tratar o novo coronavírus   

DANIEL MATOS
Coordenador de Reportagem

O
Maranhão é o estado que
apresenta a menor pro-
porção de médicos por
100 mil habitantes. É o

que revela pesquisa divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que informa,
também, a distribuição de leitos de
unidades de terapia intensiva
(UTIs), a média de respiradores e
enfermeiros por unidades da fede-
ração. Em todos os quesitos, o Ma-
ranhão aparece nas últimas posi-
ções. Os dados são de 2019 e foram
gerados em parceria com a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), para
contribuir com as ações de enfren-
tamento à Covid-19. As informações
estão disponíveis para consulta em
mapas interativos do hotsite
covid19.ibge.gov.br.

Quanto à proporção de médicos
em relação à população em geral, o
Maranhão amarga a última posição,
com uma taxa de 81 profissionais
por 100 mil habitantes, seguido do
Pará, com 85. Conforme a pesquisa,
os estados com menos médicos es-
tavam concentrados justamente no
Norte e no Nordeste. Por outro lado,
a melhor média é a do Distrito Fe-
deral, onde há 338 médicos para
cada 100 mil habitantes.

UTIs 
Em relação ao número de leitos de
UTIs, o Maranhão também ocupa
as últimas posições do ranking na-
cional. Com apenas oito leitos para
cada 100 mil habitantes, o estado é
apenas o antepenúltimo colocado,
junto com Tocantins e Pará, e à
frente apenas do Acre, onde há
cinco leitos, e Roraima, que aparece
em último lugar, com apenas qua-
tro leitos de UTI para cada 100 mil
habitantes. 

O Distrito Federal possuía, no
ano passado, o maior número de lei-
tos de UTIs do país, fundamentais

para o atendimento de pacientes
graves com Covid-19. Nas unidades
de saúde da capital federal, o índice
foi de 30 leitos por 100 mil habitan-
tes. Rio de Janeiro (25), Espírito Santo
(20), São Paulo (19) e Paraná (18) são
os estados melhores equipados.

“Os dados mostram, de modo
geral, que a desigualdade no país se
repete na distribuição de recursos
humanos e materiais na saúde. Su-
deste e Sul são mais bem equipados
que o Norte e Nordeste, comentou
o coordenador de Geografia e Meio
Ambiente do IBGE, Cláudio Stenner.

Respiradores
O cruzamento de dados também re-

vela a distribuição de respiradores,
equipamentos que realizam venti-
lação mecânica em pacientes com
dificuldades respiratórias graves,
nas unidades de saúde do país. No-
vamente, o Distrito Federal lidera,
com índice de 63 respiradores por
100 mil habitantes, seguido pelo Rio
de Janeiro (42), São Paulo (39), Mato
Grosso (38) e Espírito Santo (35).

Já o Maranhão está na penúltima
posição, junto com o Piauí, com
apenas 13 respiradores por 100 mil
habitantes. No Maranhão também
está situada a região com maior po-
pulação, mas nenhum registro de
respiradores: Governador Nunes
Freire, onde há 149 mil habitantes

e zero equipamento.

Enfermeiros
No Maranhão, a proporção de en-
fermeiros em relação à totalidade
da população também é uma das
piores do Brasil. O estado tem 106
profissionais por 100 mil habitan-
tes e, nesse quesito, tem situação
melhor apenas do que Pará (76),
Alagoas (101), Goiás (101), Sergipe
(102) e Amazonas (103). 

A distribuição de enfermeiros
também é maior no Distrito Fede-
ral. São 198 profissionais por 100 mil
habitantes. Tocantins (178), Paraíba
(149), São Paulo (143), Rio de Janeiro
(140) e Rio Grande do Sul (138) tam-
bém se destacam na comparação. 

Outra preocupação no enfrenta-
mento ao vírus é o número de pes-
soas que vivem sob o mesmo teto,
já que é difícil prover o isolamento
interno caso haja contágio. No Bra-
sil, 18,4 milhões de pessoas (9,7%
da população) moravam em domi-
cílios com uma densidade de mo-
radores por dormitório superior a
três. De novo, o Maranhão aparece
como destaque. �

MA tem menor média de
médicos e respiradores  

Leito de UTI: Maranhão ocupa antepenúltima posição em estutura de tratamento intensivo de saúde

Divulgação

Governo Federal
reconhece estado de
calamidade no MA
Medida permite aumento dos gastos públicos
para ajudar estados e municípios na pandemia

Atualmente, o Governo Federal re-
conhece que 25 estados e 33 muni-
cípios estão em estado calamidade
pública ou em situação de emer-
gência, devido à pandemia do novo
coronavírus. Um deles é o Mara-
nhão, onde o cenário da pandemia
é um dos piores do país.

Apenas duas unidades da fede-
ração não aparecem na lista: o es-
tado de Goiás e o Distrito Federal.
Essa definição é feita pela Secreta-
ria Nacional de Proteção e Defesa
Civil, do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional. 

No Rio Grande do Sul, o estado
de calamidade foi declarado ainda
no mês passado. De acordo com o
governador do estado, Eduardo
Leite, o decreto ajudaria o governo
a implementar as medidas restri-
tivas e conter o avanço do coro-
navírus.

“Há uma demora entre a infor-
mação oficial e o contágio. Uma
pessoa pode levar até 5 dias para
manifestar o primeiro sintoma. Por
isso estamos declarando estado de
calamidade pública no Rio Grande
do Sul”, destaca o governador.

O principal efeito do estado de
calamidade pública é permitir que
o governo adote rapidamente me-
didas que em outro contexto não
poderiam ser tomadas. “A decre-
tação da calamidade pública nor-
malmente está relacionada à ne-
cessidade do governo de aumentar
o gasto público para combater a
disseminação do dano, no caso, o
dano do coronavírus. Principal-

mente no que se refere a disponi-
bilização de recursos para estados
e municípios”, explica o advogado
Rodrigo Veiga, especialista em di-
reito e políticas públicas.

Com o decreto de calamidade
pública, estados e municípios
podem antecipar benefícios sociais
e liberações de seguros. Além disso,
podem prorrogar pagamentos de
empréstimos federais e fornecer
acesso de empresários a linhas de
crédito emergenciais dos Fundos
Constitucionais.

“A lei de responsabilidade fiscal
impõe que a união observe as
metas fiscais e os limites de gastos
determinados para cada ano. A pró-
pria legislação já traz a medida de
exceção, no qual o governo é dis-
pensado de atingir a meta fiscal im-
posta se houver decretação de ca-
lamidade pública. Isso permite
autorizar gastos extraordinários
para o combate dessa situação ca-
lamitosa”, explica Veiga.

Apesar do não reconhecimento
do Governo Federal, no final de
março, os deputados estaduais da
Assembleia Legislativa de Goiás
aprovaram o estado de calamidade
pública. Já no Distrito Federal che-
gou a figurar na lista do governo fe-
deral das regiões em estado de
emergência por conta da Covid-19,
mas saiu há um mês, permane-
cendo apenas em “estado de aten-
ção”. Ainda assim, na esfera local,
o DF permanece em estado de ca-
lamidade pública, devido a um de-
creto da Câmara Legislativa.�

SAIBA MAIS

O Maranhão ocupa as últimas posições em todos os quesitos
pesquisados, o que indica condições desfavoráveis para
tratamento da Covid-19:

Médicos por 100 mil habitantes: 81 (último)
Respiradores por 100 mil habitantes: 13 (penúltimo)
Leitos de UTI por 100 mil habitantes: 8 (antepenúltimo)
Enfermeiros por 100 mil habitantes: 106 (sexto pior)

Condições desfavoráveis

Íntegra em oestadoma.com/483994
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Mundo

BERLIM 

O mundo acionou o alarme para
alertar para uma possível segunda
onda de infecções do coronavírus
nesta segunda-feira,11, depois
que a Alemanha relatou que a
doença voltou a se espalhar com
rapidez poucos dias após suas pri-
meiras medidas tímidas para
amenizar o isolamento.

A notícia de que a “taxa de re-
produção” – o número de pessoas
que cada doente infecta – voltou
a subir para 1,1 na Alemanha
ofuscou a reabertura de negócios
nesta segunda-feira, que foi de ca-
beleireiros de Paris à Disneylân-
dia de Xangai. Uma taxa que per-
manece acima de 1 significa que
o vírus está se disseminando ex-
ponencialmente.

A Alemanha está sendo obser-
vada atentamente por todo o
mundo por ser o grande país eu-
ropeu mais bem-sucedido na
contenção do vírus, graças a um
programa de exames de larga es-
cala. A chanceler, Angela Merkel,
disse diversas vezes que a taxa de
reprodução precisa ser mantida
abaixo de 1 para impedir que o
sistema de saúde fique sobrecar-
regado.

O temor de que uma segunda
onda de infecções detenha a rea-
tivação da economia global aju-
dou a derrubar os preços das
ações em todo o mundo, rever-
tendo ganhos anteriores.

Recuperação econimica 
No mês passado, os investidores
apostaram alto em uma recupe-
ração econômica rápida, apesar
dos piores dados vistos em qual-
quer época recente. Isso criou um
descompasso entre mercados de
ação em disparada e as econo-
mias em queda livre que estes de-
veriam refletir.

Na Europa, os países mais du-
ramente atingidos, Espanha e
França, adotaram grandes medi-
das para suavizar seus isolamen-
tos, e o Reino Unido divulgou
ações cautelosas que críticos dis-
seram ter enviado mensagens
confusas.

A Alemanha revelou seus pla-
nos de reabertura na semana pas-
sada. Na Coreia do Sul, que prati-
camente evitou  isolamento
graças a exames em massa, as au-
toridades estão se apressando
para conter um novo surto ligado
a clubes noturnos de Seul. �

Disney de Xangai e
salões de Paris
reabrem sob temor
Abertura de estabelecimentos foi ofuscada por
anúncio de retomada de surto na Alemanha 

Anúncio de saída gradual
do isolamento causa
confusão no Reino Unido
Primeiro-ministro apresentou proposta para retomada da enonomia, mas 
líder da oposição disse que premiê provocou mais perguntas do que respostas 

Imagem de Pippa Fowles / no 10 Downing Street.

Morte na Camboa pode
provocar retomada de
confronto entre facções

Desde a última terça-feira, 5, aten-
dendo ao decreto estadual de lock-
down em toda Região Metropolita-
na de São Luís , que inclui as cidades
de Paço do Lumiar ,Raposa e São Jo-
sé de Ribamar, a Polícia Militar, atra-
vés do Comando de Missões Espe-
ciais (CME) colocou em prática a
"Operação Lockdown" como medi-
da de controlar a circulação de pes-
soas e veículos, e combater ao avan-
ço do novo Coronavirus.

A ação, diuturnamente,  conta
com apoio das unidades do Batalhão
de Operações Especiais (Bope), Ba-
talhão de Choque ,Ronda Ostensiva
Tática Móvel (Rotam) e da Cavalaria
que deve durar os 10 dias determi-
nados pelo decreto do Governo do
Maranhão, onde veículos e pedestres
são abordados com a necessidade de
comprovar o motivo de estar transi-

tando nas vias públicas ou se os con-
dutores fazem  parte dos chamados
serviços essenciais. 

O CME montou barreiras nos prin-
cipais acesso à Avenida Litorânea, um
dos principais cartões postais da ca-
pital maranhense, onde orientar a so-
ciedade sobre as restrições.

Policiamento
Segundo o Comandante do CME,
Coronel Sodré, as unidades ainda
continuam com policiamento pre-
ventivo em estabelecimentos consi-
derados essenciais, como áreas ban-
cárias e comercial (alimentício). Nes-
ses locais, além de coibir ações ilíci-
tas, a PM orientou a população so-
bre as medidas de prevenção à Co-
vid-19 e contendo  ações que pu-
dessem representar ameaça contra
a saúde pública. �

Avenida Litorânea
ganha ponto de
controle da SSP 
Comando de Missões Especiais monta ponto de
controle de circulação de pessoas e veículos no local

“Gugu Branco”, segundo a polícia, havia liderado a invasão do bairro Camboa
no início deste ano, quando faccionados rivais foram expulsos pelo grupo

NELSON MELO
Da equipe de  O Estado 

A
Superintendência Esta-
dual de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (SHPP) es-
tá apurando um caso que

aconteceu no último fim de sema-
na, em São Luís, no bairro Camboa.
Conforme o Centro Integrado de
Operações de Segurança (Ciops),
mataram Carlos Augusto Reis Má-
ximo Filho, mais conhecido como
“Gugu Branco”. Em fevereiro deste
ano, ele participou da invasão de
faccionados naquela região, quan-
do apareceu em um vídeo se prepa-
rando para o ataque manuseando
várias armas de fogo.

De acordo com o Ciops, “Gugu
Branco” foi assassinado por volta
das 9h de sábado, 9, na Camboa. Na
ocasião, passou um carro, de mo-
delo desconhecido, que estava ocu-
pado por três homens. Carlos Au-
gusto, ao observar o veículo pas-
sando lentamente, desconfiou e
correu para dentro de sua casa, mas,
nesse movimento, foi atingido por
vários disparos de arma de fogo. Ele
ainda conseguiu cambalear até o
fundo do imóvel, onde caiu morto
perto de um portão.

A investigação aponta que os au-
tores dessa morte são dos aparta-
mentos do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) da Camboa,
onde faccionados rivais estão mo-
rando. Um informante teria avisado
os executores sobre a presença de
“Gugu Branco” na porta de casa. Car-
los Augusto era muito temido na-
quela comunidade. Ele tinha várias
passagens em delegacias e no presí-
dio.

Vídeo com armas
No início deste ano, houve uma in-

vasão na Camboa, promovida por
membros de uma facção criminosa.
O objetivo era expulsar os rivais da
região. Foram vários dias com inten-
sos tiroteios e muita tensão. “Gugu
Branco” teria comandado essa “ofen-
siva”. Em um vídeo que circulou nas
redes sociais e que foi utilizado pela
Polícia Civil na investigação, ele apa-

rece exibindo pistolas e outras armas
de fogo potentes, que foram utiliza-
das no ataque ao grupo inimigo.

Pouco depois, Carlos Augusto foi
preso com uma pistola e dois revól-
veres. Ele estava sendo procurado pe-
la Diretoria de Inteligência e Assun-
tos Estratégicos (DIAE) e pela Supe-
rintendência Estadual de Investiga-

ções Criminais (Seic).

“Saidinha”
Em 16 de agosto de 2017, “Gugu
Branco” foi preso quando uma “sai-
dinha bancária” foi evitada pela Po-
lícia Civil, no bairro do João Paulo,
em São Luís, na porta do Banco
Itaú. Policiais das superintendên-
cias Estadual de Investigação Cri-
minal e de Homicídios e Proteção à
Pessoa participaram da operação,
que resultou, ainda, na captura de
Carlos André Rocha Veloso, 30, o
“Gugu de Brasília”.

Carlos Augusto e Carlos André es-
tavam ao lado da agência bancária,
aguardando a vítima, que sairia do
banco com uma grande quantidade
de dinheiro, para atacá-la e levar a
grana em uma motocicleta. Porém,
como os policiais já os monitoravam,
os dois foram abordados e flagrados
com um revólver calibre 38, conten-
do cinco munições intactas, como
foi informado na época pela Seic. Pa-
ra não chamar a atenção, um dos
bandidos, inclusive, trajava um uni-
forme da Cemar (Equatorial).

Na ocasião, “Gugu Branco” res-
pondia a processo judicial por tráfi-
co de drogas, porte ilegal de arma de
fogo e roubo majorado, sendo con-
denado a 35 anos de prisão nesses
delitos. Apesar das sentenças, o cri-
minoso usufruía de liberdade condi-
cional concedida pela 1ª Vara de Exe-
cuções Penais (VEP) desde junho do
mesmo ano. “Gugu da Brasília”, por
sua vez, fora condenado pelo Esta-
tuto do Desarmamento, mas gozava
de prisão domiciliar desde janeiro.

Encaminhados à Seic, os dois
capturados foram autuados por as-
sociação criminosa e porte ilegal de
arma de fogo. �

SAIBA MAIS 

Atualmente, a Camboa está
dividida entre duas facções
criminosas. O menor grupo
está posicionado nos
apartamentos do PAC, de onde
não foi expulso pelo inimigo
em invasão que ocorreu em
fevereiro. Bandidos “pularam”
de uma organização para
outra durante os confrontos.

Os moradores denunciam que
o clima ainda é tenso, apesar
de os tiroteios terem sido
menos frequentes. 
A facção que liderou a invasão
em fevereiro deseja retirar os
rivais do PAC, segundo a
polícia. Isso significa que,
realmente, os confrontos
podem ser retomados. 

Divulgação

Divulgação

LONDRES

O primeiro-ministro do Reino Unido,
Boris Johnson, apresentou detalhes
de como fazer a economia voltar a
funcionar nesta segunda-feira, já que
sua tentativa de delinear uma saída
gradual do isolamento do coronaví-
rus causou confusão, oposição e até
sátiras em todo o país. 

Em um pronunciamento à nação,
Johnson disse que o isolamento ainda
não terminará, mas incentivou as
pessoas a voltarem ao trabalho, em-
bora os líderes da Escócia, do País de
Gales e da Irlanda do Norte tenham
dito que se aterão à mensagem atual
de confinamento domiciliar.

“Nosso desafio agora é encontrar
um caminho a seguir que preserve
nossos ganhos conquistados com
muito esforço, ao mesmo tempo que
diminuímos o ônus do bloqueio”,
disse Johnson em comunicado à Câ-
mara dos Comuns.

O premiê disse que as pessoas
terão permissão para se exercitar

mais e que alguns trabalhadores da
fabricação podem voltar ao trabalho,
e algumas crianças podem voltar à
escola em junho.

O governo publicou 50 páginas de
orientações detalhadas, mas a ten-
tativa de Johnson de estabelecer o

que seu governo classificou como
um “itinerário” de saída do isola-
mento provocou discórdia entre as
partes constituintes do Reino
Unido e críticas de partidos oposi-
tores, que disseram que ele con-
fundiu o público.

Crítica da oposição 
O líder do opositor Partido Traba-
lhista, Keir Starmer, disse que o pre-
miê provocou mais perguntas do que
respondeu e que agora existe a pers-
pectiva de partes diferentes do país
irem em direções diferentes.

“Ninguém viu as diretrizes ainda”,
disse Starmer. “Tudo é um tanto
vago”.

Len McCluskey, líder de um sin-
dicato trabalhista, disse que Johnson
confundiu as pessoas. “Milhões de
pessoas ficarão completamente atur-
didas hoje de manhã”.

A decisão de substituir o slogan
“Fique em casa” do governo, marte-
lado ao público durante semanas, foi
criticada por partidos da oposição,
segundo os quais a nova mensagem
“Fique alerta” é ambígua.

Os planos de quarentena do go-
verno britânico tampouco são evi-
dentes: Johnson disse no domingo
que ele se aplicará a passageiros de
avião, mas não ficou claro se são mais
abrangentes. �

Boris Johnson durante coletiva de imprensa neste segunda-feira 

Integra em o estadoma.com/483967

Carlos Augusto Filho, “Gugu Branco”, foi assassinado sábado, na Camboa

Policiais em ponto de controle montada na Avenida Litorânea

RÁPIDA

A 3ª Vara Criminal da Comarca
de Caxias realizou nos dias 4 e
8 de maio, por meio de
videoconferência a partir do
sistema disponibilizado pelo

Tribunal de Justiça do
Maranhão - TJMA, duas
audiências de Instrução
Criminal em processos com réus
presos. A juíza Marcela Santana
Lobo afirma que a medida
atende às resoluções do CNJ e
portarias do Poder Judiciário
maranhense.  

Audiências por 
videoconferência
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Mais uma vez os governos dos nove estados do Nordeste entraram 
unidos na luta de interesse da região. Desta feita o Nordeste se juntou 
contra a epidemia de fake news, que a cada dia só infecta o combate ao 
coronavírus. 

Dossiê antifakenews

A prorrogação ou não do lockdown, determinado pela Justiça do Maranhão, na região metropolitana de São Luís, para conter a disseminação do novo 
coronavírus (covid-19) será decidida hoje (12), em audiência que será feita por meio de videoconferência. O lockdown que tem validade de 10 dias e encerra 

quinta-feira (14) suspendeu todas as atividades não essenciais em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Juntas, as cidades representam mais de 
80% dos casos confirmados da covid-19 no estado. A audiência acontecerá às 10h e será presidida pelo juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos 

e Coletivos.   PÁGINA 2

Na luta contra vírus, 
Hospital Raimundo 

Lima é entregue

ASSEMBLEIA
Projeto aumenta 

multa para bancos
Projeto do deputado estadual Duar-

te Jr obriga os bancos públicos e prova-
dos a adotar oficialmente medidas de 
proteção à vida e segurança.

Bolsonaro critica 
lockdown no Maranhão

PÁGINA 3

O poder público estadual entregou uma 
nova unidade de saúde para atendimento 
exclusivo aos pacientes com a doença. O 
Hospital Dr. Raimundo Lima, construído 

em área anexa ao Hospital Nina 
Rodrigues, conta com 50 leitos, sendo 42 
de enfermaria e 8 de UTI, e vai permitir o 

atendimento hospitalar. PÁGINA 2

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

Prefeitura de São Luís reforça fiscalização de 
rodízio de carros para manter o isolamento social

PÁGINA 3

Audiência judicial decide 
hoje futuro do lockdown

Consumidores de 
baixa renda terão 

isenção de ICMS na 
conta de energia 

Flávio Dino projeta 
volta do comércio 

no Maranhão ainda 
para o mês de maio

Governo do Estado 
requisita leitos de 
hospitais privados 

para atender ao SUS

 PÁGINA 2

 PÁGINA 3

 PÁGINA 3

QUEREM ADIAR

Professores estão 
preocupados com a 
aplicação do Enem 

em meio à pandemia

PASSO A PASSO 
Saiba como 
denunciar 

violências contra 
as mulheres

Há uma discussão no Senado para que a 
data da realização do exame seja alterada, 

por conta da suspen são das aulas desde de 
março.  Com o cronograma mantido, profes-
sores e estudantes se preocupam em como 
se manter produtivos e preparados para as 

provas. PÁGINA 10

Recomendada como forma de conter 
a propagação da covid-19, ficar em casa 
pode potencializar fatores que contri-

buem para a violência contra as mulhe-
res. Segundo a ONU, nos últimos meses, 

o número de assassinatos, agressões e 
abusos aumentaram em vários países.  

PÁGINA 9

DISPUTA

CORONAVÍRUS

PÁGINA 5
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Representantes do MP, dos municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e Ribamar
e Governo do Estado participam de audiência para decidir prorrogação

SAMARTONY MAR TINS

Ou tras me di das

Mais lei tos

JUSTIÇA

Audiência decide hoje
futuro do lockdown

A
pror ro ga ção ou não do lock- 
down, de ter mi na do pe la Jus- 
ti ça do Ma ra nhão, na re gião
me tro po li ta na de São Luís

pa ra con ter a dis se mi na ção do no vo
co ro na ví rus (co vid-19) se rá de ci di da
ho je (12), em au di ên cia que se rá fei ta
por meio de vi de o con fe rên cia. O lock- 
down, que tem va li da de de 10 di as, e
en cer ra quin ta-fei ra (14) sus pen deu
to das as ati vi da des não es sen ci ais em
São Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do
Lu mi ar e Ra po sa. Jun tas, as ci da des
re pre sen tam mais de 80% dos ca sos
con fir ma dos da co vid-19 no Ma ra- 
nhão.

A au di ên cia, que acon te ce rá às 10h
e se rá pre si di da pe lo juiz Dou glas de
Me lo Mar tins, da Va ra de In te res ses
Di fu sos e Co le ti vos, que pro fe riu a
sen ten ça, con ta rá com a pre sen ça dos
ti tu la res das Pro mo to ri as de Jus ti ça de
De fe sa da Saú de Ma ria da Gló ria Ma- 
fra Sil va (São Luís), Már cio Jo sé Be zer- 
ra Cruz (São Jo sé de Ri ba mar), Rei nal- 
do Cam pos Cas tro Jú ni or (Ra po sa) e
Ga bri e la Bran dão da Cos ta Ta ver nard
(Pa ço do Lu mi ar) que as si na ram a
Ação Ci vil Pú bli ca (ACP), além de dois
re pre sen tan tes de ca da mu ni cí pio e
dois re pre sen tan tes do es ta do, en tre
eles, o se cre tá rio de Es ta do da Saú de,
Car los Lu la. “Va mos fa zer es ta au di- 
ên cia pa ra ava li ar mos as ações e re- 
sul ta dos ob ti dos até aqui pa ra de ci- 
dir mos em co mum acor do se ha ve rá
pror ro ga ção ou não do lock down por

mais tem po. Se rá uma au di ên cia de
con ci li a ção pa ra que as par tes che- 
guem a um ter mo co mum pa ra de ci- 
dir o que se rá fei to”, afir mou o ma gis- 
tra do.

Dou glas de Me lo Mar tins afir mou
ain da, que so li ci tou a to dos que vão
par ti ci par da au di ên cia que le vem as
in for ma ções téc ni cas que ser vi rão pa- 
ra sub si di ar a au di ên cia que de ci di rá
a pror ro ga ção ao não do de cre to.
“Que re mos sa ber quan tos lei tos de
UTI´s e lei tos clí ni cos es tão ocu pa dos
e li vres na ca pi tal; o atu al per cen tu al
de iso la men to so ci al, en tre ou tros da- 
dos que se rão fun da men tais pa ra nor- 
te ar a nos sa de ci são”, res sal tou o juiz.

No lock down que ain da es tá em vi- 
gor fo ram au to ri za dos a ven da de ali- 
men ta ção e me di ca men tos, e ser vi ços
obri ga to ri a men te inin ter rup tos em
por tos ou in dús tri as, que tra ba lhem
em tur nos de 24h. Ban cos e lo té ri cas
vão fun ci o nar ex clu si va men te pa ra
pa ga men to do au xi lio emer gen ci al,
sa lá ri os e be ne fí ci os so ci ais. A en tra da
e saí da de veí cu los da Ilha de São Luís
tam bém es tão proi bi da até de pois de
ama nhã.

A pas sa gem só é per mi ti da a ca mi- 
nhões, am bu lân ci as e veí cu los de ser- 
vi ços em ati vi da des es sen ci ais.

O juiz res sal tou que o go ver no do
es ta do já ha via de cre ta do an tes do
lock down di ver sas me di das de iso la- 
men to so ci al e de proi bi ção tem po rá- 
ria de ati vi da des que pos si bi li tem
aglo me ra ção de pes so as. Mas par te da

po pu la ção se gue sem res pei tar as
nor mas, e as ru as se guem chei as de
gen te. “Se es sa de ci são não ti ves se si- 
do to ma da po de ter cer te za que es ta-
ría mos com cer ca de 100 pes so as
mor ren do por dia aqui em São Luís”,
afir mou Dou glas de Me lo Mar tins. O
ma gis tra do ar gu men tou que os lei tos
de UTI des ti na dos a pa ci en tes com
co ro na ví rus es tão lo ta dos na ca pi tal.
E hos pi tais pri va dos já no ti ci am que a
ca pa ci da de má xi ma de seus lei tos pa-
ra pa ci en tes com Co vid-19 foi atin gi- 
da.

Ques ti o na do o porquê de ter de ter- 
mi na do o lock down na ilha, Dou glas
de Me lo Mar tins afir mou que a sua
de ci são foi ba se a da na Ação Ci vil Pú- 
bli ca dos pro mo to res de jus ti ça que
des ta cam que, se a dis se mi na ção da
do en ça não for con tro la da, a le ta li da- 
de da po pu la ção vul ne rá vel con ti nu a- 
rá in con tro lá vel. “O co lap so do sis te-
ma de saú de nes ta ca pi tal so men te
se rá pos ter ga do se hou ver um qua dro
de me di das não far ma co ló gi cas pa ra
a re du ção do con ta to so ci al”, diz um
tre cho da ação.

O juiz Dou glas de Me lo Mar tins
con si de ra o lock down co mo a úni ca
me di da pos sí vel e efi caz pa ra pos si bi- 
li tar que o sis te ma de saú de pú bli co e
pri va do se re or ga ni ze, a fim de que se
con si ga des ti nar tra ta men to ade qua-
do aos do en tes. E o ob je ti vo do juiz ter
aten di do ao Mi nis té rio Pú bli co do Es-
ta do foi con ter o avan ço da do en ça e
evi tar no vas mor tes na ca pi tal e nas
de mais ci da des que fa zem par te da
Gran de Ilha.

RAIMUNDO LIMA

Unidade de saúde é entregue na capital

UNIDADE RECEBEU O NOME EM HOMENAGEM AO MÉDICO MARANHENSE RAIMUNDO ALEXANDRINO DE SOUSA LIMA

O Go ver no se gue am pli an do a as- 
sis tên cia aos ca sos da Co vid-19 no es- 
ta do do Ma ra nhão. On tem (11), o po- 
der pú bli co es ta du al en tre gou uma
no va uni da de de saú de pa ra aten di- 
men to ex clu si vo aos pa ci en tes di ag- 
nos ti ca dos com a do en ça. O Hos pi tal
Dr. Rai mun do Li ma, cons truí do em
área ane xa ao Hos pi tal Ni na Ro dri- 
gues, con ta com 50 lei tos, sen do 42 de
en fer ma ria e 8 de UTI, e vai per mi tir
que ca sos da Co vid-19 te nham aces so
ao aten di men to hos pi ta lar.

“Com mais es ta en tre ga, nós re for- 
ça mos o nos so cui da do aos pa ci en tes
di ag nos ti ca dos com a do en ça. Des se
mo do, au men ta mos a nos sa ofer ta de
lei tos ex clu si vos, dan do às pes so as a
as sis tên cia ne ces sá ria e re for çan do o
com ba te ao co ro na ví rus no Ma ra- 
nhão. Mais uma vez, o Go ver no de- 
mons tra o seu com pro mis so com a
mis são de sal var a vi da das pes so as,
dan do con di ções pa ra que aque les
que ne ces si ta rem de aten di men to
hos pi ta lar re ce bam a as sis tên cia ade- 
qua da”, dis se o se cre tá rio de Es ta do
da Saú de, Car los Lu la.

A uni da de de saú de co me ça a re ce- 
ber os pa ci en tes en ca mi nha dos já
nes ta ter ça-fei ra (12). Se gun do a di re- 
to ra clí ni ca do ane xo, Jes si ca Everhart,
foi uma uni da de cons truí da em tem- 

po re cor de e pen sa da nos mí ni mos
de ta lhes. “A nos sa ex pec ta ti va é a me- 
lhor pos sí vel, prin ci pal men te no que
diz res pei to à di mi nui ção do im pac to
cau sa do pe la pan de mia do co ro na ví- 
rus. Que re mos sal var vi das e de vol vê-
las pa ra su as ca sas e seus fa mi li a res”,
ob ser vou a ges to ra.

A uni da de re ce beu o no me em ho- 
me na gem ao mé di co e ci rur gião pe di- 
a tra ma ra nhen se Rai mun do Ale xan- 
dri no de Sou sa Li ma, que mor reu ví ti- 
ma da Co vid-19 no úl ti mo dia 13 de
abril.

A en tre ga do Hos pi tal Dr. Rai mun- 
do Li ma so ma-se a ou tras ações do
Go ver no do Es ta do de sen vol vi das pa- 
ra re for çar a lu ta con tra o no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão, co mo a cri a ção
do pri mei ro am bu la tó rio es pe ci a li za- 
do pa ra aten di men to aos ca sos da Co- 
vid-19. Tam bém en tre gue nes ta se- 
gun da-fei ra (11), o es pa ço fun ci o na
no ane xo do Hos pi tal Dr. Car los Ma ci- 
ei ra (HCM) e re ce be rá pa ci en tes en- 
ca mi nha dos das UPAs de re fe rên cia
da ca pi tal.

Du ran te a en tre ga da no va es tru tu- 
ra, o se cre tá rio Car los Lu la des ta cou
que a am pli a ção da ofer ta de lei tos
con ti nu a rá du ran te a se ma na. Até es- 

ta sex ta-fei ra (15), es tá pre vis ta a en- 
tre ga da obra do Hos pi tal de Cam pa- 
nha de São Luís, on de se rão mon ta- 
dos mais 200 lei tos pa ra com ba te ao
co ro na ví rus, sen do 190 de en fer ma- 
gem e 10 de UTI.

“Te mos ob ser va do que os nú me ros
de ca sos no vos têm di mi nuí do na ca- 
pi tal, mas au men ta do no in te ri or e is- 
so é al go que até se ma nas atrás não
era uma re a li da de. Des se mo do, já ini-
ci a mos a am pli a ção de lei tos nos hos- 
pi tais ma cror re gi o nais que in te gram a
re de do es ta do pa ra dar con ta da de-
man da”, pon tu ou Car los Lu la.

Pa ra dar aten di men to aos pa ci en- 
tes no in te ri or do Ma ra nhão, a SES es- 
tá trans for man do uni da des ma cror re-
gi o nais em re fe rên cia pa ra o Co vid-
19. É o ca so do Hos pi tal Ma cror re gi o- 
nal To más Mar tins, em San ta Inês;
Hos pi tal Re gi o nal da Bai xa da Ma ra-
nhen se Dr. Jack son La go, em Pi nhei- 
ro; Hos pi tal Re gi o nal de Cha pa di nha;
e o Hos pi tal Ma cror re gi o nal Dra. Ruth
No le to, em Im pe ra triz. Ou tra obra
que se gue em rit mo ace le ra do e pró xi- 
mo de ser en tre gue é a do Hos pi tal de
Cam pa nha em Açai lân dia, que abri- 
ga rá 60 lei tos, sen do 53 de en fer ma ria
e 7 de UTI. Cer ca de 200 pro fis si o nais
de ve rão tra ba lhar no lo cal, en tre
equi pe mul ti pro fis si o nal e mé di ca.

MEDIDA

Consumidores terão isenção
do ICMS de energia elétrica

OS ATENDIMENTOS NORMAIS VOLTAM NA SEGUNDA -FEIRA

Com ba se no Con vê nio ICMS nº 42/2020 do Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria (Con faz), o Go ver no do
Ma ra nhão isen tou, por meio da Re so lu ção Ad mi nis tra- 
ti va 007/2020, no pe río do de 1° de abril a 30 de ju nho de
2020, o Im pos to de Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi- 
ços (ICMS) da ta ri fa de ener gia elé tri ca de con su mo in- 
fe ri or ou igual a 220kWh/mês dos con su mi do res re si- 
den ci ais ca das tra dos na Ta ri fa So ci al de Ener gia Elé tri ca
Bai xa Ren da.

A me di da foi ado ta da pe lo Go ver no do Es ta do do Ma- 
ra nhão a fim de di mi nuir os im pac tos econô mi cos pro- 
vo ca dos pe la pan de mia da Co vid-19. O re gu la men to do
ICMS do Ma ra nhão já con ce de a isen ção do im pos to pa- 
ra con su mi do res de me nor ren da que uti li zam com con- 
su mo até 50 kWh/mês e tam bém pa ra pro du to res ru rais
que con so mem até 300 kWh/mês.

A Re so lu ção Ad mi nis tra ti va 007/2020 foi pu bli ca da
no fi nal do mês de abril. Mas, pa ra dar efe ti vi da de à me- 
di da, a Se cre ta ria de Es ta do da Fa zen da (Se faz) au to ri- 
zou a Equa to ri al Ener gia a re a li zar o es tor no do va lor do
ICMS, lan ça do nas con tas do mês de abril, an tes do
anun cio da Re so lu ção Ad mi nis tra ti va, pa ra que, na con- 
ta do mês de maio, os con su mi do res de Bai xa Ren da ob- 
te nham além do aba ti men to do pró prio pe río do, o aba- 
ti men to do ICMS que de ve ria ter ocor ri do em abril, ou
se ja, o va lor de ICMS pa go em abril pa ra os cli en tes bai- 
xa ren da de con su mo in fe ri or ou igual a 220 kWh se rá
cre di ta do nas pró xi mas fa tu ras.

ATENDIMENTO

Ambulatório voltado
à covid-19 é lançado

O Go ver no do Es ta do inau gu rou, on tem (11), um am- 
bu la tó rio vol ta do ao cui da do de pa ci en tes di ag nos ti ca- 
dos com a Co vid-19. Ins ta la do em uma ala do ane xo do
Hos pi tal Dr. Car los Ma ci ei ra (HCM), o es pa ço re ce be rá
pa ci en tes en ca mi nha dos pe las Uni da des de Pron to
Aten di men to (UPAs) de São Luís, que con ti nu am sen do
por ta de en tra da pa ra o aten di men to. O am bu la tó rio,
que tem ca pa ci da de de re a li zar até 300 aten di men tos
por dia, é mais uma das es tra té gi as da Se cre ta ria de Es- 
ta do da Saú de (SES) pa ra com ba ter o no vo co ro na ví rus
no es ta do e qua li fi car o aten di men to. “A ideia do am bu- 
la tó rio é mu dar o con cei to do aten di men to ofer ta do aos
pa ci en tes. A prin cí pio, o re co men da do era per ma ne cer
em iso la men to e tra ta men to do mi ci li ar. Ago ra, ao pro- 
cu rar su por te nas UPAs, o in di ví duo pas sa rá por ava li a- 
ção mé di ca e de pois se rá en ca mi nha do pa ra o am bu la- 
tó rio. Com o no vo es pa ço, além do di ag nós ti co, me di ca- 
ção e re mar ca ção de con sul tas, va mos po der evi tar pos- 
sí veis agra vos e, con se quen te men te, sal var mais vi das”,
dis se o se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

CORONAVÍRUS

Maranhão ultrapassa
mil leitos exclusivos

Os hos pi tais da re de pú bli ca es ta du al do Ma ra nhão
ul tra pas sa ram a mar ca de mil lei tos ex clu si vos pa ra pa- 
ci en tes com co ro na ví rus. Em mar ço, eram pou co mais
de 200. Ago ra, são 1.015, qua se cin co ve zes mais.

Os lei tos es tão es pa lha dos por di ver sas re giões. Co mo
a mai o ria dos ca sos con fir ma dos es tá na Ilha de São
Luís, é es ta re gião que con cen tra a mai or par te dos lei- 
tos: 672. A aber tu ra de lei tos é fun da men tal pa ra o com- 
ba te à do en ça, por que o nú me ro de ca sos ain da é cres- 
cen te. Na Ilha, por exem plo, 97% dos lei tos de UTI da re- 
de pú bli ca es ta du al es tão ocu pa dos. Es sa con ta não in- 
clui a re de mu ni ci pal e a re de pri va da. “Pas sa mos de mil
lei tos ex clu si vos pa ra co ro na ví rus. Co me ça mos a cri se
com 232. Po rém, per sis te o qua dro de cres ci men to de
ca sos no vos, em vá ri as re giões”, dis se o go ver na dor Flá- 
vio Di no, acres cen tan do que no vas me di das es tão sen- 
do to ma das dia a dia. Nes ta se gun da-fei ra (11), por
exem plo, fo ram aber tos na ca pi tal um am bu la tó rio ex- 
clu si vo pa ra co ro na ví rus e um hos pi tal tam bém de di ca- 
do a pa ci en tes com Co vid-19.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Medida reforça as normas do lockdown para diminuir o fluxo no trânsito e de pessoas
nas ruas, no comércio e serviços não essenciais na capital 

MATHEUS WER NECK

LOCKDOWN

Prefeitura fiscaliza
rodízio de veículos 

A
Pre fei tu ra de São Luís, atu an- 
do em con jun to com o Go ver- 
no do Es ta do, pôs em exe cu- 
ção, des de as pri mei ras ho ras 

de on tem (11), a fis ca li za ção das me- 
di das de res tri ção ao trá fe go na ca pi- 
tal, com o ro dí zio de veí cu los par ti cu- 
la res, de acor do com o nú me ro fi nal 
das pla cas. A me di da re for ça as nor- 
mas do lock down, que des de o úl ti mo 
dia 05 vêm con tri buin do pa ra di mi- 
nuir o flu xo no trân si to e de pes so as 
nas ru as, no co mér cio e ser vi ços não 
es sen ci ais. As ações têm co mo ob je ti- 
vo re du zir a cur va de con ta mi na ção 
da Co vid-19.

A Me di da Pro vi só ria do Go ver no do 
Es ta do – Nº 313 de 08 de maio de 2020 
– de ter mi na que na se gun da-fei ra (11) 
e quar ta-fei ra (13) cir cu lam ape nas os 
veí cu los de pla ca com ter mi na ção ím- 
par, en quan to na ter ça (12) e quin ta-
fei ra (14), os de ter mi na ção par. As 
bar rei ras fo ram mon ta das em vá ri os 
pon tos da ci da de, prin ci pal men te nos 
gran des cor re do res de trân si to, co mo 
a Ave ni da Cas te lo Bran co, na ca be cei- 
ra da Pon te do São Fran cis co); Ave ni- 
da Car los Cu nha, no bair ro Ja ra ca ti, 
pró xi mo à Pon te Ban dei ra Tri buz zi; 
Ave ni da Da ni el de La Tou che, pró xi- 
mo ao re tor no do Olho d’Água/Ca o- 
lho, que dá aces so a bair ros co mo Par- 
que Sha lom e Coha ma.

Equi pes de trân si to tam bém es ti ve- 
ram na Ave ni da 203, na Ci da de Ope rá- 
ria, um dos bair ros de gran de con cen- 
tra ção po pu la ci o nal da ci da de; Ave ni- 
da dos Por tu gue ses, na en tra da da 
Bar ra gem do Ba can ga, que dá aces so

Au to ri za dos

Lock down

PREFEITURA MANTÉM PLANO DE AÇÃO PARA INTENSIFICAR MEDIDAS DE ISOLAMENTO

à Área Ita qui-Ba can ga, tam bém uma 
das re giões de mai or agru pa men to 
po pu la ci o nal da Ilha; e tam bém a Ave- 
ni da Gua ja ja ras, que dá aces so à saí da 
da ci da de pe la BR-135 e tam bém a 
bair ros co mo São Cris tó vão, Pla nal to 
Pin gão e For qui lha.

En tre os veí cu los que es tão fo ra do 
ro dí zio por de sem pe nhar ser vi ço 
con si de ra do es sen ci al es tão am bu- 
lân ci as, vi a tu ras das po lí ci as Po lí cia 
Ci vil e Mi li tar, Cor po de Bom bei ros, 
For ças Ar ma das, veí cu los que pres- 
tam ser vi ços pa ra a re de hos pi ta lar 
pú bli ca e pri va da, hos pi tais e la bo ra- 
tó ri os, Blitz Ur ba na, Guar da Mu ni ci- 
pal, De fe sa Ci vil e Con se lhos Tu te la- 
res, ca mi nhões guin chos e veí cu los da 
vi gi lân cia pri va da uti li za dos no trans- 
por te de va lo res, trans por te co le ti vo e 
de lo ta ção que es te jam au to ri za dos a 
ope rar, tá xis e mo to tá xis, fis ca li za ção 
am bi en tal, de fe sa do con su mi dor, Vi- 

gi lân cia Sa ni tá ria, sa ne a men to bá si- 
co, co le ta de li xo e de ser vi ços co mo 
ilu mi na ção pú bli ca, gás e com bus tí- 
veis, te le co mu ni ca ções, ser vi ços pos- 
tais e in ter net, além de veí cu los ofi ci- 
ais do Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá- 
ri os, car ros fu ne rá ri os e im pren sa, en- 
tre ou tros de ter mi na dos em de cre to 
ofi ci al.

Na ca pi tal, con for me a es tra té gia 
ado ta da pe la ges tão do pre fei to Edi-
val do Ho lan da Ju ni or, es tão sen do re-
a li za das ope ra ções de fis ca li za ção em 
vá ri os pon tos da ci da de, por uma for- 
ça-ta re fa com pos ta por agen tes da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Trân si to e 
Trans por te (SMTT); Guar da Mu ni ci- 
pal, ór gão da Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Se gu ran ça com Ci da da nia (Se musc); 
Blitz Ur ba na, li ga da à Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Ha bi ta ção e Ur ba nis mo 
(Se muhr); e Se cre ta ria de Agri cul tu ra, 
Pes ca e Abas te ci men to (Se ma pa).

REQUISIÇÃO

Governo requisita leitos de hospitais privados

HOSPITAIS PRIVADOS DA ILHA E DE IMPERATRIZ DEVEM INFORMAR NÚMERO DE LEITOS

O Go ver na dor, Flá vio Di no, de cre- 
tou na tar de des te do min go (10) um
ato com a re qui si ção ad mi nis tra ti va
de lei tos de hos pi tais pri va dos nos
mu ni cí pi os de São Luís e Im pe ra triz.
De acor do com o mi nis té rio da Saú de,
o es ta do tem 6.765 ca sos e 355 mor tes
por co vid-19.

A pri mei ra de cla ra ção do ato veio
atra vés de uma ma ni fes ta ção em sua
re de so ci al:

“Nes ta ma nhã, vou pu bli car de cre- 
to de re qui si ção ad mi nis tra ti va de lei- 
tos de hos pi tais pri va dos em São Luís
e em Im pe ra triz. Co ro na ví rus de ve ser
a pri o ri da de de to dos, já que in fe liz- 
men te te mos mi lha res de pes so as do- 
en tes no Bra sil”, afir mou.

São Luís foi a pri mei ra ci da de do
país a ado tar o lock down, em um mo- 
men to em que a epi de mia não dá si- 
nais de di mi nuir, mas o país se di vi de

en tre aque las que es tu dam au men tar
as res tri ções, co mo o Rio de Ja nei ro, e
ou tros que já de ci di ram abrir, co mo
San ta Ca ta ri na.

O Go ver na dor ain da es cla re ceu so- 
bre a ques tão das re qui si ções, se gun- 
do ele, uma on da de fa ke news sur giu
afir man do que ele es ta ria na ver da de
con fis can do lei tos dos hos pi tais. Se- 
gun do Di no, to do lei to re qui si ta do é
in de ni za do aos hos pi tais par ti cu la res.

“De cre to de re qui si ção ad mi nis tra- 
ti va de lei tos pri va dos é pre vis to no ar- 
ti go 5º, XXV, da Cons ti tui ção; e nas leis
fe de rais 8.080, de 1990, e 13.979, de
2020. Por tan to, não é “con fis co”, já
que há in de ni za ção. Não há mo ti vo
pa ra de li ran tes ata ques ide o ló gi cos”,
afir mou.

Ele ain da fa la so bre a ne ces si da de
do atu al es ta do de saú de que o ma ra- 
nhão en fren ta, e afir ma que até mes- 
mo no Sis te ma Úni co de Saú de (SUS)

não exis te a di fe ren ci a ção de pes so as
que tem ou não pla no de saú de.

Com is so, to dos os hos pi tais pri va- 
dos da Ilha e de Im pe ra triz de ve rão in-
for mar quan tos lei tos têm, quan tos
são ex clu si vos pa ra tra tar pa ci en tes
com co ro na ví rus, quan tos es tão ocu- 
pa dos e quan tos es tão li vres.

Es sas in for ma ções de vem ser de-
cla ra das di a ri a men te. A par tir dis so, a
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de po de,
de pen den do da si tu a ção e da ne ces si- 
da de, uti li zar lei tos da re de pri va da.

A me di da traz mais efi ci ên cia no
com ba te à do en ça, já que, mes mo
com a re de pú bli ca es ta du al ma ra-
nhen se ten do au men ta do em cin co
ve zes a quan ti da de de lei tos pa ra Co-
vid-19, a dis po ni bi li da de de lei tos de
UTI ain da é um de sa fio a ser su pe ra do
– não só no es ta do, co mo no Bra sil to- 
do.  O uso dos lei tos im pli ca rá o pa ga-
men to de in de ni za ção aos hos pi tais
pri va dos.

RETOMADA

Dino projeta volta do
comércio ainda em maio

FLAVIO DINO COMENTOU RETOMADA DAS ATIVIDADES

Du ran te en tre vis ta na ma nhã de on tem (11), o go ver- 
na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, afir mou que ao lon go
des sa se ma na de ve de fi nir os pro to co los de re to ma da
do se tor de co mér cio e ser vi ços. Con for me o go ver na- 
dor, a li be ra ção do co mér cio irá ocor rer por eta pas e
nem to dos os ser vi ços vão vol tar a fun ci o nar de uma vez.
Além dis so, as em pre sas vão con ti nu ar pre ci san do se- 
guir os pro to co los da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de
(SES).

“Quan to es pe ci fi ca men te ao lock down ou a es sas me- 
di das de dis tan ci a men to so ci al de mo do ge ral, nós es ta- 
mos man ten do es sa se ma na. Nos so de se jo na pró xi ma
se ma na é ter um pro ces so de re to ma da pro gres si va de
co mér cio e ser vi ços”, res sal ta o go ver na dor.

Lem bran do que no mo men to, ape nas ser vi ços es sen- 
ci ais es tão fun ci o nan do. O go ver na dor ain da in for mou
que pa ra a re a li za ção do re tor no do co mér cio é pre ci so
que po pu la ção aju de se guin do as me di das pa ra di mi- 
nui ção da dis se mi na ção do ví rus no es ta do.

A de ter mi na ção do fe cha men to do co mér cio foi re a li- 
za do no dia 21 de mar ço. Na oca sião, tam bém foi de cre- 
ta do a pa ra li sa ção de par te do ser vi ço pú bli co, ex ce to
aque les in dis pen sá veis, co mo su per mer ca do, pos tos de
com bus tí veis e far má ci as que se guem fun ci o nan do
nor mal men te.

COMENTÁRIO

Bolsonaro critica
lockdown no Maranhão

PRESIDENTE FEZ POSTAGEM NO TWITTER SOBRE O ASSUNTO

O pre si den te Jair Bol so na ro com par ti lhou em su as re- 
des so ci ais, na ma nhã des te do min go (10), um ví deo de
pou co mais de um mi nu to que mos tra a abor da gem de
um po li ci al mi li tar do Ma ra nhão den tro de um ôni bus,
em que ele exi ge de cla ra ção de tra ba lho es sen ci al pa ra
que os pas sa gei ros pos sam pros se guir vi a gem. A da ta da
gra va ção do ví deo não es tá es pe ci fi ca da.

“‘Do cu men to e de cla ra ção de que vai tra ba lhar’”… Se
não tem des ce. As sim o po vo es tá sen do tra ta do e go ver- 
na dor pe lo PC doB/MA e si tu a ções se me lhan tes em
mais es ta dos. O che fe de fa mí lia de ve fi car em ca sa pas- 
san do fo me com sua fa mí lia. Mi lhões já sen tem co mo é
vi ver na Ve ne zu e la”, pu bli cou o pre si den te em seu Twit- 
ter, na pos ta gem em que com par ti lhou o ví deo.

A Jus ti ça do Ma ra nhão de ter mi nou, no úl ti mo dia 30
de abril , o blo queio má xi mo (lock down) das ati vi da des
nas ci da des de São Luis, Ra po sa, Pa ço do Lu mi ar e São
Jo sé de Ri ba mar, em fun ção da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus. Pe la de ci são, to das as ati vi da des não es sen ci ais
à ma nu ten ção da vi da e da saú de pas sa ram a ser proi bi- 
das por dez di as, en tre 5 e 15 de maio.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio Di no, pu bli cou
tuí te em res pos ta à pos ta gem do pre si den te. “Bol so na ro
ini cia o do min go me agre din do e ten tan do sa bo tar me- 
di das sa ni tá ri as de ter mi na das pe lo Ju di ciá rio e exe cu ta- 
das pe lo go ver no. E fin ge es tar pre o cu pa do com o de- 
sem pre go. De ve ria en tão fa zer al go de útil e não fi car
pas se an do de jet ski pa ra ‘co me mo rar’ 10.000 mor tos”,
pos tou no Twit ter.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender a 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João dos Patos - MA, administrado pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA  ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude  do disposto no Decreto 
Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São José de Ribamar, Paço 
do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e restritivas a serem aplicadas em virtude da 
COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de 
São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-41.2020.8.10.0001, que vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do Calhau – São 
Luís – MA.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do 
Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos e-mails 
csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 08 de maio de 2020. 
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 027/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.222/2020-EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender a 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Timon - MA, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude  do disposto no 
Decreto Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São José de 
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e restritivas a serem 
aplicadas em virtude da COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-41.2020.8.10.0001, 
que vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do 
Calhau – São Luís – MA.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos 
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 028/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.227/2020-EMSERH

OBJETO: Constitui o objeto deste fornecimento de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
(DRENO DE TÓRAX) para atender as necessidades das unidades hospitalares administradas pela 
EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude do disposto 
no Decreto Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e 
restritivas a serem aplicadas em virtude da COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara 
de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0813507-41.2020.8.10.0001, que vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Auditório da EMSERH, localizada na Av. Boborema, Qd-16, n° 25, Bairro do 
Calhau, São Luís/MA. 
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 
25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, 
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou maiane.lobao@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone 
(98) 3235-7333.

 
São Luís – MA, 08 de maio de 2020.
Maiane Rodrigues Corrêa Lobão
Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 - CSL/EMSERH
  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 284.334/2019 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administra-

tivo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna 

público, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, 

licitação na modalidade Pregão, na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime 

de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preço para eventual contratação de 

empresa  especializada para aquisição de equipamentos para atender a demanda da Prefeitura 

Municipal de Bom Lugar –MA. Em conformidade com o termo de referencia.  A sessão do 

certame licitatório será realizada no dia 25 de Maio de 2020, às 15:00 (quinze) horas, na sala de 

reuniões da Prefeitura. Informo ainda que diariamente, das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a 

sexta, o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão 

ser consultados  gratuitamente e obtido através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 

01(uma) resma de papel para confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo 

endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 08 de Maio de 2020. 

Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2020

O Município de Igarapé Grande - MA, através da Prefeitura Municipal de Igarapé Grande, por meio da Comissão Central 

de Licitação, torna público a Chamada Pública n° 01/2020 que tem por objeto o credenciamento de empreendedores 
familiares rurais ou suas organizações, interessados em apresentar proposta para fornecimento de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar, destinados à elaboração de merenda para alunos da Rede de Educação 
Básica Pública, com verba FNDE/PNAE (conforme Lei Federal n° 11.947/09 e Resolução n° 038/09/FNDE) e à 
elaboração de merenda para as crianças assistidas pelos programas sociais, de interesse desta Administração 
Pública. Para tanto, os interessados em fornecer os gêneros alimentícios deverão apresentar a documentação para 

habilitação e o projeto de venda, impreterivelmente, durante os dias 13 de maio de 2020 a 27 de maio de 2020 
(excetuando-se sábado e domingo), no horário das 08:00hs (oito horas) às 13:00hs (treze horas). A sessão da chamada 

pública será realizada às 09:00hs (treze horas) do dia 28 de maio de 2020, na sala de reunião da Prefeitura Municipal 

de Igarapé Grande, situada na Rua São Francisco, s/n°, Centro, Cep 65.720.000, Igarapé Grande - MA. O edital e seus 

anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 

13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo 

endereço. 

Igarapé Grande (MA), 11/05/2020.

Francisco das Chagas de Sousa Soares
Presidente/CCL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020-CMSRM. A Câmara Municipal de São Raimundo das 

Mangabeiras avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação 

de uma empresa para fornecimento parcelado de materiais de higiene/limpeza e gêneros alimentícios. 

ABERTURA: 28 de abril de 2020 às 10h00min. ENDEREÇO: Avenida Principal, n° 02, Bairro São José, São 

Raimundo das Mangabeiras/MA, Prédio da Câmara Municipal. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço. BASE 

LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI e a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à 

espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 006/2020-CMSRM. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus 

anexos estão à disposição dos interessados na Avenida Principal, n° 02, Bairro São José, São Raimundo 

das Mangabeiras/MA, Prédio da Câmara Municipal, no horário de 08h00min às 12h00min, onde 

poderão ser baixado gratuitamente, no endereço eletrônico http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-

-de-licitacoes-2 ou http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/aces-

soInformacao/licitacao/tce ou impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de 

reprodução gráfica, conforme artigo 32,§5º da Lei 8.666/93. PUBLIQUE-SE. São Raimundo das 

Mangabeiras/MA, 8 de maio de 2020. Márcio Rego Silva Cardoso Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

AVISO DA TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020-CMSRM. A Câmara Municipal de São Raimundo das 

Mangabeiras avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: contratação de 

empresa para serviços de Buffet com fornecimento de alimentos e complementos, para a Câmara 

Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA. ABERTURA: 28 de abril de 2020 às 08h00min. 

ENDEREÇO: Avenida Principal, n° 02, Bairro São José, São Raimundo das Mangabeiras/MA, Prédio da 

Câmara Municipal. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI e a Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2020-

-CMSRM. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Avenida 

Principal, n° 02, Bairro São José, São Raimundo das Mangabeiras/MA, Prédio da Câmara Municipal, no 

horário de 08h00min às 12h00min, onde poderão ser baixado gratuitamente, no endereço eletrônico 

http://site.tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 ou http://transparencia.saoraimundodasman-

gabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce ou impressos mediante o pagamento de valor relativo 

ao custo de reprodução gráfica, conforme artigo 32,§5º da Lei 8.666/93. PUBLIQUE-SE. São Raimundo das 

Mangabeiras/MA, 8 de maio de 2020. Márcio Rego Silva Cardoso Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial 
inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 

Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Para participar dos leilões: Em virtude da pandemia a participação 
nos leilões será somente de maneira on-line através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização do imóvel: 
Barra do Corda-MA. Br. Altamira. Av. Reginaldo Gomes de Souza, nº 240. RESIDENCIAL/COMERCIAL. Áreas totais: terr.  
100,00m² e constr. 200,00m². Matr. 19.509 do 1º RI Local. Obs.: O Vendedor teve o conhecimento da existência da Ação Revisional 
de Contrato de Financiamento de Imóvel c/c Consignação em Pagamento de Parcelas Incontroversas em Juízo em trâmite perante 
a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Corda/MA, processo nº 0809742-18.2019.8.10.0027, informando ainda não ter sido citado. 
O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos 
imóveis constantes do edital. Ocupado (AF). 1º Leilão: 26/05/2020, às 11:00hs. Lance mínimo: R$ 332.452,52 2º Leilão: 
29/05/2020, às 11:00hs. Lance mínimo: R$ 267.344,66 Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da 
participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao 
evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o 
direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br Para mais 
informações  - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2020 - REPUBLICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 643/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 28.05.2020 às 9:00 horas, fará licitação de Registro de 
Preço de serviços de produção e divulgação  dos eventos do Município de Pedro do Rosário – MA, 

na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados deverão procurar 

à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o 
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª 
a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente mediante 
ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (documento de 
arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 
16 de março de 2020. Eriveltos da Silva Santos - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 019/2020- REPUBLICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 644/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 
8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 28.05.2020 às 14:30 horas, fará licitação de Registro 
de Preço para água mineral, na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os 

interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro 
– Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão 

Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido 
gratuitamente mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM 
(documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. Pedro Rosário - MA, 07 de maio de 2020. Eriveltos da Silva Santos - Pregoeiro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020-REPUBLICAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  29.05.2020 às 08:30 horas, 

fará licitação para Contratação de empresa para execução de obras de Recuperação de Estradas 
Vicinais no Município de Pedro do Rosário – MA, na modalidade Tomada de Preço, na forma 

execução indireta tipo Empreitada Por Preço Global. Os interessados deverão procurar à sede da 

Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira 
das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da 
importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal). 
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário 

de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 07 de maio de 2020. 
Eriveltos da Silva Santos – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 627/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedro Rosário - MA, 

na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia  29.05.2020 às 13:30 horas, 

fará licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, descupina-
ção, e desratização para eliminação de insetos em prédios públicos do Município de Pedro do 
Rosário, na modalidade Tomada de Preço, na forma execução indireta tipo Empreitada Por Preço 

Global. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Pedro Cunha Mendes, 

2361, Centro – Pedro Rosário – MA, e o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala 
da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser 
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 

8.666/93 e seus Articulados. Pedro Rosário - MA, 07 de maio de 2020. Eriveltos da Silva Santos – 
Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 10/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços comuns de 
engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva com fornecimento 
de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas 
por esta Universidade.

Dia: 20/05/2020 Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 9.446.940,37

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 11 de Maio de 2020
VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Vacinação adiada 
em São Luís por 
conta do lockdown
Após a finalização do bloqueio das atividades, 
um novo cronograma deve ser planejado

A 
terceira fase da 
Campanha Na-
cional de Vacina-
ção contra gripe, 

está suspensa temporaria-
mente em São Luís desde 
a semana passada, quando 
iniciou o processo de lo-
ckdown na região metro-
politana da capital.

De acordo com a asses-
soria da prefeitura, após a 
finalização do bloqueio das 
atividades, um novo crono-
grama deve ser planejado 
para aumentar a imuniza-
ção da população contra a 
gripe.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) informa 
que a vacinação contra a In-
fluenza/H1N1 foi suspen-
sa, durante o período de lo-
ckdown. O novo cronograma 

será retomado após o fim 
das medidas do bloqueio 
total (lockdown).

Quase 1.700 pessoas com 
sintomas de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave por 
conta da gripe Influenza, 
foram diagnosticadas em 
todo o país, em meados do 
mês de abril.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, até o dia 14 
de março, foram registra-
dos 165 casos e 13 óbitos 
por Influenza A (H1N1), 139 
casos e 14 óbitos por

Influenza B e 16 casos 
e 2 óbitos por Influenza A 
(H3N2).

A gripe é uma infecção 
aguda do sistema respira-
tório e, segundo o Ministé-
rio da Saúde, tem alto po-
tencial de contágio.

GRIPE
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Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão abertas em
meio  uma série de questionamentos quanto à data de realização

PA TRÍ CIA CU NHA

No vi da des no pro ces so
Ca len dá rio
• Ins cri ções: até 22 de maio
• Pa ga men to da ta xa de ins cri ção: 11
a 28 de maio
• So li ci ta ção de aten di men to es pe ci -
a li za do do Enem im pres so: 11 a 22 de
maio
• So li ci ta ção pa ra tra ta men to pe lo
no me so ci al: 25 de maio a 1 de ju nho
• Pro vas pre sen ci ais: 1º e 8 de no -
vem bro
• Ga ba ri to e di vul ga ção dos ca der -
nos de ques tões: 11 de no vem bro
• Pro vas Enem di gi tal: 22 e 29 de no -
vem bro
• Di vul ga ção do ga ba ri to do Enem
di gi tal: 2 de de zem bro
• Re sul ta do in di vi du al: ja nei ro de
2021

EXAME NACIONAL 

Docentes preocupados
com aplicação do Enem

A
s ins cri ções pa ra o Exa me Na- 
ci o nal do En si no Mé dio
(Enem) es tão aber tas e vão
até o dia 22 de maio, no si te

ofi ci al da pro va
(enem.inep.gov.br/par ti ci pan te/). Até
aí tu do bem. Ocor re que a re a li za ção
das pro vas, pre vis ta no edi tal pa ra as
da tas de 1º e 8 de no vem bro, es tá sen- 
do ques ti o na da por alu nos e pro fes- 
so res. A pri mei ra ver são di gi tal do
exa me se rá em 22 e 29 de no vem bro.

Há uma dis cus são no Se na do pa ra
que a da ta da re a li za ção do exa me se ja
al te ra da em fun ção da co vid-19, que
sus pen deu as au las nas es co las do
país, des de de mar ço.  Com o cro no- 
gra ma man ti do, pro fes so res e es tu- 
dan tes se pre o cu pam em co mo se
man ter pro du ti vos e pre pa ra dos pa ra
as pro vas, mes mo sem au las pre sen ci- 
ais, que fa zem to da a di fe ren ça.

Se fa zer o Enem já é um de sa fio pa- 
ra os es tu dan tes que tem ní veis de
apren di za dos di fe ren ci a dos em um
país cheio de de si gual da des co mo é o
Bra sil, ima gi na nes se ce ná rio de pan- 
de mia, com au las sus pen sas, mui tos
alu nos sem o su por te on li ne, mui tos
alu nos ten do que se vi rar so zi nhos, às
ve zes sem um com pu ta dor, sem aces- 
so a In ter net… Sem con tar que nem
to dos con se guem ter uma ro ti na de
es tu dos on li ne, sem a in te ra ção com o
pro fes sor ou a chan ce de ti rar dú vi- 
das.

E se pa ra os alu nos que es tu dam na
re de pri va da já é com pli ca do, pa ra os
da re de pú bli ca a si tu a ção se agra va.
De acor do com a pe da go ga e Mes tre
em Ges tão do En si no da Edu ca ção
Bá si ca, Ma ri céia Li ma, o Enem des te

ano se rá um de sa fio du plo pa ra o alu- 
no, na ques tão do apren di za do e da
re a li za ção das pro vas em si. “Es tá fal- 
tan do es sa sen si bi li da de de sa ber que,
pa ra al guns alu nos é mais di fí cil
apren der so zi nho. É mui to tris te, a
gen te fi ca com pe na dos alu nos. A
gen te tem acom pa nha do o Se na do
que vem fa zen do au di ên ci as pa ra ten- 
tar al te rar es sas da tas mas é uma que- 
da de bra ço mui to gran de. O que se
ques ti o na é: por que eu te nho que que
fa zer pro va ago ra, se as uni ver si da des
tam bém te rão seus ca len dá ri os al te- 
ra dos? qual  é a ne ces si da de se es tá tu- 
do atra sa do?”, pon tua a mes tre.

Es tá fal tan do es sa

sen si bi li da de de sa ber

que, pa ra al guns alu nos

é mais di fí cil apren der

so zi nho. É mui to tris te, a

gen te fi ca com pe na dos

alu nos

Ela ain da apon ta que a gran de di fi- 
cul da de de mui tos alu nos é ter que es- 
tu dar so zi nho um con teú do que ele
nun ca viu pre sen ci al men te, que é o
do ter cei ro ano. “As au las pre sen ci ais
fo ram sus pen sas, mes mo ten do au las
pe las In ter net, o alu no nun ca viu o
con teú do do ‘ter cei rão’. O pro ble ma
es tá em não ter a au la, e as sim não ter
co mo fa zer a re vi são. As au las pre sen- 
ci ais são ne ces sá ri as pa ra o bom de- 

sem pe nho do alu no no Enem. Têm
alu nos de es co la pú bli ca que não es- 
tão ten do au la de jei to ne nhum. Se o
con teú do das pro vas fos se só do 1º e
do 2º ano, se ria ou tra coi sa”, afir ma
Ma ri céia.

A pro fes so ra de Quí mi ca do 3º ano,
Ch ris ti an ne Da vid, diz que a es co la
em que ela tra ba lha vem ado tan do vá- 
ri as es tra té gi as pa ra evi tar que o pre- 
juí zo se ja mai or pa ra o alu no, com au- 
las on-li ne e vií de o au las, já que as da- 
tas das pro vas fo ram man ti das. “Es se
mo men to é atí pi co. 

No nos so ca so (da es co la de la) eles
tem aces so a es se con teú do on li ne,
mas que não subs ti tui as au las pre-
sen ci ais, en tão nós não te mos co mo
acom pa nhar de per to de o alu no. Po-
rém, co mo não mu dou a da ta das pro- 
vas, eles tem que en ca rar a re a li da de.
Eu pre fe ria que fos se al te ra da, mas
en ten do tam bém que is so vai al te rar
ain da mais o ca len dá rio das uni ver si- 
da des. Ób vio que a gen te pen sa na di- 
fi cul da de dos alu nos, mas e as uni ver- 
si da des que ado tam o sis te ma do
Enem? É com pli ca do por que mui tas
es co las não ado ta ram ne nhu ma es- 
tra té gia”, dis se Ch ris ti an ne.

As au las pre sen ci ais são

ne ces sá ri as pa ra o bom

de sem pe nho do alu no

no Enem

Adiamento e novidades nas provas deste ano

A União Na ci o nal dos Es tu dan tes
(UNE) e a União Bra si lei ra dos Es tu- 
dan tes Se cun da ris tas (Ubes) pe di ram
sus pen são do edi tal e afir ma ram que
o Mi nis té rio da Edu ca ção e o Inep não
de mons tram “sen si bi li da de pa ra o
mo men to”. Es tu dan tes e pro fes so res,
dos mais va ri a dos ní veis edu ca ci o- 
nais, pro tes ta ram pe lo adi a men to em
su as re des so ci ais (em obe di ên cia às
de man das de iso la men to e en fren ta- 
men to da Co vid-19 re a li za das pe la
Or ga ni za ção Mun di al de Saú de –
OMS – e por de cre tos em vá ri os es ta- 
dos e mu ni cí pi os), le van tan do e pos- 
tan do a hash tag #adi a E NEM. A União
lan ça ram um abai xo as si na do on li ne
que con ta com mais de 30 mil as si na- 
tu ras.

No Se na do, par la men ta res de fen- 
de ram a vo ta ção de pro je tos que adi- 
am as da tas. A in ter rup ção das au las
pre sen ci ais na re de pú bli ca e pri va da
de en si no em ra zão das me di das de
pre ven ção do con tá gio do no vo co ro- 
na ví rus e fal ta de aces so uni ver sal à
in ter net que pos si bi li te o es tu do do- 
mi ci li ar es tão en tre os ar gu men tos
apre sen ta dos pe los se na do res.

O Pro je to de Lei 1.277/2020, da se- 
na do ra Da ni el la Ri bei ro, pre vê a pror- 
ro ga ção au to má ti ca de pra zos pa ra

pro vas, exa mes e de mais ati vi da des
pa ra aces so ao en si no su pe ri or em ca- 
so de re co nhe ci men to de es ta do de
ca la mi da de pe lo Con gres so Na ci o nal
ou de com pro me ti men to do fun ci o- 
na men to re gu lar das ins ti tui ções de
en si no do país.

Já o se na dor Izal ci Lu cas apre sen- 
tou o pro je to de De cre to Le gis la ti vo
(PDL 137/2020) pa ra sus pen der os
edi tais do go ver no fe de ral que de ter- 
mi nam as da tas pa ra a re a li za ção das
pro vas des te ano.

A par tir des te ano o Enem te rá du as
mo da li da des de pro vas, as im pres sas,
com apli ca ção pre vis ta pa ra os di as 1º
e 8 de no vem bro, e as di gi tais, pa ra os
di as 22 e 29 de no vem bro. O par ti ci- 
pan te que op tar por fa zer o Enem im- 
pres so não po de rá se ins cre ver na edi- 
ção di gi tal e, após con cluir o pro ces so,
não po de rá al te rar sua op ção.

A es tru tu ra dos dois exa mes se rá a
mes ma. Se rão apli ca das qua tro pro- 
vas ob je ti vas, cons ti tuí das por 45
ques tões ca da, e uma re da ção em lín- 
gua por tu gue sa. Du ran te o pro ces so
de ins cri ção, o par ti ci pan te de ve rá se- 
le ci o nar uma op ção de lín gua es tran- 
gei ra – in glês ou es pa nhol.

Nes te ano, se rá obri ga tó ria a in clu- 
são de uma fo to atu al do par ti ci pan te
no sis te ma de ins cri ção, que de ve rá
ser uti li za da pa ra pro ce di men to de
iden ti fi ca ção no mo men to da pro va.
O va lor da ta xa de ins cri ção é de R$ 85
e de ve rá ser pa go até 28 de maio.

Em 2019, 5,1 mi lhões se ins cre ve- 
ram pa ra fa zer o Enem, que é a prin ci- 
pal por ta de en tra da pa ra o en si no su- 
pe ri or pa ra es tu dan tes de es co las pú- 
bli cas e par ti cu la res do Bra sil.

Es que ma do “es pa nhol”

DA RE DA ÇÃO

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Esquema limpava
contas e heranças

OS PROCESSOS ERAM REALIZADOS NO FÓRUM DE RIBAMAR

DIVULGAÇÃO

A ci da de de São Jo sé de Ri ba mar es tá em meio a um
gran de de nún cia fei ta pe lo Fan tás ti co, pro gra ma do mi- 
ni cal da emis so ra Glo bo. No úl ti mo do min go (10), o pro- 
gra ma vei cu lou uma re por ta gem que vi nha in ves ti gan- 
do des de ja nei ro des te ano, on de dois ca sos de li be ra ção
de he ran ça e di nhei ro em con ta ban cá ria en vol ven do
pes so as já fa le ci das e uma que mo ra em Má la ga, na Es- 
pa nha.

O gol pe usa a Jus ti ça pa ra lim par con tas ban cá ri as e
var rer in ves ti men tos de uma vi da in tei ra. O es que ma no
Ma ra nhão cha mou a aten ção após um “mor to” per cor- 
rer cer ca de 2 mil quilô me tros pa ra as si nar do cu men tos
ma co mar ca de São Jo sé de Ri ba mar, lo ca li za da na re- 
gião me tro po li ta na de São Luís, pa ra a li be ra ção de R$ 3
mi lhões. O pro ces so que du ra va 20 anos no Rio de Ja nei- 
ro, foi re sol vi do em ape nas 18 di as em Ri ba mar.

Ou tro es que ma acon te ceu em Ba ca bal e tam bém em
São Jo sé de Ri ba mar, on de foi fi na li za do o pro ces so de
se pa ra ção. A re por ta gem do Fan tás ti co con se guiu lo ca- 
li zar a es po sa de um es pa nhol que te ria re ce bi do cer ca
de R$ 500 mil.

Ma ria Sil va na Gon çal ves foi pe ga de sur pre sa ao sa ber
que te ria si do ca sa da com um es pa nhol e te ve di rei to a
R$ 500 mil du ran te o pro ces so de se pa ra ção.

A mu lher nun ca foi ca sa da e nem co nhe ce Ju an Gar- 
cia, que te ve o seu no me en vol vi do em uma frau de na
Jus ti ça bra si lei ra. Ju an, mo ra dor da ci da de de Má la ga,
na Es pa nha, te ve vá ri os blo quei os em sua con ta que fo- 
ram ex pe di dos por um juiz na co mar ca de São Jo sé de
Ri ba mar. O do cu men to de se pa ra ção de Ju an e Ma ria
Sil va na foi re gis tra do no car tó rio de Ba ca bal e da ria a ela
o di rei to a R$ 500 mil que de sa pa re ce ram das con tas do
es pa nhol.

SEQUESTRO

Bandidos morrem e
policial é baleado 

NA AÇÃO, DOIS SUSPEITOS MORRERAM E UM POLICIAL SE FERIU

Na zo na ru ral de Bom Lu gar, ci da de dis tan te cer ca de
288 km da ca pi tal ma ra nhen se, dois ho mens sus pei tos
de cri mes mor re ram em con fron to com po li ci ais no úl ti- 
mo do min go (10). Na ação, um po li ci al fi cou fe ri do e não
cor re ris co de mor te.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, hou ve um se- 
ques tro no mu ni cí pio de Dom Pe dro, on de ho mens ar- 
ma dos in va di ram a re si dên cia de um em pre sá rio e fu gi- 
ram le van do re féns.

Ain da de acor do com a po lí cia, a equi pe po li ci al foi
aci o na da e ini ci ou uma per se gui ção pe lo ban do, que fu- 
giu em dois veí cu los. Os cri mi no sos to ma ram ou tro veí- 
cu lo de as sal to e con ti nu a ram a fu ga. Os re féns fo ram li- 
be ra dos em de ter mi na do tre cho e fo ram res ga ta dos pe- 
la po lí cia sem fe ri men tos.

A po lí cia con se guiu cer car os ban di dos na zo na ru ral
de Bom Lu gar, quan do foi ini ci a da uma tro ca de ti ros.

Na ação, dois cri mi no sos, não iden ti fi ca dos até o mo- 
men to, fo ram mor tos e um po li ci al foi ba le a do na co xa e
se re cu pe ra. O res tan te do ban do fu giu por uma re gião
de ma ta gal. A po lí cia con ti nua fa zen do bus cas na re- 
gião.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A ONU recomenda que os governos adotem medidas para conter a violência de gênero
e para garantir continuidade dos serviços de assistência às meninas e mulheres

DE APLICATIVOS A DELEGACIAS

Como denunciar
violência contra mulher

Iso la men to x vi o lên cia

R
e co men da da co mo a me lhor 
for ma de con ter a pro pa ga- 
ção da co vid-19, a per ma nên- 
cia em ca sa po de po ten ci a li- 

zar fa to res que con tri bu em pa ra o au- 
men to da vi o lên cia con tra as mu lhe- 
res. Se gun do a Or ga ni za ção das Na- 
ções Uni das (ONU), nos úl ti mos me- 
ses, o nú me ro de as sas si na tos, agres- 
sões e abu sos au men ta ram em vá ri os 
paí ses.

O que mo ti vou a or ga ni za ção a, já 
em mar ço, re co men dar que os go ver- 
nos na ci o nais ado tas sem me di das pa- 
ra con ter a vi o lên cia de gê ne ro e pa ra 
ga ran tir a con ti nui da de dos ser vi ços 
de as sis tên cia às me ni nas e mu lhe res.

De vi do à sub no ti fi ca ção, os nú me- 
ros de de nún ci as re gis tra das no Bra sil 
não são fi eis à re al di men são do pro- 
ble ma. Ain da as sim, le van ta men to do 
Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli- 
ca in di ca que , des de que o no vo co ro- 
na ví rus che gou ao Bra sil, po li ci ais 
pas sa ram a aten der a um mai or nú- 
me ro de cha ma dos de emer gên ci as 
fei tos por mu lhe res ví ti mas da vi o lên- 
cia do més ti ca em di ver sos es ta dos.

Se gun do a re la to ra es pe ci al das Na- 
ções Uni das so bre vi o lên cia con tra as 
mu lhe res, Du brav ka Šimo no vić, o au- 
men to da vi o lên cia do més ti ca em 
meio à cri se sa ni tá ria glo bal ocor re, 
en tre ou tras coi sas, por que, com o 
iso la men to, mui tas mu lhe res se vêem 
obri ga das a pas sar mais tem po em ca- 
sa, ao la do dos agres so res. Além dis so, 
em vá ri os paí ses, a co vid-19 afe tou os 
ser vi ços po li ci ais; di fi cul tou o aces so 
à Jus ti ça e acar re tou no fe cha men to 
tem po rá rio de tri bu nais, abri gos e de 
ou tros ser vi ços.

No Bra sil, ór gãos dos po de res Ju di-

SOS Mu lher
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ciá rio e Exe cu ti vo (no âm bi to fe de ral, 
es ta du al e mu ni ci pal) têm pro cu ra do 
man ter o fun ci o na men to das ins ti tui- 
ções às quais as mu lhe res ví ti mas de 
vi o lên cia de vem re cor rer pa ra ob ter 
aju da.

A lis ta de ini ci a ti vas e for mas de fa- 
ci li tar o aces so aos ser vi ços é gran de. 

Vão de apli ca ti vos co mo o SOS Mu-
lher, de sen vol vi do pa ra smartpho nes 
pe lo Mi nis té rio Pú bli co do Ama pá e 
pe la Pre fei tu ra de Ma ca pá, à pla ta for-
ma de mes mo no me, que o go ver no 
de São Pau lo cri ou e que tam bém in-
clui um apli ca ti vo que per mi te às ví ti- 
mas de vi o lên cia do més ti ca pe dir aju-
da à po lí cia ape nas aper tan do um bo- 
tão do ce lu lar por cin co se gun dos.

Principais serviços e como acessá-los
Li gue 180 e dis que 100
A Ou vi do ria Na ci o nal de Di rei tos

Hu ma nos, vin cu la da ao Mi nis té rio da
Mu lher, Fa mí lia e Di rei tos Hu ma nos,
é res pon sá vel por re ce ber e ana li sar
vi o la ções de di rei tos hu ma nos de to- 
do o Bra sil. 

O ór gão re ce be tam bém as de nún- 
ci as de vi o lên cia con tra a mu lher. Dis- 
can do gra tui ta men te pa ra os te le fo- 
nes 180 ou 100, a de nun ci an te tam- 
bém po de re ce ber ori en ta ções so bre
seus di rei tos e ou tros ser vi ços pró xi- 
mos. O Li gue 180 fun ci o na 24 ho ras
por dia, to dos os di as.

Apli ca ti vo Pro te ja Bra sil
Pro du zi do pe lo Fun do das Na ções

Uni das pa ra a In fân cia (Uni cef) e pe la
en tão Se cre ta ria de Di rei tos Hu ma nos
da Pre si dên cia da Re pú bli ca (atu al
Mi nis té rio dos Di rei tos Hu ma nos), o
apli ca ti vo pa ra smartpho nes e ta blets
con ti nua dis po ní vel pa ra sis te mas
An droid e IOS. Gra tui to, ele per mi te à
usuá ria fa zer de nún ci as di re to pe lo
apli ca ti vo, lo ca li zar ór gãos de pro te- 
ção nas prin ci pais ca pi tais e se in for- 
mar so bre seus di rei tos e di fe ren tes ti- 
pos de vi o la ções.

Cen tros es pe ci a li za dos
São es pa ços pú bli cos que pres tam

aco lhi men to, aten di men to psi co ló gi- 
co e so ci al e ori en ta ção ju rí di ca às
mu lhe res em si tu a ção de vi o lên cia. O
aten di men to não de pen de de en ca- 
mi nha men to de ou tro ser vi ço, bas- 
tan do à pes soa com pa re cer pa ra ser
aten di da. Pa ra sa ber o en de re ço e o
te le fo ne do ser vi ço em uma de ter mi- 
na da re gião, bas ta li gar, grá tis e con fi- 
den ci al men te, pa ra o Li gue 180.

Ca sas de aco lhi men to pro vi só rio
Tra ta-se de um ser vi ço de abri ga- 

men to tem po rá rio de cur ta du ra ção
(até 15 di as), não-si gi lo so, pa ra mu- 
lhe res em si tu a ção de vi o lên cia,
acom pa nha das ou não de seus fi lhos,
que não cor rem ris co imi nen te de
mor te. Aten dem não só às ví ti mas de

vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar, mas
tam bém as que so frem ou tros ti pos de
vi o lên cia, em es pe ci al ví ti mas do trá- 
fi co de mu lhe res. 

O abri ga men to pro vi só rio de ve ga- 
ran tir a in te gri da de fí si ca e emo ci o nal
das mu lhe res, bem co mo re a li zar di- 
ag nós ti co da si tu a ção da mu lher pa ra
en ca mi nha men tos ne ces sá ri os. Li gue
180 pa ra se in for mar so bre as for mas
de aces so ao ser vi ço na sua re gião.

De le ga ci as es pe ci a li za das
Uni da des es pe ci a li za das das po lí- 

ci as ci vis dos es ta dos, as de le ga ci as da
mu lher re a li zam ações de pre ven ção,
pro te ção e in ves ti ga ção dos cri mes de
vi o lên cia do més ti ca e vi o lên cia se xu al
con tra as mu lhe res. Ne las, é pos sí vel
re gis trar bo le tins de ocor rên cia, so li- 
ci tar me di das pro te ti vas de ur gên cia,
en tre ou tros ser vi ços. In fe liz men te, a
mai o ria das ci da des bra si lei ras ain da
não con ta com es te ti po de aten di- 
men to es pe ci a li za do.

Vi o lên cia se xu al
Há, no Sis te ma Úni co de Saú de

(SUS), ser vi ços de saú de es pe ci a li za- 
dos no aten di men to às mu lhe res de
qual quer ida de, ví ti mas de vi o lên cia
se xu al. 

Se gun do nor mas téc ni cas, de vem
con tar com equi pes mul ti dis ci pli na- 
res (psi có lo gos, as sis ten tes so ci ais,
en fer mei ros e mé di cos) ap tas a li dar
com es tas si tu a ções. A Cen tral de
Aten di men to à Mu lher (Li gue 180)
po de in for mar o te le fo ne e o en de re ço
do ser vi ço mé di co em ca da lo ca li da- 
de.

Pa tru lhas Ma ria da Pe nha
Tra ta-se de ser vi ço de pa tru lha- 

men to es pe ci a li za do que, em ge ral,
fun ci o na 24 ho ras por dia, atu an do
pa ra coi bir a vi o lên cia con tra as mu- 
lhe res, fis ca li zan do es pe ci al men te o
cum pri men to de me di das pro te ti vas.
Em al gu mas uni da des da fe de ra ção, o
ser vi ço é re a li za do pe las guar das mu- 
ni ci pais. Nor mal men te, a in clu são no

ser vi ço acon te ce por meio de de ci são
ju di ci al, mas mui tas pa tru lhas já atu-
am a par tir de aci o na men to via rá dio
e apli ca ti vos – mes mo que a mu lher
não te nha me di da pro te ti va em vi gor.

De fen so ri as es pe ci a li za das
As de fen so ri as pú bli cas são ór gãos

do Po der Ju di ciá rio en car re ga das de
aten der pes so as que não pos su em
con di ções fi nan cei ras pa ra pa gar pe lo
ser vi ço de um ad vo ga do. 

En tre elas, há es tru tu ras vol ta das
ex clu si va men te à pres ta ção de as sis-
tên cia ju rí di ca gra tui ta às mu lhe res
em si tu a ção de vi o lên cia, ga ran tin do
ori en ta ção ju rí di ca ade qua da e aces- 
so à Jus ti ça. São os Nú cle os Es pe ci a li- 
za dos no Aco lhi men to e Aten di men to
às Mu lhe res Ví ti mas de Vi o lên cia Do- 
més ti ca e Fa mi li ar (Nu dems).

Nas lo ca li da des on de não há De- 
fen so ria Pú bli ca Es pe ci a li za da, o ca so
é aten di do pe la equi pe não es pe ci a li-
za da dis po ní vel. O mo do mais fá cil de
se in for mar so bre en de re ços e te le fo- 
nes do ser vi ço, além do ho rá rio de
fun ci o na men to, tam bém é te le fo nar
pa ra o Li gue 180.

Pro mo to ri as es pe ci a li za das
As pro mo to ri as es pe ci a li za das em

vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar con tra
a mu lher são as uni da des es pe ci a li za- 
das do Mi nis té rio Pú bli co (MP), en-
car re ga do de aten der à po pu la ção nos
ca sos pre vis tos em lei.

Nas pro mo to ri as é pos sí vel so li ci tar
o iní cio ou o pros se gui men to de in- 
ves ti ga ções e a con ces são, pe la Jus ti- 
ça, de me di das pro te ti vas de ur gên cia
nos ca sos de vi o lên cia con tra a mu-
lher. 

O aten di men to não de pen de de en- 
ca mi nha men to de ou tro ser vi ço, bas- 
tan do à pes soa in te res sa da com pa re-
cer ao ór gão – cu jo en de re ço e ho rá rio
de fun ci o na men to tam bém po de ser
con sul ta do por meio do te le fo ne 180
ou li gan do pa ra o Mi nis té rio Pú bli co
em sua ci da de ou re gião.

MATHEUS WER NECK

SAU LO DU AI LI BE

BALSAS

Homem preso por matar
mulher a marretadas

O SUSPEITO USOU UMA MARRETA PARA MATAR  A VÍTIMA

DIVULGAÇÃO

O Cen tro de In te li gên cia da Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão
re a li zou ope ra ção que cul mi nou na pri são de uma pes- 
soa sus pei ta de ter as sas si na do a pró pria com pa nhei ra.
O cri me acon te ceu há 12 anos, na ci da de de Bal sas, Sul
do Ma ra nhão.

O sus pei to de ti do na ação po li ci al foi iden ti fi ca do co- 
mo Pe dro Pe rei ra Ba tis ta Fi lho, de 47 anos. Ele é fo ra gi do
da jus ti ça por ser o prin ci pal sus pei to de ma tar a mu lher
com gol pes de mar re ta na ca be ça.

Os le van ta men tos ti ve ram iní cio há cer ca de 6 me ses
pe la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés do Cen tro de In- 
te li gên cia da Po lí cia Ci vil, com apoio do Cen tro In te gra- 
do de In te li gên cia de Se gu ran ça Pú bli ca, Re gi o nal Nor- 
des te (CI ISP-R/NE), que iden ti fi cou o pa ra dei ro de Pe- 
dro no mu ni cí pio de Na ti vi da de no es ta do de To can tins.

Após bus cas re a li za das pe la equi pe da Po lí cia Ci vil do
To can tins em Na ti vi da de, o fo ra gi do foi lo ca li za do e pre- 
so, e se rá le va do ao Sis te ma Pri si o nal, on de per ma ne ce- 
rá à dis po si ção da Jus ti ça.

FORAGIDO

Assaltante de banco é
preso em Santa Inês

A POLÍCIA ENCONTROU MATERIAL PARA ARROMBAR BANCOS

POLÍCIA CIVIL

A po lí cia pren deu Car los Antô nio Pas sos da Sil va,
mais co nhe ci do co mo “Car lão”, de 47 anos. Na tu ral de
Ti an guá, no Ce a rá, ele é sus pei to de cri mes con tra ins ti- 
tiui ções ban cá ri as.

Por meio de in ves ti ga ções, foi pos sí vel lo ca li zar uma
ca sa na Rua das La ran jei ras, 842, bair ro Vi la Mi li tar, em
San ta Inês, on de po de ria es tá es con di do Car lão, um fo- 
ra gi do de al ta pe ri cu lo si da de do sis te ma pri si o nal do
Ma ra nhão.

A equi pe de cap tu ras fi cou mo ni to ran do o en de re ço,
e con se guiu iden ti fi car Car lão. Lo go em se gui da, foi fei- 
to a abor da gem. Em uma mi nu ci o sa bus ca na ca sa, os
po li ci ais des co bri ram, em vá ri os cô mo dos da re si dên- 
cia, di ver sos equi pa men tos uti li za dos pa ra ar rom ba- 
men tos de cai xas ele trô ni cos ban cá ri os.

De pois de re ce ber voz de pri são, o sus pei to foi le va do
pa ra a De le ga cia Re gi o nal de San ta In tês, on de as in ves- 
ti ga ções pros se gui ram. Os in ves ti ga do res des co bri ram
uma ex ten sa fi cha cri mi nal, on de além da fu ga do pre sí- 
dio PSL4, em São Luís, Car lão tam bém res pon de pe los
cri mes de se ques tro, trá fi co de dro gas, as so ci a ção cri mi- 
no sa e ho mi cí dio.

De pois dos pro ce di men tos de pra xe, o acu sa do se rá
en ca mi nha do pa ra o sis te ma pri si o nal, fi can do a dis po- 
si ção do ju di ciá rio.

São Luís, terça-feira, 12 de Maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Maranhão ultrapassa mil leitos exclusivos
para coronavírus na rede estadual de saúde

PÁG.5

PÁG.12 PÁG.7  PÁG.7 PÁG.4

Bolsonaro 
inclui salão 
de beleza, 
barbearia e 
academia
como ‘atividades 
essenciais’

União quer pagar 
dívida para 
aliviar situação 
nos estados e
Maranhão 
analisa a 
proposta

Brasil perdeu 
o ‘time’ para 
‘lockdown’,
que deve ser 
‘antes tarde que
nunca’, diz 
Fiocruz

Barroso 
descarta 
prorrogação
de mandatos e 
diz que poderão 
ser mantidas
as eleições

A Guarnição de Aeronáutica de Alcântara, no Maranhão, tem 
adotado todas as medidas preventivas com intuito de reduzir os 
riscos de contaminação pelo novo coronavírus, e está seguindo 
as orientações sanitárias e determinações do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica. 
A garantia foi dada pelo Centro de Comunicação Social da 
Aeronáutica (Cecomsaer), depois de ser questionado, nessa 
segunda-feira (11), pela reportagem do Jornal Pequeno, em 
Brasília, sobre denúncias feitas no fim de semana a respeito de 
suposto descaso com moradores, famílias e esposas de militares.

PÁG.5

 CORONAVÍRUS

AERONÁUTICA GARANTE QUE TEM ADOTADO 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUZIR RISCOS 
DECONTAMINAÇÃO NA BASE DE ALCÂNTARA
Consultado pela reportagem 
do Jornal Pequeno, Centro de 
Comunicação diz como o Ministério 
da Defesa está atuando no CLA 
diante da pandemia

Centro de Lançamento de Alcântara, ligado ao Ministério da Defesa, esclarece como está tratando a questão da 
pandemia da Covid-19

AL aprova suspensão de 
empréstimo consignado e 
outros projetos que reforçam o 
combate à Covid no MA
A Assembleia Legislativa 
aprovou ontem (11), em sessão 
remota, importantes projetos 
voltados ao enfrentamento 
da Covid-19 no Maranhão. 
Dentre eles, uma proposição 
da deputada Helena Duailibe, 
juntamente com o colega 
Adriano Sarney, que suspende o 
desconto salarial de servidores 
públicos e aposentados pelo 
Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria, o chamado 
‘empréstimo consignado’. 

PÁG.3

Em mais uma sessão por 
videoconferência, deputados 
aprovaram importantes projetos 
ontem 

Cotação – Comercial C. R$ 5,821 | V. R$ 5,824 – Turismo C. R$ 5,58 | V. R$ 6,05 – Euro C. R$ 6,2885 | V. R$ 6,2928 - Libra C. R$ 7,175 | V. R$ 7,180 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Preamar    –  4:51 1,5 m m |  1ª  –   Baixamar  – 10:52 4,8 m  | 2ª Preamar  –17:31 1,3 m | 2ª  –   Baixamar - 23:40 4,3 m
Loteria –   Lotofácil –1965 (11/05/2020) –  01-02-04-05-06-10-12-16-19-20-21-22-23-24-25| Quina – 5266 (11/05/2020) – 04-10-18-58-72

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

24° – 30°
Manhã Tarde Noite

Menos veículos nas ruas de São Luís
com o rodízio decretado pelo governo 
Valendo desde ontem, 
na região metropolitana 
de São Luís, o rodízio 
de veículos decretado 
pelo governo é mais 
uma estratégia adotada 
em Paço do Lumiar, 
Raposa, São José de 
Ribamar e na capital 
para diminuir a 
circulação de veículos. 
O número circulante 
de carros e pessoas por 
essas cidades estava 
comprometendo o 
sistema de saúde. 

PÁG.9

Agentes de fiscalização do trânsito inspecionam cumprimento do primeiro 
dia de rodízio de veículos 

GILSON FERREIRA
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O Governo do Estado inaugurou, 
nessa segunda-feira (11), um 
ambulatório voltado ao cuidado 
de pacientes diagnosticados com 
a Covid-19. Instalado em uma ala 
do anexo do Hospital Dr. Carlos 
Macieira (HCM), o espaço receberá 
pacientes encaminhados pelas 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) de São Luís, que continuam 
sendo porta de entrada para o 
atendimento. O ambulatório, que 
tem capacidade de realizar até 
300 atendimentos por dia, é mais 
uma das estratégias da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) para 
combater o novo coronavírus no 
estado.
“A ideia do ambulatório é mudar o 
conceito do atendimento ofertado 
aos pacientes. A princípio, o 

recomendado era permanecer 
em isolamento e tratamento 
domiciliar. Agora, ao procurar 
suporte nas UPAs, o indivíduo 
passará por avaliação médica e 
depois será encaminhado para o 
ambulatório. Com o novo espaço, 
além do diagnóstico, medicação e 
remarcação de consultas, vamos 
poder evitar possíveis agravos e, 
consequentemente, salvar mais 
vidas”, disse o secretário de Estado 
da Saúde, Carlos Lula.
Após passarem por triagem 
inicial nas Unidades de Pronto 
Atendimento, os pacientes com 
comorbidades (hipertensão, 
diabetes, asma ou transplantados) 
e sintomas leves da Covid-19 
serão referenciados para o novo 
ambulatório do HCM a fim de dar 

prosseguimento ao atendimento 
iniciado. No espaço, as pessoas 
encaminhadas pelas UPAs terão 
acesso a consultas e medicação.
Segundo o diretor geral do HCM, 
Edilson Medeiros, ao chegar 
ao ambulatório o paciente será 
submetido a uma série de exames. 
“Cada indivíduo deverá fazer 
exame de raio-x, tomografia e de 
sangue. Aqueles que estiverem com 
uma maior gravidade, iniciarão 
o tratamento dentro da unidade, 
pois agindo de forma precoce 
conseguiremos evitar complicações, 
diminuindo também a necessidade 
do uso de leitos de internação em 
UTI”, explicou Edilson Medeiros.
O translado do paciente será feito 
por meio de vans exclusivas, 
para aqueles que não possuem 

transporte próprio. Cada paciente 
deverá estar munido de máscaras de 
proteção individual. O atendimento 
funcionará todos os dias, das 8h 
às 18h. Por plantão serão seis 
técnicos, quatro enfermeiros, três 
médicos, além de dois profissionais 
trabalhando no administrativo.
De acordo com o assessor especial 
da SES, Rodrigo Lopes, a medida 
deverá fortalecer o trabalho de 
combate à doença no Maranhão. 
“Quanto mais cedo os pacientes 
forem identificados, de maneira 
precoce e com tratamento 
especializado, mais vidas serão 
salvas. Entretanto, isso não exclui 
o quão é importante a população 
continuar seguindo as orientações 
sanitárias e as medidas de 
prevenção”, pontuou.

Luís Roberto Barroso descarta prorrogação
de mandatos em razão da pandemia

Inaugurado primeiro ambulatório especializado 
para atendimento aos casos da Covid-19

O ministro Luís Roberto Barroso, 
que assumirá o comando do 
Tribunal Superior Eleitoral neste 
mês, disse, nessa segunda-feira, 
11, que a “posição comum” é para 
manter as eleições municipais 
neste ano.
O ministro disse, durante o 
Congresso de Democracia e 
Direito Eleitoral: “Consideramos 

que eleições são rito vital para a 
democracia e nós não gostaríamos 
de adiá-las. Para modificar a data, 
o Congresso deve [atuar], porque 
depende de Proposta de Emenda 
à Constituição. A posição de 
comum acordo dos ministros do 
TSE é de evitar qualquer tipo de 
prorrogação de mandatos”.
Adiar os prazos por um “prazo 

mínimo” é uma alternativa 
viável, no entender dele. Mas 
Barroso descarta a possibilidade 
de prorrogar mandatos dos atuais 
prefeitos e vereadores.
“O preceito democrático prevê 
eleitos por quatro anos e a 
população tem direito de se 
manifestar pela recondução, ou 
não. A periodicidade das eleições 

e possibilidade de alternância 
de poder são compromissos da 
democracia”, ressaltou.
Unificar eleições, na avaliação 
de Barroso, também não é 
hipótese. “O debate nacional é 
diferente do debate localizado 
e alguém vai perder se esse 
debate for sobreposto”, disse. (O 
ANTAGONISTA)

ESPLANADEIRA

# A Visa adicionou à sua plataforma “Vai de Visa” o movimento 
#compredopequeno, em apoio a micro e pequenos empreendedores. 
# A Secretaria da Saúde do DF  receberá hoje lote com 150 mil testes 
rápidos para detecção de Covid-19. # Duas biomédicas inscritas no 
CRBM-3 (DF) embarcaram para ajudar combate ao Covid-19 em 
Manaus. # Advogada Natalia Lima disponibiliza consultas sobre o 
futuro do mercado imobiliário no e-mail: natalialimaa@gmail.com . 
# Estreia hoje, no YouTube, a série DEBATES ESA/RJ, iniciativa da 
Escola Superior de Advocacia da OAB-RJ.

Esplanada
Leandro Mazzini
PODER, POLÍTICA & MERCADO

www.colunaesplanada.com.br | contato@colunaesplanada.com.br
Pautas, denúncias, críticas, sugestões para:

LEMA Comunicação | AC TJDFT Caixa Postal 8002 – CEP 70094-971 – Brasília-DF 
(61) 998553339 / reportagem@colunaesplanada.com.br . 

Twitter @colunaesplanada Facebook Coluna.Esplanada – Todos os direitos reservados.

Reação
Bastou um indicativo de que o procurador-geral da República Augusto 
Aras pode ser nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal, 
na futura vaga de Celso de Mello, em setembro, para advogados 
criminalistas reagirem. Um dos mais conhecidos, Antônio Carlos de 
Almeida Castro, o Kakay, soltou mensagem por whatsapp para seus 
pares de todo o País conclamando a debate. Sugere mandato sem 
recondução para PGR, e proibição de nomeação por quatro anos 
após a saída do cargo, para qualquer cargo. O PGR tem poder de 
arquivar ou enviar a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro para 
o Congresso Nacional, após conclusão de inquérito que tramita no 
Supremo sobre a denúncia de Sérgio Moro por suposta tentativa de 
controle da Polícia Federal.

Olhos brilham
“O Aras é um homem sério, mas 
sujeito as condições humanas. 
O Supremo brilha na frente 
dele”, complementa Kakay na 
mensagem aos pares.
OAB incomoda 
Dois projetos de lei na Câmara 
dos Deputados cercam a Ordem 
dos Advogados do Brasil. 
O 856/20, de Kim Kataguiri 
(DEM-SP), extingue a cobrança 
da anuidade; o 1.263/20, de 
Junior Mano (PL-CE), reduz 
o valor da anuidade em 10%. 
A Ordem já se manifestou 
contrária em ambos. A anuidade 
rende centenas de milhões de 
reais por ano.
E responde
A OAB argumenta nos dois 
projetos que “entendemos que 
cada Conselho Profissional, 
tendo em vista sua dotação 
orçamentária, é capaz de 
decidir dentro de seu poder 
discricionário se suspende 

ou não o pagamento de suas 
anuidades”. 
E os Serviço$?
Na última quinta (7), o 
presidente Bolsonaro e o 
ministro da Economia Paulo 
Guedes receberam no Palácio 
15 empresários da indústria 
para tratar sobre o colapso na 
economia. O deputado federal 
Laércio Oliveira reclama que 
faltou ao Governo convidar 
um representante do setor de 
serviços, que representa hoje 
70% do PIB do Brasil.
Calados
Ninguém fala mais nada da PEC 
da ‘bengala’ – da aposentadoria 
compulsória aos 
70 anos para ministros do 
STF – ou mandato de 8 anos 
para os mesmos togados. Nem 
na PEC do falecido deputado 
Clodovil reduzindo o número 
de parlamentares. Reina em 
Brasília o corporativismo dos 
Poderes. E você aí, no aperto.

MERCADO

Devedores
Começaram a aparecer os índices negativos resultados da crise 
financeira que assombra o Brasil, aliada à da saúde, com o 
confinamento. Cresceu 2,91% em abril, em relação ao mesmo mês de 
2019, o número de inadimplentes, levantou o Serviço de Proteção ao 
Crédito, segundo relatório recebido pela Coluna. 
Quase metade
O País tem, hoje, perto de 63 milhões de consumidores negativados 
na praça – quase 40% da população adulta. Aliás, a variação mensal 
de abril cresceu 1,68%, a maior da série histórica para o mês. O maior 
número de devedores está entre 30 e 39 anos.
Mercados faturam
Surgem os primeiros números do setor supermercadista no 
confinamento que começou em meados de março – lembrando que o 
setor é um dos poucos a ter autorização para ficar aberto. As vendas 
cresceram 4,61% em fevereiro, em relação a janeiro (quando o povo já 
tinha notícias de que ficaria em casa e correu para as lojas). 

Gôndolas cheias
Os dados de março e abril ainda 
não saíram, mas a Associação 
Brasileira de Supermercados vai 
divulgar. Em relação a fevereiro 
de 2019, houve aumento 
significativo de 15,88% nas 
vendas. 
Conexão em alta
A Equinix, multinacional de 
interconexão e datacenter, 
anunciou aumento do pico de 
tráfego global, que cresceu 44% 

em um ano e 20% no trimestre, 
muito por causa do home Office. 
Serviços de streaming e vídeo 
conferência puxaram os índices. 
Enquete
Enquete do Twitter da @
colunaesplanada perguntou se o 
leitor era a favor do lockdown: 
22% concordam que prazo é fim 
de maio; 19% aceitam até fim 
de junho; 23% indicam julho 
como prazo final; e a maioria, 
36%, querem voltar a trabalhar 
de imediato.  

Jhonatan Almada
Jhonatan Almada, presidente da Federação Internacional de Robótica-FIRA no Brasil. Foi reitor do IEMA e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

José Reinaldo
O deputado federal José Reinaldo Tavares escreve às terças-feiras para o Jornal Pequeno

SEM HARMONIA VEM O CAOS
O lockdown é uma medida 
extrema com resultados muito 
bons em países de renda média e 
alta, bem distribuída. No Brasil 
só funcionaria se grande parte 
da população, que é pobre, 
pudesse também ficar em casa. 
Para isso acontecer, o Governo 
Federal deveria fazer a sua parte e 
transferir renda para essas pessoas 
como está na lei. 
Como isso não acontece 
plenamente, essas pessoas vão 
para ruas “se virar” para não 
passar fome. Assim, o lockdown 
não funciona 100% e perde força. 
Se o Governo melhorar sua 
eficiência o lockdown funciona 
melhor. Vamos aos fatos:
O Brasil não conhece a sua 
população e o que mais 
evidencia esse fato é o desastrado 
pagamento da ajuda de R$ 
600,00 aos mais vulneráveis. E 
isso se torna evidente com os 
repetidos erros nas previsões 
desses contingentes, pois, cada 
dia é um número novo, sempre 
muito maior do que a estimativa 
anterior. Por falta de um sistema 
digital de identidades e cadastros 
públicos o poder executivo vai 
aos trancos e barrancos mostrando 
desconhecimento da realidade do 
país. E como planejar sem dados 
confiáveis?
O auxílio emergencial para 
trabalhadores informais já 
identificou 50 milhões de pessoas 
como seu público-alvo, mas esse 
número deve crescer para pelo 
menos 80 milhões e pode chegar 
a 112 milhões, mais da metade 
da população brasileira, caso a 
crise gerada pelo vírus gere mais 
perda de renda. São dados da IFI 
(Instituição Fiscal Independente), 
órgão do Senado que realizou 
diversas simulações com base 
em dados das estatais Caixa e 

Dataprev, até primeiro de maio.
Se todos estivessem lutando 
coordenadamente para tomar 
medidas que abreviassem a 
crise, com um comando único, 
como seria o lógico e natural, 
tudo poderia funcionar melhor. 
Mas, todos sabemos que não é 
isso que acontece e, longe de 
querer politizar essa análise, se 
olharmos a entrega dos 600 reais, 
da forma como está sendo feita, 
gerando longas filas de pessoas 
exaustas, desesperadas, muitas 
vezes idosas e doentes, podemos 
ver que ali temos o maior foco 
de disseminação do vírus, pois as 
pessoas ansiosas e cansadas não 
guardam a distância recomendada, 
nem usam máscaras e quando 
voltam para casa se tornam 
vetores que levam a infecção 
a outros membros da família e 
vizinhos. E isso também se repete 
todos os dias em todas as cidades 
brasileiras.
Basta olhar o que acontece 
no lockdown. Nos bairros de 
renda mais alta quase não se vê 
movimento. Mas a TV mostra 
como é diferente nos bairros onde 
se concentram as pessoas mais 
vulneráveis, com grande oscilação 
de renda pela pandemia.
Essa falta de entendimento 
entre os diversos níveis de 
governo prejudica em muito os 
objetivos do lockdown, que é o 
de evitar o colapso do sistema de 
saúde, público e privado. E isso 
retarda o que todos querem: o 
afrouxamento da quarentena.
Mas, por que é que a entrega 
do auxílio tem que ser assim, 
humilhante para as pessoas 
necessitadas? Por que concentrar 
tudo na Caixa? Por que não usar 
a rede privada de bancos? Por 
que não fazer parcerias com as 
prefeituras? 

O problema começa mesmo 
com os meios eletrônicos 
oferecidos para cadastrar e 
habilitar os que teriam direito à 
ajuda. São inúmeros os relatos 
de lentidão, queda do sistema 
e outros empecilhos técnicos 
e burocráticos. Como se a 
China e a Índia, os dois países 
mais populosos do mundo não 
dispusessem de tecnologias 
altamente avançadas e disponíveis 
para isso.
Esse programa de ajuda, 
com apoio do Congresso e 
do presidente Bolsonaro, não 
pode se tornar um tormento 
para a população mais pobre e 
necessitada do país, expondo-a a 
riscos desnecessários.
Dessa maneira, acabamos nos 
tornando um dos países que 
vai levar mais tempo para se 
recuperar da pandemia.
Bem, vamos mudar de assunto. 
Sinto que o país e o mundo 
caminham para mudar o rumo 
adotado até agora. Acredito que 
as mudanças serão muito grandes 
assim como nossos valores. O 
mundo está se escandalizando 
com a quantidade de pessoas que 
convivem com esgoto jogado nas 
ruas e sem água tratada em suas 
casas, livre de contaminação. E 
o flagelo da desigualdade e da 
pobreza, das favelas, inaceitável.
Educação x desigualdade 
social - A desigualdade social 
tem inúmeros motivos, mas o 
principal vem da educação, vem 
da desigualdade inicial, básica, 
ocorrida na primeira infância, 
muito evidente entre as crianças 
nascidas em famílias pobres e 
as de família mais abastadas. A 
consciência de como isso é nocivo 
vem se alastrando, mas ainda não 
chegou à classe política brasileira. 
Nos países ditos de primeiro 

mundo é diferente. Se você se 
der ao trabalho de ler o discurso 
de Barack Obama ao aceitar a 
indicação do Partido Democrata, 
após vencer as prévias, em 
uma gigantesca convenção em 
um estádio de Denver, tem ali 
bem explicitada a preocupação 
do futuro presidente: “Este 
é o momento de finalmente 
cumprirmos nossa obrigação 
moral de garantir para cada 
criança uma educação de primeiro 
nível, porque será preciso nada 
mais que isso para competir na 
economia global. Michele e eu 
só estamos aqui esta noite porque 
nos foi dada uma chance de 
ter uma educação. Eu não vou 
compactuar com uma América 
em que algumas crianças não 
tenham essa chance” e continua 
mais adiante “Vou investir no 
ensino para a primeira infância”. 
Obama também afirmou naquela 
noite: “As obrigações do governo 
são nos proteger do mal e garantir 
a cada criança uma educação 
decente; manter nossa água limpa 
e nossos brinquedos seguros; 
investir em novas escolas, 
novas rodovias, nova ciência e 
tecnologia”.
Nós, mais do que todos, 
precisamos seguir rumos novos. 
Espero que isso seja prioridade 
pós-pandemia. Dentro desse 
contexto recorro, novamente, ao 
passado. Florença, na Itália, que 
depois da Peste Negra mudou a 
arquitetura, a cultura, a economia, 
a mentalidade das pessoas. 
A vida foi valorizada, e tempos 
depois nasceu ali o Renascimento 
humanista. Assim, podemos ter fé 
que depois de passar essa terrível 
provação que amedronta e afeta a 
todos, tudo vai mudar. Amém!
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Demissão cordial
Valeixo contou à PF que ficou 
sabendo da demissão em 
telefonema de Bolsonaro e não 
pelo Diário Oficial, como diz 
Moro.
‘A pedido’ combinado
Valeixo desfez a fantasia de 
que o governo inventou sua 
demissão “a pedido”. Ele contou 
haver concordado com essa 
forma de exoneração.

Só com Moro
Maurício Valeixo disse também 
que Bolsonaro “nunca tratou 
diretamente com ele sobre troca 
de superintendentes”.
Te cuida, Valeixo
Amigos de Valeixo estão 
preocupados: por não haver 
confirmado os “crimes” de 
Bolsonaro, sofrerá ampla 
campanha de desqualificação.

Coronavírus
Aeronáutica garante que tem adotado 
medidas preventivas para reduzir riscos 
de contaminação na Base de Alcântara
Consultado pela reportagem do Jornal Pequeno, Centro de Comunicação diz 
como o Ministério da Defesa está atuando no CLA diante da pandemia

GIL MARANHÃO

A Guarnição de Aeronáutica 
de Alcântara, no Maranhão, 
tem adotado todas as 
medidas preventivas com 
intuito de reduzir os riscos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus, e está seguindo 
as orientações sanitárias e 
determinações do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Defesa 
e do Comando da Aeronáutica.
A garantia foi dada pelo Centro 
de Comunicação Social da 
Aeronáutica (Cecomsaer), 
depois de ser questionado, 
nessa segunda-feira (11), 
pela reportagem do Jornal 
Pequeno, em Brasília, sobre 
como o Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA), ligado 
ao Ministério da Defesa, está 
tratando a questão da pandemia 
da Convid-19.
Nossa reportagem perguntou 
sobre registro de casos de 
Covid-19 na base maranhense; 
que providências foram 
tomadas e para onde foram 
encaminhados os pacientes; 
quais as medidas sanitárias 
adotadas no CLA diante da 
pandemia; e outras questões 
relacionadas ao combate ao 
vírus. Os questionamentos foram 
feitos em decorrência de uma 
série de denúncias divulgadas, 
no final de semana passado, 
sobre supostos descasos com 
moradores, famílias e esposas de 
militares.
MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO
“Com relação aos seus 
questionamentos, este Centro 
informa:
Como unidade integrante das 
Forças Armadas, o serviço 
do Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA) é considerado 
atividade de caráter essencial. 
Para manutenção das atividades, 
estão sendo cumpridas as 
diretrizes da Portaria Normativa 
nº 30, de 17 de março de 2020, 
do Ministério da Defesa, que 
estabelece medidas de proteção 
para o período da emergência 
de saúde pública da pandemia 
da Covid-19”, respondeu o 
Cecomsaer, no início da nota.
“A Guarnição tem adotado 
todas as medidas preventivas 
com intuito de reduzir os riscos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus e está seguindo 
as orientações sanitárias e 
determinações do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Defesa 

e do Comando da Aeronáutica”, 
prosseguiu.
DESLOCAMENTO/
PESSOAL DA BASE
Em relação ao deslocamento das 
pessoas que trabalham na Base 
de Alcântara, a nota explicou o 
seguinte.
“Todos os deslocamentos em 
embarcações e viaturas do 
CLA são realizados seguindo 
as normas de distanciamento 
social, utilizando-se metade 
da capacidade dos veículos, os 
quais são sanitizados a cada 
viagem. Ainda, ao desembarcar 
das lanchas, os militares 
deslocam-se diretamente às 
viaturas do CLA, não tendo 
contato com a população de 
Alcântara”.
ATENDIMENTO DOS 
CASOS
A reportagem do Jornal Pequeno 
quis saber sobre o atendimento 
de casos positivos ou suspeitos 
de coronavírus na Base de 
Alcântara.
“Quanto ao atendimento de 
casos suspeitos ou confirmados 
de Covid-19, o Esquadrão 
de Saúde de Alcântara segue 
as orientações e protocolos 
definidos pelas autoridades 
de saúde no enfrentamento da 
pandemia, bem com o plano de 
contingenciamento específico, 
para enfrentamento ao novo 

coronavírus, da Diretoria de 
Saúde da Aeronáutica”, disse o 
Centro de Comunicação Social 
da Aeronáutica.
“Seguindo orientações 
sanitárias, pacientes com 
síndromes gripais agudas são 
atendidos de forma isolada 
na Unidade de Emergência. 
Assim é possível, após 
a triagem, encaminhar o 
paciente para a consulta 
médica, onde são adotados os 
protocolos pertinentes a cada 
caso, independente de posto, 
graduação ou cargo. A testagem 
para Covid-19 também respeita 
os protocolos estabelecidos, 
ressaltando-se a necessidade 
do monitoramento clínico dos 
casos suspeitos para a realização 
adequada do exame de 
testagem”, prossegue a nota.
ESQUADRÃO DE SAÚDE
A nota do Cecomsaer informa, 
também, sobre o trabalho que 
vem sendo feito pelo Esquadrão 
de Saúde de Alcântara no 
atendimento aos pacientes.
“O Esquadrão de Saúde de 
Alcântara tem envidado 
esforços para prestar o 
melhor atendimento a todos 
os pacientes, bem como 
está prestando todas as 
orientações para garantir que 
a contaminação permaneça 
reduzida – o boletim da 

Prefeitura Municipal de 
Alcântara de 7 de maio registrou 
quatro casos confirmados no 
município”, diz o documento.
“Ainda assim, qualquer 
ocorrência de possível 
atendimento inadequado 
será apurada com abertura 
de processo administrativo”, 
completa.
“QUARENTENA 
SOLIDÁRIA”
O Centro de Comunicação 
Social da Aeronáutica também 
destaca a campanha que o 
Centro de Lançamento de 
Alcântara vem realizado no 
município, no sentido de ajudar 
a população no enfretamento da 
Covid-19.
“Em apoio à população local 
e, como parte das ações 
de enfrentamento ao novo 
coronavirus, o CLA promove a 
campanha ‘Quarentena Solidária 
– Todos contra o Covid-19’, 
cujo objetivo é arrecadar cestas 
básicas para serem distribuídas 
nas comunidades carentes da 
região”, diz.
“Assim, o Centro de 
Lançamento de Alcântara 
mantém um compromisso 
histórico com o bem-estar da 
comunidade local e intensifica o 
emprego de seus esforços neste 
momento de enfrentamento ao 
novo coronavírus”, conclui a 
nota

Aeronáutica garante estar adotando todas as medidas preventivas, a fim de reduzir os riscos de 
contaminação pelo novo coronavírus

DIVULGAÇÃO

Os hospitais da rede pública 
estadual do Maranhão 
ultrapassaram a marca de mil 
leitos exclusivos para pacientes 
com coronavírus. Em março, 
eram pouco mais de 200. Agora, 
são 1.015, quase cinco vezes 
mais. 
Os leitos estão espalhados por 
diversas regiões. Como a maioria 
dos casos confirmados está na 
Ilha de São Luís, é esta região 
que concentra a maior parte dos 
leitos: 672. 
A abertura de leitos é 
fundamental para o combate à 
doença, porque o número de 
casos ainda é crescente. Na Ilha, 
por exemplo, 97% dos leitos de 
UTI da rede pública estadual 

estão ocupados. Essa conta não 
inclui a rede municipal e a rede 
privada. 
“Passamos de mil leitos 
exclusivos para coronavírus. 
Começamos a crise com 232. 
Porém, persiste o quadro de 
crescimento de casos novos, 
em várias regiões”, disse 
o governador Flávio Dino, 
acrescentando que novas medidas 
estão sendo tomadas dia a dia. 
Nessa segunda-feira (11), por 
exemplo, foram abertos na 
capital um ambulatório exclusivo 
para coronavírus (atrás do 
Carlos Macieira) e um hospital 
também dedicado a pacientes 
com Covid-19 (anexo do Nina 
Rodrigues).

Maranhão ultrapassa mil leitos exclusivos 
para coronavírus na rede estadual

Leitos do HCI, localizado às margens da Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, no Bequimão 

DIVULGAÇÃO

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Não é essa discussão que está em jogo”
Ministro Nelson Teich (Saúde) se recusa a polarizar as medidas de 
combate ao coronavírus entre “isolar ou flexibilizar”

PODER SEM PUDOR

Visitando Washington, em 1991, o ex-
deputado baiano Benito Gama se deparou 
no Museu de História Natural com um 
genuíno “pele vermelha”, mostrando sua 
dança típica, ao som de tambor, e gritando “uh-uh-uh-uh”, como nos 
filmes do velho oeste. Ele já caminhava para outro setor, quando o índio 
se aproximou e cochichou, em perfeito português: “Não vá embora 
sem falar comigo...” Era um cearense que viveu na Bahia. Trabalhava 
em Washington como motorista do embaixador da Argentina e, à noite, 
fazia bico de índio”.

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

Interferências diárias
O STF tem anulado decisões de 
Bolsonaro quase diariamente, e 
a decisão de substituir o diretor 
da PF resultou em rumoroso 
inquérito.
Atendendo a 
oposição
A decisão de Moraes atende 
a pedido do PDT, partido de 
oposição que também tenta 
emplacar o impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro.
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.
Moro desmentido
Consternados com o teor do 
depoimento do ex-diretor da PF, 
canais de notícias de TV fechada 
não conseguiam concatenar o fato 
mais relevante do dia: Maurício 
Valeixo desmentiu o ex-chefe 
Sérgio Moro.

Conta outra
O governador Flávio Dino pregou 
“moderação”, em entrevista à 
Rádio Bandeirantes. Suas atitudes 
no Maranhão e o caráter stalinista 
do seu partido (PCdoB) não 
recomendam acreditar em sua 
sinceridade.
No mundo de Marte
No Congresso, costuma-se dizer 
que o astronauta adorador de 
holofotes Marcos Pontes(Ciência, 
Tecnologia e etc) “está na 
Lua”. Mas não são poucos os 
parlamentares que discordam. 
Acham que está em Marte.
Lero-lero não basta
Preocupa tanto o fracasso do 
governo de São Paulo, que 
não consegue barrar o avanço 
do coronavírus,que até o Papa 
Francisco ligou ao arcebispo 
para tentar entender a tragédia. 
Enquanto o governador do 
epicentro hesita, o lockdown já 
começou em diversas localidades.

Aposta na queda de Bolsonaro 
vira pó na PF
Após seis horas de depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Federal, 
foi reduzida a pó a aposta de parte do Congresso e de parte da imprensa 
brasileira na queda do atual governo. Em depoimento, o delegado Maurício 
Valeixo desmentiu o ex-ministro Sérgio Moro ao garantir que “em nenhum 
momento” houve interferência ou tentativas de interferência do presidente 
Jair Bolsonaro na corporação que dirigiu até abril.

País se divide sobre STF barrar posse na PF
Levantamento nacional do instituto Paraná Pesquisa mostra que 46,5% 
dos entrevistados acham acertada a decisão do ministro Alexandre de 
Moraes de impedir a posse do delegado Alexandre Ramagem como 
diretor-geral da Polícia Federal, contra 43,6%, que avaliam como errada 
a intromissão em assunto da exclusiva competência do Poder Executivo. 
Em razão da margem de erro, considera-se o resultado empate técnico. Dos 
entrevistados, 9,7% não quiseram opinar ou ignoram o assunto.

Que vergonha
A UBES aproveitou o escondidinho da quarentena para fazer nova 
eleição indireta, virtual, para “presidente provisória” da entidade. Como 
estava combinado, o PCdoB continuará aparelhando a entidade.
Coletiva esquecida
A entrevista coletiva – que já não merece transmissão ao vivo na TV, 
como nos tempos de Luiz Mandetta – revelou que o Ministério da Saúde 
já distribuiu 83 milhões de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).
Zeraram os crimes?
A Guarda Civil de Contagem (MG) acabou uma festa de 40 pessoas, no 
fim de semana. Organizadores foram avisados e mudaram o local. Os 
crimes na violenta área metropolitana de BH devem ter sido zerados.
Custo da pandemia
Após quase dois meses de fechamento, os shoppings somam prejuízo de 
R$27bilhões. Para o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, a situação é 
grave e o setor não sobrevive “a mais um mês de fechamento de lojas”.
Pensando bem...
...o novato Sérgio Moro se deu mal porque não sabia que, em política, 
quase sempre é preciso combinar com os russos.



S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  T E R Ç A - F E I R A  |  1 2  D E  M A I O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

9Cidade
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

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

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de Licitação 
– CSLIC, torna público aos interessados que RESOLVE SUSPENDER o Pregão Eletrônico nº 010/2020 – 
SEAP, cujo objeto trata da aquisição de bebedouros industriais e de bebedouros de garrafões, que seria 
realizada na data de 22 de maio de 2020 às 09h, pelo sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Informamos que será remarcada uma nova data a ser posteriormente publicada, obedecendo aos princípios 
constitucionais e administrativos.
Quaisquer informações podem ser obtidas através dos e-mails: cslic@seap.ma.gov.br ou 
cslicseap@gmail.com.

São Luís, 08 de maio de 2020
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020 – CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 23861/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender a 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coroatá - MA, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude  do disposto no 
Decreto Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e restritivas a 
seem aplicadas em virtude da COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 
0813507-41.2020.8.10.0001, que vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro do 
Calhau – São Luís – MA.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, 
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 024/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.233/2020-EMSERH

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender a 
demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Imperatriz - MA, administrado pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, em virtude  do disposto no 
Decreto Estadual n° 35784/2020 que determinou o Lockdown na Ilha do Maranhão (São Luís, São José de 
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), com o estabelecimento de medidas preventivas e restritivas a serem 
aplicadas em virtude da COVID-19 e à vista de decisão judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e 
Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-41.2020.8.10.0001, que 
vigorarão até 14 de maio de 2020.
Local de Realização: Sede da EMSERH, localizada na Avenida Borborema, Qd-16 , n° 25, Bairro do Calhau 
– São Luís – MA.
Edital e demais informações disponíveis em www.emserh.ma.gov.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro 
do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos e-mails 
csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rocha@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 08 de maio de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha

Agente de Licitação da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 025/2020-CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.120/2020-EMSERH

LUCIENE VIEIRA

Nessa segunda-feira (11), passou 
a valer o rodízio de veículos na 
região metropolitana de São Luís, 
decretado pelo governador do 
Maranhão, Flávio Dino. Essa é 
mais uma estratégia adotada em 
Paço do Lumiar, Raposa, São 
José de Ribamar e na capital 
maranhense, a fim de evitar 
a circulação desnecessária de 
veículos. O número circulante de 
automóveis e pessoas por essas 
cidades estava comprometendo 
o já quase colapsado sistema 
de saúde. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI exclusivos da 
rede estadual para o tratamento 
da Covid-19 em São Luís é de 
97,81%, de acordo o último 
boletim da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES). 
A medida provisória nº 313, 
estabelecendo o rodízio 
extraordinário foi publicado na 
sexta-feira (8), no Diário Oficial 
do Estado, e divide a circulação 
dos veículos em dois grupos: 
placas com dígitos finais ímpares 
estarão autorizados a circular nos 
dias 11 e 13, ou seja, segunda-feira 
e amanhã. E, com dígitos finais 
pares (ou zero), hoje (12) e quinta-
feira (14). Atualmente, o rodízio 
tira de circulação dois finais de 
placas por dia. Com a medida, os 
governos estadual e municipais 
pretendem incentivar as pessoas a 
ficarem em casa.
Ontem, foi o sétimo dia do 
lockdown e o primeiro do rodízio 
de veículos. Devido às barreiras 
de fiscalizações, quando nelas 
a maioria dos motoristas teve 
que parar e mostrar aos agentes 
o documento que declara o 
motivo que os levou às ruas, 
houve pequenos e inevitáveis 
engarrafamentos, nas avenidas dos 
Portugueses e Professor Carlos 
Cunha. Nestes locais, a equipe 
de reportagem do Jornal Pequeno 
observou que havia carros com 
final de placa par. 
A medida provisória define que 
serão excluídos da restrição 
imposta pelo rodízio de placas 
ambulâncias, mototáxis, táxis 
e veículos vinculados a serviço 
de transporte acionados por 
aplicativos. Também estão 
liberados a rodar, independente 
de a placa finalizar com números 
impas ou pares, carros de 
empresas de serviços essenciais. 
À imprensa, a diretora geral 
do Departamento Estadual de 
Trânsito do Maranhão (Detran-
MA), Larissa Abdalla Britto, 
informou que existem várias 
barreiras instaladas pela Grande 
Ilha, com agentes de trânsito dos 
municípios e policiais da Polícia 
Militar, para fiscalizarem as 
placas. 
“O motorista que estiver 
circulando por São Luís, Paço 
do Lumiar, Raposa e São José 
de Ribamar com placa distinta 
à permitida no respectivo dia da 
abordagem, corre o risco de ser 
notificado. Também é importante 
dizer que continuam mantidas 

todas as outras regras anteriores 
ao rodízio de placas, como a regra 
de apresentar a declaração para 
sair de casa”, informou Larissa 
Abdalla.
Já a Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte (SMTT), por 
meio de nota, informou à imprensa 
que “em razão das exceções, ou 
seja, do serviço essencial, não 
estão sendo utilizados radares 
eletrônicos para fiscalização do 
rodízio de carros em São Luís. 
A fiscalização do cumprimento 
da medida se dará nas barreiras 
de trânsito distribuídas em 
toda a capital. Ainda de acordo 
com a SMTT, “os radares 
eletrônicos seguem fiscalizando o 
cumprimento regular das normas 
de trânsito”. 
APLICAÇÃO DE MULTAS
Em entrevista à imprensa, o 
coronel Pedro Ribeiro, que 
é o comandante-geral da 
Polícia Militar do Maranhão 
(PMMA), informou que ontem 
foram aplicadas multas aos 
motoristas, que não respeitaram 
as determinações do decreto do 
lockdown e da medida provisória. 
Mesmo assim, Pedro Ribeiro 
chamou de satisfatório os 
resultados parciais da quarentena, 
do lockdown, e agora do rodízio 
de placas.
Nos casos de descumprimento das 
regras restritivas à circulação de 
veículos automotores nas rodovias 
estaduais e nas vias públicas 
localizadas no território de São 
Luís, Raposa, Paço do Lumiar e 
São José de Ribamar, previstas na 
Medida Provisória, as autoridades 
competentes devem apurar a 
prática da infração de trânsito 
prevista no artigo 187 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), e da 
infração administrativa prevista 
no inciso VIII do artigo 10 da Lei 
Federal  nº 6.437, de 20 de agosto 
de 1977. 
Na Avenida dos Portugueses, 
a barreira de fiscalização, 
implantada há uma semana, 
permanece. Por volta das 9h30 de 

ontem, neste local havia carros 
parados, mas não numa quantidade 
expressiva ou que pudesse causar 
transtornos. Também havia 
tranquilidade na barreira de 
fiscalização instalada na Avenida 
Professor Carlos Cunha, próximo 
à Ponte Bandeira Tribuzi. Nestes 
dois lugares, os agentes de trânsito 
solicitavam as declarações, e, 
aos carros de números pares, 
questionavam se eram veículos de 
empresas com serviços essenciais, 
ou cadastrados em aplicativos para 
o transporte de passageiros. 
MOVIMENTAÇÃO NA 
BEIRA-MAR 
Na Avenida Beira-Mar, pouco 
movimento na manhã de ontem. 
No Terminal de Integração da 
Praia Grande, poucos ônibus e 
passageiros. Do lado de fora do 
terminal, poucas pessoas nas 
paradas dos coletivos, e todas 
utilizando máscaras. “Vim ao 
banco Santander, instalado 
próximo à Praça João Lisboa, 
renegociar uma dívida. Estou com 
o meu restaurante fechado desde 
o dia 21 de março. Então, como 
as contas não deixaram de chegar, 
estou fazendo o que posso para 
honrá-las”, informou Gina Serra 
Lima, que mora na Vila Embratel, 

e que teve de pegar um ônibus, 
pois a placa do carro dela seria de 
número par.
CAIXA ECONÔMICA

Já na agência da Caixa Econômica 
instalada na Rua do Sol, por volta 
das 10h18 nenhuma fila, cenário 
bem diferente se comparado aos 
dias anteriores, neste mesmo 
horário. De acordo com a oficial 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Maranhão (CBMMA), a cadete 
Caroline Lopes, sete bombeiros 
civis são coordenados por ela 
no local. “A minha equipe é 
responsável por manter a ordem, 
e por organizar as pessoas na fila. 
Ainda várias pessoas procuram 
esta agência nas primeiras horas 
do dia, mas o atendimento da 
Caixa está otimizado e no meio da 
manhã, a maioria dos clientes do 
banco já foi atendida e já retornou 
para casa. No mais, estamos 
coibindo a venda de lugares nas 
filas. Aconteceu hoje (ontem), 
de dois homens estarem na fila 
guardando vagas, e as oferecendo 
por média R$ 20”, informou 
Caroline Lopes. 

Menos veículos nas ruas de São Luís 
com o rodízio decretado pelo governo
A nova regra permite que apenas metade dos carros circule pela região 
metropolitana, até esta quinta-feira (14)

 Motoristas de veículos com a placa par, não permitida para circular ontem, precisavam explicar a 
essencialidade de sua saída de casa

Avenida Beira-Mar estava praticamente vazia, na manhã dessa 
segunda-feira (11)

Câmara Municipal 
aprova propostas 
do Dr. Gutemberg
para ajudar empresas
A Câmara Municipal de São Luís 
aprovou dois projetos de Lei do 
vereador Dr. Gutemberg Araújo 
(PSC) em defesa das empresas e 
também para ajudar a manutenção 
dos empregos, durante a pandemia 
do coronavírus. As propostas 
aprovadas em sessão remota por 
videoconferência seguem para a 
sanção do poder executivo.
A primeira proposta, o projeto 
de Lei nº 054/20, autoriza a 
Prefeitura de São Luís a suspender 
temporariamente a cobrança 
do Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN) 
durante a vigência do Decreto 
nº 54.936, de março de 2020, ou 
outro instrumento legal que venha 
a substituí-lo, ou ainda, venha 
prorrogar os seus efeitos.
O vereador Dr. Gutemberg destaca 
que a proposta aprovada minimiza 
os efeitos causados na economia 
pelas medidas de isolamento 

social, essenciais no combate ao 
coronavírus. 
“Dessa forma, preservamos a 
saúde financeira das empresas e 
ajudamos a proteger os empregos”, 
analisa o parlamentar. 
Já o projeto de Lei  de nº 052/20 
autoriza o Executivo Municipal 
a prorrogar o prazo de validade 
das certidões negativas de débito 
durante o período da pandemia. 
Essas certidões são indispensáveis 
para os empresários, pois atestam 
que os mesmos não possuem 
débitos com a fazenda pública 
municipal. As certidões são 
exigidas sobretudo na contratação 
com o poder público. 
“Com a prorrogação, os 
empresários não necessitarão 
efetuar nova requisição do 
documento fiscal nesse período. 
E terão mais tempo para sanar 
possíveis problemas fiscais”, 
explicou Dr. Gutemberg.

Vereador Dr. Gutemberg tem aprovado importantes projetos, durante 
o período de pandemia

FOTOS: GILSON FERREIRA

DIVULGAÇÃO
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Política, Cultura, Esporte e Variedades

Teleatendimento sobre 
COVID-19
O Serviço de Teleatendimento do 
Hospital Universitário da UFMA 
(HU-UFMA), em parceira da 
Universidade Federal do Maranhão 
e da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus), já ultrapassa a marca 
de mais de 700 atendimentos, e 
desses somente 55 pessoas foram 
encaminhadas para as UPAs, o que 
representa um desafogamento dos 
serviços de saúde de mais de 600 
pessoas e o grande êxito do novo 
serviço.
Disponível para a população 
desde o dia 29 de abril, o 
Teleatendimento tem o objetivo 
de levar orientações seguras para 
a população sobre os sintomas da 
Covid-19, bem como informações 
atualizadas sobre o cenário da 
Saúde Pública na capital de São 
Luís, sem que o usuário necessite 
sair de casa.
64 jornalistas mortos 
por covid-19
Um levantamento feito pela 
Press Emblem Campaign (PEC), 
organização focada em liberdade 
de imprensa e segurança para 
jornalistas, com sede em Genebra, 
rastreou 64 mortes de jornalistas 
relacionadas à covid-19.
Realizado entre 1 de março e até o 
último 5 de maio, o levantamento 
foi feito com base em pesquisas 
online e relatórios de sindicatos de 
jornalistas e empresas de mídia em 
24 países.
O país com mais casos de 
mortes de jornalistas, o Equador 
contabilizou 9 mortes até o dia 3 
de maio. Já a Fundamedios, uma 
ONG de liberdade de imprensa 
na América Latina, alerta que 
foram 12 mortes de profissionais 
de imprensa apenas na cidade 
de Guayaquil.O levantamento 
registrou ainda oito mortes de 
repórteres nos EUA, quatro no 
Brasil e três no Reino Unido e na 
Espanha.
Rede Globo ameaçada 
de perder concessão
Mais de uma vez, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que, se depender 
dele, a Rede Globo perderá suas 
concessões e sairá do ar. Essa 
decisão não depende somente dele, 
mas, caso tivesse êxito, não seria 
o primeiro caso de uma emissora 
tirada do ar pelo governo. Durante 
a Ditadura Militar (1964-1985), 
isso ocorreu com redes importantes 
no país.
A primeira emissora que perdeu 
sua concessão foi a TV Excelsior, 
em 1970. Inaugurada em 1960 pela 
família Simonsen, revolucionou a 
televisão na época, implantando 
diversos conceitos que estão em 
uso até os dias de hoje, como as 
grades horizontal e vertical, o uso 
de jingles e vinhetas, entre outros 

artifícios para segurar a audiência.
A concessão da Globo vence 
somente em 5 de outubro de 
2022. Caso decidisse não renovar, 
Bolsonaro ainda dependeria da 
aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional, 
em votação nominal. Antes desse 
prazo, uma eventual cassação teria 
que ser julgada na Justiça Federal, 
com possibilidade de recursos até o 
Supremo Tribunal Federal (STF).
(Com informações de Thell de 
Castro – Notícias da TV )

Brasil cai no ranking de 
liberdade de imprensa
As ameaças, os discursos de ódio 
e o desprezo contra jornalistas 
dispensados pelo presidente Jair 
Bolsonaro e seus apoiadores 
fizeram o Brasil cair duas posições 
no ranking anual de liberdade de 
imprensa da ONG Repórteres sem 
Fronteiras (RSF).
O Brasil passou a ocupar a 
posição 107 na lista de 180 países 
analisados. Essa é a segunda 
queda consecutiva: devido ao 
clima anti-imprensa das eleições 
de 2018 e ao assassinato de quatro 
jornalistas, no ano passado, o país 
caiu três posição no ranking. O 
relatório de 2020 ainda não leva 
em conta o impacto da epidemia 
de coronavírus sobre a prática 
jornalística.
A RSF ressalta ainda a 
concentração da mídia no Brasil, 
que pertence a um pequeno 
grupo de grandes famílias, com 
frequência, próximas da classe 
política. Segundo o relatório, o 
sigilo das fontes é com frequência 
questionada e muitos jornalistas 
investigativos são alvo de 
processos judiciais abusivos.
Audiência de rádio 
aumenta
Com o maior número de pessoas 
em casa por causa do isolamento 
adotado no combate ao novo 
coronavírus, a audiência de rádio 
vem aumentando e supera até os 
serviços de streaming de música 
em diversos países.
A tendência é apontada por estudos 
divulgados pelos principais grupos 
de comunicação do mundo. 
No Reino Unido, a busca por 
informação qualificada fez com 
que as emissoras de rádio da 
BBC, por exemplo, registrassem 
um aumento de 18%. Na Global, 
responsável pela Capital FM e 
emissora de TV LBC, a audiência 
de rádio online cresceu 15%.
Já nos Estados Unidos, os dados 
de duas empresas de análise de 
audiência mostram que o uso 
de aplicativos via streaming de 
música, como o Spotify, registrou 
uma retração de 8%. Na revista 
Rolling Stone, os fluxos caíram 
7,8%, segundo dados da Alpha 
Data.

Nova direção nacional  do IPHAN
A diretora do Departamento de Desenvolvimento Produtivo da Secretaria 
Nacional de Integração Interinstitucional do Ministério do Turismo, 
Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, é a nova presidente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A nomeação foi 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta Segunda-feira (11) em 
portaria assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.
O cargo estava vago desde a passagem relâmpago da arquiteta Luciana 
Rocha Feres, em 2019. Sua nomeação foi feita em 11 de dezembro 
e cancelada no dia seguinte pelo então secretário especial da Cultura 
Roberto Alvim. Até aquele momento, e desde 2016, o órgão era chefiado 
por Kátia Bogéa, também dispensada por Roberto Alvim.

Buriticupu
Após pedido do MP, Município edita decreto 
que restringe funcionamento do comércio
Após pedidos de providências 
pelo Ministério Público do 
Maranhão para a tomada de 
ações mais efetivas de combate 
à Covid-19, a Prefeitura de 
Buriticupu editou, na última 
sexta-feira (8), um decreto, de 
nº 21/2020, com medidas mais 
restritivas para o funcionamento 
do comércio na cidade.
Em vigor desde sábado 
(9), o documento 
determina o fechamento 
dos estabelecimentos não 
essenciais na cidade e fixa o 
horário de funcionamento para 
supermercados e similares das 
8h às 14h.
As medidas foram adotadas 
com o objetivo de prevenir 
a proliferação do novo 
coronavírus na cidade, devido ao 
crescimento acentuado de casos 
confirmados. De acordo com o 
último Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, no dia 8, 
Buriticupu registrava 41 casos 
confirmados de Covid-19, com 
um óbito.
Em duas reuniões por 

vídeoconferência na semana 
passada, os promotores de 
justiça Gabriele Gadelha 
Barboza de Almeida e 
José Frazão Sá Menezes 
questionaram do prefeito 
de Buriticupu, José Gomes 
Rodrigues, que medidas 
estavam sendo tomadas 
pelo Município diante do 
agravamento do problema. Os 
membros do Ministério Público 
argumentaram que, se o Poder 
Executivo não tomasse as 
providências devidas, poderá, 
mais tarde, ser responsabilizado.
“É preciso partir para a 
imposição de medidas mais 
duras, como a cassação de 
alvarás dos estabelecimentos 
comerciais que estejam na 
contramão das novas regras, 
inclusive os que estejam 
praticando o aumento abusivo 
dos preços dos artigos 
alimentícios”, defendeu o 
promotor José Frazão Menezes.
Gabriele Gadelha chamou a 
atenção para a importância 
da utilização de sanções 
administrativas, notadamente 

em razão do caráter pedagógico 
das medidas. “Caso o Município 
não exerça seu poder de 
polícia, posteriormente será 
responsabilizado”, acrescentou.
Os promotores de justiça 
recomendaram ao Município 
dar ampla publicidade nos 
seus canais oficiais sobre os 
dados relativos aos gastos na 
compra de bens e/ou serviços, 
bem como sobre as ações 
propriamente ditas de combate 
à proliferação do coronavírus. 
“A publicização ajudará na 
conscientização, já que todas 
as medidas de combate ao 
vírus serão impopulares, mas 
precisam ser implantadas sob 
pena da situação se agravar”, 
ponderaram.
O prefeito José Gomes garantiu 
que vai realizar a divulgação de 
todos os atos. 
EPIS
Também foi discutida nas 
reuniões a questão das 
denúncias que chegam ao 
Ministério Público acerca da 
falta dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) para 
os profissionais de saúde. O 
prefeito afirma que o Município 
recebeu uma doação da Empresa 
Vale S.A e assegurou que não 
faltarão mais EPIs no município. 
Acrescentou que já teria se 
reunido com os diretores de 
hospitais e chamou a atenção de 
todos para evitar essas falhas.
Gabriele Gadelha reforçou a 
necessidade da distribuição 
igualitária de EPIs não só 
entre profissionais da saúde, 
mas também entre os demais 
servidores dos estabelecimentos 
de saúde, como recepcionistas, 
vigias e maqueiros.
Outro item abordado foi a 
quantidade de leitos exclusivos 
nos hospitais de Buriticupu 
para o tratamento dos pacientes 
infectados. A Prefeitura se 
comprometeu a enviar os dados 
atualizados ao Ministério 
Público, uma vez que, na própria 
reunião e em ofícios enviados 
à Promotoria de Buriticupu, 
havia um desencontro nas 
informações.

Buscando sempre melhorias 
aos maranhenses, o ogverno do 
Maranhão, por meio da Secretaria 
de Estado da Infraestrutura 
(Sinfra), tem mantido frentes de 
trabalho nas rodovias estaduais 
para garantir a chegada de insumos 
e alimentos em todas as regiões do 
estado. 
Na MA- 339, entre a cidade de 
Anajatuba e o povoado Colombo, 
no entroncamento da BR-135, 
as equipes de manutenção estão 
realizando serviços de tapa buraco 
como forma de melhorar e facilitar 
a chegada de materiais essenciais, 
inclusive aos povoados do estado. 
Além disso, as vias estaduais têm 
servido de rota alternativa aos 
caminhoneiros, por isso, sempre 
estão passando por melhorias e 
serviços de restauração. 
O secretário de Estado da 

Infraestrutura, Clayton Noleto, 
reforçou a importância da 
continuidade desses serviços para o 
abastecimento municipal. “Comida 
e medicamentos fazem parte das 
necessidades básicas de todos no 
dia a dia. Nosso trabalho é garantir 
que isso chegue à disposição de 
todos os maranhenses através das 
manutenções de estradas”, disse. 
As equipes de manutenção e de 
serviços emergenciais da Sinfra 
estão trabalhando com todas as 
precauções em relação à Covid-19. 
Os trabalhadores estão indo a 
campo com os equipamentos 
de proteção individual (EPIs) e 
sempre mantendo o cuidado de 
trabalhar com o distanciamento 
básico. O Maranhão segue 
cumprindo quarentena e a capital 
permanece em lockdown até o dia 
14 de maio.

Em Anajatuba, MA-339 recebe melhorias 
para a chegada de insumos aos povoados

Manutenção da rodovia auxilia chegada de insumos aos povoados

DIVULGAÇÃO

Olinda Nova

Presidente da Câmara e empresário são 
denunciados por fraude em licitação
O Ministério Público do Maranhão ofereceu 
Denúncia, em 30 de abril, contra o atual 
presidente da Câmara de Vereadores de 
Olinda Nova do Maranhão, Roberval Costa 
Amaral, e o empresário Marcos Silva Neres 
dos Santos (empresa MSN dos Santos 
EPP), por irregularidades em procedimento 
licitatório realizado pelo Legislativo 
municipal.
Assinou a manifestação o promotor de 
justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, da 
Comarca de Olinda Nova do Maranhão.
Consta na Denúncia que os envolvidos 
fraudaram a licitação, na modalidade pregão 
presencial, que foi realizada no dia 6 de 
junho de 2017, e que tinha como objetivo 
a contratação de empresa de fornecimento 
de materiais de limpeza e expediente para 
a Câmara Municipal de Olinda Nova do 

Maranhão.
O certame foi concluído com a contratação 
da empresa MSN dos Santos EPP, de 
propriedade de Marcos Silva Neres dos 
Santos, mas o MPMA constatou que o 
procedimento foi repleto de irregularidades, 
com ajustes e combinações, que anularam o 
caráter competitivo da licitação, com o intuito 
de obter vantagens decorrente do serviço 
licitado.
De acordo com o promotor de justiça, o 
vereador e o empresário praticaram atos 
que atentaram contra os princípios da 
administração pública.
Durante a investigação, a assessoria técnica 
da Procuradoria Geral de Justiça apurou 14 
ilegalidades, entre as quais ausência do ato 
de designação do pregoeiro e da equipe de 
apoio; ausência de comprovação da existência 

de recursos orçamentários; inexistência 
da justificativa para a contratação emitida 
pela autoridade competente; irregularidades 
quanto à pesquisa de preço no mercado 
para fundamentação do orçamento base da 
licitação; e falta de assinatura do termo de 
referência.
Outras irregularidades foram ausência 
do comprovante de aprovação do termo 
de referência; publicidade do certame 
insuficiente; ausência do comprovante de 
inscrição no CNPJ; certidão negativa de 
débitos trabalhistas emitida em data posterior 
à sessão da licitação e à assinatura do 
contrato; balanço patrimonial incompleto; 
atestados de capacidade técnica que não 
demonstram claramente se a licitante detinha 
as qualificações para a execução do objeto da 
licitação etc.
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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

Bolsonaro inclui salão, barbearia e
academia como ‘atividades essenciais’
O presidente Jair Bolsonaro 
incluiu, nesta segunda-feira 
(11), as atividades de salões de 
beleza, barbearias e academias 
de esportes na lista de “serviços 
essenciais”. Isso significa que, no 
entendimento do governo federal, 
as atividades podem ser mantidas 
mesmo durante a pandemia do 
coronavírus.
O decreto foi publicado em uma 
edição extra do “Diário Oficial da 
União” no fim da tarde. Com essa 
inclusão, o número de atividades 
consideradas essenciais chegou 
a 57.
Liberação não é automática - 
Ainda que o governo federal 
estabeleça quais atividades podem 
continuar em meio à pandemia, 
por decisão do Supremo, os 

estados e municípios têm o poder 
de estabelecer políticas de saúde, 
inclusive questões de quarentena 
e a classificação dos serviços 
essenciais.
Ou seja, na prática, os decretos 
presidenciais não são uma 
liberação automática para o 
funcionamento de serviços e 
atividades.
No último dia 29, ao incluir outros 
14 setores na lista de serviços 
essenciais, o governo federal 
afirmou no decreto que a lista 
“não afasta a competência ou a 
tomada de providências normativas 
e administrativas pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas 
competências e de seus respectivos 
territórios”.

Senado define proposições de 
enfrentamento ao coronavírus que serão 
votadas até o fim do mês

GIL MARANHÃO

O Senado já tem definidas as proposições de enfretamento ao coronavírus 
que serão votadas a partir desta terça-feira (12) até o final do mês. Ao todo, 
são 18 matérias, entre Projetos de Lei (PL) das duas Casas, Projeto do 
Congresso Nacional (PLN) e Medidas Provisórias.
O Plenário da Casa, por exemplo, votará em sessão remota nesta terça-feira 
três matérias para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. O primeiro 
deles é o Projeto de Lei 675/2020, que proíbe a inscrição de consumidores 
inadimplentes em cadastros negativos como o Serasa e o SPC durante o 
estado de calamidade.
O projeto é de autoria dos deputados Denis Bezerra (PSB-CE) e Vilson 
da Fetaemg (PSB-MG). Segundo os autores, a suspensão vale por 90 dias 
e apenas para casos de inadimplência registrados após 20 de março. Eles 
argumentam que o objetivo é garantir que os atingidos pela pandemia 
permaneçam com acesso a crédito.
Outra matéria é o PL 1.166/2020, do senador Alvaro Dias (Podemos-PR). 
O texto limita a 20% os juros cobrados no cartão de crédito e no cheque 
especial para dívidas contraídas entre março de 2020 e julho de 2021. O 
Banco Central deve regulamentar e fiscalizar a medida.
A terceira proposta na pauta dos senadores é o PL 1.079/2020, de autoria 
do deputado Denis Bezerra (PSB-CE). O texto suspende os pagamentos 
devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 
durante a vigência do estado de calamidade pública.

Demais projetos que serão 
votados até final do maio

TERÇA-FEIRA (12)
PL 675/2020 (Câmara dos 
Deputados) - Proíbe inscrição 
no SERASA e SPC durante a 
pandemia
PL 1166/2020 (Alvaro Dias) - 
Limita juros no cartão de crédito 
e cheque especial
PL 1079/2020 (Câmara 
dos Deputados) - Suspende 
pagamentos do FIES
QUARTA-FEIRA (13) 
Congresso Nacional (PLNs 1, 7 
e 8/2020)
QUINTA-FEIRA (14)
PL 890/2020 (Randolfe 
Rodrigues) - Inclui na cobertura 
dos seguros de vida óbitos 
decorrentes da Covid-19
PL 1409/2020 (Câmara dos 
Deputados) - Determina a 
testagem dos profissionais de 
saúde
PL 1542/2020 (Eduardo 
Braga) - Suspensão de reajuste 
de medicamentos e planos de 
saúde
PL 1886/2020 (Jorginho Mello) - 
Autoriza instituições de ensino a 
antecipar recebíveis

TERÇA-FEIRA (19)
MPV 915/2020 - Gestão e 
alienação dos imóveis da União
PL 2324 (Rogério Carvalho) - 
Dispõe sobre o uso pelo SUS de 
leitos de hospitais privados
QUARTA-FEIRA (20)
PL 1328/2020 (Otto Alencar) - 
Dispõe sobre a suspensão dos 
créditos consignados em folha
PL 911/2020 (Weverton Rocha) 
- Eleva a alíquota da CSLL 
das instituições financeiras, 
seguradoras e capitalização
PL 1543/2020 (Mecias de Jesus) - 
Suspensão de dívidas rurais
QUINTA-FEIRA (21)
PL 1275/2020 (Wellington 
Fagundes) – Trata de Medicina 
veterinária
PL 1545/2020 (Veneziano Vital do 
Rego) - Autoriza as instituições 
de ensino mantidas pela União a 
produzir equipamentos e materiais 
para o combate à pandemia
PL 2388/2020 (Daniella Ribeiro) 
- Uso dos recursos do FUST para 
enfrentamento ao coronavírus
(Com informações da Secretaria 
de Comunicação do Senado)

Auxílio emergencial poderá durar 
mais que três meses, diz secretário
Criado para aliviar a perda de renda 
da população afetada pela crise 
econômica gerada pela covid-19, o 
auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 
1,2 mil para mães solteiras) poderá 
ser mantido após o fim da pandemia. 
A afirmação é do secretário especial 
de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa, que 
participou ontem (11) de transmissão 
ao vivo promovida pelo banco BTG 
Pactual.
Segundo Costa, o governo discute 
se o auxílio emergencial e outras 
medidas de socorro deverão durar os 
três meses inicialmente planejados 
ou se deverão ser desmontadas 
gradualmente, num processo de 
transição para um novo modelo 
econômico. “Não podemos virar a 
chave e desligar tudo de uma hora 

para outra”, disse, referindo-se à 
possibilidade de manutenção do 
benefício no segundo semestre deste 
ano.
Na avaliação do secretário, o auxílio 
emergencial é “extremamente 
liberal”, nos moldes do Imposto de 
Renda negativo, em que pessoas 
abaixo de determinado nível de renda 
recebem pagamentos suplementares 
do governo em vez de pagarem 
impostos.
Caso o benefício permaneça, Costa 
disse que o governo terá de estudar 
uma forma de financiá-lo e de mantê-
lo. Segundo ele, o governo pode 
desmontar o auxílio emergencial 
gradualmente, conforme as medidas 
de recuperação econômica ou as 
reformas estruturais prometidas pelo 
governo antes de a pandemia entrar 
em vigor.

AIDÊ ROCHA

O sequestro de familiares de 
um empresário, na cidade de 
Dom Pedro, no domingo (10), 
terminou com a morte de dois 
suspeitos e um sargento da 
Polícia Militar ferido. 
De acordo com a polícia, os 
homens invadiram a casa do 
empresário conhecido como 
“Carlinhos das Colchas” vestidos 
com fardamento similar ao 
utilizado pela Polícia Federal, e 
levaram a nora e as filhas dele. O 
grupo fugiu em dois veículos e 
foi perseguido pelos policiais. 
Durante a fuga, eles roubaram 
mais um veículo e abandonaram 
os reféns, que não tiveram 
ferimentos e foram socorridos 
pela polícia. 
Ao chegarem à zona rural da 
cidade de Bom Lugar, teve início 
o confronto entre os suspeitos 
e os policiais, que conseguiram 
cercá-los. Na ocasião, morreram 
dois homens identificados apenas 
como Walef e Romeu. Ambos 
seriam da cidade de Timon. Um 
policial foi atingido com um tiro 

na coxa, mas foi socorrido e seu 
estado de saúde é estável. 
Os outros integrantes do grupo 
fugiram para dentro de um 
matagal na região. Os policiais 
continuavam as buscas pelo 
grupo durante toda essa segunda-
feira (11). 
PRISÕES
Foram presas três pessoas, que 
seriam responsáveis por ajudar 
na fuga do grupo após a ação 
criminosa. Segundo a polícia, 
duas mulheres e um homem, 
identificado como Adrian da 
Silva Sousa, que é morador de 
Teresina, no estado do Piauí, 
foram capturados na cidade de 
Bom Lugar. 
O trio foi localizado quando 
andava em uma estrada vicinal 
após o carro em que eles estavam 
ficar atolado, na madrugada de 
ontem (11). 
Em depoimento, o homem 
confessou que eles foram 
acionados para resgatar parte do 
grupo, tendo inclusive recebido 
a localização dos mesmos por 
meio de mensagem do celular. 

Sequestro termina com dois suspeitos 
Mortos e um policial ferido em Dom Pedro

Sequestradores trocaram tiros com os policiais, dois foram baleados 
no confronto e não resistiram

A capital maranhense registrou, 
nesse fim de semana, dois 
homicídios por arma de fogo. Os 
crimes ocorreram na Vila São 
Sebastião e no bairro da Camboa. 
O primeiro caso teve como vítima 
Marcos Roberto Lopes Pereira, de 
31 anos. Segundo as informações, 
ele participava deum campeonato 
de futebol no momento do crime, 
que ocorreu próximo à Reserva 
Floresta, na Vila São Sebastião – 
região do Coroadinho. 

Na ocasião, seis homens saíram de 
dentro do mato e atiraram diversas 
vezes contra Marcos, que estava 
como goleiro de um dos times. 
Ele morreu no local. Após a ação 
criminosa, policiais militares 
ainda fizeram diligências, mas os 
suspeitos não foram localizados. 
Já no domingo (10), na 2ª 
Travessa da Rua Nova, no bairro 
da Camboa, foi morto Carlos 
Augustos Reis Marques Filho, 
de 47 anos. Ele foi encontrado 

já sem vida na cozinha de uma 
residência, após ser alvejado com 
um tiro. Não há informações sobre 
os autores do homicídio nem a 
motivação. 
Ambos os casos serão investigados 
pela Polícia Civil, por meio da 
Superintendência de Homicídio e 
Proteção à Pessoa (SHPP). 
OUTRAS MORTES
Na noite de sábado (9), um 
homem, identificado como 

Marison Robert Pimentel, de 24 
anos, morreu após ter sido atingido 
por um raio na Praia da Guia. A 
vítima era moradora do bairro Vila 
Nova, em São Luís. 
O homem chegou a ser levado à 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), do Itaqui-Bacanga, mas 
não resistiu. 
No Hospital Clementino Moura, 
o Socorrão 2, Daniele Rocha 
Moraes, de 25 anos, morreu, 
também no sábado (9), após ficar 
quatro dias internada. Ela deu 
entrada na unidade de saúde em 
razão de uma lesão corporal grave 
por espancamento.  (AIDÊ ROCHA)

São Luís registra dois homicídios 
por arma de fogo no fim de semana

Um motociclista morreu após ser 
atingido por um carro no bairro 
do Calhau, em São Luís, no fim 
da tarde de domingo (10). De 
acordo com a polícia, o motorista, 
identificado como Airton Silva 
Mendonça, de 34 anos, foi preso 
com sinais de embriaguez.
O acidente ocorreu na Avenida 
dos Holandeses, após Airton, 
que conduzia um carro modelo 
Corolla, perder o controle da 
direção, invadir a rotatória e 
atingir o motoboy Luís Fernando 
Pereira, de 42 anos. 
Segundo as informações, Luís 
Fernando, que era morador do 
bairro do Jaracati, sofreu uma 
fratura exposta na cabeça e morreu 
ainda no local. 
Após colidir com a moto, o carro 
de Airton também bateu em um 
poste. Na ocasião, populares 
tentaram linchar o motorista, que 
foi detido e levado ao Plantão das 
Cajazeiras.
OUTRO MOTOCICLISTA 
MORTO 
Uma colisão entre duas motos, 
também no domingo (10), no 
bairro do Anjo da Guarda, resultou 
em uma morte. A vítima foi Rafael 

Farias Pinheiro, de 28 anos. 
De acordo com informações da 
PM, ele chegou a ser atendido 
peloServiço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), mas 
não resistiu aos ferimentos. 
As circunstâncias do acidente 
não foram informadas, assim 
como o estado de saúde do outro 
motociclista envolvido. (AR)

Motorista embriagado bate em 
moto e mata motociclista em 
São Luís

A Polícia Civil prendeu em 
flagrante, na manhã de ontem 
(11), uma mulher, de 27 anos, 
que transportava cinco quilos de 
maconha quando se deslocava 
em uma van para a cidade de 
Imperatriz. 
De acordo com informações 
policiais, a prisão ocorreu após o 
recebimento de denúncia anônima, 
por meio de aplicativo de 
mensagem. Com a suspeita, dentro 
da van, que saiu do município de 
Santa Inês, a polícia encontrou a 
droga dividida em cinco volumes 
e, ainda, um revólver calibre 32.

Conforme a polícia, a mulher já 
havia sido presa há exatamente 
dois meses. Na ocasião, tentava 
levar oito carregadores e mil 
munições de fuzil calibre 556 
também de Santa Inês. Ela estava 
em liberdade provisória após 
decisão judicial desde o dia 6 de 
abril, e não usava tornozeleira 
eletrônica.
Após os procedimentos, a presa, 
que não teve o nome divulgado, 
foi encaminhada à Unidade 
Prisional de Ressocialização 
Feminina, onde ficará  à 
disposição da justiça. (AR)

Motociclista não resistiu, após 
ser atingido por Corolla, na 
Avenida dos Holandeses

Mulher é presa transportando 
5 kg de maconha em 
Imperatriz

Drogas, arma e dinheiro apreendidos com mulher, que seguia em 
uma van para a cidade de Imperatriz
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Justiça decide hoje se estende lockdown em
São Luís
Publicado em 12 de Maio de 2020 por gilbertoleda

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, deve decidir hoje (12) se
o lockdown decretado na Ilha de São Luís – que vale até o dia 14 de maio – será estendido, ou não.

O magistrado tem uma audiência com representantes do Ministério Público e das prefeituras dos quatro municípios da
Ilha às 10h.

“Vamos fazer esta audiência para avaliar as ações e resultados obtidos até aqui para decidirmos em comum acordo se
haverá prorrogação ou não do lockdown por mais tempo. Será uma audiência de conciliação para que as partes cheguem
a um termo comum para decidir o que será feito”, afirmou Martins, em entrevista a O Imparcial.

Para embasar sua decisão, o juiz solicitou dos representantes do MP em cada municípios informações sobre a ocupação
de leitos e taxas de isolamento social.

“Queremos saber quantos leitos de UTI´s e leitos clínicos estão ocupados e livres na capital; o atual percentual de
isolamento social, entre outros dados que serão fundamentais para nortear a nossa decisão”, completou.

https://gilbertoleda.com.br/2020/05/12/justica-decide-hoje-se-estende-lockdown-em-sao-luis/
https://gilbertoleda.com.br/2020/05/12/justica-decide-hoje-se-estende-lockdown-em-sao-luis/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/
https://gilbertoleda.com.br/2020/04/30/urgente-justica-manda-flavio-dino-decretar-lockdown-em-sao-luis/


Justiça decide sobre manutenção ou não do lockdown
Por Zeca Soares • terça-feira, 12 de Maio de 2020

O juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, participa hoje
(12), às 10 da manhã de uma audiência de conciliação para definir sobre a prorrogação ou não do lockdown nos
quatro municípios da Região Metropolitana de São Luís.

A audiência que acontece às 10h, será por meio de videoconferência terá as participações de representantes do
governo do Maranhão e dos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Limiar e Raposa.

O juiz Douglas Martins determinou que os municípios e o Estado apresentem todas as informações atualizadas
sobre o lockdown no que diz respeito à circulação de pessoas nas quatro cidades nestes 8 dias de bloqueio total.

Durante a audiência será definido se os municípios mantém o lockdown e por quanto tempo ou se acaba mesmo na
quinta-feira (15) como determinado pela Justiça em liminar ou ainda se haverá alteração no tipo de restrição na
circulação de pessoas.

Na semana passada, em entrevista coletiva, o governador Flávio Dino já havia se antecipado e afirmado que
caberia à Justiça decidir sobre a manutenção ou não do lockdown que teve início no dia 5 e vai até 14 de março. O
governador também antecipou o feriado de 28 de junho para 15 de maio (sexta-feira) para manter a diminiução da
circulação de pessoas por mais três dias, incluindo o sábado (16) e o domingo (17), restringindo a saída e entrada
de pessoas pela BR-135 e terminal de ferry-boat.
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