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Lockdown é prorrogado até
domingo na Grande São Luís
Bloqueio total seria encerrado nesta quinta-feira, 14, mas foi prorrogado para domingo, 17, após
reunião envolvendo a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, MPMA, governo e município.
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Norte. Demais área
nublado a encoberto
com possibilidade de
chuvas isoladas.

TÁBUA
DE MARÉS

A reabertura do
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informações. POLÍTICA 3
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Filas de veículos parados em barreira de fiscalização montada pela polícia na Avenida Daniel de La Touche; só podiam circular ontem os de placa com final par
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POLÍTICA

Medidas de segurança ditarão
reabertura das atividades no MA
Apesar do que disse o governador Flávio Dino sobre planejamento para reabrir atividades no próximo dia 21, secretário
estadual de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, garante que governo ainda não discute retomada econômica
Divulgação

JOSÉ LINHARES JR.
Da editoria de Política

O

secretário de Estado de
Indústria, Comércio e
Energia (Seinc), Simplício Araújo, realizou,
ontem, mais uma reunião que
pretende estabelecer critérios sanitários que possibilitem a abertura gradativa de atividades econômicas no Maranhão.
Simplício destacou que as reuniões não significam predisposição à retomada da atividade econômica. A declaração do gestor,
vai de encontro com o que afirmou o governador Flávio Dino,
em entrevista coletiva, que disse
iniciar a reabertura das atividades a partir do dia 21 de maio.
“Não está nos planos do governo promover reabertura neste
momento e essas reuniões não
tratam disso. O que estamos fazendo é planejamento de protocolos que garantam a segurança
das pessoas quando a pandemia
for enfraquecida e o momento se
mostrar amistoso a uma abertura
gradativa”, explicou.
A O Estado, o secretário disse
que tem trabalhado desde abril
no planejamento das medidas sanitárias pós-pandemia.
Na manhã de ontem, por
exemplo, foram ouvidos mais de
60 representantes do setor hoteleiro. Antes disso, Simplício relatou já ter tido conversas com representantes de setores como
educação, construção civil, agricultura, indústria e comércio.
Reabertura
Segundo Simplício, apesar de
priorizar a saúde, o governo estadual está voltado para as questões econômicas. “O artigo 10 do
decreto que instaurou o lockdown criou um mecanismo que
visa analisar as possibilidades de
reabertura das atividades econô-

simples. Deixamos claro à categoria que sem segurança não há
como pensar em reabertura. Posteriormente a isso, deixamos a
cargo do setor formular suas
ações. O governo não interfere e
nem exige, apenas avalia”, explicou.
O governador Flávio Dino, segundo Simplício, exigiu que todas
as medidas de reabertura sejam
apresentadas a ele a partir de
hoje. “A exigência do governador
é apenas segurança da população e preservação da vida. Garantidos estes aspectos, ele diz
que inicia sua tomada de decisão”, afirmou.

SIMPLÍCIO ARAÚJO

Secretário estadual de Indústria

Empresários apresentam
medidas para reabertura

Simplício Araújo, apesar da declaração do governador, diz que reabertura de comércio não será agora

micas”, relatou.
O artigo do qual Simplício se
refere diz respeito ao decreto
35.7849, de 3 de maio de 2020. A
peça dispõe sobre a formação de
um conjunto envolvendo Casa
Civil, a Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Energia e
a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) que irá ser responsável “por estimular o
engajamento da sociedade civil
no encaminhamento de sugestões para a formulação das regras
de contenção e disseminação do

Secretário vem se
reunindo com
empresários
Empresários devem
apresentar medidas
de segurança

do Coronavirus vigorarão a partir de 21 de maio de 2020, incluindo protocolos para retomada de atividades econômicas”.
Processo
O secretário afirmou que o processo consiste, em um primeiro
momento, na apresentação de
medidas de proteção à população pelo próprio setor. Esses protocolos são analisados pela Seinc
e, caso sejam considerados efetivos, partem para a avaliação da
Casa Civil e SEDIHPOP.
“A nossa abordagem é muito

Bolsonaro ignora STF e
critica governadores que
não cumprirão decreto

O secretário Simplício Araújo
disse ainda que muitos dos setores já consultados apresentaram medidas quase que imediatamente.
“Como deixamos claro que
esse momento iria chagar, muitos deles buscaram medidas
que já estão sendo tomadas em
outros países e que seguem os
padrões estipulados pela Organização Mundial de Saúde
(OMS)”, falou.
Segundo Simplício, o empresariado maranhense tem demonstrado prudência em relação
à pandemia.
“São raros os casos de pessoas
que ainda não entenderam a gravidade da situação e tentam forçar. Em algumas situações, inclusive, já se tem a noção de que
é impossível reabrir tão cedo”.
Questionado sobre que atividades seriam essas com maior
dificuldade, Simplício falou

Bolsonaro, contrariar o decreto
presidencial "aflora o autoritarismo". "O afrontar o estado democrático de direito é o pior caminho, aflora o indesejável
autoritarismo no Brasil", disse. E
justificou: "Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a
maioria humildes, que desejam
voltar ao trabalho e levar saúde e
renda à população".
Na semana passada, em visita
ao STF, Bolsonaro avisou que assinaria outros decretos para ampliar o rol de atividades essenciais.
Naquele mesmo dia, ele incluiu a
construção civil e a indústria.
Governadores
O governador Wilson Witzel (PSCRJ), um dos principais alvos de críticas de Bolsonaro, não deve aderir ao decreto. "Estimular
empreendedores a reabrir estabelecimentos é uma irresponsabilidade. Ainda mais se algum
cliente contrair o vírus Bolsonaro
caminha para o precipício e quer
levar com ele todos nós", afirmou
o governador em sua página no
Twitter.
O governador de Alagoas,
Renan Filho (MDB), também via

redes sociais, afirmou que "as atividades de academias, clubes,
centros de ginástica e similares,
além de salões de beleza e barbearias, seguem suspensas em
todo Estado até o dia 20 de maio".
O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) foi na mesma linha:
"reafirmo que aqui no Pará essas
atividades permanecerão fechadas. A decisão é tomada com base
no entendimento do STF".
Já Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, destacou
que a decisão sobre a reabertura
dos estabelecimentos incluídos
na norma é dos prefeitos. "O decreto federal que considera esses
serviços como essenciais não altera a autonomia de gestão dos
municípios", disse Zema.
O governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que o decreto de Bolsonaro
não altera as regras que estão em
curso no Estado. Segundo Leite, o
decreto de ontem do presidente
da República não conflita com o
estadual porque no Rio Grande do
Sul, por exemplo, salões e barbearias já estão funcionando em
algumas localidades, "seguindo
absolutamente todos os estudos

sobre o setor de alimentação e
shoppings.
“Um exemplo são os self-services e os shoppings. Por mais
que sejamos solidários, a saúde
vem em primeiro lugar e essas
são atividades que irão ter que esperar um pouco mais”, disse.
Araújo falou ainda que as a
reabertura das atividades acontecerá “cedo ou tarde” no Maranhão.
“Queremos deixar claro que o
governo não está fazendo nenhum tipo de exigência pensando em si mesmo. Nós estamos
pensando na segurança das pessoas, para os clientes dos setores
em questão. A reabertura, cedo
ou tarde, vai acontecer. E nossa
tarefa, tanto governo quanto sociedade civil e empresariado, é
estarmos preparados para
quando esse momento chegar”,
finalizou o secretário Simplício
Araújo. 

Divulgação/STF

MAIS

Ministro Nelson
Teich não foi
consultado

Presidente disse que governadores que não concordarem com decreto,
que prevê reabertura de salão, barbearia e academias, busquem a Justiça
O presidente Jair Bolsonaro usou
as redes sociais para criticar governadores que já se manifestaram pelo descumprimento do decreto assinado por ele, que incluiu
academias, salões de beleza e barbearias na lista de atividades consideradas essenciais. De acordo
com o Bolsonaro, estabelecimentos desses tipos podem reabrir
mesmo durante medidas de isolamento social vigentes durante a
pandemia de novo coronavírus.
Em uma publicação no Facebook, o presidente citou que "alguns governadores se manifestaram publicamente que não
cumprirão
o
Decreto
n°10.344/2020" e sugeriu que
estes procurassem a Justiça ou o
Congresso. A medida, no entanto,
é contrária à do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiu,
em 15 de abril, a Estados e municípios a autonomia para decidir
sobre a adoção de restrições e
orientações de distanciamento
social.
"Os governadores que não concordam com o decreto podem
ajuizar ações na justiça ou, via
congressista, entrar com Projeto
de Decreto Legislativo", disse. Para

São raros os
casos de pessoas
que ainda não
entenderam a
gravidade e
tentam forçar.
Mas já se tem a
noção de que é
impossível reabrir
tão cedo”

Bolsonaro fez críticas a governadores que se opuseram a decreto

científicos e protocolos sanitários
para a não propagação do vírus,
com as devidas restrições".
O governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), disse que
no Maranhão nada vai mudar
até o próximo dia 20. A declaração do gestor diz respeito ao
planejamento do governo estadual de reabrir de forma gradual as atividades comerciais
no Maranhão. 

No MA, governador
diz que nada muda
até dia 30 de maio

A inclusão de salões de
beleza, barbearias e
academias na lista de
atividades essenciais
surpreendeu o ministro da
saúde, Nelson Teich, que foi
informado sobre o assunto
enquanto concedia
entrevista coletiva.
"O que eu acho hoje é o
seguinte: se você criar um
fluxo que impeça que as
pessoas se contaminem, e se
você criar condições e prérequisitos para que você
não exponha as pessoas ao
risco de contaminação, você
pode trabalhar retorno de
alguma coisa. Agora, tratar
isso como essencial é um
passo inicial, que foi uma
decisão do presidente, que
ele decidiu isso aí. Saiu hoje
isso? A decisão de
atividades essenciais é uma
coisa definida pelo
Ministério da Economia. E o
que eu realmente acredito é
que qualquer decisão que
envolva a definição como
essencial ou não, ela passa
pela tua capacidade de fazer
isso de uma forma que
proteja as pessoas. Só para
deixar claro que isso é uma
decisão do Ministério da
Economia. Não é nossa”,
completou o ministro.

O Estado do Maranhão
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Após denúncia, Josimar
diz que ganhou máscara
do PL “de uma amiga”
Deputado federal disse ainda que foto sua foi montada; o presidente do
TRE, Cleones Cunha, diz que “resposta será rápida” sobre máscaras do PL
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

m dia depois de haver
sido denunciado pelo
procurador regional
eleitoral no Maranhão,
Juraci Guimarães Júnior, por supostos abuso de poder econômico
e político e propaganda eleitoral
antecipada - em virtude do surgimento de máscaras de proteção
com cores, número e logomarca do
Partido Liberal (PL) -, o deputado
federal Josimar de Maranhãozinho,
presidente da sigla no estado,
negou que tenha cometido qualquer irregularidade.
Em nota à imprensa, ele declarou
que a máscara com que aparece nas
redes sociais foi presente “de uma
amiga” e que não tem qualquer responsabilidade pela confecção de outras unidades do material de proteção cujos registros também
viralizaram nas redes. O deputado
acrescentou que, após publicar a
foto, alguns seguidores o procuraram, mas ele não tinha o material
para distribuir.
“Soube que fizeram algumas, por
iniciativa própria, em pequena
quantidade, e não para distribuir a
população”, afirmou.
Ainda de acordo com Maranhãozinho, atribuíram todo o material a ele após a publicação de uma
montagem de fotos em que ele aparecia ao lado de uma caixa com vários exemplares da máscara.

U

Josimar de Maranhãozinho nega confecção e distribuição de máscaras com as cores e número do PL

"Isso [a divulgação da foto dele
de máscara] foi o suficiente para pessoas mal intencionadas fazerem
uma montagem da minha foto individual com uma foto de determinada quantidade de máscaras que
outra pessoa divulgou, como se observa na postagem", destacou.
Repúdio
O caso foi alvo de um duro comentário do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TREMA), desembargador Cleones
Cunha, na abertura dos trabalhos de
mais uma sessão plenária virtual, na
segunda-feira, 11.
Mesmo sem citar o nome do par-

Irregularidade pode
provocar inelegibilidade
Ao apresentar pedidos para que
promotores eleitorais de São Luís,
Barra do Corda, Santa Inês, Nunes
Freire, Timon, Vargem Grande e
São José de Ribamar para que apurem o caso, o procurador regional
eleitoral no Maranhão, Juraci Guimarães Júnior, destaco que, se

confirmada a prática abusiva de
Josimar do Maranhãozinho (PL),
o parlamentar pode até mesmo
ficar inelegível.
De acordo com ofícios encaminhados pelo representante do
MPE, publicações realizadas na
página do deputado e outras em

lamentar, o magistrado repudiou o
fato de que ele teria mandado confeccionar as máscaras de proteção
com o número e a logomarca do
partido.
“É lamentável que um partido
político se aproveite dessa situação
para fazer sua própria propaganda
particular. Ninguém pode, nem
partido, nem pessoa, nem candidato, tentar se aproveitar de uma
situação dessa para fazer promoção pessoal, ou partidária, ou de
candidatura que seja”, disse Cunha,
acrescentando que encaminhou
material ao procurador regional
eleitoral, Juraci Guimarães Júnior,
autor de um despacho determi-

nando a apuração do caso.
Segundo o presidente da Corte
eleitoral maranhense, candidatos
que usam a pandemia para promoção pessoal ou partidária “não eram
dignos de receber o voto de nenhum
eleitor”. Ele prometeu “resposta rápida” da Justiça Eleitoral.
“Fica aqui o meu repúdio e o repúdio de todo esse tribunal para
quem está se aproveitando disso.
Tenha certeza, quem fizer besteira
desse tipo, ações que desrespeitam
a população, desrespeitam o cidadão maranhense, terá uma resposta
rápida, tanto do Ministério Público,
quanto do Tribunal Regional Eleitoral”, completou.

circulação na internet denotam
a confecção e distribuição de
máscaras de proteção com o número “22”, legenda, símbolos e
cores do PL.
Segundo o procurador, “a confecção de máscaras com número
e sigla do partido além de nitidamente configurar propaganda eleitoral antecipada, que inclusive já
estavam sendo apurados por promotores eleitorais em alguns municípios, pode representar, tam-

bém, pela quantidade e forma de
distribuição, abuso de poder econômico e político, cuja sanção é
mais grave e pode levar à inelegibilidade dos envolvidos”.
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) considera que o abuso de
poder econômico ocorre quando
determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a
igualdade da disputa eleitoral e a
legitimidade do processo. 

Vereadores aprovam novas medidas
de combate à Covid-19 em São Luís
Parlamentares aprovaram solicitações de reajuste salarial a servidores da saúde e disponibilização
de medicamentos para pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus
Em sessão extraordinária remota realizada na manhã de ontem, a Câmara Municipal de São Luís aprovou
um conjunto de requerimentos elaborados pelos vereadores com o objetivo de ampliar a prevenção e a
proteção da população da capital
maranhense contra a pandemia do
novo coronavírus.
Dentre as matérias aprovadas,
consta requerimento de autoria do vereador Gutemberg Araújo (PSC), que
solicita ao prefeito Edivaldo Holanda
Júnior (PDT) reajuste salarial aos servidores da saúde municipal, nos mesmos moldes do Projeto de Lei nº
027/2020, que atualmente tramita na
Casa, estabelecendo o reajuste para
servidores do Magistério municipal.

Vereadores querem
medicamentos
na rede de saúde
No mesmo sentido, foi aprovado
requerimento de autoria do vereador
Genival Alves (PRTB), que pede ao
prefeito a concessão de abono especial aos profissionais da saúde e demais servidores que atuam nas ativi-
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o fim da semana passada, em entrevista coletiva, o
governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou a retomada
gradativa de atividades na Ilha de São Luís. Falou de uma
série de reuniões que três membros de seu primeiro escalão
fariam para definir os critérios de reabertura do comércio. Um
desses membros é o secretário estadual de Indústria e Comércio,
Simplício Araújo.
Dino, em momento algum “desdisse” o que declarou na coletiva.
Pelo contrário: reafirmou que no Maranhão “nada mudará até dia
20” ao comentar o decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) de considerar atividade essencial academias, salões e
barbearias.
Mesmo assim, Simplício Araújo – após participar de uma
série de reuniões com empresários – declarou a O Estado que
não há previsões para retomada das atividades comerciais na
Ilha de São Luís.
Segundo ele, o trabalho que
está sendo feito nada mais é do
que a reunião de ‘sugestões’ do Secretário de
empresariado para estabelecer
Indústria, Simplício
medidas para cumprimento
das determinações sanitárias
Araújo, diz que
que garantam barrar a
comércio não será
proliferação do novo
coronavírus.
reaberto agora
Não se sabe ao certo, se o
secretário de Indústria decidiu
falar diferente do chefe devido à repercussão sobre a decisão de
Bolsonaro. Ou se, o governador Flávio Dino acabou se antecipando
demais e já declarando sobre a tal reabertura gradual das
atividades.
O fato é que, pelo calendário dado por Dino, daqui há uma
semana, parte das atividades deverão voltar. Ainda não se sabe
quais serão reabertas. Talvez os salões de beleza e barbearias
estejam incluídos.
O secretário Simplício Araújo não se importou, em nada, com o
fato de Dino manter a barbearia fora da lista de serviços essenciais.
Para participar das reuniões de ontem, o gestor foi sim ao salão
para arrumar os cabelos antes das videoconferências.

Mais lockdown

E enquanto o governo planeja (ou não) a retomada das atividades, o juiz
Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, decidiu ontem aumentar mais o tempo do lockdown na Ilha de São Luís.
O isolamento obrigatório deverá ir até dia 17, domingo. Na primeira decisão, que baseou o decreto de Flávio Dino, o lockdowniria até amanhã, 14.
Douglas Martins, após reunião com Ministério Público, governos estadual e os municipais, decidiu que é necessário mais tempo de isolamento.

Confusão

Ainda sobre lockdown, uma decisão liminar do desembargador Guerreiro Júnior acabou levando à divulgação de fake news no fim da tarde
de ontem.
O magistrado concedeu liminar ao Ministério Público, em recurso do
promotor Augusto Cutrim, contra decisão de Douglas Martins.
Em grupos de aplicativo de conversa, rapidamente, se divulgou que a
decisão do desembargador suspendia o lockdown.

Suspeição

Na verdade, Guerreiro Júnior estava julgando recurso de Augusto Cutrim
contra a decisão de Douglas Martins relacionado ao pedido de suspeição
na Ação Civil Pública do pedido de dados sobre recursos direcionados ao
combate da Covid-19.
Cutrim pediu a Martins que se julgasse impedido de decidir sobre a ação
de transparência contra o governo estadual.
O promotor disse que, quando juiz auxiliar, Douglas Martins se julgou
suspeito em ação contra Flávio Dino e Carlos Lula. Os argumentos de Augusto Cutrim foi considerado por Guerreiro Júnior, que colocou Douglas
Martins sob suspeição.

Respondendo

O deputado federal e presidente estadual do PL, Josimar de Maranhãozinho, se manifestou sobre a ação da Procuradoria Eleitoral contra ele devido a máscaras com símbolos do partido.
Segundo o parlamentar, as máscaras foram presentes “de uma amiga” e
que ele não mandou confeccionar as peças para distribuir, como acusa a
Procuradoria Eleitoral.
A foto em que Maranhãozinho, segundo ele próprio, aparece com uma
caixa de máscaras é montagem.

Pesar

A ex-governadora Roseana Sarney externou à coluna seu pesar pelo falecimento, ontem, do empresário Salomão Soares.
Ele é pai do ex-deputado Remy Soares e avô de Biné Soares, presidente
da Câmara Municipal de Presidente Dutra.
- Salomão Soares era um homem muito respeitado em Presidente Dutra. Lamento muito a sua partida e externo minha solidariedade à família disse a ex-governadora.

Câmara Municipal de SL

DE OLHO

R$ 200 MIL

FOI O VALOR DE DOAÇÃO da Alcoa para o Hospital
Universitário do Maranhão para compra de EPIs.

Doação

Parlamentares de São Luís se reuniram, em sessão remota, nesta terça-feira, para votar as medidas

dades de apoio contra a Covid-19.
Já o vereador Chico Carvalho (PSL)
defendeu e obteve aprovação de requerimento de sua autoria solicitando ao prefeito Edivaldo e ao secretário municipal de Saúde, Lula Fylho,
que estejam disponíveis nas unidades
de saúde do Município os medicamentos hidroxocloroquina, cloroquina e azitromicina, para que os médicos que queiram prescrevê-las já forneçam aos pacientes.
O Plenário aprovou requerimento

de autoria da vereadora Fátima Araújo (PCdoB), solicitando ao prefeito Edivaldo e à Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a disponibilização de testes de testes rápidos da Covid-19 em
todos os postos de saúde, Unidades
Mistas e pronto-socorros.
Vacinação
Em sessão online, o Plenário aprovou
ainda requerimento de autoria do vereador Pavão Filho (PDT), que pede
ao prefeito Edivaldo Júnior providên-

cias no sentido de determinar a realização de vacinação contra H1N1 nos
profissionais que estão trabalhando
em atividades essenciais nas ruas de
São Luís, durante o estado de calamidade pública, conforme o Decreto
Municipal nº 54.936, de 23 de março
de 2020, tendo em vista a pandemia
do coronavírus, visando atender aos
agentes de trânsito, Guarda Municipal, agentes de limpeza, trabalhadores de obras públicas e profissionais
do transporte coletivo. 

O senador Roberto Rocha (PSDB) informou que conseguiu junto à Alcoa a doação de 3.764 máscaras, 134 óculos de proteção e 700 protetores faciais para o Hospital Universitário.
O tucano disse ainda que será entregue, posteriormente os 20 termômetros que estão a caminho.
A doação no valor de R$ 200 mil foi viabilizada por meio dos recursos
doados pelo Instituto Alcoa.

E MAIS
• Já foi identificado e preso o homem que ameaçou de morte, pelas redes sociais, o
juiz Douglas Martins devido à decisão pelo lockdown em São Luís.
• Trata-se de um vigilante que é maranhense, mas reside no Paraná. Edson Douglas Oliveira de Freitas, disse que tudo foi uma brincadeira.

• Vereadores de São Luís aprovaram proposta de Chico Carvalho (PSL) que
solicita disponibilização de medicamentos contra a Covid-19 na rede municipal de sáude.

Maranhão já recebeu
mais de 2 milhões de
EPIs contra Covid-19
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Lockdown é prorrogado até
domingo na Grande São Luís
Decisão da prorrogação ocorreu nesta terça-feira, 12, após reunião da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos com o Governo do Estado e outros representantes do Estado, Município e MPMA
esde o último dia 5 de
maio, os habitantes da
Região Metropolitana de
São Luís estão vivenciando o que os chineses usaram
como estratégia de contenção da
pandemia do novo coronavírus: o
lockdown. Esse bloqueio total levou
a medidas mais rígidas de funcionamento do comércio e circulação de
veículos. A restrição seria encerrada
na quinta-feira, 14, mas o ato foi prorrogado para domingo, 17, após reunião envolvendo a Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.
A reunião aconteceu nesta terçafeira, 12, e contou com a participação, além da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, das prefeituras dos
municípios que integram a Grande
Ilha (São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa), Governo
do Estado e Ministério Público do
Maranhão (MPMA). De acordo com
o juiz Douglas de Melo Martins, que
determinou o lockdown na região
metropolitana, houve um acordo
entre as partes envolvidas, que concordaram em prorrogar o bloqueio
total até domingo, como forma de reduzir as altas taxas de contaminação
da Covid-19 na capital e nas outras
três cidades.
A sugestão da extensão do lockdown partiu do juiz Douglas Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. O
magistrado informou que o Governo do Estado queria o encerramento do bloqueio total no próximo
dia 14, como previsto na Medida
Provisória que instaurou a medida
de distanciamento social.

De Jesus

D

Fluxo de veículos
Desde o início do lockdown, de
forma mais específica, com o rodízio de carros, o trânsito sofreu modificações na região metropolitana.
Avenidas como a Daniel de La Touche, Jerônimo de Albuquerque, dos
Franceses, Marechal Castelo Branco,
Guajajaras, Kennedy, São Marçal, Colares Moreira, dos Africanos e Senador Vitorino Freire estão menos movimentadas. Muitas barreiras estão

COM
PRORROGAÇÃO
do lockdown,
comércio não
essencial
permanece
fechado

NOVAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
O presidente da República Jair Bolsonaro disse, nesta
segunda-feira, 11, que editou um novo decreto e incluiu
academias, salões de beleza e barbearias entre as
atividades essenciais durante a pandemia do novo
coronavírus. Isso abre uma brecha para o funcionamento
desses estabelecimentos, apesar das medidas de
distanciamento social, como o lockdown, considerada a
mais rígida de todas. O texto original do Planalto listava

sendo montadas na Grande Ilha,
com presença de policiais militares
e agentes de trânsito.
Muitos condutores estão sendo
abordados nas avenidas, com o intuito de verificar se os motoristas
estão respeitando o rodízio de carros.
Apesar da medida de restrição, pontos de engarrafamento foram observado por O Estado, como na Avenida
Daniel de La Touche, na região do
Ipase, na manhã desta terça-feira.
Medida Provisória
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 também dispõe sobre a restrição temporária da
circulação de veículos automotores
nas rodovias estaduais e nas vias públicas localizadas no território dos
municípios localizados na Grande
Ilha – São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa.
De acordo com a medida do Governo do Estado, na segunda-feira,
11, e quarta-feira, 13, somente poderiam trafegar veículos cujo dígito
final da placa seja ímpar. Na terça-

apenas supermercados, farmácias, serviços de saúde,
dentre outros. O governador Flávio Dino (PCdoB) já avisou
que nada vai mudar no estado com o decreto da
Presidência da República. Segundo ele, até o dia 20 de
maio, permanecem fechados os comércios elencados nos
atos administrativos do Governo do Estado com relação ao
distanciamento social. A partir de 21 de maio, deve ocorrer
um retorno progressivo das outras atividades.

feira, 12, e quinta-feira, 14, circulam
aqueles cujo último dígito da placa
sejam par. No entanto, alguns casos
foram citados como exceção. Nesse
item, estão enquadrados ambulâncias, devidamente identificadas, conforme normas técnicas; e carros a serviço de instituições de assistência
médico-hospitalar, como hospitais,
clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde.
Ademais, podem trafegar veículos vinculados ao Sistema Único de
Saúde (SUS); ao Sistema Penitenciário do Maranhão; à Defesa Civil; às
Forças Armadas; aos Conselhos Tu-

telares; aos poderes Judiciário 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 imprensa, em serviço, e os de reportagens voltados à cobertura jornalística. Outros casos também estão
nessa lista, como os funerários, os de
transporte coletivo, transporte de valores e de vigilância privada.
Penalidades
A Medida Provisória estabelece penalidades para quem descumprir o
rodízio de veículos na Região Metro-

politana de São Luís. A prática se caracteriza como infração de trânsito
prevista no Artigo 187 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo diz
que é proibido transitar em locais e
horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. A infração é classificada como média, podendo ser
imposta, ainda, uma multa, para
todos os tipos de veículos.
O descumprimento também se
configura como infração administrativa prevista no inciso VIII do Artigo 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 sanitárias que
visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção da saúde.
As sanções são advertência, interdição, cancelamento de licença ou autorização, e/ou multa.
Determinação judicial
O juiz Douglas Martins determinou
o lockdown no dia 30 de abril, após
ação movida pelo Ministério Público
do Maranhão, que requereu a tutela
de urgência. Na decisão, o magistrado
estabeleceu um prazo de 10 dias, com
suspensão expressa de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, com exceção
de algumas, como aquelas relacionadas à alimentação, medicamentos
e serviços obrigatoriamente ininterruptos, como portos e indústrias que
trabalhem em turnos de 24 horas.
O magistrado determinou a limitação adequada das reuniões de pessoas em espaços públicos ou abertos ao público; e regulamentação do
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, como
bancos e lotéricas exclusivamente
para pagamento de renda básica
emergencial, salários e benefícios sociais, com prescrição de lotação máxima nesses ambientes e organização de filas. Ademais, decidiu pela
vedação da circulação de veículos
particulares, exceto para compra de
alimentos ou medicamentos, para
transporte de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de
atividades de segurança.
Na decisão, Douglas Martins menciona que é necessária a adoção do
bloqueio total, ainda que por curto
período, pois essa é a única medida
possível e eficaz no cenário para
contenção da proliferação da
doença e para possibilitar que o sistema de saúde público e privado se
reorganize, a fim de que se consiga
destinar o tratamento adequado
aos infectados.

Segundo dia de rodízio: descumprimento e lentidão
Nesta terça-feira, 12, apenas veículos com placas terminadas em números pares estavam autorizadas a circular, mas muitos desobedeceram a determinação
Paulo Soares

O segundo dia de rodízio de veículos na Região Metropolitana de São
Luís foi marcado por mais congestionamentos nas quatro cidades
atingidas pelo decreto de lockdown
(São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa). Nesta
terça-feira, 12, somente veículos
com placas terminadas com o dígito par puderam circular, com exceção para ambulâncias, motoristas de aplicativos, taxistas,
automóveis de transporte hospitalar e outros serviços essenciais.
Logo cedo, foi registado na Avenida Carlos Cunha, no Jaracati, várias motos com placas ímpares
aglomeradas por estarem descumprindo as regras de circulação
do rodízio. Na Avenida Castelo
Branco, no bairro do São Francisco,
os agentes de trânsito formaram
dois corredores para facilitar a passagem dos veículos. De um dos
lados, somente carros e motos de
serviços essenciais passaram, do
outro, automóveis de pessoas que

precisaram provar o porquê de saírem de casa durante o lockdown.
Um congestionamento mais extenso, aconteceu na Avenida Daniel de La Touche, próximo à entrada da Via Expressa. Em outras
regiões da capital, o trânsito seguiu
de forma mais tranquila.
Na MA-203, entrada do munícipio de Raposa, a movimentação
de carros e motos foi pequena,
porém, segundo a Prefeitura da cidade, alguns automóveis acabaram retornando.
Já em São José de Ribamar, na
MA-201, a circulação foi mais intensa e a espera para passar pela
fiscalização foi maior. Em nota a
Prefeitura da cidade informou
que houve redução no número de
veículos particulares. Cerca de
143 veículos foram vistoriados,
somente no primeiro dia do rodízio, e até o momento não aplicou multas.
A quantidade de veículos passando pela fiscalização na bar-

reira da MA-202, também foi pequena. De acordo com a Prefeitura de Paço do Lumiar, a redução na circulação de automóveis
durante o primeiro dia de rodízio
foi considerável.
Rodízio
O Sistema de rodízio de veículos
foi anunciado na Medida Provisória (MP) de n°313, do dia 8 de maio,
e tem como objetivo reduzir ainda
mais o trânsito de pessoas durante
o regime de lockdown na grande
São Luís, e consequentemente o
número de casos da Covid-19.
Serão quatro dias de rodízio, o
primeiro foi na segunda-feira, 11,
e assim como na data, somente
veículos com placas tendo seu último número ímpar, estavam autorizadas a circular pela Região
Metropolitana da ilha.
Nos dias 12 e 14 de maio, é a vez
de placas com finais pares. Táxi,
transporte por aplicativo, e veículos de empresas de atividade es-

sencial não entraram no rodízio.
Na MP também foi anunciado o
adiantamento do feriado de 28 de
julho, em que se comemora a adesão do Maranhão à Independência do Império do Brasil.
Quem descumprir a medida do
governo está sujeito à multa prevista no Art. 187 do Código de
Trânsito Brasileiro. O artigo diz,
que é proibido transitar em locais
e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela
autoridade competente. O descumprimento é também uma infração administrativa, prevista no
inciso VIII do Artigo 10, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977. O trecho fala que são infrações sanitárias reter atestado de
vacinação obrigatória, deixar de
executar, dificultar ou opor-se à
execução de medidas sanitárias
que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção da saúde.

Na Avenida Daniel de La Touche, se formou um congestionamento
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Maranhão já recebeu
mais de 2 milhões de
EPIs contra Covid-19

SOBRE O CORONAVÍRUS

Além dos equipamentos, o estado recebeu, do Ministério da Saúde, doses
de vacina contra gripe, kits de testes rápidos e cápsulas de cloroquina

O novo agente, denominado SARS-CoV-2, faz parte de uma
família de vírus chamada de coronavírus. Eles recebem este
nome porque, quando vistos no microscópio eletrônico, têm um
aspecto de coroa. Alguns destes vírus infectam as pessoas e
outros seres vivos, mas somente animais, e podem causar
desde um resfriado comum, que não demanda a ida ao hospital,
até quadros graves, como pneumonia e insuficiência
respiratória, que pedem auxílio médico imediato.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o diagnóstico é
feito por meio de um exame específico para detectar material
genético do vírus em secreção do nariz e/ou garganta do
paciente, colhida por um cotonete ou por aspiração. No
Maranhão, a coleta é feita pelo Laboratório Central de Saúde
Pública (Lacen/MA). Apesar das formas de contágio, ainda não
há evidências de que alguém possa pegar o coronavírus nos
alimentos, durante as refeições.

Divulgação

Nordeste, como Ceará, Paraíba e
Pernambuco, que ganharam, respectivamente, 75, 20 e 50 aparelhos.

Maranhão recebeu mais de 100 mil kits de teste rápidos, além de quase 170 mil testes normais para detecção do coronavírus em pacientes

Leitos de UTI
O balanço de ações do MS mostra
que foram habilitados, no território maranhense, 110 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Outros 128 estão em fase de habilitação. No total, foram R$ 16 mil
em recursos. É bom lembrar que
um levantamento da Confederação Nacional de Saúde descobriu
um colapso na rede privada de UTI
em seis estados brasileiros, incluindo o Maranhão. As demais
unidades são Pernambuco, Amazonas, Pará, Ceará e Rio de Janeiro.
De acordo com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES), a taxa de
ocupação de leitos de UTI, do Sistema Único de Saúde (SUS), na capital maranhense, é de R$ 98,36%.
No interior, essa taxa é de 58,95%.

combate ao novo coronavírus está acontecendo por meio de um
trabalho conjunto, que
envolve as esferas federal, estadual
e municipal. As unidades federativas do Brasil estão recebendo recursos do Ministério da Saúde
(MS) para ações de prevenção contra a Covid-19, doença que já causou a morte de aproximadamente
12 mil pessoas no território nacional. Para o Maranhão, até o momento, foram enviados 2.165.853
milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que incluem luvas, máscaras de proteção, aventais e sapatilhas.
O Ministério da Saúde informou, por meio do balanço geral de
ações, que, além dos EPIs, o Maranhão também recebeu, para o
combate ao novo coronavírus,
169.092 testes para detectar a
doença. Com relação às vacinas,
foram enviadas 2.012.800 milhões
de doses contra a gripe H1N1 (Influenza A). E, ainda, 43.570 mil cápsulas de medicamentos do tipo Tamiflu (antibióticos), de 30mg,
45mg e 75mg. Além de 98.000 cáp-

Recursos do MS
Segundo o MS, já foram liberados
R$ 11 bilhões em ações contra o
novo coronavírus, incluindo repasses diretos de recursos para estruturação dos serviços de saúde e
aquisição de EPIs, que estão sendo
utilizados por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área.
A lista de insumos abrange, ainda,
testes de diagnóstico, medicamentos, respiradores, contratação
de profissionais de saúde e habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para tratar os pacientes contaminados.
O ministro da Saúde, Nelson
Teich, disse que, além dos recursos, o governo federal também liberou R$ 3,3 bilhões oriundas de
emendas parlamentares. Foram investidos mais R$ 224 milhões para
aquisição e distribuição de 83 milhões de EPIs, como máscaras cirúrgicas e N95, aventais, óculos de
proteção, protetores faciais, luvas,
sapatilhas e toucas. Os equipamentos, conforme o titular da
pasta, são voltados para a proteção dos profissionais de saúde, que
estão fazendo linha de frente e aju-
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2.165.853 169.092

117.440

EPIS recebidos pelo
Maranhão

TESTE para detectar
coronavírus

KITS DE TESTE

51.652

2.012.800 98.000

EXAMES PCR

VACINA contra gripe

Foram liberados
R$ 11 bi em ações
contra o vírus

sulas de cloroquina, cuja eficácia
contra a Covid-19 ainda é motivo
de polêmica no mundo.
O Maranhão recebeu, também,
117.440 kits de testes rápido, que,
na maioria das vezes, utilizam o
sangue para procurar por anticorpos produzidos pelo organismo
após o contato com o vírus. Esse

43.570
TAMIFLU

procedimento consegue detectar
a presença de dois tipos de anticorpos: o IgM e o IgG. O primeiro
é considerado um marcador para
a fase aguda da doença e começa
a ser produzido entre cinco e sete
dias após a infecção pelo vírus. Já
o segundo é um anticorpo mais específico que permanece circulando

rápido

CLOROQUINA

Governo Federal
liberou R$ 3,3 bi
em emendas

mesmo após o fim da fase aguda.
Além dos testes rápidos, o Maranhão já recebeu do Ministério da
Saúde 51.652 exames “PCR”, utilizado para detectar o novo coronavírus nas pessoas. Por outro lado,
não foi enviado nenhum respirador ao estado, diferentemente de
outras unidades federativas do

Venezuelanos desaparecem das
avenidas durante a pandemia
Imigrantes estão na capital maranhense desde abril do ano passado; com o novo
coronavírus, os venezuelanos não foram mais vistos pedindo esmolas nas vias
De Jesus

A pandemia do novo coronavírus
está provocando muito mais do
que alterações na rotina dos estabelecimentos comerciais e instituições públicas, que sofreram
restrições após decretos do Governo do Estado. Uma situação
verificada por O Estado é que os
venezuelanos, que comumente
ficavam nas principais avenidas
da região metropolitana de São
Luís, desapareceram desses locais. Até em pontos nos quais os
estrangeiros pediam esmola em
grupos, eles não são mais vistos.
Esse fato chama a atenção,
porque os imigrantes eram flagrados em vários locais como andarilhos, solicitando ajuda financeira,
sobretudo
em
semáforos. Em alguns momentos, as mulheres utilizavam
crianças para abordar os condutores. Essa situação estava acontecendo desde abril do ano pas-

sado, quando os primeiros grupos desembarcaram na região
metropolitana. Mas, desde que a
pandemia da Covid-19 ganhou
força na Grande Ilha, esses estrangeiros foram desaparecendo
dos tradicionais pontos onde pediam esmolas.
Em toda a Avenida Daniel de
La Touche, incluindo trechos da
Cohama e Parque Shalom, O Estado não observou nenhum venezuelano no meio-fio ou nas
calçadas, como era frequente

Mulheres
utilizavam
crianças
antes da pandemia. A mesma
realidade foi verificada na extensão das avenidas Jerônimo de
Albuquerque, dos Franceses, Getúlio Vargas e Marechal Castelo
Branco. Nesses locais, nem
mesmo moradores em situação
de rua foram encontrados.

Tradicional cena dos venezuelanos carregando placas pedindo auxílio em dinheiro não tem sido vista

Placas
A tradicional cena dos venezuelanos carregando placas de papelão com mensagens sobre pedido de comida, nesse sentido,
está cada vez mais rara na capital maranhense. Mesmo sob sol

dando a combater a pandemia nos
hospitais do Brasil.
Linha de frente
Com a pandemia do coronavírus,
muitos servidores públicos e empregados de empresas privadas
saíram de seus ambientes de trabalho para a modalidade home office, que ocorre quando as pessoas
trabalham em suas próprias casas
ou em espaços alternativos, como
cafés e locais de coworking. Outros, porém, receberam férias. De
todo modo, a recomendação é
apenas uma: fique em casa. Essa
orientação, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério
da Saúde, reduz a circulação do
novo coronavírus, o que diminui o
ritmo de novos casos da Covid-19.
No entanto, alguns profissionais, como os da saúde, simplesmente não podem ficar em casa,
pois seus trabalhos são considerados essenciais, que são aqueles definidos pela Lei de Greve: tratamento e abastecimento de água,
produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização de
medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo;
telecomunicações; guarda, e uso e
controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; processamento de dados
ligados a serviços essenciais; controle de tráfego aéreo; e compensação bancária.
Percebe-se, portanto, a importância do trabalho dessas pessoas que trabalham na área da
saúde, nesse cenário de pandemia, por atuarem na “linha de
frente”, com risco grande de
serem infectados pela Covid-19,
como está acontecendo no Maranhão. De acordo com o boletim
epidemiológico da Secretaria de
Estado da Saúde, já são 690 casos
confirmados de contaminação
entre profissionais de saúde no
estado. Desse total, 624 se recuperaram, mas 12 morreram.

escaldante, esses latino-americanos se movimentavam nas
proximidades de semáforos para
conseguir algum dinheiro, a fim
de comprar alimentos e água.
Procurado por O Estado, o
Governo do Maranhão, por meio
da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), informou
que viabiliza cestas básicas, material de higiene e limpeza para
as populações migrantes indígenas venezuelanas. Como a política de Refugiados e Migrantes
do Estado possui parcerias com
órgãos de âmbito federal, estadual, municipal e organizações
internacionais, por meio do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR), conseguimos viabilizar materiais informativos (alguns em Warao e outros em espanhol) para melhor orientar a
população migrante.
Entre as orientações, o material aborda as recomendações de
saúde para evitar o contágio e
propagação do novo coronavírus e também de como solicitar
o auxílio emergencial oferecido
pelo Governo Federal. Também
são monitorados os grupos de
identificados, para os encaminhamentos devidos, tais como
secretarias de saúde e assistências municipais.

O Estado do Maranhão
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Preso no Paraná suspeito
de ameaçar juiz que
determinou lockdown
Operação teve apoio da Segurança Institucional do TJMA e da polícia
paranaense, que deu suporte à polícia maranhense para efetuar a prisão

A

Polícia Civil do Maranhão, com o apoio operacional do Centro de
Operações Policiais Especiais (COPE), da Polícia Civil do
Paraná, prendeu, nessa terça-feira
(12), em Curitiba, Edson Douglas
Oliveira de Freitas, suspeito de
ameaçar de morte o juiz Douglas
Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís. O próprio juiz
Douglas Martins anunciou o nome
do suspeito, assim que lhe foi informado.
A intensificação das ameaças foi
feita por meio de uma rede social,
depois que o juiz Douglas Martins
decretou o lockdown (bloqueio dos
serviços não essenciais) em São Luís
e mais três municípios da Região
Metropolitana da capital. Uma das
mensagens dizia que o juiz iria morrer, caso não voltasse atrás na decisão. Imediatamente, o magistrado
pediu investigação à Polícia Civil do
Maranhão.
A operação conjunta tem inquérito presidido pelo delegado Odilardo Muniz, chefe do Departamento de Combate a Crimes
Tecnológicos (DCCT), órgão da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), e contou
com o apoio da Comissão de Segurança Institucional do Tribunal de
Justiça do Maranhão, presidida pelo
desembargador Raimundo Barros.
O desembargador elogiou a atuação dos policiais dos dois estados
envolvidos na operação. A participação da Segurança Institucional
do TJMA se deu no contexto da garantia da proteção e segurança do

Divulgação
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Setor de serviços registrou alta, mesmo com início da pandemia

Setor de serviços
no MA teve alta de
1,1% em março
Aumento compensou recuo de 0,3% no mês de
fevereiro e estagnação do mês de janeiro, 0,0%

Suspeito de ameaçar juiz Douglas de Melo Martins é colocado em viatura por policiais, no Paraná

magistrado e acompanhamento dos
trabalhos da Polícia Civil, auxiliando
em todas as fases da investigação.
O coronel Alexandre Magno, diretor de Segurança Institucional do
TJMA, informou que o pedido de prisão foi decretado pela juíza da Central de Inquéritos e Custódia de São
Luís, Janaina Araujo de Carvalho.
Públicas
O juiz Douglas Martins disse que,
inicialmente, o suspeito lhe enviou
mensagens privadas. O magistrado
revelou que, depois, tomou conhecimento, por intermédio de jornalistas - que “printaram” as mensagens e lhe enviaram - de que
algumas delas foram tornadas públicas, inclusive a que dizia que o
juiz iria morrer.
Douglas Martins destacou que
“vivemos momentos de muita in-

tolerância em nosso país. As pessoas já não se contentam em divergir e debater ideias diferentes. A diferença de pensamento é natural e
necessária”.
O magistrado entende que,
quando há divergência de pensamento do cidadão em relação a um
agente público, é natural que este
seja criticado e que essas críticas
ajudam a melhorar a atuação destes agentes. Acrescenta que, de alguma forma, a crítica severa à atuação de agentes públicos é até
desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado,
juiz, promotor, deputado ou ministro do STF.
“De outro lado, essa divergência
de pensamento não pode transbordar para ofensas morais, ameaças de morte ou agressões físicas.
Esses atos de violência têm sido di-

MS enviou 169 mil testes
de Covid-19 ao estado
Estado contabiliza pouco mais de 17 mil testes até o momento, isto é, cerca
de 10% da capacidade de testagem do coronavírus entregue à rede de saúde
O Ministério da Saúde já enviou ao
Maranhão um total de 169.092 testes para Covid-19 desde o início da
pandemia de novo coronavírus. O
repasse representa o constante esforço para ampliar a testagem da
doença na rede pública de saúde
por meio da disponibilização de
novos testes, seja por compra direta ou por meio de doações. Até
essa terça-feira (12), 6,9 milhões de
testes já foram distribuídos aos estados, sendo 2,1 milhões de RT-PCR
(biologia molecular) e 4,7 milhões
de testes rápidos (sorologia).
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Para a rede de saúde maranhense, o Ministério da Saúde enviou 117.440 testes rápidos (sorologia) e 51.652 testes RT-PCR
(biologia molecular). De acordo
com o boletim epideomógico divulgado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES), o Maranhão contabiliza, até o momento, 17.035 testes realizados, ou seja, pouco mais
de 10% capacidade de testagem
que lhe foi entregue.
Estratégia
A medida faz parte da estratégia

Diagnosticar para Cuidar, plano
criado pelo Ministério da Saúdepara a realização de 46 milhões de
testes de Covid-19 neste ano, o que
vai representar cerca de 22% da população brasileira. Dividido em
duas frentes, a ação Confirma
Covid-19 utiliza o teste de biologia
molecular, o RT-PCR, em até sete
dias do início dos sintomas, ou seja,
quando o vírus está agindo no organismo do paciente. Nessa frente,
são testadas apenas as pessoas com
sintomas da doença, sejam leves,
moderados ou graves.

recionados a profissionais da imprensa, da saúde e outros. É preciso
parar”, frisou Douglas Martins.
Dezembro de 2019
O delegado Odilardo Muniz disse
que o DCCT iniciou investigações
desde o mês de dezembro de 2019,
para apurar crimes de ameaça praticados por meio de redes sociais
contra o Juiz Douglas Martins.
O delegado explicou que as
ameaças iniciadas naquele mês,
por causa de uma outra decisão do
juiz, intensificaram-se depois que
foi decretado o lockdown pelo magistrado.
Odilardo Muniz disse que pediu
a representação judicial de prisão e
de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões. 
Íntegra em oestadoma.com/484042

A segunda frente é o “Testa Brasil”, que pretende alavancar o uso
dos testes rápidos (sorologia) no
país para entender a progressão do
vírus nacionalmente. Esse teste
identifica a resposta do organismo
à infecção pela Covid-19, ou seja,
o anticorpo. Ele deve ser feito a partir do oitavo dia de início dos sintomas, tempo suficiente para que
o organismo desenvolva defesa
contra o vírus. Serão testadas as
pessoas com sintomas da doença.
Já as pessoas sem sintomas da
doença serão testadas por meio de
inquéritos como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) feita pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde. Assim, todos os entrevistados para o estudo serão testadas com o teste rápido. 
Íntegra em oestadoma.com/484045

O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) divulgou, nessa
terça-feria, 12, a Pesquisa Mensal
de Serviços (PMS), referente ao mês
de março. Trata-se de um panorama conjuntural do setor de serviços da economia brasileira. Fazem
parte do painel amostral da pesquisa, empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas
ocupadas, que desempenham
como principal atividade um serviço não-financeiro, excluído o setor
O (administração pública, defesa e
seguridade social) da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Para Brasil, no mês de março de
2020, em comparação com o mês
de fevereiro de 2020, com ajuste
sazonal, o índice de volume de serviços recuou 6,9%, a mais intensa
queda desde o início da série em
janeiro de 2011. No mês anterior,
já havia sido detectada uma queda
de 1,0% nessa base de comparação. Comparando os dados do mês
de março/2020 aos do mesmo mês
do ano anterior, março/2019,
houve retração do índice de volume na ordem de 2,7%.
No acumulado do ano, quando
se compara o trimestre encerrado

em março de 2020 com o mesmo
trimestre encerrado em março de
2019, observou-se leve recuo de
0,1%. No acumulado de 12 meses,
findo em março de 2020 (abril de
2019 a março de 2020 cotejado
com abril de 2018 a março de
2019), o índice de volume de serviços avançou 0,7%. Observando
essa mesma base de comparação
anual, e vendo o que aconteceu
nos 12 últimos meses encerrados,
de abril de 2019 a março de 2020,
o índice máximo que foi atingido
aconteceu em maio/2019, com
taxa de 1,1%.
No Maranhão, em março/2020,
na comparação com fevereiro/2020, com ajuste sazonal, o
índice de volume de serviços conseguiu ainda alcançar uma taxa positiva: + 1,1%. Esse aumento nessa
base de comparação, mês atual
com mês imediatamente anterior,
compensou o recuo de 0,3% no mês
de fevereiro e a estagnação do mês
de janeiro, 0,0%. Nesse tipo de índice, o Maranhão, tendo como foco
de análise os últimos 24 meses, vem
alternando altas e baixas, num movimento de onda stop ando go. 
Íntegra em oestadoma.com/484047
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Exército começa
Assassinato pode ter
higienização de
marcado o reinício
presídios no MA
de guerra entre facções

Ação do 50° Batalhão de Infantaria e Selva busca
evitar a propagação da Covid-19 nas unidades

Assassinato de Aldemir Diniz teria sido uma consequência da execução
de “Gugu Branco”, que era membro importante em uma facção criminosa
Divulgação

NELSON MELO
Da equipe de O Estado

m menos de 48 horas,
aconteceu mais um assassinato na região da
Liberdade/Camboa, em
São Luís. O crime ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 11,
pouco antes das 18h. Na ocasião,
mataram Aldemir Diniz Chagas,
conforme foi identificado por
moradores. A Polícia Civil está
apurando se esse caso tem relação com outro homicídio registrado naquela área, no último fim
de semana, quando executaram
Carlos Augusto Reis Máximo Filho, mais conhecido como “Gugu Branco”.
Segundo informado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a partir de informações colhidas com o 9º Batalhão
de Polícia Militar (BPM), a morte
de Aldemir aconteceu na Rua Augusto de Lima, nas proximidades
da galeria de esgotos. Populares
disseram aos militares que ouviram vários disparos de arma de fogo e que o episódio foi caracterizado como um confronto entre facções criminosas rivais. O embate
teria ocorrido como resposta ao assassinato de “Gugu Branco”.
Durante o confronto, nenhum
morador se atreveu a bisbilhotar
pela janela das casas, com medo de
ser atingido por uma bala perdida.
Somente ao final do tiroteio, apareceram pessoas na rua. No chão,
verificaram o corpo de Aldemir Diniz, que foi alvejado fatalmente. No
tórax da vítima, havia perfurações
de arma de fogo, como os peritos
do Instituto de Criminalística de
São Luís (Icrim/São Luís) verificaram no exame forense.

E

A pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Exército Brasileiro fez a
higienização da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
(Apac) nesta segunda-feira, 11 de
maio, como forma de prevenção à
Covid-19, em Imperatriz.
A ação é resultado de um pedido
da 5 ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz, que solicitou ao
50° Batalhão de Infantaria e Selva a
higienização de todas as unidades
prisionais da comarca.
As demais unidades prisionais da
região serão higienizadas, de acordo
com a disponibilidade de equipes e
material de higiene. A UPR de Davinópolis deve ser higienizada próxima semana e a de Imperatriz no dia
25 de maio.
“A higienização dos presídios começou nesta segunda na Apac, com

o apoio do Exército Brasileiro. Temos
recebido doações de empresários lo-

Outras unidades
também serão
higienizadas
Ação foi pedido da
5ª promotoria de
Imperatriz
cais de material de limpeza, a exemplo de água sanitária e álcool em gel.
Por isso, agradecemos o apoio, tantos dos empresários quanto do 50
BIS”, destacou o promotor de justiça
Domingos Eduardo da Silva. 
Divulgação

Aldemir Diniz Chagas foi executado na Liberdade e morte deve ter ligação com guerra entre facções rivais

Investigação aponta execução
Levantamento feito no local, no entanto, mostrou que não aconteceu
nenhum confronto, como moradores relataram, e que o fato se caracterizou como uma execução,
mesmo. Conforme o delegado Arthur Benazzi, que estava no Plantão
da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), a
equipe conseguiu colher várias informações valiosas para a investigação policial. Em breve, segundo
ele, a autoria do assassinato será
desvendada.
O que se sabe até o momento é
que pelo menos três pessoas estão envolvidas na execução de Aldemir, que era considerado membro de uma facção criminosa, mas
com pouca expressão no grupo,
diferentemente de “Gugu Branco”,

MORTES VIOLENTAS

Vídeo com armas
Em um vídeo que circulou
nas redes sociais e que foi
utilizado pela Polícia Civil na
investigação, “Gugu Branco”
aparece exibindo pistolas e
outras armas de fogo
potentes, que foram
utilizadas no ataque ao
grupo inimigo.

que exercia uma função importante no grupo.
Morte na Camboa
A morte de Aldemir Diniz pode estar relacionada ao assassinato de

Carlos Augusto Reis Máximo Filho,
fato que aconteceu no fim de semana passado, na Camboa, perto
de onde houve o homicídio dessa
segunda-feira. De acordo com o
Ciops, “Gugu Branco” foi executado por volta das 9h de sábado, 9,
quando passou um carro, de modelo desconhecido, que estava ocupado por três homens. Ele, ao observar o veículo passando 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
perto de um portão. Investigação
aponta que os autores dessa morte
são dos apartamentos do PAC. 
Integra em o estadoma.com/484018

Higienização foi movida por pedido da 5ª Promotoria de Justiça

RÁPIDA
Assaltantes são
presos no interior
Em operação integrada, as
Polícias Civil e Militar, na
noite desta terça-feira, 11,
realizaram a prisão dos três
homens que assaltaram a

residência do empresário
Carlos Adão Herculano
Carvalho, fato ocorrido no
domingo, 10, no município de
Dom Pedro/MA.
Na ocasião, os criminosos,
após subtraírem grande
soma em dinheiro na
residência da vítima.

Mundo

Especialista alerta para
possível novo surto
nos EUA com aberturas

Mortes caem na
Itália, mas novos
casos aumentam

Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas e renomado no país, disse
que uma suspensão prematura dos isolamentos pode provocar nova onda

As mortes da epidemia de Covid19 na Itália aumentaram em 172
nesta terça-feira depois de um
acréscimo de 179 na segundafeira, disse a Agência de Proteção
Civil, mas o número diário de
casos novos dobrou para 1.402 –
no dia anterior foram 744.
Mas o aumento de casos novos
se deveu em parte aos relatos tardios da Lombardia, região duramente atingida que disse ter descoberto 419 infecções de
semanas anteriores que não
havia registrado.
O número total de mortes
desde que o surto veio à tona, em
21 de fevereiro, está em 30.911,
disse a agência – o terceiro maior
do mundo depois daqueles de Estados Unidos e Reino Unido.
A quantidade de casos confirmados é de 221.216, a quinta
maior do planeta, vindo atrás daquela de EUA, Espanha, Reino
Unido e Rússia.
As pessoas registradas como
portadoras da doença diminuíram das 82.488 do dia anterior
para 81.266, segundo a agência.
Havia 952 pessoas em tratamento intensivo nesta terça-feira,

Divulgação

NOVA YORK

mais de 80.600.

Anthony Fauci, especialista em
doenças infecciosas renomado nos
Estados Unidos, alertou o Congresso
nesta terça-feira que uma suspensão prematura dos isolamentos
pode provocar surtos adicionais do
coronavírus, que já matou 80 mil
norte-americanos e colocou a economia de joelhos.
Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, disse a um comitê do Senado dos
EUA que os Estados deveriam seguir
as recomendações dos especialistas
de saúde para esperar sinais, como
um declínio no número de infecções
novas, antes de reabrirem.
O presidente Donald Trump vem
incentivando os Estados a encerrarem um fechamento de semanas de
setores importantes de suas economias, mas os senadores ouviram uma
avaliação contundente de Fauci
quando este foi indagado pelos democratas a respeito de uma reaber-

Práticas de saúde
Fauci, membro da força-tarefa anticoronavírus de Trump, disse ao Comitê de Saúde, Educação, Trabalho
e Pensões do Senado que os esforços da nação para enfrentar o vírus
mortal e a doença que ele desencadeia deveriam “se concentrar nas
práticas de saúde pública comprovadas de contenção e mitigação”.
Fauci, de 79 anos, depôs remotamente em uma sala repleta de livros. Ele está em quarentena porque pode ter tido contato com
qualquer um dos dois membros da
equipe da Casa Branca que foram
diagnosticados com Covid-19. Ele
observou que pode ir à Casa Branca
se for necessário.
Na semana passada, a Casa
Branca o impediu de depor a um
comitê da Câmara dos Deputados
de maioria democrata, dizendo
que tal depoimento seria “contraproducente”. 

Anthony Fauci é membro da força-tarefa anticoronavírus de Trump

tura prematura da economia.
“Existe um risco real de você desencadear um surto que não pode
controlar e que, de fato paradoxalmente, causará um retrocesso, não
somente levando a algum sofrimento
e mortes que poderiam ser evitados,

mas podendo até causar um retrocesso no caminho para se tentar uma
recuperação econômica”, disse Fauci.
A Covid-19, a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, já infectou mais de 1,3 milhão de norte-americanos e matou

Número total de mortes no país desde que o surto
veio à tona, em 21 de fevereiro, está em 30.911
ROMA

menos que as 999 de segundafeira, o que mantém um declínio
contínuo. Dos infectados originalmente, 109.039 foram declarados recuperados, mais do que
os 106.587 do dia anterior.
A agência ainda disse que 1,742
milhão de pessoas passaram por
exames de detecção do vírus, um
avanço em relação ao 1,702 milhão de segunda-feira, em uma
população de 60 milhões de habitantes.
Homenagem a enfemeiros
A rainha Elizabeth e outros membros destacados da família real
britânica se uniram nesta terçafeira para agradecer enfermeiros
de todo o mundo por seus esforços durante a pandemia de
Covid-19.
Nos telefonemas em homenagem ao Dia Internacional do Enfermeiro, os membros da realeza
publicaram vídeos e conversaram
com profissionais de saúde da
Austrália à Índia e da África ao
Caribe.
“Este é um dia importante de
fato”, disse a rainha, de 94 anos,
à professora Kathleen McCourt,
presidente da Federação de Enfermeiros. 
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Justiça suspende remoção de
quilombolas de Alcântara
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Bolsonaro e governadores
duelam por causa de decreto

O juiz federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira determinou, ontem (12), a
suspensão das ações do Governo Federal voltadas ao planejamento e execução da
realocação das comunidades tradicionais situadas na área da CLA. PÁGINA 6

Presidente da República emitiu um decreto aumentando o rol de
atividades essenciais no período da pandemia, mas governadores
criticaram decisão, causando a ira de Jair Bolsonaro. PÁGINA 3

BLOQUEIO CONTINUA

Lockdown na Ilha será
prorrogado até domingo
O lockdown na Região Metropolitana de São Luís que encerraria amanhã (15) foi prorrogado por mais três dias após audiência de conciliação realizada, ontem, entre o Governo do Maranhão, o Ministério Público, as prefeituras dos municípios da
Ilha e a Justiça. Com o acordo entre as partes, um novo ato deve ser editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), com prorrogação até domingo (17). Uma nova audiência deverá definir se haverá outra extensão. PÁGINA 2

Assembleia aprova projeto que suspende prazos de concursos públicos
PÁGINA 5

Pesquisa mostra
que coronavírus
está no Brasil
desde fevereiro
PÁGINA 3

MAPA DA
SAÚDE

IBGE mostra
levantamento dos
leitos no Maranhão
PÁGINA 9

OPORTUNIDADE
Seletivo contrata
profissionais para
o combate ao vírus
em São Luís
Estão abertas, até hoje (13), as
inscrições para o seletivo para
a contratação de profissionais
que atuarão no combate
da covid-19 no Hospital de
Campanha de São Luís, que
será entregue nos próximos
dias. PÁGINA 2
TEMPO E TEMPERATURA

Mitos e verdades sobre abolição da escravatura
PÁGINA 7

Live comemora
os 130 anos de
"O Cortiço"
Obra do maranhense será
abordada em "live literária"
no Instagram pelo presidente
do Tribunal de Justiça do
Maranhão, Lourival Serejo, com a
participação de outros imortais da
Academia Maranhense de Letras.
PÁGINA 12

sem rumo
BASTIDORES
APARTE Eleição
Transparentes
A pandemia da covid-19 continua a fazer estragos tanto dentro dos hospitais quanto na política. Por causa do novo coronavírus, o presidente-eleito do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Roberto Barroso já admite o
adiamento da eleição municipal de outubro para dezembro.

Internos fabricam
mais de 300 mil
máscaras no MA
A produção de máscaras de
tecido foi iniciada no dia 15 de
abril nos presídios e segue em
ritmo acelerado. De acordo com
balanço da Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária
(SEAP), foram cerca de 169 mil
máscaras de tecido e 128 mil de
TNT. PÁGINA 3

LOCKDOWN

Suspeito de ameaça
contra juiz é preso
no Paraná
PÁGINA 10
TÁBUA DE MARÉ
QUA 13/05/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M

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

2

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

CORONAVÍRUS

oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 13 de Maio de 2020

PROTEÇÃO

ACORDO

Lockdown prorrogado
até domingo na Ilha

Internos fabricam
300 mil máscaras

Juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís avaliou em audiência
que a prorrogação foi necessária para avaliar as informações para futuras decisões
tins solicitou às partes que apresentassem um panorama quanto à situação atual frente à pandemia. Segundo
lockdown na Região Metro- a ata da audiência, o Estado do Marapolitana de São Luís, que nhão prestou informações, declaranencerraria amanhã (15), foi do que foram abertos mais leitos na
prorrogado por mais três di- última segunda-feira (11), sendo 38
as após audiência de conciliação rea- na Clínica São José, 50 leitos Hospital
lizada ontem entre o Governo do Ma- Raimundo Lima, além da destinação
ranhão, via SES, o Ministério Público, do ambulatório do anexo do Hospital
as prefeituras dos municípios da Ilha do Servidor ao tratamento da covide a Justiça. O decreto atual tem efeito 19. Durante a audiência foi destacado,
apenas até depois de amanhã. Com o a inauguração do Hospital de Campaacordo entre as partes, um novo ato nha que deverá ocorrer ainda essa sedeve ser editado pelo governador, Flá- mana.
vio Dino (PCdoB), com prorrogação
A Prefeitura de São Luís informou,
até domingo (17). Uma nova audiên- na audiência, que a Secretaria de Mucia deverá deﬁnir se haverá outra ex- nicipal de Saúde (Semus) já vinha
tensão.
adotando o Fast Track em várias uniO juiz Douglas Martins, titular da dades. Ou seja, foi disponibilizado um
Vara de Interesses Difusos e Coletivos atendimento rápido, parecido com o
da Ilha de São Luís, e autor da decisão drive thru, para agilizar a porta de ensobre o lockdown, informou que ne- trada para os sintomas leves, na rede
nhuma das partes apresentou reque- de atenção básica. Após a decisão de
rimento para que a forma mais restri- urgência, a Semus destinou 12 Unidativa de isolamento em meio à epide- de Básica de Saúde ao atendimento
mia do novo coronavírus fosse pror- de pacientes com síndromes gripais.
rogada. Ou seja, em condições norJá o secretário da SMTT informou
mais, o lockdown encerraria nesta que o tráfego de pessoas no sistema
quinta-feira.
de transporte coletivo reduziu em cer“Eu propus que fosse prorrogado ca de 80 a 90% no período pós-lockpor mais alguns dias até domingo pa- down. Sobre a circulação de pessoas
ra que nós nos aproximemos do que já nas feiras da Grande Ilha, a Semapa
tem sido noticiado do possível ciclo informou e tomou medidas para prodo vírus, ou seja, aproximadamente mover o distanciamento social, o uso
duas semanas. E, também, para dar obrigatório de máscaras e garantir
tempo de chegar cada informação pe- abastecimento. Foram feitas demardida pelo Ministério Público, assim cações com faixas de contenção; conteremos condições de embasar me- tratações temporárias de ﬁscais.
lhor futuras decisões”, ressaltou o ma- Quanto a casos sensíveis, como Cidagistrado.
de Operária e Mangueirão, foram feiDurante a audiência, Douglas Mar- tas ações de aconselhamento, com
SAMARTONY MARTINS

O

auxílio da Blitz Urbana, medidas de
remoção de feirantes para outro espaço provisório, a ﬁm de diminuir ﬂuxo
de pessoas etc. Estão sendo contratados emergencialmente bombeiros civis para, a partir de quinta-feira, auxiliar na organização das feiras.
O município de São José de Ribamar informou que foram criados quatro centros de referência para atendimento de síndromes gripais. O Município de Paço do Lumiar juntou as informações aos autos; a Secretária de
Saúde ressaltou que não possui unidade hospitalar nem leitos próprios
para atendimento de paciente da covid-19. Já os casos que surgem em Paço do Lumiar são atendidos na rede de
saúde do Estado e de São Luís, conforme pactuações. O representante do
município informou que adotou rotinas para atendimento de pacientes
com síndromes gripais.
Entre as propostas para conciliação
apresentadas na audiência, todas as
partes se comprometeriam a prestar
contas das medidas adotadas, com
absoluta transparência, publicando
as informações em portal da transparência, em mídias sociais de dados e
outros meios de comunicação.
Douglas Martins aﬁrmou ainda
que, se nenhum requerimento for formulado, o lockdown encerrará domingo. E, eventualmente, as medidas
restritivas que serão adotadas daqui
por diante pelos municípios, dependerá exclusivamente daquilo que for a
opinião dos técnicos pertencentes às
estas cidades. Isso deve acontecer antes da deﬁnição das medidas restritivas que serão adotadas.

UPA

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS EM OFICINAS NOS PRESÍDIOS
Em pouco mais de um mês, internos do Sistema Penitenciário do Maranhão já produziram cerca de 300 mil
máscaras de tecido e de TNT (Tecido Não Tecido). Os
Equipamentos de Produção Individual (EPIs) estão sendo utilizados para conter a propagação do novo coronavírus entre a população, órgãos públicos e secretarias de
governo, conforme orientação da Secretaria de Estado
de Governo (Segov).
A produção de máscaras de tecido foi iniciada no dia
15 de abril nos presídios e segue em ritmo acelerado. De
acordo com balanço da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), foram cerca de 169 mil
máscaras de tecido e 128 mil de TNT.
Os internos das Unidades Prisionais de Ressocialização São Luís (UPSL) 1, 2 e 5 e da Unidade Prisional de
Ressocialização Feminina (UPFEM) de São Luís também já produziram 2.373 jalecos.
Confeccionados integralmente na UPFEM, os jalecos
foram destinados para garantir a segurança de proﬁssionais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH) que atuam no Maranhão.
A produção de EPIs se nos organiza nos presídios em
setores de corte, costura e acabamento. A ação prevê a
produção de 1 milhão de equipamentos e faz parte do
conjunto de medidas do Governo do Estado, com foco
na prevenção da Covid-19.
Todos os custodiados inseridos na confecção das
máscaras são devidamente capacitados, o que dinamiza
e agiliza a confecção dos objetos.
Além da remição de pena – cada três dias de trabalho
reduzem um dia no sistema prisional -, os presos envolvidos na produção das máscaras e jalecos são remunerados com três quartos do salário mínimo pelo trabalho
realizado.
Para a confecção dos EPIs, a gestão prisional usa a estrutura fabril já existente e voltada à produção dos uniformes escolares da rede estadual de ensino, que estava
prevista para ter início no mês de março deste ano.

SELETIVO

Saúde de Imperatriz será ampliada Vagas para o Hospital de Campanha

CIDADE DE IMPERATRIZ JÁ POSSUI MAIS DE 500 CASOS CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS
O Governo do Estado em parceria com a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São
José vai ampliar a rede de assistência a casos de Covid-19 na cidade de Imperatriz. A
proposta da parceria é criar condições para
que a UPA, administrada pela gestão municipal, seja mais uma porta de entrada para
o atendimento às pessoas diagnosticadas
com a doença. A medida foi anunciada pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, que esteve na região ontem (12) e, entre outras agendas, visitou a unidade de
saúde.
“Acompanhamos nos últimos dias o aumento signiﬁcativo de casos da Covid-19
em Imperatriz e outros municípios da região. Dessa forma, o Governo vem investir
em novas estratégias para ampliar a capacidade de atendimento do sistema de saúde e, assim, salvar vidas de pessoas acometidas pela doença. A parceria com a UPA
São José é uma dessas medidas para reforçar o nosso trabalho na região”, ressaltou o
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.
A cidade de Imperatriz já possui 500 casos conﬁrmados do novo coronavírus. Para
assistência aos casos que necessitam de
atendimento médico, o sistema público de
saúde na cidade conta com o Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto, a UPA Bernardo Sayão, da gestão estadual, e um Hos-

pital de Campanha da gestão municipal.
Além destas unidades, a cidade passará a
contar com a UPA São José; um ambulatório no Hospital Macrorregional e outro no
Centro de Convenções, que funcionará em
parceria com a iniciativa privada; e novos
leitos no Hospital Materno Infantil, que está em obras.
Para ampliar a capacidade de atendimento da UPA São José, o Governo do Estado vai conceder equipamentos que possibilitarão a montagem de quatro leitos de
UTI exclusivos para casos de Covid-19,
além do reforço no atendimento nas enfermarias. O poder público estadual reforçará
também a equipe médica da UPA e já forneceu medicamentos para que a unidade
possa distribuir aos casos que precisarem,
de acordo com avaliação médica. A secretária municipal de Saúde de Imperatriz,
Mariana Jales, destaca que a parceria é importante para ampliar a capacidade de
atendimento na região. “Toda a equipe da
gestão estadual está empenhada e o município também não tem medido esforços
para melhorar o atendimento a esses pacientes. Seguimos trabalhando para achar
soluções para que a gente consiga oferecer
o atendimento e, através dessa união, vamos conseguir fortalecer ainda mais essas
ações”, disse a secretária municipal.

AS INSCRIÇÕES PARA O SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS VAI ATÉ HOJE
Estão abertas, até hoje (13), as inscrições para o seletivo para a contratação de
proﬁssionais que atuarão no combate à
Covid-19 no Hospital de Campanha de
São Luís, que será entregue pelo Governo
do Estado nos próximos dias. O processo,
que segue as diretrizes do Plano de Contingência Estadual para o enfrentamento
ao novo coronavírus, será realizado pela
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH). As vagas são para contratação imediata de proﬁssionais de nível superior, médio, técnico e fundamental em cargos variados.
As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da EMSERH em: www.emserh.ma.gov.br, com
preenchimento de formulário eletrônico
e envio dos documentos necessários. Estão sendo oferecidas vagas para assistente
social, farmacêutico, nutricionista, psicólogo (nível superior), técnico de enferma-

gem, assistente administrativo, recepcionista, auxiliar de farmácia, maqueiro, técnico de Segurança no Trabalho (nível médio), auxiliar de Serviços Gerais e agente
de Portaria (nível fundamental). O resultado ﬁnal do Processo Seletivo levará em
conta o somatório de pontos obtidos pelo
candidato na Avaliação de Títulos e/ou
Experiência Proﬁssional e será divulgado
no site da EMSERH, nos próximos dias.
Convocação
Seguindo o cronograma do Processo
Seletivo Simpliﬁcado para contratação de
quadro de proﬁssionais para o Hospital de
Campanha de Açailândia, a EMSERH divulgou a primeira lista de candidatos
aprovados. Também já foi divulgada a
convocação dos aprovados no Processo
Seletivo Simpliﬁcado N°08/2020. As duas
listas completas podem ser conferidas no
site da EMSERH, na aba Seletivos 2020.

CORONAVÍRUS

oimparcial.com.br

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com
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DECRETO

ATIVIDADE ESSENCIAL

Decreto de Bolsonaro
não afeta Maranhão

Bolsonaro critica
governadores

Além de Flávio Dino, outros governantes também se manifestaram contra a decisão do
presidente Bolsonaro

O

governador do Maranhão,
Flávio Dino, disse que nada
vai mudar no estado mesmo
após o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que classiﬁca locais
como academias e salões de beleza
como serviços essenciais. A declaração foi dada pelo presidente no ﬁm da
tarde de ontem (11), ao chegar ao Palácio do Alvorada. “Coloquei hoje,
porque saúde é vida: academias, salão
de beleza e cabeleireiro, também. Higiene é vida. Só três [foram deﬁnidas]
hoje”, disse Bolsonaro.
Em uma rede social, o governador
falou ainda que a preocupação do
presidente deveria ser com a atividade que exerce, a de presidente da República.
“Bolsonaro deveria estar preocupado com a atividade realmente essencial que cabe a ele cuidar, a de presidente da República, e passar a exercêla com seriedade”, disse Dino.
Além de Flavio Dino, outros governantes ainda na noite desta segunda,
também se manifestaram contra a decisão do presidente Bolsonaro e aﬁrmaram que nada muda em seus estados em relação as políticas de restrições já impostas até o momento.
O governador da Bahia, Rui Costa,
aﬁrmou que “continuaremos com
medidas regionais, alinhando medidas locais com os Prefeitos, na proporção da taxa de contaminação”. E
disse ainda: “a Bahia vai ignorar isso.
Manteremos o nosso padrão de trabalho é responsável. O objetivo é salvar
vidas”.

BOLSONARO AUMENTOU LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS

FLÁVIO DINO E OUTROS GOVERNADORES NÃO VÃO SEGUIR DECRETO DE BOLSONARO
João Doria, de São Paulo, aﬁrmou
que vai avaliar e deve anunciar sua
decisão nesta terça (12). Além destes,
Hélder Barbalho, do Pará; Renato Casagrande, do Espírito Santo; e Wilson
Witzel, do Rio de Janeiro, também se
manifestaram contra a decisão.
As inclusões das atividades como
academias e salões de beleza nos serviços essenciais, foram publicadas em
edição extra do Diário Oﬁcial da
União, logo após o anúncio do presidente. Bolsonaro aﬁrmou ainda que
já tem outras atividades em mente para listar como serviços essenciais, mas
vai aguardar um pouco mais para
anunciá-las. “Essas três categorias
ajudam mais de 1 milhão de empregos”, disse Bolsonaro.
Maranhão
O governador Flávio Dino, aﬁrmou
nesta segunda-feira (11), que ao longo

dessa semana deve deﬁnir os protocolos de retomada do setor de comércio e serviços. Conforme o governador, a liberação do comércio irá ocorrer por etapas e nem todos os serviços
vão voltar a funcionar de uma vez.
Além disso, as empresas vão continuar precisando seguir os protocolos da
Secretaria de Estado da Saúde (SES).
“Quanto especiﬁcamente ao lockdown ou a essas medidas de distanciamento social de modo geral, nós estamos mantendo essa semana. Nosso
desejo na próxima semana é ter um
processo de retomada progressiva de
comércio e serviços”, ressalta o governador. Até o momento, apenas serviços essenciais estão funcionando. O
governador ainda informou que para
a realização do retorno do comércio é
preciso que população ajude seguindo as medidas para diminuição da
disseminação do vírus no estado.

PESQUISA

Diante da resistência de governadores e prefeitos de
seguirem o decreto presidencial que estendeu a lista de
serviços considerados essenciais para salões de beleza,
academias e barbearias, o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais nesta terça-feira (12) para classiﬁcar como “autoritária” a decisão dos chefes de executivos locais. Ao menos um terço dos governadores e prefeitos, incluindo o Distrito Federal, já avisaram que as
atividades acima citadas permanecerão fechadas.
“Alguns governadores se manifestaram publicamente
que não cumprirão nosso Decreto n°10.344/2020, que
inclui no rol de atividades essenciais as academias, as
barbearias e os salões de beleza. Os governadores que
não concordam com o Decreto podem ajuizar ações na
justiça ou, via congressista, entrar com Projeto de Decreto Legislativo. O afrontar o estado democrático de direito é o pior caminho, aﬂora o indesejável autoritarismo no Brasil. Nossa intenção é atender milhões de proﬁssionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao
trabalho e levar saúde e renda à população”, escreveu o
presidente.
No entanto, no dia 24 de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello decidiu
que governadores e prefeitos podem editar regras sobre
isolamento e quarentena. Antes, apenas Bolsonaro poderia decidir sobre a paralisação ou não de um serviço.
Logo, os líderes estaduais possuem autonomia para decidir o que abre e o que permanece fechado.
A edição do decreto adicionando serviços de beleza
pegou até o ministro da saúde, Nelson Teich, de surpresa. Ele não foi consultado sobre o assunto e ﬁcou sabendo sobre o assunto durante uma coletiva ontem.

ENFERMEIROS

Coronavírus circula no Brasil desde fevereiro Cofen quer
melhores condições
Em audiência para celebrar o Dia Internacional da
Enfermagem, presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manoel Neri, disse que o novo coronavírus já é
responsável pelo óbito de cerca de 100 proﬁssionais de
enfermagem que trabalham na linha de frente do combate ao vírus em todo o país.
O presidente do Conselho Federal de Enfermagem
(Cofen), Manoel Neri, disse que a categoria não tem “nada a comemorar” no Dia Internacional da Enfermagem,
celebrado hoje (12), em uma audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha ações
de combate ao novo coronavírus (covid-19), para prestar homenagens aos proﬁssionais.
Neri lembrou que a pandemia do novo coronavírus já
é responsável pelo óbito de cerca de 100 proﬁssionais de
enfermagem que trabalham na linha de frente do combate ao vírus em todo o país.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA COMEÇOU ANTES DE DIAGNOSTICADO O PRIMEIRO CASO
O novo coronavírus já circulava no
Brasil na primeira semana de fevereiro, antes mesmo de ter sido conﬁrmado o primeiro caso vindo do exterior,
estima uma pesquisa liderada pelo
Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Segundo o estudo, a transmissão comunitária do vírus começou por volta de 4 de
fevereiro, ao menos 20 dias antes do
primeiro caso ter sido diagnosticado
em um viajante que chegou da Itália,
em 26 de fevereiro.
A pesquisa indica que a circulação
do Sars-CoV-2 já ocorria no Brasil
quase 40 dias antes da transmissão
comunitária ter sido conﬁrmada em
São Paulo e no Rio de Janeiro, em 13
de março. Como a chegada do vírus
precede a transmissão comunitária,
os dados indicam que sua introdução
no Brasil se deu no ﬁm de janeiro.
Os pesquisadores também analisaram dados internacionais, e sua metodologia conﬁrmou outros estudos
que apontam o início da transmissão
comunitária na Europa entre meados
de janeiro e o início de fevereiro. Em
Nova York, epicentro da covid-19 nos
Estados Unidos, a transmissão comu-

nitária teria começado no início de fevereiro. Em todos os casos, a circulação do vírus teve início entre duas e
quatro semanas antes das primeiras
conﬁrmações de casos em viajantes.
O estudo foi publicado na revista
cientíﬁca Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz e contou com a participação do Laboratório de Aids e Imunologia Molecular do IOC/Fiocruz, da
Fiocruz-Bahia, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade da República (Udelar), no
Uruguai. Diante da urgência de informações cientíﬁcas sobre a doença, a
publicação se deu na seção fast-track
dedicada a estudos sobre a pandemia.
A íntegra pode ser conferida aqui.
Segundo o estudo, encontrar o início da transmissão comunitária por
meio de análises genéticas tem como
obstáculo o curto período de tempo
desde o início da epidemia e a quantidade limitada de genomas do SarsCoV-2 que já foram sequenciados na
maioria dos países.
Os pesquisadores desenvolveram,
então, um método estatístico para estimar o início da transmissão comunitária a partir do número de óbitos nas

primeiras semanas. O total de mortes
é considerado o dado mais conﬁável,
devido à carência de testes e ao grande número de casos assintomáticos. A
partir desse dado, os cientistas consideraram que o tempo médio entre a
infecção e o óbito é de três semanas e
que a taxa de mortalidade gira em torno de 1%.
Para conﬁrmar a validade do método, o cálculo foi aplicado em casos
dos Estados Unidos e da China, onde
já havia uma data determinada para o
início da transmissão comunitária a
partir da análise genética do SarsCoV-2. Os resultados obtidos com o
cálculo estatístico foram semelhantes
aos da análise genética.
O IOC destaca que a pesquisa corrobora outras evidências de que o coronavírus começou a circular no Brasil antes do primeiro caso oﬁcialmente conﬁrmado.
Uma delas é a hospitalização de pacientes com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), medida pelo sistema Infogripe, da Fiocruz. O número
de internações encontra-se acima do
observado em 2019 desde meados de
fevereiro.

DECRETO

Uniãoreconheceestadode
calamidadenoMaranhão
O Governo Federal, através da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por conta da pandemia do Covid-19,
reconheceu estado de calamidade no Maranhão.
No país, o Maranhão foi o primeiro estado a decretar
Lockdown por conta do grande número de casos.
De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, já são 8.526 casos conﬁrmados e 423 óbitos.
Com a medida, os benefícios sociais são antecipados,
liberação de seguros e a prorrogação de pagamentos de
empréstimos federais, entre outras modalidades de
apoio da União.
No mês de março, o Maranhão já havia decretado estado de calamidade, por conta dos caos de H1N1, novo
coronavírus e por conta das fortes chuvas. Sem reconhecimento do Governo Federal.

6
Quarta-feira 13 de maio de 2020

Justiça suspende retirada de quilombolas de Alcântara
Justiça atendeu à uma Ação Popular assinada pelo deputado Bira do Pindaré

O

juiz Federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira, da 8ª Vara Federal Ambiental e Agrária de São
Luís, determinou nesta terçafeira (12), a suspensão das ações do Governo Federal voltadas ao planejamento
e execução do processo de realocação das
comunidades tradicionais situadas na área
destinada à consolidação e ampliação do
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).
A decisão judicial determina a suspensão das ações federais até a conclusão do
processo de consulta prévia (livre e informada) das comunidades afetadas. A suspensão é uma resposta à uma Ação Popular assinada pelo deputado Bira Pindaré
(PSB-MA) no fim do mês de março.
Bira tem defendido a necessidade da
consulta prévia desde 2019. Segundo o parlamentar maranhense, esta deveria ter sido
feita antes da assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil
e Estados Unidos.
O deputado pontua ainda que a limi-

nar protetiva às comunidades veio em momento urgente, uma vez que na segundafeira (11), a Força Aérea Brasileira (FAB) e
a Agência Espacial Brasileira (AEB) assinaram, em Brasília (DF), o Acordo de Cooperação definindo atribuições e processos de
trabalho na fase de implantação e na fase
de operação do futuro Centro Espacial de
Alcântara (CEA), no Maranhão.
“Essa decisão judicial é um alento para
nós que estamos na luta em defesa das comunidades quilombolas. Tudo que queremos é que a Constituição Federal seja respeitada e que o direito do nosso povo não
seja atropelado. Ficamos satisfeitos com a
decisão, mas a luta continua, ainda há muito por fazer e lutaremos com toda firmeza”,
destacou.
O Governo Federal pretende avançar com
as ações do Comitê de Desenvolvimento do
Programa Espacial Brasileiro, em Alcântara,
mas terá de dar outro tratamento às comunidades, terá que respeitar a convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho
e fazer a consulta prévia às comunidades.

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

Levantamento
aponta que
aproximadamente
800 famílias seriam
prejudicadas

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020. A Prefeitura
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que o pregão presencial SRP Nº 008/2020, marcado para o dia 15 de maio de 2020, às 11h00min,
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de
registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de
enxoval para recém-nascidos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA,
será realizado em, ABERTURA: 20 de maio de 2020, às 11h00min; estando de acordo com a Lei nº.
8.666/93. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão
Permanente de Licitação, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o
recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento
de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais
informações no telefone (98) 98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu - MA,
11 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 40637/2020-SEAP
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 27 DE
MAIO DE 2020 ÀS 09h, pelo sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da prestação de
serviços continuados de monitoramento eletrônico de monitorados, incluindo o fornecimento de
dispositivo eletrônico de monitoramento (tornozeleiras) com tecnologia homologada na ANATEL.
O
edital
e
seus
anexos
estão
à
disposição
dos
interessados
nos
sítios
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso
de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails
cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
São Luís/MA, 11 de maio de 2020
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro da CSLIC/SEAP

AREIA BRANCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA –
ME
CNPJ n° 28.881.174/0001–20
Estabelecida no endereço na ROD. BR 316, s/n°, localidade
Povoado Carnaúba de Pedra, Zona Rural, município de
Timon/MA, torna público que REQUEREU junto a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a
RENOVAÇÃO da Outorga do Direito do Uso da Água para
atividade de fabricação de águas envasada adicionadas
de sais, conforme e-processo n° 66708/2020.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. A Prefeitura
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que o pregão presencial SRP Nº 009/2020, marcado para o dia 15 de maio de 2020, às 15h00min,
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de
registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias Municipais de Buriticupu/Ma, será realizado em, ABERTURA: 20 de maio de
2020, às 15h00min; estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00
(cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua São
Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou no
e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu - MA, 11 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa
Ferreira/ Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020. A Prefeitura
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que o pregão presencial SRP Nº 007/2020, marcado para o dia 15 de maio de 2020, às 09h00min,
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, do tipo Menor Preço Por Item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: Formação de
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de aparelhos de ar
condicionado para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, será realizado em,
ABERTURA: 20 de maio de 2020, às 09h00min; estando de acordo com a Lei nº. 8.666/93. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação,
onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância
de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal
(DAM), Rua São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98)
98108-3987 ou no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu - MA, 11 de maio de 2020. Fabiano
de Jesus Barbosa Ferreira/ Pregoeiro.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – CPL
O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de
Raposa, localizada à Avenida dos Pescadores , s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/ MA, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de
fevereiro de 2017, e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais normas pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futuras eventuais
aquisições de água mineral para atender as necessidades do município de Raposa, conforme edital e
seus anexos. Data de Abertura: 26 de maio de 2020; horário: às 14h00min (quatorze horas). O edital e
seus anexos poderão ser consultados gratuitamente em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário
de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento
da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, através de Documento de Arrecadação Municipal –
DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação,
localizada à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no
mesmo endereço, pelo telefone (98) 3229-1382 e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 12
de maio de 2020. Raimundo Nonato Marques Silva. Secretário Municipal de Administração e
Planejamento do Município de Raposa/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
O município de Raposa por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos
interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de Raposa, localizada à Avenida dos
Pescadores, s/n°, Jardim das Oliveiras, Raposa/MA, sob égide da Lei Federal nº 8.666/93 e
normas atinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo
Menor Preço, sob o regime de Empreitada Integral, objetivando a contratação de empresa para
construção da obras da Praça Chico Noca no município de Raposa – Ma, conforme edital e
anexos. A abertura da sessão pública do certame licitatório será no dia 02 de junho 2020, ás
10h00min (dez horas), sendo presidida pelo Presidente da CPL, designado pela Portaria
Municipal nº 026/2017 de 23 de janeiro de 2017. O edital poderá ser consultado gratuitamente
de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquirido a partir da data de sua publicação
mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) na rede bancária credenciada, através
de DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Raposa, Sala da Comissão de
Licitação, localizada à Avenida dos Pescadores, s/n°, Jardim das Oliveiras, Raposa/Ma. 12 de maio
de 2020, Raimundo Nonato Marques Silva, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de
Preços nº 003/2020, que ocorreria no dia 15 de maio de 2020 as 09:00, que
tem como objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de Software para o portal da transparência e sistema
contábil com suporte técnico, para atender as necessidades do Município de
Passagem Franca – MA, para o dia 29 de Maio de 2020 às 15:00 horas, no
mesmo local inicialmente divulgado. Passagem Franca - MA, 05 de maio de
2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 – CPL
O município de Raposa torna público aos interessados que realizará, na sede da Prefeitura Municipal de
Raposa, localizada à Avenida dos Pescadores , s/n, Jardim das Oliveiras, Raposa/ MA, na forma da Lei
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, do Decreto Municipal nº 03, de 01 de
fevereiro de 2017, e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais normas pertinentes à espécie, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futuras eventuais
aquisições de materiais de expediente, consumo, didático, pedagógico e limpeza para atender as
necessidades do município de Raposa, conforme edital e seus anexos. Data de Abertura: 26 de maio de
2020; horário: às 09h00min (nove horas). O edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente
em dias úteis, de segunda a sexta-feira no horário de 08h00min ás 13h00min, ou adquiridos a partir da
data de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis,
através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM e posteriormente obtido na Prefeitura
Municipal de Raposa, Sala de Comissão de Licitação, localizada à Avenida dos Pescadores, s/n, Jardim
das Oliveiras, Raposa – MA. Informações adicionais, no mesmo endereço, pelo telefone (98) 3229-1382
e/ou e-mail: cplderaposa@gmail.com. Raposa – MA, 12 de maio de 2020. Raimundo Nonato Marques
Silva. Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Raposa/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 08/2020. TIPO: menor preço. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para confecção de materiais gráﬁcos, a serem
utilizado nas atividades desenvolvidas nas diversas secretarias do município de São João do Sóter – MA.
ABERTURA: 25/05/2020 às 14:00hs. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da
Comissão, situada, Av. Esperança, nº 2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min
(oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
mediante a entrega de 03 (três) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra
branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma
hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação e nenhuma
hipótese haverá atendimento aos licitantes que não obedecer as normas do ministério da saúde
e os decretos municipais. São João do Sóter – MA, 13 de maio de 2020. Joserlene Silva Bezerra de
Araújo, Prefeita Municipal.

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
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Cinco verdades e mitos sobre a
abolição da escravatura no Brasil

D

esde a infância, os brasileiros aprendem que 13
de maio é um dia de celebração, por conta da
abolição da escravatura no país – a última nação
americana a libertar as pessoas escravizadas, em
1888. Mas quanto realmente sabemos sobre a data tão marcante para a história do Brasil?
O discurso em torno do assunto tem variado ao longo
dos anos, conforme pesquisas são realizadas por historiadores e novas interpretações são apresentadas. Muitas vezes, o que foi dito sobre a assinatura da Lei Áurea há 20 anos
não corresponde mais ao que tem sido dito na historiografia contemporânea.
Por isso, levantamos cinco afirmativas que fazem parte
do imaginário de boa parte dos brasileiros e apresentou a
historiadores para saber se são verdades ou mitos, de acordo com a atual historiografia. Confira o resultado:

1 - A princesa Isabel assinou a lei
Áurea por ser abolicionista. Mito.
“Na data da assinatura da Lei Áurea (13/05/1888),
Princesa Isabel governava em nome de seu pai, D. Pedro II, que se encontrava em viagem pela Europa, e só
veio a receber a notícia mais de uma semana depois
em Milão. Antes de ser uma benevolência da herdeira ao trono, a abolição da escravidão parece ter sido
premeditada pelo Império, já que o Brasil vinha sendo pressionado por movimentos abolicionistas (internos e externos). Pedro se encontrava debilitado e
Isabel precisava de apelo popular para emplacar o
terceiro reinado. Apesar da abolição render festejos
por vários dias seguidos, o tiro saiu pela culatra, já
que os proprietários de escravos (não ressarcidos pelo
governo) se voltaram contra o Império e apoiaram a
proclamação da república no ano seguinte”, explica
o professor de história Celso Idamiano.

2 - Os escravos não participaram efetivamente do processo de
abolição da escravatura. Mito.
“Após extensa análise documental, o historiador
Sidney Chalhoub chegou a conclusão que os negros
não assistiram o processo abolicionista de forma
passiva. Ele encontrou vários relatos nesse sentido, como escravizados reivindicando sua liberdade através de processos jurídicos; fugindo, se esses
processos levassem a julgamentos que mantivesse a escravidão; denunciando para os juízes maus
tratos dos senhores; aproveitando-se de disputas
dentro das famílias em caso de herança para tentar a alforria; e também através disputas jurídicas
para abaixar preço de indenizações para se conse-

guir as alforrias. Além disso, a própria resistência à
escravidão, através da fuga para quilombos, suicídios,
sabotagem à produção, assassinato de senhores levavam a um real clima de insegurança para as elites
o que, indiretamente, levou a formação do discurso
abolicionista”, afirma o doutorando em História Social da Cultura pela UFMG Felipe Malacco.

3 - A abolição da escravatura foi
decisiva para a proclamação da
República. Verdade.
“Uma das questões centrais para a monarquia brasileira era a escravidão. E nesse aspecto, a política imperial conseguiu desagradar todos os envolvidos. Em
primeiro lugar, desagradava os escravizados e os defensores do processo abolicionista, pela forma violenta e gradual em que ocorreu o processo de abolição.
Em segundo lugar, desagradava os donos de escravizados, por considerarem injusta não ter indenização
para a libertação de escravizados. Em terceiro lugar, a
morosidade do processo desagradava o exército, que
pela grande participação de negros na Guerra do Paraguai, havia adotado uma posição favorável à abolição. Assim, o Império ia perdendo toda sua base política e não conseguiu se opor ao cada vez mais forte
discurso republicano”, explica Malacco.

4 - A Lei Áurea acabou definitivamente com a escravidão no Brasil. Mito.
“Se pensarmos juridicamente, a afirmação
pode fazer algum sentido. Afinal, no dia 13 de
maio de 1888, foi assinado um decreto que ofi-

cialmente proibia a existência dessa podre instituição. Porém, em primeiro lugar, a abolição da
escravidão não significava qualquer melhora na
vida dos ex-escravizados. O projeto abolicionista
não foi seguido de um processo de inserção dos
negros na sociedade republicana que, por desigualdade de condições, não conseguiram acessar melhores posições sociais, permanecendo
marginalizados. Além disso, ainda hoje existem
o que chamam juridicamente de “situações análogas a escravidão”, principalmente em regiões
demograficamente isoladas no interior do Brasil,
que representam uma permanência de relações
de trabalho em que o indivíduo não possui nenhum direito trabalhista. Trabalha para pagar a
manutenção de sua existência. Exatamente igual
aos escravizados do período colonial e imperial”,
afirma Malacco.

5 - A princesa Isabel aproveitou
que o pai estava em viagem para
abolir a escravatura. Mito.
De fato, foi em sua terceira regência e com sua
assinatura que foi sancionada a Lei Áurea. Mas
falar que a princesa “se aproveitou da ausência
do pai” para abolir a escravidão, e que só por essa
ausência que a abolição ocorreu, é um exagero
histórico. A abolição já era um inevitável caminho
sem volta devido, principalmente, a pressões internacionais, do próprio movimento abolicionista
brasileiro, da ação dos escravizados que lutavam
por sua liberdade e do exército brasileiro. Se não
fosse a princesa Isabel, certamente o imperador
D. Pedro II ou a elite econômico-política que assumiu a república brasileira após 1889 decretaria o fim da escravidão.
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Combate à covid-19

Grupo de risco

Estão abertas, até esta quarta-feira, 13, as
inscrições para o seletivo para a contratação
de proﬁssionais que atuarão no combate à
Covid-19 no Hospital de Campanha de São
Luís, que será entregue pelo Governo do Estado nos próximos dias. O processo, que segue as diretrizes do Plano de Contingência
Estadual para o enfrentamento ao novo coronavírus, será realizado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.

Mais de 50% da população adulta brasileira – ou 86 milhões de pessoas – apresenta ao
menos um dos fatores que aumentam o risco de manifestações graves da Covid-19, sugere estudo feito na Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Se considerados apenas
os adultos com menos de 65 anos, a proporção dos suscetíveis a complicações caso venham a se infectar pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2) ainda é alta: 47%.

Pra curtir
Na programação das
grandes lives desta
quarentena hoje temos opções para
agradar a todas as
tribos pelo YouTube e
redes sociais.

Mais uma grande iniciativa foi tomada pelo presidente da OAB-MA,
Thiago Diaz, para amenizar o sofrimento provocado pela pandemia do
coronavírus. Através da Comissão de
Diversidade Sexual e de Gênero, está
convidando comunidade advocatícia
e a sociedade em geral para participar da campanha CONVIDA, que busca arrecadar cestas básicas para a
população LGBTQI+ em situação de
vulnerabilidade social. Muitas pessoas LGBTQI+ vivem em condições de
vulnerabilidade social, estigma e
preconceito que diﬁcultam o acesso
à saúde e à rede de proteção. Por isso,
a ideia da CONVIDA é comprar cestas
alimentícias já prontas e incluir itens
de higiene pessoal básica para entregar a essa população.

A banda Sepultura
(estará ao vivo entre
16h e 18h em seu projeto SepulQuarta),
Marcelo Falcão (Com
a live #PraQuemTemFé, às 20h), Turma do Pagode (a partir das 18h30) e Cidade Negra (no Instagram da Rádio Mix
Rio FM, a partir das
19h).

O Grupo Potiguar promove nessa quarta-feira, às 20h, a Live Potiguar “Festival de
Mousses em Casa”. As
receitas, fáceis e práticas, serão ensinadas
passo a passo pela renomada culinarista
Ludimila Matos (foto).
Para conferir basta
acessar a live no stories do per ﬁl do instagram: @potiguarhomecenter.

O Instituto Estadual de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA) vai realizar uma live nesta
quinta-feira, 14, às
15h, no Instagram oﬁcial do Instituto (@iema_oﬁcial). A live terá
como mediadora a psicóloga da Rede IEMA,
Farlanni Nizete, e contará com a participação da ﬁsioterapeuta,
Patrícia Bogea (foto).

Cinema adequado

Giro Nordeste

Drama policial

Cinemas da Coreia do Sul estão testando e
implantando tecnologia sem contato físico com
humanos para o uso nos cinemas após a pandemia do novo coronavírus. Os testes incluem quiosques automatizados, uso de aplicativos para a
compra de bilhetes e uso de robôs. O uso da tecnologia ocorre para adequar o medo do público
local de contato físico com estranhos, incluindo
os funcionários do cinema. A CJ CGV, maior cadeia de cinema multiplex da Coreia do Sul,
transformou um de seus cinemas em um local
sem contato físico em abril.

Na quinta-feira, 14, às 19h, a TV UFMA representará e exibirá o programa semanal Giro Nordeste, uma iniciativa da TVE que entrevista personalidades nordestinas e nacionais com a participação de jornalistas das emissoras públicas
de TV e rádio do Nordeste. O médico e escritor
Drauzio Varella é o primeiro convidado e analisa
a pandemia do coronavírus, que já deixou milhares de mortos em todo o mundo. Ao vivo e
sem intervalos, o programa será ancorado por
Juraci Santana, jornalista da TVE Bahia, com a
participação de jornalistas nos demais Estados.

A Globoplay estreia nesta semana dois novos
títulos de suspense e gênero policial: são eles
“Shades of Blue” (Segredos Policiais) e “FBI”.
Jennifer Lopez e Ray Liotta estrelam “Shades of
Blue” (Segredos Policiais), cujas três temporadas estão disponíveis na plataforma desde terça-feira, 12.
Neste drama policial, Harlee Santos (Jennifer
Lopez) é uma detetive de Nova York e mãe solteira que se junta a uma unidade de policiais corruptos liderado pelo enigmático tenente Matt
Wozniak (Ray Liotta).

O jogador Gabigol
tem dado o que falar
entre seus vizinhos. O
craque do Flamengo,
está tirando o sono
da vizinhança, isso
por promover festas
durante a madrugada em sua casa, em
meio a pandemia do
novo coronavírus.
O jogador é morador
de um condomínio de
alto padrão da Barra
da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro.
Estatísticas sobre pacientes com coronavírus mostram que os
homens são os mais
afetados pela doença.
Pesquisadores do
hospital universitário
de Groningen, na Holanda, descobriram o
porquê: de acordo
com o estudo, pessoas do sexo masculino
tem maior expressão
da enzima ACE2, usada pelo Sars-CoV-2
para invadir as células humanas e se
multiplicar.

Levantamento aponta Márcio
Jerry é o parlamentar do Maranhão
mais influente nas redes sociais
O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) é o parlamentar mais
influente do Maranhão, segundo
estudo divulgado pela FSB, maior
agência de comunicação da América Latina. Agência monitorou as
publicações dos deputados federais e senadores de 1º a 30 de abril.
Dos 589 parlamentares, apenas
sete deputados federais não figuram
no ranking porque não postaram no
período analisado ou porque não
possuem perfis públicos nas redes.
Jerry ocupa a 65ª posição e, ao lado
do senador Weverton Rocha (PDT),
que está em 89º lugar, são os únicos
da bancada estadual no “Top 100
FSBinfluênciaCongresso”.
Em terceiro lugar aparece o deputado Juscelino Filho (DEM), na
131ª colocação.
Conhecido como “24x7”, o método de monitoramento analisa o
grau de engajamento de todas as
publicações feitas pelos parlamentares no Facebook (apenas páginas

Maranhão terá feriado estadual nesta sexta-feira
públicas), no Instagram (apenas
contas business) e no Twitter.
Para calcular a nota são levados em consideração o número
de seguidores, a quantidade de
publicações, o alcance das publicações e o engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos) em cada rede social.

Esta sexta-feira (15) será feriado no Maranhão.
É uma antecipação do feriado estadual de 28 de
julho, quando se comemora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil.
A medida foi adotada para reforçar o isolamento social e evitar a disseminação maior do
coronavírus. Ou seja, o feriado não é para as pessoas viajarem. E, sim, para que fiquem em casa.
As entradas e saídas de São Luís vão continuar

bloqueadas.A antecipação só vale para este ano
e não impede que, em 28 de julho, sejam realizadas as comemorações pela data. Apenas não
será feriado.
A antecipação do feriado havia sido estabelecida antes da decisão da Justiça que estendeu o lockdown na Ilha de São Luís até o domingo (17). A
decisão foi tomada nesta terça-feira (12) pelo Poder
Judiciário e foi acatada pelo Governo do Maranhão.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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ATÉ 12 JUNHO

NÚMEROS

Levantamento mapeia
saúde no Maranhão
Dados são do IBGE a partir do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 2019
(DataSUS) e mapeia leitos de UTI, equipamentos e profissionais de saúde
DIVULGAÇÃO

PATRÍCIA CUNHA

O

IBGE divulgou a distribuição de leitos de UTIs (unidades de terapia intensiva),
respiradores, médicos e enfermeiros nos municípios maranhenses. Os dados têm por referência dezembro de 2019 e foram gerados em
parceria com a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) para contribuir com as
ações de enfrentamento à Covid-19.
O levantamento foi feito com base
nos dados de 2019. Atualmente, segundo o Governo do Estado, para tratamento de pacientes infectados com
o novo coronavírus, a rede hospitalar
pública teve ampliação no número de
leitos. “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”, informou a Secretaria de Estado de Saúde.
No estado o número de casos de
pacientes com Covid-19 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.
Na última segunda-feira (11), foram abertos na capital um ambulatório exclusivo para coronavírus (atrás
do Carlos Macieira), com capacidade
de realizar até 300 atendimentos por

ESSE INDICADOR REGISTRAVA 8 LEITOS POR 100 MIL HABITANTES NO MARANHÃO
dia, e um hospital também dedicado a
pacientes com Covid-19 (anexo do Nina Rodrigues). O Hospital de Campanha de São Luís tem 200 leitos e faz
parte da política de ampliação de leitos para tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus
(Covid-19).

dicador registrava 8 leitos por 100 mil
habitantes no estado, o mesmo índice
veriﬁcado no Pará e no Tocantins.
Os números eram superiores apenas aos de Roraima, que apresentou
índice de 4 leitos de UTI, o menor do
país; do Amapá e do Acre, com 5 leitos; e no Amazonas e no Piauí, com 7.
Já a Unidade da Federação que registrou o maior número de leitos de UTI,
Rede privada
O levantamento feito pelo IBGE fundamentais para o atendimento de
partiu do Cadastro Nacional de Esta- pacientes graves com Covid-19, foi o
belecimentos de Saúde 2019 (Data- Distrito Federal, com 30 leitos por 100
SUS), que reúne as redes pública e pri- mil habitantes.
vada, e das Informações de DeslocaA capital São Luís apresentou índimento para Serviços de Saúde 2018, ce de 32 leitos por 100 mil habitantes.
cujos dados foram antecipados pelo O município de Imperatriz, com 40
IBGE.
leitos, registrou o maior índice do esO Maranhão possuía, no ano pas- tado. Dos 217 municípios maranhensado, um dos menores índices de leito ses, 206 não possuíam leitos de UTI,
de UTI por habitantes do país. Esse in- em dezembro de 2019.

Prefeitura de
Araioses abre 155
vagas em concurso
A Prefeitura de Araioses, no estado do Maranhão,
anuncia Concurso Público para a contratação de 155
proﬁssionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior nas áreas exigidas, no mínimo 18
anos completos na data dos requisitos.

Há vagas disponíveis para os seguintes
cargos:

• Agente Administrativo (15)
• Vigia (40)
• Auxiliar Operacional (25)
• Motorista (5)
• Recepcionista (4)
• Digitador (6)
• Professor nível I (26)
• Assistente Social (3)
• Farmacêutico/ Bioquímico (1)
• Odontólogo (2)
• Educador Físico (1)
• Enfermeiro (5)
• Fisioterapeuta (1)
• Fonoaudiólogo (1)
• Nutricionista (1)
• Professor Cuidador de Alunos Autistas (1)
• Professor Cuidador de Alunos com Deﬁciência Física
(1)
• Professor de Libras e Sinais (1)
• Psicólogo (2)
• Técnico de Enfermagem (7)
• Técnico de Laboratório (1)
• Técnico de Saúde Bucal (2)
• Médico Veterinário (1)
• Engenheiro Agrônomo (1)
• Orientador Social (1)
• Procurador do Município (1)
Vale ressaltar que algumas destas chances são para
pessoas que se enquadrem nos requisitos especiﬁcados
no edital.

Inscrições

Número de respiradores é baixo no estado

Mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 60 a
R$ 105, os interessados poderão se inscrever até 12 de
junho (horário local), exclusivamente via internet, no site da LJ Assessoria e Planejamento Administrativo. Os
candidatos que tiverem interesse na isenção da taxa, deverão solicitá-la no período de 12 a 15 de maio de 2020,
por meio de envio do comprovante de inscrição e documentos exigidos no e-mail atendimento.araioses@outlook.com.

Salários e provas

O cruzamento de dados também
revela a distribuição de respiradores,
equipamentos que realizam ventilação mecânica em pacientes com diﬁculdades respiratórias graves, nas
unidades de saúde do país.
O Maranhão possui um dos índices
mais baixos, com 13 respiradores por
100 mil habitantes.
O Piauí apresentou o mesmo índice
(13). O índice dos dois estados só é
maior que o registrado no Amapá (10).
Distrito Federal lidera, com 63 respiradores por 100 mil habitantes.
No Maranhão, apenas 65 municípios dispunham desse equipamento. Os
outros 152 municípios maranhenses
não possuíam respiradores. São Luís
apresentou índice de 48 respiradores
por 100 mil habitantes, o maior do estado. O mesmo índice foi registrado
nos municípios de Matões do Norte e
Turiaçu.
No último dia 7, o Maranhão rece-

beu uma carga de 44 respiradores
comprados pela Secretaria da Saúde.
De acordo com o governo, em três
semanas, o Maranhão trouxe 255 unidades de um equipamento que vem
sendo disputado intensamente em
todo o planeta, porque são essenciais
para equipar UTIs e salvar vidas de
pacientes com coronavírus.
O aparelho é usado quando o paciente está com insuﬁciência respiratória, pois controla a pressão do ar para
dentro dos pulmões, garantindo a
chamada troca gasosa.
Segundo governo do estado, são
800 respiradores a mais dentre os que
já havia no sistema de saúde e há ainda novos aparelhos para serem recebidos.

Médicos e enfermeiros por
habitante

Em 2019, o Maranhão e o Pará registraram os menores indicadores, 81

e 85 médicos por 100 mil habitantes,
respectivamente.
O Distrito Federal possuía a melhor
distribuição de médicos do país, com
338 proﬁssionais por 100 mil habitantes. O maior índice, dentre as cidades
maranhenses, foi registrado na capital, com 206 médicos por 100 mil habitantes; seguido por Imperatriz, com
183. No indicador enfermeiro por habitante, o Maranhão também ﬁgura
entre as Unidades da Federação com
os números mais baixos.
O Estado tem o 6º menor índice do
país: 106 enfermeiros por 100 mil habitantes.
Já dentre os municípios do Maranhão, o maior índice foi veriﬁcado em
São Luís (216), seguido por Presidente
Dutra (213) e Imperatriz (184). Presidente Médici, com 14 enfermeiros por
100 mil habitantes, apresentou o índice mais baixo do estado.
*Com informações da assessoria.

Sob jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais, os
proﬁssionais contratados receberão salário base mensal
que varia de R$ 1.045 a R$ 4.500.
Como método de seleção, será realizada prova escrita
objetiva, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, composta por questões de língua portuguesa, matemática,
informática, legislação SUS, conhecimentos especíﬁcos
e pedagógicos.
Além disso também haverá prova de títulos e prova
discursiva, ambas com caráter classiﬁcatório. Está previsto o dia 19 de julho de 2020 para aplicação da primeira etapa.
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TIMON

BRUTALIDADE EXTREMA

Mortes, decapitação
e dentes arrancados

Homem é suspeito
de matar empresário

Ação da polícia prende e apreende pessoas suspeitas de assassinatos e decapitação.
Durante a operação ainda encontraram dentes que podem ser de uma das vítimas
POLÍCIA CIVIL

SAULO DUAILIBE

A

cidade de Imperatriz, distante cerca de 600 km da capital
maranhense, foi palco da
Operação Isca, deﬂagrada pela Polícia Civil do Maranhão. A ação
foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Imperatriz (DHPP/ITZ).

ARMAS USADAS NO CRIME FORAM APREENDIDAS PELA POLÍCIA
A Polícia Civil do Maranhão, através do 4º Distrito Policial de Timon, com apoio da Delegacia de Homicídios e
do Grupo de Pronto Emprego da 18ª DRPC/GPE-18,
prendeu um suspeito, em cumprimento a um mandado
de prisão preventiva, expedido pela 1ª vara criminal de
Timon.
Ele é o principal suspeito do crime de latrocínio que
teve como vítima João de Deus Alves Costa, proprietário
de uma pizzaria na cidade. A morte do empresário aconteceu no dia 18 de abril deste ano.

DENTES QUE PODEM SER DE UMA VÍTIMA FORAM ENCONTRADOS COM UM SUSPEITO

A Operação teve como objetivo e
deu cumprimento a um Mandado de
Prisão Preventiva contra uma pessoa
e de dois Mandados de Internação
Provisória contra dois adolescentes.
Os três são suspeitos de envolvimento
nos assassinatos do adolescentes
Charles Vitor Oliveira da Silva e de
Gleydson dos Santos Paz.
Segundo a polícia, ainda chegou a
ser decretada a ordem de Internação
do adolescente Charles Vitor Oliveira

da Silva, mas ele foi assassinado no sáO grupo ainda está sendo investibado, dia 2 de maio, data em que o au- gado como responsável por outros
tor do crime foi preso em ﬂagrante de- homicídios ocorridos no Bairro Granlito.
de Santa Rita e adjacências, em Imperatriz.

Decapitação e dentes

O grupo preso na Operação foi responsável
pelo
assassinato
de
Gleydson, que foi decapitado, cuja cabeça jamais foi localizada, crime
ocorrido em 23 de janeiro deste ano.
Na casa de um dos adolescentes
apreendidos foi encontrada uma sacola contendo dezenas de dentes, que
podem ser da vítima que foi decapitada.

O criminoso encontrava-se foragido desde o crime e
foi preso na Avenida Palestina, bairro Parque Aliança,
em Timon. Seu cúmplice havia sido preso em ﬂagrante
de roubo no dia 6 deste mês e, durante depoimento, revelou a identidade do outro suspeito que participou do
latrocínio que vitimou João de Deus.
Com a prisão esse crime hediondo foi completamente elucidado e seus autores presos e encarcerados na
UPR de Timon. (S.D)

PARANÁ

LOTERIA

DCCT prende suspeito de ameaçar juiz ApostasdaQuinadeSãoJoãoabertas
DIVULGAÇÃO

LOTERICAS.COM.BR

JUIZ DOUGLAS COMEÇOU A RECEBER AMEAÇAS DURANTE FIM DE SEMANA ANTES DO LOCKDOWN
O Departamento de Combate a Crimes
Tecnológicos (DCCT) da Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (Seic),
com o apoio operacional do Centro de
Operações Policiais Especiais (Cope) do estado do Paraná, cumpriu dois mandados
de busca e apreensão e prendeu preventivamente um homem na cidade de Curitiba, no Paraná. Ele foi identiﬁcado como o
responsável pelos crimes em tela. O DCCT
iniciou investigações no mês de dezembro
do ano passado com ﬁnalidade de apurar
crimes de ameaça e coação no curso do
processo, praticados através das redes sociais, contra o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís.
O DCCT iniciou investigações no mês de
dezembro do ano passado com ﬁnalidade
de apurar crimes de ameaça e coação no
curso do processo, praticados através das
redes sociais, contra o juiz Douglas de Melo
Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
Após outras denúncias em virtude da
decretação do lockdown (bloqueio total),
em decisão do magistrado do dia 30 de

março deste ano. O juiz Douglas Martins
começou a receber ameaças durante ﬁm
de semana que antecedeu o lockdown.A
prisão do suspeito aconteceu na manhã de
ontem, dia 12, após ação conjunta entre as
polícias civis do Maranhão e Paraná. O suspeito foi identiﬁcado apenas como Edson
Douglas Oliveiras de Freitas, que seria natural da cidade de Caixas, distante cerca de
360 km da capital maranhense. O magistrado chegou a falar com a imprensa sobre
o caso de ameaça, mas preferiu não estender as declarações por conta do momento
de pandemia que o estado atravessa. As investigações continuam.
A prisão do suspeito aconteceu na manhã de ontem, dia 12, após ação conjunta
entre as polícias civis do Maranhão e Paraná. O suspeito foi identiﬁcado apenas como Edson Douglas Oliveiras de Freitas, que
seria natural da cidade de Caixas, distante
cerca de 360 km da capital maranhense. O
magistrado chegou a falar com a imprensa
sobre o caso de ameaça, mas preferiu não
estender as declarações por conta do momento de pandemia que o estado atravessa. As investigações continuam. (S.D)

O SORTEIO DO CONCURSO 5.299 DA QUINA SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO, ÀS 20H
Já podem ser registradas as apostas para a Quina de São João, concurso especial
que chega à sua 10ª edição este ano. O sorteio do concurso 5.299 da Quina será realizado no dia 27 de junho, às 20h, e a estimativa inicial do prêmio é de R$ 140 milhões.
O prêmio da Quina de São João não
acumula. Se não houver ganhadores na
faixa principal, o acerto de 5 números, o
prêmio será dividido entre os acertadores
da segunda faixa (4 números) e assim por
diante. Para apostar, basta marcar de 5 a
15 números dentre os 80 disponíveis no
volante. O apostador também pode deixar
o sistema escolher os números, por meio
da aposta no formato Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou
5 números. É possível concorrer com a
mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos optando pela aposta

no formato Teimosinha. O preço de uma
aposta simples, com 5 números, é de R$
2,00.
As apostas podem ser realizadas em volantes especíﬁcos da Quina de São João, já
disponíveis nas lotéricas de todo o país.
No portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) é possível adquirir um
combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.299, bem como outros cinco combos contendo apostas de
outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo
app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Caso apenas o ganhador leve o prêmio da Quina de São
João e aplique todo o valor na Poupança
da Caixa, receberá mais de R$ 302 mil em
rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suﬁciente para comprar 200 carros
de luxo, no valor unitário de R$ 700 mil.
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Governo abre seletivo para contratação imediata
de profissionais para Hospital de Campanha de SL
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Com o apoio operacional do Centro de
Operações Policiais Especiais (COPE),
do Paraná, a Polícia Civil do Maranhão
prendeu, ontem, 12, em Curitiba, o homem
que vinha ameaçando de morte, pelas redes
sociais, o juiz Douglas de Melo Martins.
As primeiras mensagens, conforme
as investigações do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT),
da Seic, ocorreram ainda em 2019.
Na época, o juiz recebeu ameaças na
tentativa de fazê-lo desistir de autorizar
a participação de deficientes no Curso
de Formação de Oficiais (CFO).

PÁG.12

DIVULGAÇÃO

MARANHENSE É PRESO NO PARANÁ
ACUSADO DE AMEAÇAR O JUIZ QUE
DECRETOU LOCKDOWN EM SÃO LUÍS

Edson Douglas foi preso em Curitiba sob acusação de ameaçar de morte, pelas redes sociais, o juiz Douglas de Melo Martins

FOTOS: GILSON FERREIRA

Rua Grande segue bloqueada, e com acesso liberado
somente para pessoas em busca de serviço essencial

O esvaziamento da região central também pode
ser percebido nas ruas da Paz e de Santana

Bloqueio da Rua Grande mantém
esvaziamento das principais vias
da região central de São Luís
Na manhã de ontem (12), o Jornal Pequeno registrou o vazio das ruas de Santana e da Paz. Na Rua Grande, algumas
pessoas somente em bancos e farmácias. É o resultado do bloqueio decretado pelo Governo do Estado, desde o dia
30 de abril. PÁG.5

Acordo entre FAB e AEB estabelece
atribuições para implantação e operação
do Centro Espacial de Alcântara
Acordo de Cooperação
foi assinado esta semana,
em Brasília, entre a Força
Aérea Brasileira (FAB)
e a Agência Espacial
Brasileira (AEB),
definindo atribuições e
processos de trabalho
na fase de implantação
e na fase de operação
do futuro Centro
Espacial de Alcântara
(CEA), no Maranhão.

PÁG.7

LEONARDO MARQUES/ASCOM-MCTEC

Assinatura do acordo para implantação e
operação do Centro Espacial de Alcântara

Internos de presídios do MA
já produziram 300 mil máscaras
de proteção ao coronavírus
PÁG.9

Cotação – Comercial C. R$ 5,8644 | V. R$ 5,8657 – Turismo C. R$ 5,64| V. R$ 6,11 – Euro C. R$ 6,3669 | V. R$ 6,3703 - Libra C. R$ 7,2035 | V. R$ 7,2082 – Poupança 0,5000% TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
Maré – 1ª Baixamar – 17:54 1,5 m| 1ª – Preamar – 10:52 4,8 m | 2ª Baixamar –17:31 1,3 m| | 2ª Preamar –23:40 4,3 m |
Manhã
Tarde
Noite
Loteria – Quina – 5267 (12/05/2020) 16-39-40-59-60| Dia de Sorte – 302 (12/05/2020) Mês da Sorte: Janeiro | 01-04-07-10-15-25-31 | Lotomania –2073 (12/05/2020) 00-05-08-12-14-17-20-24-26-2930-42-51-59-64-70-71-76-79-92| Timemania – 1483 (12/05/2020) – Time do coração - SERGIPE/SE– 02-09-14-28-32-37-53|
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Justiça decide prorrogar lockdown
até domingo na Ilha de São Luís
Depois de reunião com
representantes do Governo do
Maranhão, prefeituras da Ilha de
São Luís e Ministério Público, o
juiz titular da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São
Luís, Douglas de Melo Martins,
decidiu que o lockdown na região
metropolitana será prorrogado até
próximo domingo (dia 17).
As prefeituras e o Governo do
Maranhão queriam o bloqueio
total até a próxima quinta-feira,
14 (conforme decreto editado
pelo governador Flávio Dino),
enquanto o Ministério Público não
apresentou nenhuma proposta,
apenas solicitou mais informações.

O juiz Douglas Martins propôs
a prorrogação das medidas até
domingo. Por fim, a sugestão
foi aceita por todas as partes
envolvidas.
De acordo com o magistrado, a
extensão do lockdown não trará
prejuízos ao comércio, já que o
feriado de adesão do Maranhão foi
antecipado para esta sexta (15), e
o fim de semana conta como dia
não-útil. Mas, Douglas de Melo
Martins não descarta determinar
um novo bloqueio total, a partir
de segunda-feira, 18, caso seja
necessário.
A determinação de prorrogar o
lockdown garante uns dias a mais

de combate ao novo coronavírus,
já que vai evitar a entrada e saída
de veículos na Grande São Luís no
feriado dia 15 de maio e nos dias
de semana.

FERIADO ESTADUAL
NA SEXTA

Esta sexta-feira (15) será feriado
no Maranhão. É uma antecipação
do feriado estadual de 28 de julho,
quando se comemora a adesão
do Maranhão à Independência do
Brasil.
A medida foi adotada para
reforçar o isolamento social e
evitar a disseminação maior do
coronavírus.

Informe JP
Ou seja, o feriado não é para as
pessoas viajarem. E, sim, para
que fiquem em casa. As entradas e
saídas de São Luís vão continuar
bloqueadas.
A antecipação só vale para este ano
e não impede que, em 28 de julho,
sejam realizadas as comemorações
pela data. Apenas não será feriado.
A antecipação do feriado havia
sido estabelecida antes da
decisão da Justiça que estendeu
o lockdown na Ilha de São Luís
até o domingo (17). A decisão foi
tomada nesta terça-feira (12) pelo
Poder Judiciário e foi acatada pelo
Governo do Maranhão.

Rodízio de veículos ajuda a reduzir circulação na Ilha
Inédito, o rodízio de veículo na Ilha de
São Luís está transcorrendo sem grandes
problemas ou imprevistos. A medida foi
adota na segunda-feira (11) e vai até
amanhã (14). O objetivo é reduzir ainda
mais a circulação de carros e pessoas na
região e Intensificar o lockdown, que
continua valendo até domingo (17).
Entre essas regras, está a de que só podem

circular trabalhadores de serviços essenciais
ou quem está em busca de um serviço
essencial.
Nesta quarta, só podem rodar carros com
placas de final ímpar. Na quinta, só placas
de final par, como aconteceu nesta terça.
A diretora do Detran, Larissa Abdalla, conta
que diversos bloqueios estão espalhados
pela Ilha para orientar, fiscalizar e notificar

os motoristas.
O governador Flávio Dino fez, nesta terçafeira (12), um balanço positivo do lockdown
e do rodízio:
Na sexta-feira (15), o rodízio não será
aplicado porque vai ser feriado antecipado
de 28 de julho. Por isso, a circulação de
veículos e pessoas naturalmente já vai ser
menor.

TIRE SUAS DÚVIDAS:

pessoas que trabalham em atividades
essenciais e já têm a autorização para circular.

segunda, por exemplo, sua placa final tem de
ser ímpar.

ME DÊ UM EXEMPLO

HÁ CATEGORIAS LIBERADAS DO
RODÍZIO?

Vale onde e quando?
Vale nos quatro municípios da Ilha de São
Luís. Até quinta-feira (14).

COMO FUNCIONA?
Na segunda e na quarta, só podem rodar os
carros com placa final ímpar. Na terça e na
quinta, só podem rodar os carros com placa
final par.

MAS AS REGRAS DO LOCKDOWN
CONTINUAM VALENDO?
Sim. Ou seja, quem já não podia circular
continua sem poder circular. Tanto faz a placa
do carro.

ENTÃO POR QUE FAZER O
RODÍZIO?
Para reduzir ainda mais a circulação das

Por exemplo: um funcionário de
supermercado (atividade essencial) já podia,
desde o início do lockdown, ir de carro para o
trabalho. Agora, ele só vai poder usar o carro
se for o dia da placa dele.
Já um funcionário de uma loja de móveis
(atividade não essencial), por exemplo, não
podia circular e vai continuar sem poder
circular independentemente da placa.

MAS EU POSSO CONTINUAR
INDO AO MERCADO E À
FARMÁCIA?
Sim, o acesso a serviços essenciais continua
permitido. Mas agora com restrição do rodízio.
Se você quiser ir de carro ao mercado na

Sim, entre elas profissionais da saúde, taxistas,
motoristas de aplicativos e profissionais da
imprensa – todos sempre em serviço. A lista
inteira pode ser vista em corona.ma.gov.br/
lockdown

POR QUE O RODÍZIO NÃO VALE
NA SEXTA (15)?
Porque vai ser feriado antecipado. Ou seja, a
circulação já vai ser reduzida por causa disso.

POSSO SAIR DA ILHA NA SEXTA
(15)?
Não. As saídas e entradas continuarão
fechadas neste dia.

MPE pede apuração de possível propaganda
eleitoral antecipada do pré-candidato Braide
O procurador regional eleitoral
no Maranhão, Juraci Guimarães
Júnior, apresentou pedido
às Promotorias Eleitorais do
município de São Luís, com
atribuição perante a 2ª, 76ª e
89ª zonas eleitorais, para que
seja apurada possível prática de
propaganda eleitoral antecipada
em benefício do atual deputado
federal Eduardo Braide
(Podemos).
De acordo com o ofício, uma
mídia de vídeo com pelo menos
três inserções no último domingo
(10) na programação da TV
Mirante, afiliada na TV Globo,
identifica a possível propaganda
eleitoral antecipada do deputado.
Segundo o procurador regional
eleitoral, “o uso de promoção
pessoal de pré-candidato por
meio de publicidade bastante
onerosa e de grande alcance como

DIVULGAÇÃO

a publicidade em televisão, meio
inclusive vedado no período
eleitoral, traz contornos de
propaganda eleitoral antecipada,
que deve ser apurada pelo
Ministério Público Eleitoral”,
frisou.

BRAIDE ESCLARECE
Braide se manifestou sobre a
decisão de Juraci Guimarães.
“Quem assistiu ao vídeo viu que
não existiu, em seu conteúdo,
propaganda antecipada ou
qualquer conotação política”,
disse Eduardo Braide à
reportagem do Jornal Pequeno,
em Brasília.
Segundo a assessoria do
parlamentar, ele vai aguardar
ser notificado para tomar as
providências que são cabíveis
neste caso.
De acordo com, procurador
Juraci Guimarães Júnior, “o

Eduardo Braide: “Quem assistiu ao vídeo viu que não existiu
propaganda antecipada”
uso de promoção pessoal de
pré-candidato por meio de
publicidade bastante onerosa
e de grande alcance como a
publicidade em televisão, meio

A decisão do presidente Jair
Bolsonaro de incluir academias
de ginástica, salões de beleza
e barbearias na lista de 57
atividades essenciais durante
a pandemia de coronavírus
foi criticada pelo deputado
federal Márcio Jerry. Segundo o
parlamentar, o decreto “ignora
entendimento do Supremo
Tribunal Federal, agride o
bom senso e não será acatado
por governadores e prefeitos
responsáveis”.
Em meados de abril, o STF
decidiu que o governo federal
deve coordenar as diretrizes de
isolamento a serem seguidas em
todo o país, mas que não tem
poder para retirar a autonomia dos
estados e municípios na gestão
local.
Diante da situação, diversos
governadores, como Flávio
Dino, Wilson Witzel (RJ) e João

DIVULGAÇÃO

Jerry critica decreto presidencial que
abre academias e salões de beleza

Márcio Jerry voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro
Dória (SP) já se manifestaram,
afirmando que devem ignorar a
medida presidencial.
Jerry também chamou Jair

Bolsonaro de “vergonha
mundial”, após o Instagram,
segundo ele, ocultar uma
publicação do presidente,

inclusive vedado no período
eleitoral, traz contornos de
propaganda eleitoral antecipada,
que deve ser apurada pelo
Ministério Público Eleitoral.”
compartilhada nessa terça-feira
(12), na função ‘histórias’. A rede
social informou que se tratava de
uma informação falsa a respeito
do novo coronavírus.
A postagem de Bolsonaro dizia,
“sem provas”, que no Ceará
ocorreram menos óbitos por
doenças respiratórias entre
março e maio deste ano do que
no mesmo período de 2019. No
compartilhamento, o presidente
escreveu que havia “algo muito
estranho no ar”.
Porém, segundo a Agência
Lupa, de checagem de dados, os
dados são improcedentes e não
condizem com a realidade. O
post, segundo Márcio Jerry, foi
ocultado. Ainda é possível vê-lo,
mas o usuário é imediatamente
alertado sobre a “informação
falsa”. “Falso. É falso que, no
Ceará, o número de mortes por
doenças respiratórias diminuiu
em 2020”, diz a justificativa
apresentada pelos verificadores
de fatos, que vasculham as
redes sociais para diminuir a
propagação de fake news.

Flávio Dino diz que “fakenews
são doença que Brasil enfrenta”
Em seu perfil oficial no Twitter, o governador Flávio Dino afirmou,
nessa terça-feira (12), que notícias falsas estão entre as “doenças” que
o Brasil enfrenta hoje:
“O Brasil hoje enfrenta várias doenças. Uma delas são as abjetas
mensagens do ‘gabinete do ódio’ e suas várias filiais. Dedicam-se a
mentir, agredir, criar versões, semear o mal. Reitero: não tenho medo
de miliciano. Nem nas ruas, nem nas redes”, comentou Flávio Dino
em sua rede social. O chamado ‘gabinete do ódio’ foi denunciado por
ex-apoiadores de Bolsonaro à CPI das FakeNews, aberta no Congresso
Nacional.

Novas medidas para
região Tocantina
A região Tocantina
comemorou, nessa terça-feira
(12), os esforços da pasta
do secretário Carlos Lula
para salvar vidas e conter
o covid-19. Ao visitar o
município de Imperatriz, o
gestor anunciou um pacote
de medidas para região.
O município registrou,
até o momento, 500 casos
confirmados de coronavírus.
“As medidas anunciadas
permitirão a descompressão do
sistema de saúde de Imperatriz.
O propósito do governo
estadual é executar ações que
devem ser a prioridade de
todos neste momento: a saúde
da população”, disse Carlos
Lula.

Mais leitos
O Hospital Macrorregional
Dra. Ruth Noleto passa a
funcionar exclusivo para
casos do novo coronavírus.
No combate à pandemia, o
secretário Lula afirmou que a
unidade contabiliza 124 leitos
exclusivos, sendo 32 de UTI e
92 de enfermaria clínica.
Serão, ainda, 40 leitos a
mais no Hospital Regional
Materno Infantil. Com a obra
em fase avançada, os novos
leitos atenderão o propósito
da maternidade, mas com
capacidade de atendimento de
pacientes com covid-19.

Parcerias que inspiram
Firme do propósito e confiante
em dias melhores, Carlos Lula
anunciou, ainda, uma parceria
com a iniciativa privada. Um
ambulatório para covid-19
será instalado no Centro de
Convenções de Imperatriz.
Mais do que isso: a SES
assegurou a oferta de exames
e medicação. Já a iniciativa
privada disponibilizará equipes
médica e de enfermagem.
Diante desse cenário de
parcerias, na UPA São José,
de gestão municipal, serão
criados mais quatro leitos de
UTI. Caberá a gestão estadual o
fornecimento dos equipamentos
para os leitos.

Adiamento do Enem (I)
Entidades como a União
Nacional dos Estudantes
(UNE) e a União Brasileira de
Estudantes Secundaristas (Ubes)
organizaram uma petição online
para mobilizar os estudantes e
pressionar o governo para adiar
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).
Apesar das aulas estarem
suspensas desde março e de o
país estar em meio a uma crise
sanitária sem precedentes, o
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) abriu, na
segunda-feira (11), as inscrições
para realização do Enem.

Adiamento do Enem (II)
Na manhã dessa terça-feira
(12), o secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão,
postou esta mensagem em suas
redes sociais:
“Nossa posição no Maranhão
é clara: somos favoráveis ao
adiamento do Enem. Isso só
pode ser debatido no cenário
pós pandemia. Contudo, como
o (des)governo federal insiste
com a sandice de manter a
prova, orientei, por dever, a
posição institucional da Seduc
de divulgar o calendário”.

Pré-campanha adiada
O deputado federal licenciado e
secretário das Cidades, Rubens
Pereira Jr (PCdoB), anunciou
a suspensão de todas as
atividades de sua pré-campanha
a prefeito de São Luis logo que
os primeiros casos da covid-19
surgiram no país.
Quase 50 dias depois, o précandidato afirmou à imprensa
que mantém suspensas todas
as ações voltadas para a
pré-campanha e, na Secid,
tem fortalecido as medidas
necessárias ao combate ao
coronavírus no Maranhão.

Reforço às ações da
Secid
“Tratar de qualquer outro tema
que não seja salvar vidas dos
maranhenses é desumano e
não faz o menor sentido. Nem
o povo quer saber de disputas
políticas agora. Como gestor
público, nossos esforços estão
em contribuir para que as ações
do Governo do Maranhão sejam
efetivas”, explicou o secretário
da gestão de Flávio Dino.
Na última semana, a Secid
colocou em funcionamento
pontos para lavagem das mãos
em 10 pontos estratégicos
da capital maranhense, entre
mercados e terminais de
transporte público. Ao todo,
serão 30 pias disponíveis para a
população que circula por esses
locais e as instalações serão
mantidas para uso da população
também depois da pandemia.

Morre Juarez
Damasceno
O presidente da Câmara de
São Luís, Osmar Filho, e
outros vereadores, como Chico
Carvalho, Ivaldo Rodrigues e
Joãozinho Freitas lamentaram,
na internet, o falecimento do
ex-vereador Juarez Damasceno,
que também era ex-prefeito da
cidade de Bequimão.
Damasceno morreu na sextafeira (8), após diagnosticado
com o novo coronavírus
(covid-19).
Os vereadores aproveitaram a
sessão extraordinária remota
realizada na manhã de ontem
para realizar uma homenagem
póstuma ao ex-vereador, a
cujos familiares manifestaram
profundo pesar e solidariedade.

Miudinhas
• O eleitor que não conseguiu emitir o título, realizar alterações ou
regularizar pendências no título até a data de 6 de maio de 2020 pode
solicitar uma certidão circunstanciada à sua zona eleitoral por e-mail.
• Isso caso precise apresentar o documento de quitação eleitoral
em algum órgão, seja para assumir cargo público, matrícula em
universidade, obter empréstimos ou tirar passaporte, por exemplo.
• A certidão circunstanciada emitida pela Justiça Eleitoral é utilizada
em substituição à certidão de quitação eleitoral durante período
em que o cadastro se mantém fechado, segundo o calendário até
novembro de 2020.
• Na prática, ela serve para comprovar, ao órgão que estiver exigindo
a quitação, a impossibilidade do eleitor se regularizar ou emitir o
documento.
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Teste
O presidente Jair Bolsonaro liberou o ministro da Secretaria de Governo,
General Luiz Eduardo Ramos, para negociar apoio dos partidos do
Centrão (PSD, Progressistas, PL, Republicanos, DEM, MDB etc) para
consolidar a governabilidade que até hoje não alcançou. Mas as apostas
todas do núcleo palaciano estão no arquivamento da denúncia contra
o presidente (caso Sérgio Moro) pelas mãos do procurador Geral da
República, Augusto Aras. Ninguém confia no Centrão. É o mesmo que,
aliado de Dilma Rousseff, a rifou em dois dias e fechou com Michel
Temer para a derrocada da petista.

Tá feia..

Quepe

A situação anda tão complicada
nas contas dos brasileiros que as
dívidas de boletos de água e luz,
necessidades básicas residenciais,
cresceram 18% em abril, aponta
o Serasa.

O Planalto cogita nomear um
alto oficial para a secretaria de
Comunicação do Ministério da
Saúde. Algo que não se vê ali
desde o regime militar.

..a coisa

Bandidagem não perdoa nem crise
da saúde. Operação Expurgo, da
PF, cercou empresas e secretaria
de saúde da cidade de Santana
(AP), de desvios de R$ 1,8
milhão.

A maioria dos devedores do
Brasil, hoje, são mulheres
(50,78%) e a dívida acumulada,
em média por pessoa, é de R$
3.206,72.

O setor de construção civil é um dos poucos em atividade
permanente desde início da pandemia do coronavírus no Brasil.
Agora, a turma do canteiro pode ter uma proteção extra – como
adicional de periculosidade. Projeto de Lei do deputado estadual
Campos Machado obriga empreiteiras a indenizar em até R$ 300
mil os operários que forem contaminados no ambiente de trabalho.
Tramita na ALESP. Mas lobby contra é forte.

Freio
A apuração do Índice de Atividade Industrial, da Associação Brasileira de
Automação-GS1 Brasil, mostra que abril manteve a queda na intenção em
lançar produtos: houve retração de 14,5% na comparação com março. O
acumulado do ano ficou - 25,7%.

Lado de lá
O presidente da Tanzânia, John Magufuli, que não adotou medidas
restritiras de circulação, mandou a população rezar para se livrar do
coronavírus.

Leitura na tela
O Diário de Pernambuco, 194 anos, o mais antigo do Brasil, deixou de
circular impresso, seguindo a tendência de vários jornais. Aponta crise
gerada pelo coronavírus.

Trancados
Pesquisa Demanda indica que 71% dos brasileiros “querem rigor nas
medidas de isolamento social para combate ao coronavírus”. Foi realizada
entre 18 e 21 de abril.

A indústria automobilística no
mundo – em especial no Brasil –
acredita que os pneus um dia vão
se ligar por vontade própria aos
eixos dos carros. Constata-se que
de algumas décadas até hoje, o
número de parafusos de fixação
das rodas caiu de 5 para 4, e agora

Mercados, ambas do Ministério da
Economia.
A terceira emenda aprovada
pelos deputados retira área da
Floresta Nacional de Brasília
(Flona) ocupada antes mesmo
de sua conversão em unidade de
conservação. A área desafetada
será compensada por outras
doadas para incorporação à Flona.

GIL MARANHÃO

O deputado federal Hildo Rocha
(MDB-MA) voltou a destacar
nessa terça-feira (12) a aprovação
da Medida Provisória 915/2020,
que melhora a gestão de imóveis
a União, facilita a venda ao mudar
vários procedimentos sobre
avaliação do preço mínimo e
permite desconto maior no caso
de leilão fracassado.
A matéria foi aprovada pela
Câmara dos Deputados na forma
do projeto de lei de conversão
do deputado Rodrigo de Castro
(PSDB-MG) e está em análise no
Senado Federal. Sete Destaques
foram apresentadas à MP durante
a votação na Câmara.
Foram aprovadas três emendas.
Uma delas trata das chamadas
“águas públicas da União”. E
permite a venda, sem licitação, de
partes de rios e lagos de domínio
da União para quem tiver projeto
de aquicultura aprovado perante a
Secretaria de Aquicultura e Pesca
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e outros
órgãos competentes.
Na opinião de Hildo Rocha, essa
emenda desburocratiza o uso
de águas da União para uso na
aquicultura e apicultura. “Isso vai
fomentar ainda mais a produção
de pescado em nosso País”,
comemorou o parlamentar.
Ele também destacou que a
emenda vai resultar em benefícios
para o estado do Maranhão, que

FUNDO IMOBILIÁRIO

Hildo Rocha defende aprovação da Medida Provisória que melhora a
gestão de imóveis a União
tem grande produção de pescado
no País.
“O Maranhão precisa muito
dessa desburocratização, pois a
medida vai aumentar cinco vezes
mais a produção de peixe no
estado, graça a essa emenda que
foi aprovada com nosso apoio”,
afirmou Hildo Rocha, que se
empenhou pela aprovação da
matéria.
O deputado espera que a MP seja
também aprovada com rapidez
pelo Senado para que a medida

seja sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro nas próximas
semanas.

OUTRAS EMENDAS
A outra emenda aprovada proíbe
que empresas especializadas
cujos sócios sejam parentes até
o terceiro grau de servidores de
secretarias envolvidas participem
da avaliação de imóveis da
União. As secretarias são as de
Governança do Patrimônio e de
Desestatização, Desinvestimento e

Entre outras mudanças no texto
aprovado na Câmara e que será
apreciado pelo Senado está a que
prevê o uso de fundo imobiliário
de administração de imóveis
da União para a regularização
fundiária rural ou urbana. Esse
fundo foi criado em 2015 para
gerenciar o aluguel ou os recursos
de venda de imóveis da União
listados para essa finalidade na
ocasião. Pela Lei 13.240/15, suas
cotas podem ser negociadas em
bolsas de valores.
De acordo com o texto, os imóveis
regularizados podem ser vendidos
ou cedidos gratuitamente a seus
ocupantes com ressarcimento ao
fundo dos encargos de aprovação
de projetos de parcelamento e de
registro dos imóveis. Entretanto,
permite ao fundo vender imóveis
da União não ocupados dentro
da área de regularização para
amortizar os custos e custear
obras de infraestrutura se houver
interesse público. COM INFORMAÇÃO
DA AGÊNCIA CÂMARA)

Povo sofre

Turma do canteiro

Se vira, motorista

Hildo Rocha diz que desburocratização
das águas da União vai aumentar
produção de pescado no Maranhão

carros populares já circulam com
3. E tem a balela de que a liga é
confiável.

Esperança
Vem aí a Quina de São João, já
liberada para aposta nas lotéricas
da Caixa. Sorteio será 27 de junho
e o prêmio, por baixo, de R$ 140
milhões. Boa sorte.

ESPLANADEIRA
#O Mercado Livre anunciou Fernando Yunes como novo
Vice-Presidente Sênior pela operação de Brasil. # InstaCasa
tem crescimento de 15 mil para 18 mil lotes contratados. # BR
Distribuidora vai doar combustíveis, por um mês, para abastecer
ambulâncias, caminhões e veículos leves da Cruz Vermelha. #
A Tetra Pak vai doar R$ 2 milhões para 4 hospitais, um deles o
Universitário Regional dos Campos Gerais, região de uma das
fábricas, e o restante para 3 hospitais de São Paulo. # PicPay cria
Central de Doações para ajudar entidades no combate ao Covid-19.
# Johnson & Johnson Brasil lança o programa “Cuidando de Quem
Cuida de Nós”, para suporte psicossocial a profissionais da saúde.

Inscrições do seletivo para contratação
imediata de profissionais para o Hospital
de Campanha de São Luís
Estão abertas, até esta quartafeira (13), as inscrições do
seletivo para a contratação de
profissionais que atuarão no
combate à Covid-19 no Hospital
de Campanha de São Luís, que
será entregue pelo Governo do
Estado nos próximos dias. O
processo, que segue as diretrizes
do Plano de Contingência
Estadual para o enfrentamento ao
novo coronavírus, será realizado
pela Empresa Maranhense
de Serviços Hospitalares
(EMSERH). As vagas são

para contratação imediata de
profissionais de nível superior,
médio, técnico e fundamental em
cargos variados.
As inscrições podem ser
realizadas exclusivamente pela
internet, no site da EMSERH
em: www.emserh.ma.gov.
br, com preenchimento de
formulário eletrônico e envio dos
documentos necessários. Estão
sendo oferecidas vagas para
assistente social, farmacêutico,
nutricionista, psicólogo
(nível superior), técnico

de enfermagem, assistente
administrativo, recepcionista,
auxiliar de farmácia, maqueiro,
técnico de Segurança no
Trabalho (nível médio), auxiliar
de Serviços Gerais e agente de
Portaria (nível fundamental).
O resultado final do Processo
Seletivo levará em conta o
somatório de pontos obtidos pelo
candidato na Avaliação de Títulos
e/ou Experiência Profissional
e será divulgado no site da
EMSERH, nos próximos dias.
Convocação

Seguindo o cronograma do
Processo Seletivo Simplificado
para contratação de quadro de
profissionais para o Hospital
de Campanha de Açailândia, a
EMSERH divulgou a primeira
lista de candidatos aprovados.
Também já foi divulgada a
convocação dos aprovados no
Processo Seletivo Simplificado
N°08/2020. As duas listas
completas podem ser conferidas
no site da EMSERH, na aba
Seletivos 2020.

Governadores não incluirão academias,
salões de beleza e barbearias como essenciais
A inclusão de academias e
salões de beleza entre atividades
essenciais, feita na segunda-feira
pelo presidente Jair Bolsonaro,
gerou uma reação negativa entre os
governadores, que não devem acatar
a mudança nas regras.
“Aqui no Maranhão nós sabemos
que a terra é redonda e que
precisamos cuidar do coronavírus
com seriedade. Vai continuar a valer
o decreto estadual”, disse à Reuters
o governador do Estado, Flávio
Dino (PCdoB).
O Maranhão foi o primeiro a iniciar
um lockdown, a versão mais restrita
do isolamento, na capital São Luís
e na sua área metropolitana para
tentar conter o avanço da epidemia.

A capital maranhense já é a terceira
cidade com mais casos e mais óbitos
por 1 milhão de habitantes.
Da mesma forma, o governador
do Pará, Helder Barbalho (MDB),
rechaçou qualquer mudança. Seu
Estado está com lockdown em
Belém e outras nove cidades onde
há mais casos.
“Reafirmo que aqui no Pará essas
atividades (academias e salões de
beleza) permanecerão fechadas.
A decisão é tomada com base no
entendimento do STF”, escreveu o
governador em sua conta no Twitter.
No Ceará, onde o sistema de saúde
já está praticamente em colapso, o
governador Camilo Santana (PT)
foi na mesma linha: “Informo que,

apesar do presidente baixar decreto
considerando salões de beleza,
barbearias e academias de ginástica
como serviços essenciais, esse ato
em nada altera o atual decreto em
vigor no Estado do Ceará, e devem
permanecer fechados. Entendimento
do Supremo Tribunal Federal”,
escreveu Santana. Fortaleza também
está em lockdown.
Os governadores de Pernambuco,
Paulo Câmara (PSB), do Piauí,
Wellington Dias (PT) e da Bahia,
Rui Costa (PT) também foram às
redes afirmar que não seguirão o
decreto presidencial.
Já o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), não comentou
diretamente o tema, mas listou as

atividades econômicas que poderão
ficar abertas no Estado. Entre elas
não estavam academias e salões de
beleza. O governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha (MDB),
também anunciou que não cumprirá
o decreto.
Os governadores se referem à
decisão do plenário do STF que
entendeu que cabe a Estados e
municípios determinarem o que
pode ou não abrir durante os
períodos de isolamento social
para conter o avanço da Covid-19,
doença respiratória provocada pelo
novo coronavírus e que já matou
mais de 11 mil pessoas no Brasil.
(PORTAL TERRA)
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Bloqueio da Rua Grande mantém esvaziamento
das principais vias da região central de São Luís
Na manhã de ontem (12), o Jornal Pequeno registrou o vazio das ruas de Santana e
da Paz. Na Rua Grande, algumas pessoas somente em bancos e farmácias
FOTOS: GILSON FERREIRA

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

“Esse vídeo é a última cartada midiática para
me atingir”
Presidente Jair Bolsonaro sobre a gravação da polêmica reunião
ministerial

Setor público devora um terço
da riqueza nacional
O setor público brasileiro se tornou uma verdadeira máquina de consumir
o dinheiro do pagador de impostos: a cada 3 reais arrecadados, um vai
exatamente para bancar a máquina pública, tão cara quanto ineficiente,
segundo o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). Ele alerta que a
situação é grave e o custo só com salário dos servidores públicos cresceu
em média 102% desde 2008 e já equivale a 13,6% do PIB.

Liderança do mal

Sem comparação

Dados do Banco Mundial
confirmam que o custo do
funcionalismo no Brasil supera
França, Portugal, Austrália, EUA
e é o dobro do Chile.

Estudo do partido Novo revela
que o servidor federal ganha,
em média, 105% a mais que
profissional do setor privado
com idêntica qualificação.

Vergonha mundial

Por todo o país

No Brasil, 80% dos
trabalhadores no setor privado
ganham até R$3 mil. No setor
público, a média é quase o dobro
do privado, que o sustenta.

A disparidade cai para 66%
no âmbito estadual e tornase aceitável apenas em nível
municipal, onde os servidores
ganham 7,5% mais.

Rápida, defesa de Moro plantou a primeira
versão

Rua Grande segue bloqueada, com acesso liberado somente para aquelas pessoas que estiverem em busca de algum serviço essencial
LUCIENE VIEIRA

A

Rua Grande sempre
foi conhecida como a
principal via do comércio
popular de São Luís,
reunindo lojas dos mais variados
produtos, motivo pelo qual sempre
esteve entupida de pessoas,
mesmo depois de a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretar
a pandemia do novo coronavírus
e apontar a necessidade do
distanciamento social, como uma
das principais estratégias para
evitar a proliferação da doença.
Diante dessa situação, o governo
do Estado determinou que a rua
fosse bloqueada pela Polícia
Militar, no dia 30 do mês passado,
e que fosse permitido o acesso
somente a quem fosse em busca de
algum serviço essencial. E essa foi
a realidade constatada pelo Jornal
Pequeno, na manhã dessa terçafeira (12); somente as farmácias
e agências bancárias possuíam
pessoas nas proximidades.
O esvaziamento foi percebido,
ainda, nas ruas de Santana e da
Paz. Essas vias, também, atraem
grande número de pessoas
devido ao comércio intenso e
diversificado, que ambas possuem.
A decisão do governador Flávio
Dino, no final de abril, se deu
porque a população ignorava
a Covid-19, e permanecia se
aglomerando na Rua Grande,
muitas para comprar bugigangas
nas mãos dos vendedores
ambulantes, que também insistiam
em permanecer na via. Ontem
(12), a Polícia Militar permanecia
monitorando a Rua Grande, com
a colocação de cones em todos os
seus acessos.

RUA GRANDE ONTEM
O céu estava tão azul, que realçava
as fachadas e janelas dos prédios
antigos na Rua Grande. O acervo
arquitetônico da via sempre foi

injustamente ignorado, pois sua
beleza perdia a notoriedade para
as ofertas nas lojas de roupas,
sapatos, eletrodomésticos e
eletrônicos. Afinal, com tanta
gente “zanzando” de um lado ao
outro da via, com caixas de som
nas portas de estabelecimentos
anunciando as ofertas do dia, com
tantas pernas apressadas, quem
olharia para detalhes nos prédios
seculares espalhados pela via?
Na Rua Grande de ontem, isso
era possível. Talvez graças ao
bloqueio da via, que acontece
desde o dia 30 de abril. Em cada
esquina da rua, a presença de
policiais, em dupla ou grupos,
coíbe a livre circulação de
pessoas. Do início ao fim, os
militares se fazem presente. Ao JP,
o comandante do 9º Batalhão da
Polícia Militar, o tenente-coronel
Wellington Araújo, garantiu que
está livre somente o atendimento
de bancos, farmácias e óticas. “O
policiamento permanece na Rua
Grande fazendo o isolamento”,
enfatizou Wellington.
Ainda sobre o cenário de ontem da
via, a reportagem do JP visualizou
pequenas concentrações nas portas
do Itaú e do Bradesco. As pessoas
aguardavam dar 10h, que é o
horário de abertura desses bancos.
Elas não respeitavam a distância
de 1,5 metro, mas todas usavam
máscaras.
“Vim devido à necessidade de
receber dinheiro e pagar contas”,
disse a dona de casa Maria
Raquel Sousa Faria, por volta
das 9h, sentada bem próxima a
outras pessoas, em um banco nas
proximidades da porta de entrada
da agência Bradesco.
“Eu moro aqui mesmo no Centro.
Minha mãe está muito gripada,
vim comprar remédios antigripais
para ela. Na farmácia, pode entrar
uma pessoa cada vez que outra sai
dela, por isso esta fila”, contou o

estudante Josué Carlos Silveira.
Já nas ruas de Santana e da Paz,
repleto vazio. Nelas apenas
os sons dos pneus dos poucos
veículos de passagem pelas vias,
e os passos de quem circula
pelas calçadas. Mas, o vai e vem
estava reduzido, se comparado
até mesmo aos dias anteriores ao
bloqueio da Rua Grande.

LOJISTAS AGUARDAM
ORIENTAÇÕES SOBRE
REABERTURA
Os empresários de São Luís
aguardam orientações futuras
sobre o protocolo para a reabertura
do comércio de serviços não
essenciais, prevista para o dia
21 deste mês, conforme dito
pelo governador Flávio Dino,
em uma de suas coletivas pelas
redes sociais. Até o momento,
os lojistas dizem que não sabem
como será o processo de retomada
das atividades, mas já têm uma
certeza: demissões estão em
andamento, e muitos negócios
poderão não reabrir as portas, na
região central da cidade, como na
Rua Grande.
“Estamos no meio de um incêndio.
Só quando os bombeiros apagarem
saberemos o tamanho do
prejuízo”, afirmou, ontem, o lojista
Luís Marcelo Mota. O empresário
é dono da loja de roupas e
calçados Contrato, instalada em
uma via transversal à Rua Grande.
Segundo Luís, o pior momento
do varejo nas últimas décadas foi
nesta recessão, provocada pelo
novo coronavírus. “Vim hoje
(ontem) rápido à loja, apenas
para saber se não houve nenhuma
tentativa de arrombamento. Ou
algum dano estrutural, devido ao
prédio estar fechado há quase dois
meses”, disse o lojista.
No dia 17 de março, Luís foi
entrevistado pelo Jornal Pequeno,
numa matéria em que falava sobre
as preocupações do comércio

com a Covid-19. Naquela data,
quando a rotina das principais vias
comercias do centro da capital
maranhense ainda não tinha sido
alterada, o comerciante já dizia
que as vendas tinham caído.
Quatro dias depois, veio o decreto
novo nº 35.677, e as lojas de
serviços não essenciais, incluindo
a Contrato, foram fechadas.
Após 55 dias de quarentena na
cidade, Luís disse que já passou
dificuldades financeiras.
“Graças a Deus, não tenho dívidas
com os meus fornecedores. Mas
houve dias em que eu não tinha
dinheiro para os gastos com
alimentos. Dei baixa na carteira de
trabalho dos funcionários da loja,
e estou pagando contas essenciais
com a venda de macaxeira, do
plantio do meu sítio”, informou
Luís.
No mesmo dia 17 de março, o
JP conversou com Osni Souza,
que era gerente de uma loja de
destaque na venda de sapatos,
na Rua Grande. Devido ao
fechamento do comércio, Osni foi
demitido em abril. Na entrevista
ao jornal, no mês retrasado, o exgerente, sem sequer imaginar que
no dia 21 de março o governador
Flávio Dino divulgaria o decreto
35.677, já se mostrava bastante
preocupado.
“Por que as pessoas estariam
comprando sapatos, se a tendência
é que elas fiquem cada vez mais
parte do seu tempo em casa?”,
disse Osni à época. “Agora estou
em casa. A ideia é sobreviver
à pandemia, e ter saúde para
correr atrás, quando a quarentena
passar. Mas, já estou levantando
possibilidades de negócios; e
esperando o fim do isolamento,
para procurar emprego”, informou
Osni Souza, durante ligação
telefônica com a reportagem do JP,
na manhã de ontem.

Toda a“grande imprensa” foi usada com grande senso de oportunidade
pela defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que se antecipou e
divulgou nota e vazou sua versão sobre a reunião ministerial de 22 de
abril, vinculando-a à conclusão de que o vídeo “confirma” denúncias que
o próprio Sérgio Moro não sustentou à Polícia Federal. A Bolsonaro restou
correr atrás do prejuízo, em coletiva na rampa do Planalto.
acesso ao vídeo”, desconfie. Ou
leia “defesa de Moro”. Espertos,
os advogados saíram na frente da
guerra de versões do “vazamento
de interpretações”.

Proteção física
Na rampa, o presidente disse
que desde a facada teme pela
segurança da família, e se referiu
a essa proteção física, durante a
reunião gravada.

O sem-prestígio
O prefeito de São Paulo, Bruno
Covas, soltou os cachorros contra
Alexandre Baldy, secretário de
Transportes Metropolitanos do
governo João Doria, que alegou
não ter sido informado do “superrodízio” de carros. Covas atribui
a desinformação de Baldy a seu
“pouco prestígio”.

Não são investigados
Adversários amam imaginar
que Bolsonaro quis “intervir”
em inquéritos da PF contra seus
filhos, mas ele diz que nenhum
deles é investigado.

É só de ouvir dizer
O fato é que o vídeo da reunião
ministerial não foi visto por
ninguém além de autoridades e da
falante defesa do ex-ministro da
Justiça.

Assim é se lhe parece
O desmentido categórico do
ex-diretor-geral da Polícia
Federal Maurício Valeixo sobre
“interferências” de Bolsonaro
foi ignorado solenemente pelas
manchetes desta terça (12). Já as
especulações sobre o vídeo...

Armação ilimitada
Alessandro Molon (RJ) fez
dobradinha com Rodrigo Maia
(RJ) para não votar a MP 910, que
regulariza a situação de 4 milhões
de produtores rurais. Para a dupla,
é mais importante deixar caducar
aMP só para alfinetar Bolsonarodo
que resolver um problema que se
arrasta há anos.

Inquéritos sem
acesso
Maurício Valeixo contou em
seu depoimento que a troca de
direção na PF não permitiria o
acesso ao inquérito 4781, que
investiga ameaças a ministros do
STF. “Inquéritos não passam pela
direção da PF”, explicou.

Truques & toques
Quando se lê “três pessoas que
viram o vídeo” ou “fontes com

Decreto só orienta
Advogado experiente,que chefiou a área jurídica do Planalto de Michel
Temer, o ex-ministro Gustavo Rocha explica que o decreto de Bolsonaro
sobre atividades essenciais não obriga, só orienta. “É um norte, serve para
darsegurança jurídica a governadores que resolvam flexibilizar” diz.

Mais canos
O ministro Celso de Mello mandou transcrever todo o diálogo do vídeo de
duas horas de reunião ministerial. Agora são duas as peças de provas do
inquérito que investiga Bolsonaro e Moro que podem vazar.

Ele reapareceu
Geraldo Alckmin explica o sumiço por ser “preciso aceitar o resultado da
eleição”, onde somou 4,7% dos votos. Médico, o ex-governador defende o
isolamento e critica o governo, mas só no enfrentamento da Covid19.

Pensando bem...
...depois da coletiva na grade do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro
inaugurou a coletiva na rampa do Planalto.

PODER SEM PUDOR
Garantia de procedência
O ex-ministro Ronaldo Costa Couto relata
histórias saborosas no notável “Brasília
Kubitscheck de Oliveira” (Record, RJ, 399
págs). Nos anos escuros do regime militar,
Frei Mateus Rocha, antigo vice-reitor da Universidade de Brasília, procurou
a escritora Vera Brant com uma carta de Darcy Ribeiro. Estava encantado
com “a maravilha” postada do exílio chileno, “carta linda, erudita,
inteligentíssima!” Frei Mateus suplicou: “A senhora poderia lê-la em voz
alta?” Ela reagiu com simpatia: “Claro que posso. Mas pra quê?” Ele se
entregou: “Já tentei várias vezes e não entendi nada...” Vera deu risada. Era
uma das poucas pessoas que decifravam a caligrafiaininteligível de Darcy.

O esvaziamento da região central de São Luís, também, pode ser percebido nas ruas da Paz e de Santana

Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br
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Caxias em Off
Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

A questão é de conscientização
Passados quase dois meses do estado de pandemia no mundo e no
Brasil, em Caxias a quantidade de pessoas infectadas com Covid-19
também continua crescendo e, até anteontem, eram duas mortes na
cidade pelo coronavírus.
As autoridades locais têm seguido e repetido aqui os decretos estaduais
de isolamento social e as determinações de restrição comercial não
essencial. Mas o problema mais difícil é conscientizar comerciantes
e grande parte do povo caxiense. São muitos os cidadãos locais que
ainda teimam em se expor desnecessariamente nas ruas. O uso de
máscaras até foi adotado por uma significativa parcela dos munícipes,
mas no geral as aglomerações continuam. É comum ver pessoas bem
próximas umas às outras, batendo papo, tocando-se displicentemente,
sem os cuidados que a pandemia exige no momento.
Nas cidades vizinhas a Caxias isso também acontece da mesma forma.
As ruas se encontram cheias e comércios idem. Médicos da região
têm alertado cotidianamente sobre os riscos no comportamento dos
transeuntes, mas em vão. Decerto que há uma significativa parcela de
pessoas que tem plena consciência da gravidade da situação e do poder
do vírus, mas no geral a maioria não está seguindo as orientações
de isolamento. Por isso não está fácil controlar a disseminação da
Covid-19, haja vista que comprovadamente só com a diminuição dos
contatos será possível reverter a tendência de ampliação dos casos de
infecção.

Barracas
Uma medida elogiável foi a
instalação pela Prefeitura de
Caxias de barracas em frente
à Caixa Econômica, com
cadeiras distanciadas umas das
outras...

No ‘funil’
...Isso deu um certo conforto
às pessoas que se formam em
longas filas à espera de serem
atendidas pelo banco, mas
isso não impede que no ‘funil’
do atendimento na Caixa
Econômica as aglomerações
se mantenham praticamente
iguais...

Situação complicada
...Assim, a situação se mantém
complicada e não altera o risco
da transmissão da Covid-19
naquele lugar...

Mesma questão
...O que, de novo, se
volta à mesma questão da
conscientização das pessoas.
Os cidadãos que se atropelam
na Caixa Econômica não
dão a mínima aos avisos das
autoridades e, assim, quem
já estiver com a doença a
retransmitirá para dezenas de
outros que para lá também se
dirigem... Infelizmente.

Sessão online
A propósito, durante todo esse
tempo de pandemia, após dias
sem funcionar, a Câmara de
Caxias realizou uma sessão
online na semana passada...

Inédita
...Inédita, a experiência no
geral saiu a contento, pois
antes havia o receio de que
boa parte dos parlamentares
não se adequassem ao uso das
ferramentas virtuais...

Não se adaptou
...É que há no Parlamento
local uma parcela de edis que
ainda não se adaptou à era
digital, mas essa turma vem
sendo estimulada pelos demais
colegas a se inteirar dos
recursos que a internet oferece.

Desincompatibilização
Como era previsível
e obrigatório, vários
secretários municipais,
adjuntos e coordenadores se
desincompatibilizaram de seus
cargos para concorrer a uma
vaga na Câmara de Caxias...

O TEMOR DA
VEREANÇA
...Dessa forma, comprovouse na realidade o temor dos
vereadores governistas de
que muitos de seus principais
adversários sairiam de dentro
do próprio governo...

Duros adversários
...E, de fato, saíram... Boa
parte dos pré-candidatos a
vereador que deixaram seus
cargos no Palácio da Cidade
irá para a eleição de 2020
disposta a conquistar cadeiras
na Câmara. Ou seja, serão
duros adversários da atual
edilidade...

Maior movimentação
...Não por acaso, é nessa turma
de novatos que se mostra uma
maior movimentação neste
período pré-eleitoral. Na sua
maioria, na prática, eles vêm
se mexendo mais do que os
próprios edis candidatos à
reeleição.

Dúvidas sobre
prorrogação
Falando nisso, as dúvidas
quanto à prorrogação ou não
da data da eleição municipal
não têm desestimulado alguns
candidatos, os quais não
deixaram a peteca cair nas
suas pré-campanhas, mas
outros não, agindo de maneira
contrária, relaxaram nas suas
estratégias...

Pensando em desistir
...Na verdade, uma boa
parte dos integrantes da
última turma acima já estaria
pensando até em desistir de
suas candidaturas devido
às incertezas na legislação
eleitoral e também por causa
das restrições impostas pela
pandemia de Covid-19...
Pré-candidaturas majoritárias
...E, de fato, as restrições
impostas pela pandemia vêm
atrapalhando inclusive os
pré-candidatos a prefeito, os
quais foram obrigados a se
recolher...

Olho no olho
...Embora alguns dos précandidatos a prefeito estejam
atuando mais incisivamente
nas plataformas digitais, eles
mesmos dizem que sentem
faltam da presença humana nas
suas movimentações... Sentem
falta do olho no olho.

Gonzo
Aparecer - Adversários de Fábio Gentil têm se incomodado demais
por não poderem aparecer, fazer suas pré-campanhas, e o prefeito sim,
haja vista a posição do cargo que o mandatário tem!!!... Pior que, ao que
parece, as coisas vão continuar assim até o dia da votação propriamente
dita, pois a Covid-19 não dá sinais de trégua!!!

Imperatriz

Parceria do Governo com a UPA São José
reforça rede de atendimento a casos da Covid-19
O governo do Estado em parceria
com a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) São José vai
ampliar a rede de assistência a
casos de Covid-19 na cidade de
Imperatriz. A proposta da parceria
é criar condições para que a
UPA, administrada pela gestão
municipal, seja mais uma porta
de entrada para o atendimento
às pessoas diagnosticadas com a
doença. A medida foi anunciada
pelo secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, que esteve
na região nessa terça-feira (12)
e, entre outras agendas, visitou a
unidade de saúde.
“Acompanhamos nos últimos
dias o aumento significativo de
casos da Covid-19 em Imperatriz
e outros municípios da região.
Dessa forma, o Governo vem
investir em novas estratégias
para ampliar a capacidade de
atendimento do sistema de saúde
e, assim, salvar vidas de pessoas
acometidas pela doença. A
parceria com a UPA São José é
uma dessas medidas para reforçar
o nosso trabalho na região”,
ressaltou o secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula.
A cidade de Imperatriz já possui
500 casos confirmados do novo
coronavírus. Para assistência
aos casos que necessitam de
atendimento médico, o sistema
público de saúde na cidade conta
com o Hospital Macrorregional

DIVULGAÇÃO

Leitos da UPA São José vão reforçar o atendimento aos pacientes com a Covid-19, em Imperatriz
Dra. Ruth Noleto, a UPA Bernardo
Sayão, da gestão estadual, e um
Hospital de Campanha da gestão
municipal. Além destas unidades,
a cidade passará a contar com a
UPA São José; um ambulatório
no Hospital Macrorregional e
outro no Centro de Convenções,
que funcionará em parceria com a
iniciativa privada; e novos leitos
no Hospital Materno Infantil, que
está em obras.
Para ampliar a capacidade de
atendimento da UPA São José, o

governo do Estado vai conceder
equipamentos que possibilitarão
a montagem de quatro leitos de
UTI exclusivos para casos de
Covid-19, além do reforço no
atendimento nas enfermarias. O
poder público estadual reforçará
também a equipe médica da UPA
e já forneceu medicamentos para
que a unidade possa distribuir aos
casos que precisarem, de acordo
com avaliação médica.
A secretária municipal de
Saúde de Imperatriz, Mariana

Jales, destaca que a parceria
é importante para ampliar a
capacidade de atendimento
na região. “Toda a equipe da
gestão estadual está empenhada
e o município também não tem
medido esforços para melhorar
o atendimento a esses pacientes.
Seguimos trabalhando para achar
soluções para que a gente consiga
oferecer o atendimento e, através
dessa união, vamos conseguir
fortalecer ainda mais essas ações”,
disse a secretária municipal.

Olinda Nova do Maranhão

Ministério Público oferece Denúncia
contra ex-secretária de Saúde
A Promotoria de Justiça de Olinda
Nova do Maranhão protocolou,
em 30 de abril, uma Denúncia
contra a ex-secretária municipal
de Saúde Maria Zélia Ferreira
Serra. A ex-gestora teria inserido
dados falsos no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), obtendo vantagem ilegal
para si ou para outrem.
As investigações do Ministério
Público do Maranhão apontaram
que Maria Zélia Serra teria
inserido nas equipes do Programa
de Saúde da Família (PSF),
em 2011, profissionais que não
atuavam no serviço. Apesar
dos repasses mensais feitos do

Fundo Nacional de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde, esses
profissionais nunca receberam as
remunerações.
De acordo com o Ministério
da Saúde, a responsabilidade
pela seleção, contratação e
remuneração dos profissionais,
além da alimentação, análise e
verificação dos dados inseridos
nos sistemas nacionais de
informação, é das Secretarias
Municipais de Saúde.
Foi apurado que três servidores
cadastrados como integrantes
das equipes do PSF não atuavam
na estratégia, enquanto outros
três foram cadastrados no CNES

em funções diferentes das que
exerciam. Os profissionais,
ouvidos pelo Ministério Público,
relataram que levaram seus casos
ao conhecimento da Secretaria
Municipal de Saúde, tendo
como resposta que não havia
conhecimento daquela situação
e que nada poderia ser feito. No
entanto, dias depois, todos foram
retirados do CNES.
Duas das servidoras, inclusive
informaram ser de conhecimento
o uso de dados de servidores do
quadro do município no sistema
para possibilitar a contratação
de terceiros, que não possuíam
cadastro no Coren (Conselho

Regional de Enfermagem).
Em um dos casos, uma das
servidoras cadastradas ilegalmente
no sistema, após uma primeira
reunião com a secretária Maria
Zélia Serra, foi chamada para
um novo encontro no qual a
ex-gestora teria confessado o
erro e oferecido o pagamento
do equivalente a três meses de
salário. Para o promotor de justiça
Márcio Antônio Alves de Oliveira,
o objetivo da ex-secretária era
induzir a servidora municipal a se
omitir de praticar um ato próprio
de seu cargo público, determinado
por lei, que era a denúncia da
irregularidade.

Caema amplia oferta de água na cidade
de Governador Eugênio Barros
Dando continuidade à política
de melhoria dos serviços de
saneamento por todo o estado,
a Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (Caema)
entregou novo Sistema de
Abastecimento de Água para
a população do município de
Governador Eugênio Barros. A
ação reforça o abastecimento para
pelo menos 6,5 mil pessoas que já
podem contar com o incremento
de vazão de 50 mil litros de água
por hora.
A entrega é resultado de mais

uma ação do Programa Água
Para Todos do governo do
Estado, executado pela Caema,
que vai aprimorar a oferta de
água para milhares de famílias.
O novo sistema é formado por
um poço tubular com 264 metros
de profundidade e mais de 300
metros de rede de distribuição.
Foram R$ 400.783,50 de
investimentos para favorecer
o suprimento de água naquela
cidade.
“Este poço é muito importante
para nós. Ele vai atender parte da

nossa população. O governador
Flávio Dino, em boa hora, deu
continuidade à obra e hoje
entregamos ao município”,
declarou a prefeita de Governador
Eugênio Barros, Maria da Luz
Figueiredo.
“Estamos trabalhando
incansavelmente para levar
mais água e de qualidade para
nossos clientes. Dessa vez, com
muita satisfação, entregamos um
Sistema moderno para a cidade de
Governador Eugênio Barros, que
vai garantir conforto e segurança

hídrica para várias famílias
que não tinham abastecimento
regular”, declarou André dos
Santos Paula, presidente da
Caema.
O novo poço entregue à população
aumenta a confiabilidade
operacional e melhora a
qualidade dos serviços prestados
pela Companhia na cidade,
especialmente na região adjacente
ao novo sistema, já que a água não
chegava nas casas das famílias, o
que comprometia a qualidade de
vida dessas pessoas.

Ambulâncias com UTI cedidas pela Vale irão ajudar
na luta contra a Covid-19 em nove cidades do estado
Serão 10 veículos cedidos ao governo do Estado do Maranhão que
atenderão a nove municípios maranhenses durante 90 dias
Dez ambulâncias com UTI serão cedidas pela
Vale ao governo do Estado do Maranhão para
auxiliarem nas ações de enfrentamento da
Covid-19 em São Luís e no interior do estado.
A entrega dos veículos, que ficarão à disposição
da Secretaria de Estado de Saúde por 90 dias,
vai ocorrer nesta quarta-feira (13), às 10h, na
sede da SES, em São Luís, no Jaracati.
“A Vale tem mantido diálogo com o poder
público desde o início da pandemia, no sentido
de auxiliar nas ações de combate ao novo
coronavírus. Neste momento, ambulâncias
com UTI são fundamentais para viabilizar
o deslocamento de pacientes mais graves
para unidades de saúde com equipamentos
complexos. É mais uma forma de contribuir

para garantir o que há de mais importante para
todos nós e para a Vale: a vida”, afirmou a
gerente de Relações Governamentais da Vale,
Vanessa Tavares.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Até o final da semana, vai ser entregue a
primeira etapa do Hospital de Campanha
de Açailândia, construído e equipado pela
Vale, em parceria com o governo do Estado
do Maranhão e a Prefeitura Municipal de
Açailândia para atender à população de
Açailândia e região diagnosticada com o novo
coronavírus (Covid-19). Serão entregues 20
dos 60 leitos. Destes 20, quatro serão leitos de
estabilização com ventiladores mecânicos e os

demais leitos clínicos.
A nova estrutura está sendo erguida próximo
ao Fórum de Açailândia, no bairro Tropical,
em um terreno disponibilizado pela prefeitura
do município. Ao final de funcionamento do
hospital, a Vale fará a doação dos equipamentos
e mobiliário a Prefeitura de Açailândia.
“Estamos em uma guerra e toda união de
esforços resulta em vidas salvas. A Vale tem
sido uma grande parceira do governo do Estado
e estas ambulâncias, assim como o hospital
de campanha, vão fazer diferença na batalha
contra o Covid-19 no Maranhão. Só temos
a agradecer por esta parceria em prol dos
maranhenses”, ressaltou o secretário de Estado
da Saúde, Carlos Lula.
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Preso em Curitiba homem suspeito por
fazer ameaças ao juiz Douglas Martins
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Foi localizado e preso, nessa terçafeira (12), em Curitiba, no estado
do Paraná, o homem suspeito
de fazer ameaças, por meio das
redes sociais, ao juiz Douglas de
Melo Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca de São Luís. Douglas de
Melo Martins é responsável por
determinar o lockdownna Grande
Ilha, no dia 30 do mês passado,
motivo pelo qual teria voltado a
ser ameaçado.
O preso, identificado como Edson
Douglas Oliveira de Freitas, de
28 anos,é maranhense,natural
da cidade de Caxias, mas estava
morando na capital paranaense há
pouco mais de um ano. Na cidade,
conforme informações policiais,
ele trabalhava como vigilante em
uma empresa privada.
A localizaçãode Edson Douglas
contou com o apoio do Centro
de Operações Policiais Especiais
(Cope), da Polícia Civil do Paraná,
que efetuou o cumprimento do
mandado de prisão e busca e
apreensão. As investigações, que
foram feitas pela Superintendência
de Investigações Criminais do
Maranhão (Seic), do Maranhão,
por meio do Departamento de

Edson Oliveira foi preso no Paraná, apontado como o autor de
ameaças contra o juiz Douglas de Melo Martins
Combate a Crimes Tecnológicos
(DCCT), iniciaram ainda em
dezembro de 2019, quando
surgiram as primeiras ameaças ao
juiz.
Após ser capturado pela polícia,
o vigilante afirmou que tudo
não passou de uma brincadeira.
“Segundo ele, os familiares, que
ainda moram em São Luís, ficaram
inconformados com a decisão
do isolamento absoluto e, em
tom de brincadeira, passaram a
fazer ameaças e injúrias graves
contra o magistrado”, disse o
delegado Rodrigo Brown, chefe
do Centro de Operações Policiais
Especiais (Cope).

Na ocasião, foram apreendidos
telefone celular e o computador
utilizado por Edson nas redes
sociais. O preso deverá ser
transferido para o Maranhão, onde
poderá ser autuado pelo crime de
coação no curso de processo e,
ainda, por ameaça. A condenação
máxima, por ambos os crimes,
pode chegar a cinco anos de
prisão.

MENSAGENS COM
AMEAÇAS
As primeiras mensagens,
conforme as investigações do
Departamento de Combate a
Crimes Tecnológicos (DCCT), da

Operação conjunta prende mais envolvidos
em sequestro na cidade de Dom Pedro
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Homens capturados por envolvimento em sequestro de familiares de empresário, na cidade de Dom Pedro
Uma operação integrada entre as
polícias Civil e Militar, na noite
de segunda-feira (11) e manhã
de ontem (12), prendeu o restante
do grupo envolvido no sequestro
de familiares de um empresário,
na cidade de Dom Pedro, no
domingo (10).
Foram presos Wanderson Carlos
Magalhães Batista, Raimundo
Maciano da Silva Oliveira e
Gustavo Sena Carvalho. Todos
são naturais de Teresina. Além
deles, dois advogados, que
ajudavam na fuga do trio, também
foram detidos. Eles foram
identificados comoDanilson
de Sousa Santos e Hildenburg
Meneses Chaves.
De acordo com informações
obtidas pelo Jornal Pequeno,
desde o dia do crime, os policiais

permaneciam ao cerco em várias
partes da rodovia. Por volta das
22h de segunda-feira (11),em
um bloqueio em frente ao Posto
Milena, na MA-245, um veículo
Corolla branco, placa OUD8318, passou em alta velocidade
e pulou várias lombadas. Teve
início uma perseguição policial;
e, próximo ao povoado São João,
no município de Bom Lugar, o
carro parou.
Na ocasião, três pessoas desceram
do veículo, entre eles os dois
advogados e um dos envolvidos,
identificado como Gustavo. Um
revólver calibre 38, marca Taurus,
com seis munições intactas, dois
celulares, um relógio, documentos
dos advogados e a quantia de R$
13.570 foram encontrados com o
grupoe em uma mochila, achada

num matagal próximo de onde
eles estavam.
Aos policiais, os advogados
alegaram que estariam levando
os três para se entregarem na
delegacia da cidade, mas os
outros dois se recusaram a ir e
ficaram pelo caminho.
Já na manhã de ontem (12),
Wanderson Carlos Magalhães
Batista e Raimundo Maciano se
entregaram à polícia em um posto
de combustíveis. Com eles, foram
apreendidas duas pistolas, sendo
uma pertencente à Polícia Militar
do Piauí, com três carregadores e
23 munições.
Os três envolvidos no sequestro
foram autuados por latrocínio
tentado, e os advogados por
desobediência e favorecimento
pessoal.

Seic, ocorreram ainda em 2019.
Na época, o juiz recebeu ameaças
na tentativa de fazê-lo desistir
de autorizar a participação de
deficientes no Curso de Formação
de Oficiais (CFO). Agora, após
determinar o lockdown, foi
novamente alvo de ameaças,
incluindo de morte, pelo mesmo
grupo que não aceitava a decisão.
De acordo com o delegado
Armando Pacheco,
superintendente da Seic, após
as investigações foi possível
identificar o autor e que se
tratava da mesma pessoa nos dois
episódios.
Em uma das mensagens feitas ao
juiz, a qual o Jornal Pequeno teve
acesso, Edson Douglas diz para
o magistrado ficar “ligeiro” e,
ainda,que “reveja sua decisão”.
“Cuidado ao transitar em São Luís,
seu cretino”, diz outra das ameaças
feita em um comentário postado
no Instagram do juiz. “Se tu não
fizer [cancelar o lockdown] vai
morrer..pois o Bope vai te pegar..
vamos bater na tua casa.. [sic]”,
diz outro post, na mesma rede.
A Polícia Civil segue investigando
para saber se há a participação de
outras pessoas nas ameaças feitas
ao titular da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.

DOIS MORTOS E
UM POLICIAL BALEADO

Ainda no domingo (10), após
a invasão dos homens à casa
do empresário conhecido como
“Carlinhos das Colchas” e o
sequestro dos familiares dele, dois
suspeitos morreram e um sargento
da Polícia Militar ficou ferido
durante a perseguição.
O grupo, que chegou vestindo
fardamento similar ao utilizado
pela Polícia Federal, depois do
roubo fugiu em dois veículos e,
em seguida, eles 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 a quadrilha e
os policiais, que conseguiram
cercá-los. Na ocasião, morreram
os suspeitos identificados apenas
como Walef e Romeu. Ambos eram
da cidade de Timon. O policial foi
atingido com um tiro na coxa, mas
foi socorrido e seu estado de saúde
é estável.
Na madrugada de segunda-feira
(11), também 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
estavamficar atolado. (AIDÊ ROCHA)

PM captura três por tentativa de sequestro em São Luís
Três homens foram presos pela
Polícia Militar, na noite de
segunda-feira (11),no bairro do São
Francisco, em São Luís, após uma
tentativa de sequestro a um médico,
que foi abordado no bairro do
Parque Athenas.
De acordo com a polícia, após

ter sido informado do crime, uma
guarnição localizou o veículo na
Avenida dos Holandeses e iniciou
o acompanhamento para realizar a
abordagem de forma segura, visto
que o médico ainda estava dentro
do carro.
Quando chegou ao bairro do São

Francisco, conforme a PM, a vítima
se jogou do carro e os policiais
abordaram o veículo e prenderam os
suspeitos, que foram identificados
como Jefferson Garcia, Gustavo
Diniz e Caio Patrick Alves Costa.
Com eles, foram encontradas duas
facas utilizadas no crime. O trio foi

encaminhado ao Plantão Central
das Cajazeiras, onde foi autuado em
flagrante.
O médico disse à polícia que
havia saído para visitar a mãe, que
está internada no hospital com
Covid-19, quando foi surpreendido
pelos criminosos. (AR)

Últimas Notícias
Brasil chega a 12.400 mortes e tem
mais contaminados que a Alemanha
O Brasil tem um novo recorde de
mortes diárias ligadas à Covid-19
e ultrapassou a Alemanha
no número de contágios
confirmados. O Ministério da
Saúde contabilizou 881 óbitos
desde ontem, o que elevou o total
de casos fatais para 12.400. As
infecções também saltaram: são
177.589 casos.
O Brasil se tornou a sétima nação
mais atingida pela pandemia,

ao superar os alemães, que
registram 173 mil casos, e está
muito próximo de se tornar a
sexta. Logo à frente do Brasil
está a França, com 178 mil
contaminações.
O Ministério da Saúde identificou
39 casos suspeitos, em nove
estados, que teriam surgido no
país antes do dia 26 de fevereiro,
data da primeira confirmação
oficial de contágio, em São Paulo.

Bolsonaro diz que vídeo mostra
que ele não tentou interferir na PF
O presidente Jair Bolsonaro se manifestou na tarde desta terça-feira (12)
sobre a divulgação do vídeo que contém o registro integral da reunião do
Conselho de Ministros, que ocorreu no Palácio do Planalto, no dia 22 de
abril, dois dias antes do então ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio
Moro deixar o cargo.
Ao deixar o governo, Moro afirmou que o presidente havia decidido
exonerar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo, o que
supostamente configurava interferência na corporação. O presidente nega.
“Esse vídeo agora é a última cartada midiática usando da falácia e mentira
para tentar achar que eu tentei interferir na Polícia Federal. Pelo amor de
Deus!”, afirmou ontem Bolsonaro.
“Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal nem superintendente”, disse
Bolsonaro a jornalistas ao sair do Palácio do Planalto. “Não estou e nunca
estive preocupado com a Polícia Federal, a Polícia Federal nunca investigou
ninguém da minha família, zero, isso não existe no vídeo, vocês estão sendo
mal informados.”
Aos jornalistas, o presidente disse que entregou o vídeo ao Supremo
Tribunal Federal (STF) por acreditar na verdade. “Eu entreguei [a
gravação] para exatamente evitar falar que eu sumi com vídeo porque ele
era comprometedor”, disse. “Eu acredito na verdade, a verdade está lá”,
destacou Bolsonaro.
Segundo o presidente, o vídeo trata de questões relacionadas à política
externa. “Esse vídeo pode ser todo mostrado a vocês, exceto quando se
tratar das questões de política externa e segurança nacional (...) Não pode
ser divulgado vídeo por questão de confidencialidade, assuntos estranhos ao
inquérito.”
Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que “qualquer parte do vídeo que seja
pertinente ao inquérito, da minha parte, pode ser levado ao conhecimento
público.” (Agência Brasil)

Justiça dá parecer favorável à ação
que garante direito de comunidades
quilombolas de Alcântara
Uma decisão liminar proferida
pelo Juiz Federal Ricardo
Felipe Rodrigues Macieira, da
8ª Vara Federal Ambiental e
Agrária de São Luís, determinou
a suspensão das ações do
Governo Federal voltadas ao
planejamento e execução do
processo de realocação das
comunidades tradicionais situadas
na área destinada à consolidação
e ampliação ao Centro de
Lançamento de Alcântara - no
âmbito das deliberações do Comitê
de Desenvolvimento do Programa
Espacial Brasileiro - até a
conclusão do processo de consulta
prévia (livre e informada) das
comunidades afetadas.
A decisão foi dada em Ação
Popular assinada pelo deputado
federal Bira Pindaré (PSB-MA) no
fim de março. O deputado destacou

que defende a necessidade da
consulta prévia desde 2019,
que deveria ter sido feita antes
da assinatura do Acordo de
Salvaguardas Tecnológicas (AST)
entre Brasil e Estados Unidos.
De acordo com Bira, a liminar
protetiva às comunidades veio em
momento urgente.
“Na segunda-feira, 11 de maio,
a Força Aérea Brasileira (FAB)
e a Agência Espacial Brasileira
(AEB) assinaram, em Brasília, o
Acordo de Cooperação definindo
atribuições e processos de
trabalho na fase de implantação
e na fase de operação do futuro
Centro Espacial de Alcântara
(CEA), no Maranhão”, ressaltou o
parlamentar. “O Governo Federal
pretende avançar com pressa, mas
agora terá de dar outro tratamento
às comunidades”, acrescentou.

Justiça recebe denúncia contra
manifestantes que ameaçaram ministro
O juiz da 22ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, recebeu nesta
terça-feira (12) a denúncia contra dois manifestantes acusados de ameaçar,
injuriar e difamar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes. No começo do mês, os acusados participaram de protesto em
frente ao prédio onde mora o ministro, em São Paulo, após o magistrado
suspender a nomeação do escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o
cargo de novo diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem.
O juiz Márcio Lucio Falavigna Sauandag considerou presentes indícios de
autoria e materialidade delitivas e tornou ambos réus no processo. Pelos
crimes descritos na denúncia e pelas possíveis penas, o caso vai tramitar em
vara comum. (Agência Brasil)

Moraes nega rever suspensão da
nomeação de Ramagem para direção da PF
O ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), manteve ontem sua decisão
que suspendeu o decreto de
nomeação e a posse do delegado
Alexandre Ramagem como novo
diretor-geral da Polícia Federal
(PF) no mês passado. Mais cedo, a
Advocacia-Geral da União (AGU)
pediu reconsideração da suspensão.
Na decisão, Moraes entendeu que
a ação perdeu objeto, ou seja, não
pode mais ser analisada. O fato
ocorreu porque, após a liminar do
ministro, a Presidência da República
retirou a nomeação de Ramagem,

que voltou a comandar a Agência
Brasileira de Inteligência (Abin), e
nomeou como novo diretor-geral da
PF, Rolando Alexandre de Souza.
Dessa forma, o ato de nomeação
de Ramagem não existe mais no
ornamento jurídico.
Ao suspender a nomeação, Moraes
atendeu a um pedido feito pelo
PDT por meio de um mandado de
segurança. Na decisão, o ministro
citou declarações do ex-ministro da
Justiça e Segurança Pública Sergio
Moro que, ao deixar o cargo, acusou
o presidente Jair Bolsonaro de tentar
interferir politicamente na PF.

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

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

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.

Justiça decide sobre manutenção ou não do lockdown
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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.

Tivemos problemas técnicos no sistema,
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Douglas de Melo Martins decidiu estender por mais três dias o bloqueio geral
que terminaria neta quinta-feira, 14, mas exigiu do Governo do Estado e das
prefeituras envolvidas provas efetivas dos resultados obtidos

O bloqueio geral em São Luís vai durar agora até domingo, mas o juiz que decretou a medida
reconhece falhas técnicas no sistema

Ao decidir-se por mais três dias de lockdown na Grande São Luís, nesta terça-feira, 12,
o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, cobrou
resultados efetivos do governo e das prefeituras envolvidas.
– Quero dados sobre o funcionamento da atenção primária; dados sobre a diminuição
do fluxo de pessoas e veículos no período pós-lockdown, dados sobre ocupação dos
leitos públicos e privados, dados sobre efetivo de fiscalização e assistência à saúde –
exigiu Martins, em seu relatório.
O bloqueio, que funcionaria até quinta-feira, 14, vai se estender até o domingo 17.

A audiência pública foi remota, com a participação de vários envolvidos diretamente no lockdown na
Grande São Luís

No intervalo da audiência desta tarde, Douglas de Melo Martins conversou com o blog
Marco Aurélio D’Eça sobre a atuação prática do lockdown, em vigor desde o dia 5. E
mostrou-se apreensivo com a efetividade da medida.
– Tivemos muitos problemas técnicos com o sistema – afirmou.
Ele não especificou, porém, quais os problemas técnicos e se estes problemas
técnicos comprometeram o resultado do bloqueio.
Até quinta-feira, o Governo do Estado e as prefeituras devem ditar regras específicas
para o novo período de lockdown…

