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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. CIDADES 5 

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY    

DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU

www.oestadoma.com

São Luís, 13 de maio de 2020 Quarta-feira. Nº 20.859

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

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

Assista ao programa
pelo celular ou em

oestadoma.com/484038

Clubes falam sobre Estadual 
e panorama no beach soccer

Benefícios do limão para
o sistema imunológico VIDA 12

Paulo Soares

Maranhão
recebeu mais
de 2 mi de
EPIs contra
Covid-19

Pandemia

CIDADES 6

Medidas de
segurança
ditarão
reabertura
no estado

Empresas

POLÍTICA 2

Preso
suspeito de
ameaçar o
juiz Douglas
Martins

Lockdown

GERAL 7

Imigrantes
desaparecem
de avenidas
durante a
pandemia

Venezuelanos

CIDADES 6

SÓ VEÍCULOS 
de placas ímpares devem
circular nesta quarta-feira,
13, em São Luís 

MULTA é aplicada a
quem descumpre regras
do rodízio em São Luís 

FERIADO do dia 28
de julho foi antecipado
para esta sexta-feira, 15 

Divulgação
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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

JOSÉ LINHARES JR. 
Da editoria de Política

O
secretário de Estado de
Indústria, Comércio e
Energia (Seinc), Simplí-
cio Araújo, realizou,

ontem, mais uma reunião que
pretende estabelecer critérios sa-
nitários que possibilitem a aber-
tura gradativa de atividades eco-
nômicas no Maranhão. 

Simplício destacou que as reu-
niões não significam predisposi-
ção à retomada da atividade eco-
nômica. A declaração do gestor,
vai de encontro com o que afir-
mou o governador Flávio Dino,
em entrevista coletiva, que disse
iniciar a reabertura das ativida-
des a partir do dia 21 de maio.

“Não está nos planos do go-
verno promover reabertura neste
momento e essas reuniões não
tratam disso. O que estamos fa-
zendo é planejamento de proto-
colos 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 sa-
nitárias pós-pandemia. 

Na manhã de ontem, por
exemplo, foram ouvidos mais de
60 representantes do setor hote-
leiro. Antes disso, Simplício rela-
tou já ter tido conversas com re-
presentantes de setores como
educação, construção civil, agri-
cultura, indústria e comércio.

Reabertura
Segundo Simplício, apesar de
priorizar a saúde, o governo es-
tadual está voltado para as ques-
tões econômicas. “O artigo 10 do
decreto que instaurou o lock-
down criou um mecanismo que
visa analisar as possibilidades de
reabertura das atividades econô-

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 Direi-
tos Humanos e Participação  Po-
pular (SEDIHPOP) que irá ser res-
ponsável “por estimular o
engajamento da sociedade civil
no encaminhamento de suges-
tões para a formulação das regras
de contenção e disseminação do

do Coronavirus vigorarão a par-
tir de 21 de maio de 2020, in-
cluindo protocolos para reto-
mada de atividades econômicas”.

Processo
O secretário afirmou que o pro-
cesso consiste, em um primeiro
momento, na apresentação de
medidas de proteção à popula-
ção pelo próprio setor. Esses pro-
tocolos são analisados pela Seinc
e, caso sejam considerados efeti-
vos, partem para a avaliação da
Casa Civil e SEDIHPOP. 

“A nossa abordagem é muito

simples. Deixamos claro à cate-
goria que sem segurança não há
como pensar em reabertura. Pos-
teriormente a isso, deixamos a
cargo do setor formular suas
ações. O governo não interfere e
nem exige, apenas avalia”, expli-
cou.

O governador Flávio Dino, se-
gundo Simplício, exigiu que todas
as medidas de reabertura sejam
apresentadas a ele a partir de
hoje. “A exigência do governador
é apenas segurança da popula-
ção e preservação da vida. Ga-
rantidos estes aspectos, ele diz
que inicia sua tomada de deci-
são”, afirmou.

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

Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro usou
as redes sociais para criticar go-
vernadores que já se manifesta-
ram pelo descumprimento do de-
creto assinado por ele, que incluiu
academias, salões de beleza e bar-
bearias na lista de atividades con-
sideradas essenciais. De acordo
com o Bolsonaro, estabelecimen-
tos desses tipos podem reabrir
mesmo durante medidas de iso-
lamento social vigentes durante a
pandemia de novo coronavírus.

Em uma publicação no Face-
book, o presidente citou que "al-
guns governadores se manifesta-
ram 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 Tribu-
nal Federal (STF), que garantiu,
em 15 de abril, a Estados e muni-
cípios a autonomia para decidir
sobre a adoção de restrições e
orientações de distanciamento
social.

"Os governadores que não con-
cordam com o decreto podem
ajuizar ações na justiça ou, via
congressista, entrar com Projeto
de Decreto Legislativo", disse. Para

Bolsonaro, contrariar o decreto
presidencial "aflora o autorita-
rismo". "O afrontar o estado de-
mocrático de direito é o pior ca-
minho, aflora o indesejável
autoritarismo no Brasil", disse. E
justificou: "Nossa intenção é aten-
der 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 as-
sinaria outros decretos para am-
pliar o rol de atividades essenciais.
Naquele mesmo dia, ele incluiu a
construção civil e a indústria.

Governadores
O governador Wilson Witzel (PSC-
RJ), um dos principais alvos de crí-
ticas de Bolsonaro, não deve ade-
rir ao decreto. "Estimular
empreendedores a reabrir esta-
belecimentos é uma irresponsa-
bilidade. 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 ati-
vidades de academias, clubes,
centros de ginástica e similares,
além de salões de beleza e bar-
bearias, seguem suspensas em
todo Estado até o dia 20 de maio".
O governador do Pará, Helder Bar-
balho (MDB) foi na mesma linha:
"reafirmo que aqui no Pará essas
atividades permanecerão fecha-
das. A decisão é tomada com base
no entendimento do STF".

Já Romeu Zema (Novo), gover-
nador de Minas Gerais, destacou
que a decisão sobre a reabertura
dos estabelecimentos incluídos
na norma é dos prefeitos. "O de-
creto federal que considera esses
serviços como essenciais não al-
tera a autonomia de gestão dos
municípios", disse Zema.

O governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite (PSDB), afir-
mou 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 bar-
bearias já estão funcionando em
algumas localidades, "seguindo
absolutamente todos os estudos

Bolsonaro ignora STF e
critica governadores que
não cumprirão decreto
Presidente disse que governadores que não concordarem com decreto,
que prevê reabertura de salão, barbearia e academias, busquem a Justiça

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 decla-
ração do gestor diz respeito ao
planejamento do governo esta-
dual de reabrir de forma gra-
dual as atividades comerciais
no Maranhão. �

MAIS

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 pré-
requisitos 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.

Ministro Nelson
Teich não foi 
consultado

Bolsonaro fez críticas a governadores que se opuseram a decreto

Divulgação/STF

O secretário Simplício Araújo
disse ainda que muitos dos se-
tores já consultados apresenta-
ram medidas quase que imedia-
tamente. 

“Como deixamos claro que
esse momento iria chagar, mui-
tos deles buscaram medidas
que já estão sendo tomadas em
outros países e que seguem os
padrões estipulados pela Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS)”, falou. 

Segundo Simplício, o empre-
sariado maranhense tem de-
monstrado prudência em relação
à pandemia.

“São raros os casos de pessoas
que ainda não entenderam a gra-
vidade da situação e tentam for-
çar. Em algumas situações, in-
clusive, já se tem a noção de que
é impossível reabrir tão cedo”.

Questionado sobre que ativi-
dades seriam essas com maior
dificuldade, Simplício falou

sobre o setor de alimentação e
shoppings.

“Um exemplo são os self-ser-
vices e os shoppings. Por mais
que sejamos solidários, a saúde
vem em primeiro lugar e essas
são atividades que irão ter que es-
perar um pouco mais”, disse.

Araújo falou ainda que as a
reabertura das atividades acon-
tecerá “cedo ou tarde” no Ma-
ranhão.

“Queremos deixar claro que o
governo não está fazendo ne-
nhum tipo de exigência pen-
sando em si mesmo. Nós estamos
pensando na segurança das pes-
soas, para os clientes dos setores
em questão. A reabertura, cedo
ou tarde, vai acontecer. E nossa
tarefa, tanto governo quanto so-
ciedade civil e empresariado, é
estarmos preparados para
quando esse momento chegar”,
finalizou o secretário Simplício
Araújo. �

Empresários apresentam
medidas para reabertura

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”
SIMPLÍCIO ARAÚJO
Secretário estadual de Indústria

Secretário vem se
reunindo com
empresários

Empresários devem
apresentar medidas

de segurança

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

No 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
empresariado para estabelecer
medidas para cumprimento
das determinações sanitárias
que garantam barrar a
proliferação do novo
coronavírus.

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.

•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 Dou-
glas 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 muni-
cipal de sáude.

E MAIS

Secretário de
Indústria, Simplício
Araújo, diz que
comércio não será
reaberto agora

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, de-
cidiu ontem aumentar mais o tempo do lockdown na Ilha de São Luís.

O isolamento obrigatório deverá ir até dia 17, domingo. Na primeira de-
cisão, que baseou o decreto de Flávio Dino, o lockdown iria até amanhã, 14.

Douglas Martins, após reunião com Ministério Público, governos esta-
dual e os municipais, decidiu que é necessário mais tempo de isolamento.

Confusão
Ainda sobre lockdown, uma decisão liminar do desembargador Guer-

reiro 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 Au-
gusto Cutrim foi considerado por Guerreiro Júnior, que colocou Douglas
Martins sob suspeição.

Respondendo
O deputado federal e presidente estadual do PL, Josimar de Maranhão-

zinho, se manifestou sobre a ação da Procuradoria Eleitoral contra ele de-
vido 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 fa-

lecimento, 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 Du-

tra. Lamento muito a sua partida e externo minha solidariedade à família -
disse a ex-governadora.

Doação
O senador Roberto Rocha (PSDB) informou que conseguiu junto à Al-

coa a doação de 3.764 máscaras, 134 óculos de proteção e 700 protetores fa-
ciais para o Hospital Universitário.

O tucano disse ainda que será entregue, posteriormente os 20 termô-
metros que estão a caminho.

A doação no valor de R$ 200 mil foi viabilizada por meio dos recursos
doados pelo Instituto Alcoa.

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 apu-
rem o caso, o procurador regional
eleitoral no Maranhão, Juraci Gui-
marães Júnior, destaco que, se

confirmada a prática abusiva de
Josimar do Maranhãozinho (PL),
o parlamentar pode até mesmo
ficar inelegível.

De acordo com ofícios enca-
minhados pelo representante do
MPE, publicações realizadas na
página do deputado e outras em

circulação na internet denotam
a confecção e distribuição de
máscaras de proteção com o nú-
mero “22”, legenda, símbolos e
cores do PL.

Segundo o procurador, “a con-
fecção de máscaras com número
e sigla do partido além de nitida-
mente configurar propaganda elei-
toral antecipada, que inclusive já
estavam sendo apurados por pro-
motores eleitorais em alguns mu-
nicípios, pode representar, tam-

bém, pela quantidade e forma de
distribuição, abuso de poder eco-
nômico e político, cuja sanção é
mais grave e pode levar à inelegi-
bilidade dos envolvidos”.

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

Irregularidade pode
provocar inelegibilidade

DE OLHO

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

R$ 200 MIL

Deputado federal disse ainda que foto sua foi montada; o presidente do
TRE, Cleones Cunha, diz que “resposta será rápida” sobre máscaras do PL

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

U
m dia depois de haver
sido denunciado pelo
procurador regional
eleitoral no Maranhão,

Juraci Guimarães Júnior, por su-
postos abuso de poder econômico
e político e propaganda eleitoral
antecipada - em virtude do surgi-
mento 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 qual-
quer 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 res-
ponsabilidade pela confecção de ou-
tras unidades do material de pro-
teção cujos registros também
viralizaram nas redes. O deputado
acrescentou que, após publicar a
foto, alguns seguidores o procura-
ram, 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 Mara-
nhãozinho, atribuíram todo o ma-
terial a ele após a publicação de uma
montagem de fotos em que ele apa-
recia ao lado de uma caixa com vá-
rios exemplares da máscara.

"Isso [a divulgação da foto dele
de máscara] foi o suficiente para pes-
soas mal intencionadas fazerem
uma montagem da minha foto in-
dividual com uma foto de determi-
nada quantidade de máscaras que
outra pessoa divulgou, como se ob-
serva na postagem", destacou.

Repúdio
O caso foi alvo de um duro comen-
tário do presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral do Maranhão (TRE-
MA), desembargador Cleones
Cunha, na abertura dos trabalhos de
mais uma sessão plenária virtual, na
segunda-feira, 11.

Mesmo sem citar o nome do par-

lamentar, o magistrado repudiou o
fato de que ele teria mandado con-
feccionar 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 candi-
dato, tentar se aproveitar de uma
situação dessa para fazer promo-
ção 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 promo-
ção pessoal ou partidária “não eram
dignos de receber o voto de nenhum
eleitor”. Ele prometeu “resposta rá-
pida” da Justiça Eleitoral.

“Fica aqui o meu repúdio e o re-
púdio de todo esse tribunal para
quem está se aproveitando disso.
Tenha certeza, quem fizer besteira
desse tipo, ações que desrespeitam
a população, desrespeitam o cida-
dão maranhense, terá uma resposta
rápida, tanto do Ministério Público,
quanto do Tribunal Regional Eleito-
ral”, completou.

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

Divulgação

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 rea-
lizada na manhã de ontem, a Câma-
ra Municipal de São Luís aprovou
um conjunto de requerimentos ela-
borados pelos vereadores com o ob-
jetivo 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 ve-
reador Gutemberg Araújo (PSC), que
solicita ao prefeito Edivaldo Holanda
Júnior (PDT) reajuste salarial aos ser-
vidores da saúde municipal, nos mes-
mos moldes do Projeto de Lei nº
027/2020, que atualmente tramita na
Casa, estabelecendo o reajuste para
servidores do Magistério municipal.

No mesmo sentido, foi aprovado
requerimento de autoria do vereador
Genival Alves (PRTB), que pede ao
prefeito a concessão de abono espe-
cial aos profissionais da saúde e de-
mais servidores que atuam nas ativi-

dades de apoio contra a Covid-19.
Já o vereador Chico Carvalho (PSL)

defendeu e obteve aprovação de re-
querimento de sua autoria solicitan-
do ao prefeito Edivaldo e ao secretá-
rio municipal de Saúde, Lula Fylho,
que estejam disponíveis nas unidades
de saúde do Município os medica-
mentos hidroxocloroquina, cloroqui-
na e azitromicina, para que os médi-
cos que queiram prescrevê-las já for-
neçam aos pacientes.

O Plenário aprovou requerimento

de autoria da vereadora Fátima Araú-
jo (PCdoB), solicitando ao prefeito Edi-
valdo e à Secretaria Municipal de Saú-
de (Semus), a disponibilização de tes-
tes 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 ve-
reador Pavão Filho (PDT), que pede
ao prefeito Edivaldo Júnior providên-

cias no sentido de determinar a reali-
zação de vacinação contra H1N1 nos
profissionais que estão trabalhando
em atividades essenciais nas ruas de
São Luís, durante o estado de calami-
dade 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 Munici-
pal, agentes de limpeza, trabalhado-
res de obras públicas e profissionais
do transporte coletivo. �

Após denúncia, Josimar
diz que ganhou máscara
do PL “de uma amiga”

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

Vereadores querem
medicamentos 

na rede de saúde

Câmara Municipal de SL



De Jesus

Paulo Soares

Nesta terça-feira, 12, apenas veículos com placas terminadas em números pares estavam autorizadas a circular, mas muitos desobedeceram a determinação

D
esde o último dia 5 de
maio, os habitantes da
Região Metropolitana de
São Luís estão viven-

ciando 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 funciona-
mento do comércio e circulação de
veículos. A restrição seria encerrada
na quinta-feira, 14, mas o ato foi pror-
rogado para domingo, 17, após reu-
nião envolvendo a Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.

A reunião aconteceu nesta terça-
feira, 12, e contou com a participa-
ção, além da Vara de Interesses Difu-
sos 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 con-
cordaram em prorrogar o bloqueio
total até domingo, como forma de re-
duzir as altas taxas de contaminação
da Covid-19 na capital e nas outras
três cidades.

A sugestão da extensão do lock-
down partiu do juiz Douglas Mar-
tins, que é titular da Vara de Inte-
resses Difusos e Coletivos. O
magistrado informou que o Go-
verno do Estado queria o encerra-
mento do bloqueio total no próximo
dia 14, como previsto na Medida
Provisória que instaurou a medida
de distanciamento social.

Fluxo de veículos
Desde o início do lockdown, de
forma mais específica, com o rodí-
zio de carros, o trânsito sofreu mo-
dificações na região metropolitana.
Avenidas como a Daniel de La Tou-
che, Jerônimo de Albuquerque, dos
Franceses, Marechal Castelo Branco,
Guajajaras, Kennedy, São Marçal, Co-
lares Moreira, dos Africanos e Sena-
dor Vitorino Freire estão menos mo-
vimentadas. Muitas barreiras estão

sendo montadas na Grande Ilha,
com presença de policiais militares
e agentes de trânsito.

Muitos condutores estão sendo
abordados nas avenidas, com o in-
tuito de verificar se os motoristas
estão respeitando o rodízio de carros.
Apesar da medida de restrição, pon-
tos de engarrafamento foram obser-
vado 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 Bra-
sil. O ato administrativo também dis-
põe sobre a restrição temporária da
circulação de veículos automotores
nas rodovias estaduais e nas vias pú-
blicas 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 Go-
verno do Estado, na segunda-feira,
11, e quarta-feira, 13, somente po-
deriam trafegar veículos cujo dígito
final da placa seja ímpar. Na terça-

O segundo dia de rodízio de veícu-
los na Região Metropolitana de São
Luís foi marcado por mais conges-
tionamentos 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 dí-
gito par puderam circular, com ex-
ceção para ambulâncias, motoris-
tas de aplicativos, taxistas,
automóveis de transporte hospita-
lar e outros serviços essenciais.

Logo cedo, foi registado na Ave-
nida Carlos Cunha, no Jaracati, vá-
rias motos com placas ímpares
aglomeradas por estarem des-
cumprindo 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 pas-
sagem 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 saí-
rem de casa durante o lockdown.
Um congestionamento mais ex-
tenso, aconteceu na Avenida Da-
niel de La Touche, próximo à en-
trada da Via Expressa. Em outras
regiões da capital, o trânsito seguiu
de forma mais tranquila.

Na MA-203, entrada do muní-
cipio de Raposa, a movimentação
de carros e motos foi pequena,
porém, segundo a Prefeitura da ci-
dade, alguns automóveis acaba-
ram retornando.

Já em São José de Ribamar, na
MA-201, a circulação foi mais in-
tensa 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 ro-
dízio, e até o momento não apli-
cou multas.

A quantidade de veículos pas-
sando pela fiscalização na bar-

reira da MA-202, também foi pe-
quena. De acordo com a Prefei-
tura de Paço do Lumiar, a redu-
ção na circulação de automóveis
durante o primeiro dia de rodízio
foi considerável.

Rodízio
O Sistema de rodízio de veículos
foi anunciado na Medida Provisó-
ria (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 úl-
timo número ímpar, estavam au-
torizadas 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 veícu-
los 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 ade-
são do Maranhão à Independên-
cia do Império do Brasil.

Quem descumprir a medida do
governo está sujeito à multa pre-
vista no Art. 187 do Código de
Trânsito Brasileiro. O artigo diz,
que é proibido transitar em locais
e horários não permitidos pela re-
gulamentação estabelecida pela
autoridade competente. O des-
cumprimento é também uma in-
fração administrativa, prevista no
inciso VIII do Artigo 10, da Lei Fe-
deral nº 6.437, de 20 de agosto de
1977. O trecho fala que são infra-
ções sanitárias reter atestado de
vacinação obrigatória, deixar de
executar, dificultar ou opor-se à
execução de medidas sanitárias
que visem à prevenção das doen-
ças transmissíveis e sua dissemi-
nação, à preservação e à manu-
tenção da saúde.�

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 ambulân-
cias, devidamente identificadas, con-
forme normas técnicas; e carros a ser-
viço de instituições de assistência
médico-hospitalar, como hospitais,
clínicas, laboratórios e demais esta-
belecimentos de saúde.

Ademais, podem trafegar veícu-
los vinculados ao Sistema Único de
Saúde (SUS); ao Sistema Penitenciá-
rio do Maranhão; à Defesa Civil; às
Forças Armadas; aos Conselhos Tu-

telares; aos poderes Judiciário e Le-
gislativo; ao Ministério Público; à De-
fensoria Pública; à Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB); à fiscalização
de trânsito; e a órgãos e profissionais
da imprensa, em serviço, e os de re-
portagens voltados à cobertura jor-
nalística. Outros casos também estão
nessa  lista, como os funerários, os de
transporte coletivo, transporte de va-
lores e de vigilância privada.

Penalidades 
A Medida Provisória estabelece pe-
nalidades para quem descumprir o
rodízio de veículos na Região Metro-

politana de São Luís. A prática se ca-
racteriza 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 regula-
mentação estabelecida pela autori-
dade competente. A infração é clas-
sificada como média, podendo ser
imposta, ainda, uma multa, para
todos os tipos de veículos.

O descumprimento também se
configura como infração adminis-
trativa prevista no inciso VIII do Ar-
tigo 10, da Lei Federal nº 6.437, de 20
de agosto de 1977. O trecho diz que
são infrações sanitárias reter atestado
de vacinação obrigatória, deixar de
executar, dificultar ou opor-se à exe-
cução de medidas sanitárias que
visem à prevenção das doenças trans-
missíveis e sua disseminação, à pre-
servação e à manutenção da saúde.
As sanções são advertência, interdi-
ção, cancelamento de licença ou au-
torização, 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 ati-
vidades não essenciais à manuten-
ção da vida e da saúde, com exceção
de algumas, como aquelas relacio-
nadas à alimentação, medicamentos
e serviços obrigatoriamente ininter-
ruptos, como portos e indústrias que
trabalhem em turnos de 24 horas.

O magistrado determinou a limi-
tação adequada das reuniões de pes-
soas em espaços públicos ou aber-
tos ao público; e regulamentação do
funcionamento dos serviços públi-
cos e atividades essenciais, como
bancos e lotéricas exclusivamente
para pagamento de renda básica
emergencial, salários e benefícios so-
ciais, com prescrição de lotação má-
xima nesses ambientes e organiza-
ção de filas. Ademais, decidiu pela
vedação da circulação de veículos
particulares, exceto para compra de
alimentos ou medicamentos, para
transporte de pessoas para atendi-
mento de saúde ou desempenho de
atividades de segurança.

Na decisão, Douglas Martins men-
ciona 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 sis-
tema de saúde público e privado se
reorganize, a fim de que se consiga
destinar o tratamento adequado
aos infectados.�

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quarta-feira, 13 de maio de 2020

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

Segundo dia de rodízio: descumprimento e lentidão 

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

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.

Na Avenida Daniel de La Touche, se formou um congestionamento

COM
PRORROGAÇÃO 

do lockdown,
comércio não

essencial
permanece

fechado 
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De Jesus

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

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

SOBRE O CORONAVÍRUS

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.

Governo Federal
liberou R$ 3,3 bi

em emendas 

Foram liberados 
R$ 11 bi em ações

contra o vírus 

2.165.8532.165.853
EPIS recebidos pelo
Maranhão

169.092169.092
TESTE para detectar
coronavírus

117.440117.440
KITS DE TESTE 
rápido 

51.65251.652
EXAMES PCR 

2.012.8002.012.800
VACINA contra gripe

98.00098.000
CLOROQUINA

43.57043.570
TAMIFLU

Maranhão já recebeu
mais de 2 milhões de
EPIs contra Covid-19
Além dos equipamentos, o estado recebeu, do Ministério da Saúde, doses
de vacina contra gripe, kits de testes rápidos e cápsulas de cloroquina

O
combate ao novo coro-
navírus está aconte-
cendo por meio de um
trabalho conjunto, que

envolve as esferas federal, estadual
e municipal. As unidades federa-
tivas do Brasil estão recebendo re-
cursos do Ministério da Saúde
(MS) para ações de prevenção con-
tra a Covid-19, doença que já cau-
sou a morte de aproximadamente
12 mil pessoas no território nacio-
nal. Para o Maranhão, até o mo-
mento, foram enviados 2.165.853
milhões de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs), que in-
cluem luvas, máscaras de prote-
ção, aventais e sapatilhas.

O Ministério da Saúde infor-
mou, por meio do balanço geral de
ações, que, além dos EPIs, o Ma-
ranhão 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 (In-
fluenza A). E, ainda, 43.570 mil cáp-
sulas de medicamentos do tipo Ta-
miflu (antibióticos), de 30mg,
45mg e 75mg. Além de 98.000 cáp-

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 anticor-
pos produzidos pelo organismo
após o contato com o vírus. Esse

procedimento consegue detectar
a presença de dois tipos de anti-
corpos: 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 es-
pecífico que permanece circulando

mesmo após o fim da fase aguda.
Além dos testes rápidos, o Ma-

ranhão já recebeu do Ministério da
Saúde 51.652 exames “PCR”, utili-
zado para detectar o novo corona-
vírus nas pessoas. Por outro lado,
não foi enviado nenhum respira-
dor ao estado, diferentemente de
outras unidades federativas do

Nordeste, como Ceará, Paraíba e
Pernambuco, que ganharam, res-
pectivamente, 75, 20 e 50 aparelhos.

Leitos de UTI
O balanço de ações do MS mostra
que foram habilitados, no territó-
rio maranhense, 110 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).
Outros 128 estão em fase de habi-
litação. No total, foram R$ 16 mil
em recursos. É bom lembrar que
um levantamento da Confedera-
ção Nacional de Saúde descobriu
um colapso na rede privada de UTI
em seis estados brasileiros, in-
cluindo o Maranhão. As demais
unidades são Pernambuco, Ama-
zonas, 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 Sis-
tema Único de Saúde (SUS), na ca-
pital maranhense, é de R$ 98,36%.
No interior, essa taxa é de 58,95%.

Recursos do MS
Segundo o MS, já foram liberados
R$ 11 bilhões em ações contra o
novo coronavírus, incluindo re-
passes diretos de recursos para es-
truturação dos serviços de saúde e
aquisição de EPIs, que estão sendo
utilizados por médicos, enfermei-
ros e outros profissionais da área.
A lista de insumos abrange, ainda,
testes de diagnóstico, medica-
mentos, respiradores, contratação
de profissionais de saúde e habili-
tação de leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva para tratar os pa-
cientes contaminados.

O ministro da Saúde, Nelson
Teich, disse que, além dos recur-
sos, o governo federal também li-
berou R$ 3,3 bilhões oriundas de
emendas parlamentares. Foram in-
vestidos mais R$ 224 milhões para
aquisição e distribuição de 83 mi-
lhões de EPIs, como máscaras ci-
rúrgicas e N95, aventais, óculos de
proteção, protetores faciais, luvas,
sapatilhas e toucas. Os equipa-
mentos, conforme o titular da
pasta, são voltados para a prote-
ção dos profissionais de saúde, que
estão fazendo linha de frente e aju-

dando a combater a pandemia nos
hospitais do Brasil.

Linha de frente
Com a pandemia do coronavírus,
muitos servidores públicos e em-
pregados de empresas privadas
saíram de seus ambientes de tra-
balho para a modalidade home of-
fice, que ocorre quando as pessoas
trabalham em suas próprias casas
ou em espaços alternativos, como
cafés e locais de coworking. Ou-
tros, porém, receberam férias. De
todo modo, a recomendação é
apenas uma: fique em casa. Essa
orientação, da Organização Mun-
dial 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 profissio-
nais, como os da saúde, simples-
mente não podem ficar em casa,
pois seus trabalhos são considera-
dos essenciais, que são aqueles de-
finidos pela Lei de Greve: trata-
mento e abastecimento de água,
produção e distribuição de ener-
gia elétrica, gás e combustíveis; as-
sistência médica e hospitalar; dis-
tribuição e comercialização de
medicamentos e alimentos; fune-
rários; transporte coletivo; capta-
ção e tratamento de esgoto e lixo;
telecomunicações; guarda, e uso e
controle de substâncias radioati-
vas, equipamentos e materiais nu-
cleares; processamento de dados
ligados a serviços essenciais; con-
trole de tráfego aéreo; e compen-
sação bancária.

Percebe-se, portanto, a im-
portância do trabalho dessas pes-
soas que trabalham na área da
saúde, nesse cenário de pande-
mia, por atuarem na “linha de
frente”, com risco grande de
serem infectados pela Covid-19,
como está acontecendo no Ma-
ranhão. 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 recu-
peraram, mas 12 morreram.�

A pandemia do novo coronavírus
está provocando muito mais do
que alterações na rotina dos es-
tabelecimentos comerciais e ins-
tituições públicas, que sofreram
restrições após decretos do Go-
verno 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 lo-
cais. 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 fla-
grados em vários locais como an-
darilhos, solicitando ajuda fi-
nanceira, sobretudo em
semáforos. Em alguns momen-
tos, as mulheres utilizavam
crianças para abordar os condu-
tores. Essa situação estava acon-
tecendo desde abril do ano pas-

sado, quando os primeiros gru-
pos desembarcaram na região
metropolitana. Mas, desde que a
pandemia da Covid-19 ganhou
força na Grande Ilha, esses es-
trangeiros foram desaparecendo
dos tradicionais pontos onde pe-
diam esmolas.

Em toda a Avenida Daniel de
La Touche, incluindo trechos da
Cohama e Parque Shalom, O Es-
tado não observou nenhum ve-
nezuelano no meio-fio ou nas
calçadas, como era frequente

antes da pandemia. A mesma
realidade foi verificada na ex-
tensão das avenidas Jerônimo de
Albuquerque, dos Franceses, Ge-
túlio Vargas e Marechal Castelo
Branco. Nesses locais, nem
mesmo moradores em situação
de rua foram encontrados.

Placas
A tradicional cena dos venezue-
lanos carregando placas de pa-
pelão com mensagens sobre pe-
dido de comida, nesse sentido,
está cada vez mais rara na capi-
tal maranhense. Mesmo sob sol

escaldante, esses latino-ameri-
canos 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 Di-
reitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), informou
que viabiliza cestas básicas, ma-
terial de higiene e limpeza para
as populações migrantes indí-
genas venezuelanas. Como a po-
lítica de Refugiados e Migrantes
do Estado possui parcerias com
órgãos de âmbito federal, esta-
dual, municipal e organizações
internacionais, por meio do Alto
Comissariado das Nações Uni-
das para os Refugiados
(ACNUR), conseguimos viabili-
zar materiais informativos (al-
guns em Warao e outros em es-
panhol) para melhor orientar a
população migrante.

Entre as orientações, o mate-
rial aborda as recomendações de
saúde para evitar o contágio e
propagação do novo coronaví-
rus e também de como solicitar
o auxílio emergencial oferecido
pelo Governo Federal. Também
são monitorados os grupos de
identificados, para os encami-
nhamentos devidos, tais como
secretarias de saúde e assistên-
cias municipais.�

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

Mulheres
utilizavam

crianças 
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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 Mara-
nhão, com o apoio ope-
racional do Centro de
Operações Policiais Es-

peciais (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 Interes-
ses Difusos e Coletivos da Comarca
da Ilha de São Luís. O próprio juiz
Douglas Martins anunciou o nome
do suspeito, assim que lhe foi in-
formado.

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 mor-
rer, caso não voltasse atrás na de-
cisão. Imediatamente, o magistrado
pediu investigação à Polícia Civil do
Maranhão.

A operação conjunta tem inqué-
rito presidido pelo delegado Odi-
lardo Muniz, chefe do Departa-
mento de Combate a Crimes
Tecnológicos (DCCT), órgão da Su-
perintendência Estadual de Inves-
tigações Criminais (SEIC), e contou
com o apoio da Comissão de Segu-
rança Institucional do Tribunal de
Justiça do Maranhão, presidida pelo
desembargador Raimundo Barros.

O desembargador elogiou a atua-
ção dos policiais dos dois estados
envolvidos na operação. A partici-
pação da Segurança Institucional
do TJMA se deu no contexto da ga-
rantia da proteção e segurança do

magistrado e acompanhamento dos
trabalhos da Polícia Civil, auxiliando
em todas as fases da investigação.

O coronel Alexandre Magno, di-
retor de Segurança Institucional do
TJMA, informou que o pedido de pri-
são foi decretado pela juíza da Cen-
tral 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 conhe-
cimento, por intermédio de jorna-
listas - que “printaram” as mensa-
gens e lhe enviaram - de que
algumas delas foram tornadas pú-
blicas, inclusive a que dizia que o
juiz iria morrer.

Douglas Martins destacou que
“vivemos momentos de muita in-

tolerância em nosso país. As pes-
soas já não se contentam em diver-
gir e debater ideias diferentes. A di-
ferença de pensamento é natural e
necessária”.

O magistrado entende que,
quando há divergência de pensa-
mento do cidadão em relação a um
agente público, é natural que este
seja criticado e que essas críticas
ajudam a melhorar a atuação des-
tes agentes. Acrescenta que, de al-
guma forma, a crítica severa à atua-
ção de agentes públicos é até
desejável, não importa que o agente
público seja um vereador, delegado,
juiz, promotor, deputado ou mi-
nistro do STF.

“De outro lado, essa divergência
de pensamento não pode trans-
bordar para ofensas morais, amea-
ças de morte ou agressões físicas.
Esses atos de violência têm sido di-

recionados a profissionais da im-
prensa, 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 pra-
ticados 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 ma-
gistrado.

Odilardo Muniz disse que pediu
a representação judicial de prisão e
de busca, em dois endereços, onde
ocorreram as conexões.  �

Preso no Paraná suspeito
de ameaçar juiz que
determinou lockdown

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

Setor de serviços registrou alta, mesmo com início da pandemia

Divulgação 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%

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 pano-
rama conjuntural do setor de ser-
viços da economia brasileira. Fazem
parte do painel amostral da pes-
quisa, empresas formalmente cons-
tituídas, com 20 ou mais pessoas
ocupadas, que desempenham
como principal atividade um ser-
viço não-financeiro, excluído o setor
O (administração pública, defesa e
seguridade social) da Classificação
Nacional de Atividades Econômi-
cas (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 ser-
viços 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 compara-
ção. Comparando os dados do mês
de março/2020 aos do mesmo mês
do ano anterior, março/2019,
houve retração do índice de vo-
lume 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 ser-
viços 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 feve-
reiro/2020, com ajuste sazonal, o
índice de volume de serviços con-
seguiu ainda alcançar uma taxa po-
sitiva: + 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 ín-
dice, o Maranhão, tendo como foco
de análise os últimos 24 meses, vem
alternando altas e baixas, num mo-
vimento de onda stop ando go. �

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 tes-
tes para Covid-19 desde o início da
pandemia de novo coronavírus. O
repasse representa o constante es-
forço para ampliar a testagem da
doença na rede pública de saúde
por meio da disponibilização de
novos testes, seja por compra di-
reta ou por meio de doações. Até
essa terça-feira (12), 6,9 milhões de
testes já foram distribuídos aos es-
tados, sendo 2,1 milhões de RT-PCR
(biologia molecular) e 4,7 milhões
de testes rápidos (sorologia).

Para a rede de saúde mara-
nhense, o Ministério da Saúde en-
viou 117.440 testes rápidos (soro-
logia) e 51.652 testes RT-PCR
(biologia molecular). De acordo
com o boletim epideomógico di-
vulgado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES), o Maranhão con-
tabiliza, até o momento, 17.035 tes-
tes 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 Saúde-
para a realização de 46 milhões de
testes de Covid-19 neste ano, o que
vai representar cerca de 22% da po-
pulação 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 or-
ganismo do paciente. Nessa frente,
são testadas apenas as pessoas com
sintomas da doença, sejam leves,
moderados ou graves.

A segunda frente é o “Testa Bra-
sil”, 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 par-
tir do oitavo dia de início dos sin-
tomas, 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 Nacio-
nal por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD) feita pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em parceria com o Ministé-
rio da Saúde. Assim, todos os en-
trevistados para o estudo serão tes-
tadas com o teste rápido. �

Divulgação

Íntegra em oestadoma.com/484042 Íntegra em oestadoma.com/484047

Íntegra em oestadoma.com/484045
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Mundo

ROMA 

As mortes da epidemia de Covid-
19 na Itália aumentaram em 172
nesta terça-feira depois de um
acréscimo de 179 na segunda-
feira, 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 tar-
dios da Lombardia, região dura-
mente atingida que disse ter des-
coberto 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 Es-
tados Unidos e Reino Unido.

A quantidade de casos confir-
mados é de 221.216, a quinta
maior do planeta, vindo atrás da-
quela de EUA, Espanha, Reino
Unido e Rússia.

As pessoas registradas como
portadoras da doença diminuí-
ram das 82.488 do dia anterior
para 81.266, segundo a agência.

Havia 952 pessoas em trata-
mento intensivo nesta terça-feira,

menos que as 999 de segunda-
feira, o que mantém um declínio
contínuo. Dos infectados origi-
nalmente, 109.039 foram decla-
rados 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 mi-
lhão de segunda-feira, em uma
população de 60 milhões de ha-
bitantes.

Homenagem a enfemeiros 
A rainha Elizabeth e outros mem-
bros destacados da família real
britânica se uniram nesta terça-
feira para agradecer enfermeiros
de todo o mundo por seus esfor-
ços durante a pandemia de
Covid-19.

Nos telefonemas em homena-
gem ao Dia Internacional do En-
fermeiro, 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 En-
fermeiros. �

Mortes caem na
Itália, mas novos
casos aumentam
Número total de mortes no país desde que o surto
veio à tona, em 21 de fevereiro, está em 30.911

Especialista alerta para
possível novo surto 
nos  EUA com aberturas 
Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas e renomado no país, disse
que uma suspensão prematura dos isolamentos pode provocar nova onda 

Divulgação 

Assassinato pode ter
marcado o reinício 
de guerra entre facções 

A pedido do Ministério Público do
Maranhão, o Exército Brasileiro fez a
higienização da Associação de Pro-
teção 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 Crimi-
nal 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 Davi-
nópolis deve ser higienizada próxi-
ma semana e a de Imperatriz no dia
25 de maio.

“A higienização dos presídios co-
meçou nesta segunda na Apac, com

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

cais de material de limpeza, a exem-
plo de água sanitária e álcool em gel.
Por isso, agradecemos o apoio, tan-
tos dos empresários quanto do 50
BIS”, destacou o promotor de justiça
Domingos Eduardo da Silva. �

Exército começa
higienização  de
presídios no MA
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 

NELSON MELO
Da equipe de  O Estado 

E
m menos de 48 horas,
aconteceu mais um as-
sassinato na região da
Liberdade/Camboa, em

São Luís. O crime ocorreu no fi-
nal 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 rela-
ção com outro homicídio regis-
trado naquela área, no último fim
de semana, quando executaram
Carlos Augusto Reis Máximo Fi-
lho, mais conhecido como “Gu-
gu Branco”.

Segundo informado pelo Cen-
tro Integrado de Operações de Se-
gurança (Ciops), a partir de infor-
mações colhidas com o 9º Batalhão
de Polícia Militar (BPM), a morte
de Aldemir aconteceu na Rua Au-
gusto de Lima, nas proximidades
da galeria de esgotos. Populares
disseram aos militares que ouvi-
ram vários disparos de arma de fo-
go e que o episódio foi caracteriza-
do como um confronto entre fac-
ções criminosas rivais. O embate
teria ocorrido como resposta ao as-
sassinato 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, apa-
receram pessoas na rua. No chão,
verificaram o corpo de Aldemir Di-
niz, 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) verifica-
ram no exame forense.

Investigação aponta execução
Levantamento feito no local, no en-
tanto, mostrou que não aconteceu
nenhum confronto, como mora-
dores relataram, e que o fato se ca-
racterizou como uma execução,
mesmo. Conforme o delegado Art-
hur Benazzi, que estava no Plantão
da Superintendência de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa (SHPP), a
equipe conseguiu colher várias in-
formações valiosas para a investi-
gação policial. Em breve, segundo
ele, a autoria do assassinato será
desvendada.

O que se sabe até o momento é
que pelo  menos três pessoas es-
tão envolvidas na execução de Al-
demir, que era considerado mem-
bro de uma facção criminosa, mas
com pouca expressão no grupo,
diferentemente de “Gugu Branco”,

que exercia uma função impor-
tante no grupo.

Morte na Camboa
A morte de Aldemir Diniz pode es-
tar relacionada ao assassinato de

Carlos Augusto Reis Máximo Filho,
fato que aconteceu no fim de se-
mana passado, na Camboa, perto
de onde houve o homicídio dessa
segunda-feira. De acordo com o
Ciops, “Gugu Branco” foi executa-
do por volta das 9h de sábado, 9,
quando passou um carro, de mo-
delo desconhecido, que estava ocu-
pado por três homens. Ele, ao ob-
servar o veículo passando lenta-
mente, desconfiou e correu para
dentro de sua casa, mas, nesse mo-
vimento, foi atingido por vários dis-
paros 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. �

Divulgação

Divulgação

NOVA YORK 

Anthony Fauci, especialista em
doenças infecciosas renomado nos
Estados Unidos, alertou o Congresso
nesta terça-feira que uma suspen-
são prematura dos isolamentos
pode provocar surtos adicionais do
coronavírus, que já matou 80 mil
norte-americanos e colocou a eco-
nomia de joelhos.

Fauci, diretor do Instituto Nacio-
nal de Alergias e Doenças Infeccio-
sas, 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 encerra-
rem um fechamento de semanas de
setores importantes de suas econo-
mias, mas os senadores ouviram uma
avaliação contundente de Fauci
quando este foi indagado pelos de-
mocratas a respeito de uma reaber-

tura prematura da economia.
“Existe um risco real de você de-

sencadear um surto que não pode
controlar e que, de fato paradoxal-
mente, causará um retrocesso, não
somente levando a algum sofrimento
e mortes que poderiam ser evitados,

mas podendo até causar um retro-
cesso no caminho para se tentar uma
recuperação econômica”, disse Fauci.

A Covid-19, a doença respira-
tória provocada pelo novo coro-
navírus, já infectou mais de 1,3 mi-
lhão de norte-americanos e matou

mais de 80.600.

Práticas de saúde 
Fauci, membro da força-tarefa anti-
coronavírus de Trump, disse ao Co-
mitê de Saúde, Educação, Trabalho
e Pensões do Senado que os esfor-
ços da nação para enfrentar o vírus
mortal e a doença que ele desenca-
deia deveriam “se concentrar nas
práticas de saúde pública compro-
vadas de contenção e mitigação”.

Fauci, de 79 anos, depôs remo-
tamente em uma sala repleta de li-
vros. Ele está em quarentena por-
que 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 “contra-
producente”. � 

Anthony Fauci é membro da força-tarefa anticoronavírus de Trump

Outras unidades
também serão
higienizadas  

Ação foi pedido da
5ª promotoria de

Imperatriz 

Integra em o estadoma.com/484018

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

Higienização foi movida por pedido da 5ª Promotoria de Justiça 

MORTES VIOLENTAS 

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.

Vídeo com armas 

RÁPIDA

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. 

Assaltantes são
presos no interior 
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A pandemia da covid-19 continua a fazer estragos tanto dentro dos hospi-
tais 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.

Eleição sem rumo

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 audi-
ência 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 pror-

rogação até domingo (17). Uma nova audiência deverá definir se haverá outra extensão.  PÁGINA 2

Live comemora 
os 130 anos de 

"O Cortiço"

Mitos e verdades sobre abolição da escravatura

IBGE mostra 
levantamento dos 
leitos no Maranhão

LOCKDOWN

Pesquisa mostra 
que coronavírus 

está no Brasil 
desde fevereiro

Suspeito de ameaça 
contra juiz é preso 

no Paraná
PÁGINA 10

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

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

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

PÁGINA 7

MAPA DA 
SAÚDE 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

PÁGINA 3

Bolsonaro e governadores 
duelam por causa de decreto

Justiça suspende remoção de 
quilombolas de Alcântara

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

Assembleia aprova projeto que suspende prazos de concursos públicos
PÁGINA 5
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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

SAMARTONY MAR TINS

ACORDO

Lockdown prorrogado
até domingo na Ilha

O
lock down na Re gião Me tro- 
po li ta na de São Luís, que
en cer ra ria ama nhã (15), foi
pror ro ga do por mais três di- 

as após au di ên cia de con ci li a ção re a- 
li za da on tem en tre o Go ver no do Ma- 
ra nhão, via SES, o Mi nis té rio Pú bli co,
as pre fei tu ras dos mu ni cí pi os da Ilha
e a Jus ti ça.  O de cre to atu al tem efei to
ape nas até de pois de ama nhã. Com o
acor do en tre as par tes, um no vo ato
de ve ser edi ta do pe lo go ver na dor, Flá- 
vio Di no (PC doB), com pror ro ga ção
até do min go (17). Uma no va au di ên- 
cia de ve rá de fi nir se ha ve rá ou tra ex- 
ten são.

O juiz Dou glas Mar tins, ti tu lar da
Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos
da Ilha de São Luís, e au tor da de ci são
so bre o lock down, in for mou que ne- 
nhu ma das par tes apre sen tou re que- 
ri men to pa ra que a for ma mais res tri- 
ti va de iso la men to em meio à epi de- 
mia do no vo co ro na ví rus fos se pror- 
ro ga da. Ou se ja, em con di ções nor- 
mais, o lock down en cer ra ria nes ta
quin ta-fei ra.

“Eu pro pus que fos se pror ro ga do
por mais al guns di as até do min go pa- 
ra que nós nos apro xi me mos do que já
tem si do no ti ci a do do pos sí vel ci clo
do ví rus, ou se ja, apro xi ma da men te
du as se ma nas. E, tam bém, pa ra dar
tem po de che gar ca da in for ma ção pe- 
di da pe lo Mi nis té rio Pú bli co, as sim
te re mos con di ções de em ba sar me- 
lhor fu tu ras de ci sões”, res sal tou o ma- 
gis tra do.

Du ran te a au di ên cia, Dou glas Mar- 

tins so li ci tou às par tes que apre sen- 
tas sem um pa no ra ma quan to à si tu a- 
ção atu al fren te à pan de mia. Se gun do
a ata da au di ên cia, o Es ta do do Ma ra- 
nhão pres tou in for ma ções, de cla ran- 
do que fo ram aber tos mais lei tos na
úl ti ma se gun da-fei ra (11), sen do 38
na Clí ni ca São Jo sé, 50 lei tos Hos pi tal
Rai mun do Li ma, além da des ti na ção
do am bu la tó rio do ane xo do Hos pi tal
do Ser vi dor ao tra ta men to da co vid-
19. Du ran te a au di ên cia foi des ta ca do,
a inau gu ra ção do Hos pi tal de Cam pa- 
nha que de ve rá ocor rer ain da es sa se- 
ma na.

A Pre fei tu ra de São Luís in for mou,
na au di ên cia, que a Se cre ta ria de Mu- 
ni ci pal de Saú de (Se mus) já vi nha
ado tan do o Fast Track em vá ri as uni- 
da des. Ou se ja, foi dis po ni bi li za do um
aten di men to rá pi do, pa re ci do com o
dri ve th ru, pa ra agi li zar a por ta de en- 
tra da pa ra os sin to mas le ves, na re de
de aten ção bá si ca. Após a de ci são de
ur gên cia, a Se mus des ti nou 12 Uni da- 
de Bá si ca de Saú de ao aten di men to
de pa ci en tes com sín dro mes gri pais.

Já o se cre tá rio da SMTT in for mou
que o trá fe go de pes so as no sis te ma
de trans por te co le ti vo re du ziu em cer- 
ca de 80 a 90% no pe río do pós-lock- 
down. So bre a cir cu la ção de pes so as
nas fei ras da Gran de Ilha, a Se ma pa
in for mou e to mou me di das pa ra pro- 
mo ver o dis tan ci a men to so ci al, o uso
obri ga tó rio de más ca ras e ga ran tir
abas te ci men to. Fo ram fei tas de mar- 
ca ções com fai xas de con ten ção; con- 
tra ta ções tem po rá ri as de fis cais.
Quan to a ca sos sen sí veis, co mo Ci da- 
de Ope rá ria e Man guei rão, fo ram fei- 
tas ações de acon se lha men to, com

au xí lio da Blitz Ur ba na, me di das de
re mo ção de fei ran tes pa ra ou tro es pa- 
ço pro vi só rio, a fim de di mi nuir flu xo
de pes so as etc. Es tão sen do con tra ta- 
dos emer gen ci al men te bom bei ros ci- 
vis pa ra, a par tir de quin ta-fei ra, au xi- 
li ar na or ga ni za ção das fei ras.

O mu ni cí pio de São Jo sé de Ri ba- 
mar in for mou que fo ram cri a dos qua- 
tro cen tros de re fe rên cia pa ra aten di- 
men to de sín dro mes gri pais. O Mu ni- 
cí pio de Pa ço do Lu mi ar jun tou as in- 
for ma ções aos au tos; a Se cre tá ria de
Saú de res sal tou que não pos sui uni- 
da de hos pi ta lar nem lei tos pró pri os
pa ra aten di men to de pa ci en te da co- 
vid-19.  Já os ca sos que sur gem em Pa- 
ço do Lu mi ar são aten di dos na re de de
saú de do Es ta do e de São Luís, con for- 
me pac tu a ções. O re pre sen tan te do
mu ni cí pio in for mou que ado tou ro ti-
nas pa ra aten di men to de pa ci en tes
com sín dro mes gri pais.

En tre as pro pos tas pa ra con ci li a ção
apre sen ta das na au di ên cia, to das as
par tes se com pro me te ri am a pres tar
con tas das me di das ado ta das, com
ab so lu ta trans pa rên cia, pu bli can do
as in for ma ções em por tal da trans pa- 
rên cia, em mí di as so ci ais de da dos e
ou tros mei os de co mu ni ca ção.

Dou glas Mar tins afir mou ain da
que, se ne nhum re que ri men to for for- 
mu la do, o lock down en cer ra rá do-
min go. E, even tu al men te, as me di das
res tri ti vas que se rão ado ta das da qui
por di an te pe los mu ni cí pi os, de pen- 
de rá ex clu si va men te da qui lo que for a
opi nião dos téc ni cos  per ten cen tes às
es tas ci da des. Is so de ve acon te cer an- 
tes da de fi ni ção das me di das res tri ti- 
vas que se rão ado ta das.

PROTEÇÃO

Internos fabricam
300 mil máscaras

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS EM OFICINAS NOS PRESÍDIOS

Em pou co mais de um mês, in ter nos do Sis te ma Pe ni- 
ten ciá rio do Ma ra nhão já pro du zi ram cer ca de 300 mil
más ca ras de te ci do e de TNT (Te ci do Não Te ci do). Os
Equi pa men tos de Pro du ção In di vi du al (EPIs) es tão sen- 
do uti li za dos pa ra con ter a pro pa ga ção do no vo co ro na- 
ví rus en tre a po pu la ção, ór gãos pú bli cos e se cre ta ri as de
go ver no, con for me ori en ta ção da Se cre ta ria de Es ta do
de Go ver no (Se gov).

A pro du ção de más ca ras de te ci do foi ini ci a da no dia
15 de abril nos pre sí di os e se gue em rit mo ace le ra do. De
acor do com ba lan ço da Se cre ta ria de Es ta do de Ad mi- 
nis tra ção Pe ni ten ciá ria (SE AP), fo ram cer ca de 169 mil
más ca ras de te ci do e 128 mil de TNT.

Os in ter nos das Uni da des Pri si o nais de Res so ci a li za- 
ção São Luís (UPSL) 1, 2 e 5 e da Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção Fe mi ni na (UP FEM) de São Luís tam- 
bém já pro du zi ram 2.373 ja le cos.

Con fec ci o na dos in te gral men te na UP FEM, os ja le cos
fo ram des ti na dos pa ra ga ran tir a se gu ran ça de pro fis si- 
o nais da Em pre sa Bra si lei ra de Ser vi ços Hos pi ta la res
(EB SERH) que atu am no Ma ra nhão.

A pro du ção de EPIs se nos or ga ni za nos pre sí di os em
se to res de cor te, cos tu ra e aca ba men to. A ação pre vê a
pro du ção de 1 mi lhão de equi pa men tos e faz par te do
con jun to de me di das do Go ver no do Es ta do, com fo co
na pre ven ção da Co vid-19.

To dos os cus to di a dos in se ri dos na con fec ção das
más ca ras são de vi da men te ca pa ci ta dos, o que di na mi za
e agi li za a con fec ção dos ob je tos.

Além da re mi ção de pe na – ca da três di as de tra ba lho
re du zem um dia no sis te ma pri si o nal -, os pre sos en vol- 
vi dos na pro du ção das más ca ras e ja le cos são re mu ne- 
ra dos com três quar tos do sa lá rio mí ni mo pe lo tra ba lho
re a li za do.

Pa ra a con fec ção dos EPIs, a ges tão pri si o nal usa a es- 
tru tu ra fa bril já exis ten te e vol ta da à pro du ção dos uni- 
for mes es co la res da re de es ta du al de en si no, que es ta va
pre vis ta pa ra ter iní cio no mês de mar ço des te ano.

UPA

Saúde de Imperatriz será ampliada

CIDADE DE IMPERATRIZ JÁ POSSUI MAIS DE 500 CASOS CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVÍRUS

O Go ver no do Es ta do em par ce ria com a
Uni da de de Pron to Aten di men to (UPA) São
Jo sé vai am pli ar a re de de as sis tên cia a ca- 
sos de Co vid-19 na ci da de de Im pe ra triz. A
pro pos ta da par ce ria é cri ar con di ções pa ra
que a UPA, ad mi nis tra da pe la ges tão mu ni- 
ci pal, se ja mais uma por ta de en tra da pa ra
o aten di men to às pes so as di ag nos ti ca das
com a do en ça. A me di da foi anun ci a da pe- 
lo se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los
Lu la, que es te ve na re gião on tem (12) e, en- 
tre ou tras agen das, vi si tou a uni da de de
saú de.

“Acom pa nha mos nos úl ti mos di as o au- 
men to sig ni fi ca ti vo de ca sos da Co vid-19
em Im pe ra triz e ou tros mu ni cí pi os da re- 
gião. Des sa for ma, o Go ver no vem in ves tir
em no vas es tra té gi as pa ra am pli ar a ca pa- 
ci da de de aten di men to do sis te ma de saú- 
de e, as sim, sal var vi das de pes so as aco me- 
ti das pe la do en ça. A par ce ria com a UPA
São Jo sé é uma des sas me di das pa ra re for- 
çar o nos so tra ba lho na re gião”, res sal tou o
se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

A ci da de de Im pe ra triz já pos sui 500 ca- 
sos con fir ma dos do no vo co ro na ví rus. Pa ra
as sis tên cia aos ca sos que ne ces si tam de
aten di men to mé di co, o sis te ma pú bli co de
saú de na ci da de con ta com o Hos pi tal Ma- 
cror re gi o nal Dra. Ruth No le to, a UPA Ber- 
nar do Sayão, da ges tão es ta du al, e um Hos- 

pi tal de Cam pa nha da ges tão mu ni ci pal.
Além des tas uni da des, a ci da de pas sa rá a
con tar com a UPA São Jo sé; um am bu la tó-
rio no Hos pi tal Ma cror re gi o nal e ou tro no
Cen tro de Con ven ções, que fun ci o na rá em
par ce ria com a ini ci a ti va pri va da; e no vos
lei tos no Hos pi tal Ma ter no In fan til, que es- 
tá em obras.

Pa ra am pli ar a ca pa ci da de de aten di- 
men to da UPA São Jo sé, o Go ver no do Es ta- 
do vai con ce der equi pa men tos que pos si- 
bi li ta rão a mon ta gem de qua tro lei tos de
UTI ex clu si vos pa ra ca sos de Co vid-19,
além do re for ço no aten di men to nas en fer- 
ma ri as. O po der pú bli co es ta du al re for ça rá
tam bém a equi pe mé di ca da UPA e já for- 
ne ceu me di ca men tos pa ra que a uni da de
pos sa dis tri buir aos ca sos que pre ci sa rem,
de acor do com ava li a ção mé di ca. A se cre- 
tá ria mu ni ci pal de Saú de de Im pe ra triz,
Ma ri a na Ja les, des ta ca que a par ce ria é im- 
por tan te pa ra am pli ar a ca pa ci da de de
aten di men to na re gião. “To da a equi pe da
ges tão es ta du al es tá em pe nha da e o mu ni- 
cí pio tam bém não tem me di do es for ços
pa ra me lho rar o aten di men to a es ses pa ci- 
en tes. Se gui mos tra ba lhan do pa ra achar
so lu ções pa ra que a gen te con si ga ofe re cer
o aten di men to e, atra vés des sa união, va- 
mos con se guir for ta le cer ain da mais es sas
ações”, dis se a se cre tá ria mu ni ci pal.

Con vo ca ção

SELETIVO

Vagas para o Hospital de Campanha

AS INSCRIÇÕES PARA O SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS VAI ATÉ HOJE

Es tão aber tas, até ho je (13), as ins cri- 
ções pa ra o se le ti vo pa ra a con tra ta ção de
pro fis si o nais que atu a rão no com ba te à
Co vid-19 no Hos pi tal de Cam pa nha de
São Luís, que se rá en tre gue pe lo Go ver no
do Es ta do nos pró xi mos di as. O pro ces so,
que se gue as di re tri zes do Pla no de Con- 
tin gên cia Es ta du al pa ra o en fren ta men to
ao no vo co ro na ví rus, se rá re a li za do pe la
Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços Hos pi- 
ta la res (EM SERH). As va gas são pa ra con- 
tra ta ção ime di a ta de pro fis si o nais de ní- 
vel su pe ri or, mé dio, téc ni co e fun da men- 
tal em car gos va ri a dos.

As ins cri ções po dem ser re a li za das ex- 
clu si va men te pe la in ter net, no si te da EM- 
SERH em: www.em serh.ma.gov.br, com
pre en chi men to de for mu lá rio ele trô ni co
e en vio dos do cu men tos ne ces sá ri os. Es- 
tão sen do ofe re ci das va gas pa ra as sis ten te
so ci al, far ma cêu ti co, nu tri ci o nis ta, psi có- 
lo go (ní vel su pe ri or), téc ni co de en fer ma- 

gem, as sis ten te ad mi nis tra ti vo, re cep ci o- 
nis ta, au xi li ar de far má cia, ma quei ro, téc- 
ni co de Se gu ran ça no Tra ba lho (ní vel mé- 
dio), au xi li ar de Ser vi ços Ge rais e agen te
de Por ta ria (ní vel fun da men tal). O re sul- 
ta do fi nal do Pro ces so Se le ti vo le va rá em
con ta o so ma tó rio de pon tos ob ti dos pe lo
can di da to na Ava li a ção de Tí tu los e/ou
Ex pe ri ên cia Pro fis si o nal e se rá di vul ga do
no si te da EM SERH, nos pró xi mos di as.

Se guin do o cro no gra ma do Pro ces so
Se le ti vo Sim pli fi ca do pa ra con tra ta ção de
qua dro de pro fis si o nais pa ra o Hos pi tal de
Cam pa nha de Açai lân dia, a EM SERH di- 
vul gou a pri mei ra lis ta de can di da tos
apro va dos. Tam bém já foi di vul ga da a
con vo ca ção dos apro va dos no Pro ces so
Se le ti vo Sim pli fi ca do N°08/2020. As du as
lis tas com ple tas po dem ser con fe ri das no
si te da EM SERH, na aba Se le ti vos 2020.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Além de Flávio Dino, outros governantes também se manifestaram contra a decisão do
presidente Bolsonaro

ATIVIDADE ESSENCIAL

Decreto de Bolsonaro
não afeta Maranhão

O
go ver na dor do Ma ra nhão, 
Flá vio Di no, dis se que na da 
vai mu dar no es ta do mes mo 
após o de cre to do pre si den- 

te Jair Bol so na ro, que clas si fi ca lo cais 
co mo aca de mi as e sa lões de be le za 
co mo ser vi ços es sen ci ais. A de cla ra- 
ção foi da da pe lo pre si den te no fim da 
tar de de on tem (11), ao che gar ao Pa- 
lá cio do Al vo ra da. “Co lo quei ho je, 
por que saú de é vi da: aca de mi as, sa lão 
de be le za e ca be lei rei ro, tam bém. Hi- 
gi e ne é vi da. Só três [fo ram de fi ni das] 
ho je”, dis se Bol so na ro.

Em uma re de so ci al, o go ver na dor 
fa lou ain da que a pre o cu pa ção do 
pre si den te de ve ria ser com a ati vi da- 
de que exer ce, a de pre si den te da Re- 
pú bli ca.

“Bol so na ro de ve ria es tar pre o cu pa- 
do com a ati vi da de re al men te es sen- 
ci al que ca be a ele cui dar, a de pre si- 
den te da Re pú bli ca, e pas sar a exer cê-
la com se ri e da de”, dis se Di no.

Além de Fla vio Di no, ou tros go ver- 
nan tes ain da na noi te des ta se gun da, 
tam bém se ma ni fes ta ram con tra a de- 
ci são do pre si den te Bol so na ro e afir- 
ma ram que na da mu da em seus es ta- 
dos em re la ção as po lí ti cas de res tri- 
ções já im pos tas até o mo men to.

O go ver na dor da Bahia, Rui Cos ta, 
afir mou que “con ti nu a re mos com 
me di das re gi o nais, ali nhan do me di- 
das lo cais com os Pre fei tos, na pro- 
por ção da ta xa de con ta mi na ção”. E 
dis se ain da: “a Bahia vai ig no rar is so. 
Man te re mos o nos so pa drão de tra ba- 
lho é res pon sá vel. O ob je ti vo é sal var 
vi das”.

Ma ra nhão

FLÁVIO DINO E OUTROS GOVERNADORES NÃO VÃO SEGUIR DECRETO DE BOLSONARO

João Do ria, de São Pau lo, afir mou 
que vai ava li ar e de ve anun ci ar sua 
de ci são nes ta ter ça (12). Além des tes, 
Hél der Bar ba lho, do Pa rá; Re na to Ca- 
sa gran de, do Es pí ri to San to; e Wil son 
Wit zel, do Rio de Ja nei ro, tam bém se 
ma ni fes ta ram con tra a de ci são.

As in clu sões das ati vi da des co mo 
aca de mi as e sa lões de be le za nos ser- 
vi ços es sen ci ais, fo ram pu bli ca das em 
edi ção ex tra do Diá rio Ofi ci al da 
União, lo go após o anún cio do pre si- 
den te. Bol so na ro afir mou ain da que 
já tem ou tras ati vi da des em men te pa- 
ra lis tar co mo ser vi ços es sen ci ais, mas 
vai aguar dar um pou co mais pa ra 
anun ciá-las. “Es sas três ca te go ri as 
aju dam mais de 1 mi lhão de em pre- 
gos”, dis se Bol so na ro. 

O go ver na dor Flá vio Di no, afir mou 
nes ta se gun da-fei ra (11), que ao lon go 

des sa se ma na de ve de fi nir os pro to- 
co los de re to ma da do se tor de co mér-
cio e ser vi ços. Con for me o go ver na- 
dor, a li be ra ção do co mér cio irá ocor- 
rer por eta pas e nem to dos os ser vi ços 
vão vol tar a fun ci o nar de uma vez. 
Além dis so, as em pre sas vão con ti nu- 
ar pre ci san do se guir os pro to co los da 
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).

“Quan to es pe ci fi ca men te ao lock- 
down ou a es sas me di das de dis tan ci- 
a men to so ci al de mo do ge ral, nós es- 
ta mos man ten do es sa se ma na. Nos so 
de se jo na pró xi ma se ma na é ter um 
pro ces so de re to ma da pro gres si va de 
co mér cio e ser vi ços”, res sal ta o go ver- 
na dor. Até o mo men to, ape nas ser vi- 
ços es sen ci ais es tão fun ci o nan do. O 
go ver na dor ain da in for mou que pa ra 
a re a li za ção do re tor no do co mér cio é 
pre ci so que po pu la ção aju de se guin- 
do as me di das pa ra di mi nui ção da 
dis se mi na ção do ví rus no es ta do.

PESQUISA

Coronavírus circula no Brasil desde fevereiro

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA COMEÇOU ANTES DE DIAGNOSTICADO O PRIMEIRO CASO

O no vo co ro na ví rus já cir cu la va no
Bra sil na pri mei ra se ma na de fe ve rei- 
ro, an tes mes mo de ter si do con fir ma- 
do o pri mei ro ca so vin do do ex te ri or,
es ti ma uma pes qui sa li de ra da pe lo
Ins ti tu to Oswal do Cruz, da Fun da ção
Oswal do Cruz (IOC/Fi o cruz). Se gun- 
do o es tu do, a trans mis são co mu ni tá- 
ria do ví rus co me çou por vol ta de 4 de
fe ve rei ro, ao me nos 20 di as an tes do
pri mei ro ca so ter si do di ag nos ti ca do
em um vi a jan te que che gou da Itá lia,
em 26 de fe ve rei ro.

A pes qui sa in di ca que a cir cu la ção
do Sars-CoV-2 já ocor ria no Bra sil
qua se 40 di as an tes da trans mis são
co mu ni tá ria ter si do con fir ma da em
São Pau lo e no Rio de Ja nei ro, em 13
de mar ço. Co mo a che ga da do ví rus
pre ce de a trans mis são co mu ni tá ria,
os da dos in di cam que sua in tro du ção
no Bra sil se deu no fim de ja nei ro.

Os pes qui sa do res tam bém ana li sa- 
ram da dos in ter na ci o nais, e sua me- 
to do lo gia con fir mou ou tros es tu dos
que apon tam o iní cio da trans mis são
co mu ni tá ria na Eu ro pa en tre me a dos
de ja nei ro e o iní cio de fe ve rei ro. Em
No va York, epi cen tro da co vid-19 nos
Es ta dos Uni dos, a trans mis são co mu- 

ni tá ria te ria co me ça do no iní cio de fe- 
ve rei ro. Em to dos os ca sos, a cir cu la- 
ção do ví rus te ve iní cio en tre du as e
qua tro se ma nas an tes das pri mei ras
con fir ma ções de ca sos em vi a jan tes.

O es tu do foi pu bli ca do na re vis ta
ci en tí fi ca Me mó ri as do Ins ti tu to
Oswal do Cruz e con tou com a par ti ci- 
pa ção do La bo ra tó rio de Aids e Imu- 
no lo gia Mo le cu lar do IOC/Fi o cruz, da
Fi o cruz-Bahia, da Uni ver si da de Fe de- 
ral do Es pí ri to San to (Ufes) e da Uni- 
ver si da de da Re pú bli ca (Ude lar), no
Uru guai. Di an te da ur gên cia de in for- 
ma ções ci en tí fi cas so bre a do en ça, a
pu bli ca ção se deu na se ção fast-track
de di ca da a es tu dos so bre a pan de mia.
A ín te gra po de ser con fe ri da aqui.

Se gun do o es tu do, en con trar o iní- 
cio da trans mis são co mu ni tá ria por
meio de aná li ses ge né ti cas tem co mo
obs tá cu lo o cur to pe río do de tem po
des de o iní cio da epi de mia e a quan ti- 
da de li mi ta da de ge no mas do Sars-
CoV-2 que já fo ram se quen ci a dos na
mai o ria dos paí ses.

Os pes qui sa do res de sen vol ve ram,
en tão, um mé to do es ta tís ti co pa ra es- 
ti mar o iní cio da trans mis são co mu ni- 
tá ria a par tir do nú me ro de óbi tos nas

pri mei ras se ma nas. O to tal de mor tes
é con si de ra do o da do mais con fiá vel,
de vi do à ca rên cia de tes tes e ao gran- 
de nú me ro de ca sos as sin to má ti cos. A
par tir des se da do, os ci en tis tas con si- 
de ra ram que o tem po mé dio en tre a
in fec ção e o óbi to é de três se ma nas e
que a ta xa de mor ta li da de gi ra em tor- 
no de 1%.

Pa ra con fir mar a va li da de do mé to- 
do, o cál cu lo foi apli ca do em ca sos
dos Es ta dos Uni dos e da Chi na, on de
já ha via uma da ta de ter mi na da pa ra o
iní cio da trans mis são co mu ni tá ria a
par tir da aná li se ge né ti ca do Sars-
CoV-2. Os re sul ta dos ob ti dos com o
cál cu lo es ta tís ti co fo ram se me lhan tes
aos da aná li se ge né ti ca.

O IOC des ta ca que a pes qui sa cor- 
ro bo ra ou tras evi dên ci as de que o co- 
ro na ví rus co me çou a cir cu lar no Bra-
sil an tes do pri mei ro ca so ofi ci al men- 
te con fir ma do.

Uma de las é a hos pi ta li za ção de pa- 
ci en tes com sín dro me res pi ra tó ria
agu da gra ve (SRAG), me di da pe lo sis- 
te ma In fo gri pe, da Fi o cruz. O nú me ro
de in ter na ções en con tra-se aci ma do
ob ser va do em 2019 des de me a dos de
fe ve rei ro.

DECRETO

Bolsonaro critica
governadores

BOLSONARO AUMENTOU LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS

Di an te da re sis tên cia de go ver na do res e pre fei tos de
se gui rem o de cre to pre si den ci al que es ten deu a lis ta de
ser vi ços con si de ra dos es sen ci ais pa ra sa lões de be le za,
aca de mi as e bar be a ri as, o pre si den te Jair Bol so na ro uti- 
li zou as re des so ci ais nes ta ter ça-fei ra (12) pa ra clas si fi- 
car co mo “au to ri tá ria” a de ci são dos che fes de exe cu ti- 
vos lo cais. Ao me nos um ter ço dos go ver na do res e pre- 
fei tos, in cluin do o Dis tri to Fe de ral, já avi sa ram que as
ati vi da des aci ma ci ta das per ma ne ce rão fe cha das.

“Al guns go ver na do res se ma ni fes ta ram pu bli ca men te
que não cum pri rão nos so De cre to n°10.344/2020, que
in clui no rol de ati vi da des es sen ci ais as aca de mi as, as
bar be a ri as e os sa lões de be le za. Os go ver na do res que
não con cor dam com o De cre to po dem ajui zar ações na
jus ti ça ou, via con gres sis ta, en trar com Pro je to de De- 
cre to Le gis la ti vo. O afron tar o es ta do de mo crá ti co de di- 
rei to é o pi or ca mi nho, aflo ra o in de se já vel au to ri ta ris- 
mo no Bra sil. Nos sa in ten ção é aten der mi lhões de pro- 
fis si o nais, a mai o ria hu mil des, que de se jam vol tar ao
tra ba lho e le var saú de e ren da à po pu la ção”, es cre veu o
pre si den te.

No en tan to, no dia 24 de mar ço, o mi nis tro do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF) Mar co Au ré lio Mel lo de ci diu
que go ver na do res e pre fei tos po dem edi tar re gras so bre
iso la men to e qua ren te na. An tes, ape nas Bol so na ro po- 
de ria de ci dir so bre a pa ra li sa ção ou não de um ser vi ço.
Lo go, os lí de res es ta du ais pos su em au to no mia pa ra de- 
ci dir o que abre e o que per ma ne ce fe cha do.

A edi ção do de cre to adi ci o nan do ser vi ços de be le za
pe gou até o mi nis tro da saú de, Nel son Tei ch, de sur pre- 
sa. Ele não foi con sul ta do so bre o as sun to e fi cou sa ben- 
do so bre o as sun to du ran te uma co le ti va on tem.

ENFERMEIROS

Cofen quer
melhores condições

Em au di ên cia pa ra ce le brar o Dia In ter na ci o nal da
En fer ma gem, pre si den te do Con se lho Fe de ral de En fer- 
ma gem, Ma no el Ne ri, dis se que o no vo co ro na ví rus já é
res pon sá vel pe lo óbi to de cer ca de 100 pro fis si o nais de
en fer ma gem que tra ba lham na li nha de fren te do com- 
ba te ao ví rus em to do o país. 

O pre si den te do Con se lho Fe de ral de En fer ma gem
(Co fen), Ma no el Ne ri, dis se que a ca te go ria não tem “na- 
da a co me mo rar” no Dia In ter na ci o nal da En fer ma gem,
ce le bra do ho je (12), em uma au di ên cia da Co mis são Ex- 
ter na da Câ ma ra dos De pu ta dos que acom pa nha ações
de com ba te ao no vo co ro na ví rus (co vid-19), pa ra pres- 
tar ho me na gens aos pro fis si o nais. 

Ne ri lem brou que a pan de mia do no vo co ro na ví rus já
é res pon sá vel pe lo óbi to de cer ca de 100 pro fis si o nais de
en fer ma gem que tra ba lham na li nha de fren te do com- 
ba te ao ví rus em to do o país. 

DECRETO

União reconhece estado de
calamidade no Maranhão

O Go ver no Fe de ral, atra vés da Se cre ta ria Na ci o nal de
Pro te ção e De fe sa Ci vil, do Mi nis té rio do De sen vol vi- 
men to Re gi o nal, por con ta da pan de mia do Co vid-19,
re co nhe ceu es ta do de ca la mi da de no Ma ra nhão.

No país, o Ma ra nhão foi o pri mei ro es ta do a de cre tar
Lock down por con ta do gran de nú me ro de ca sos. 

De acor do com o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de, já são 8.526 ca sos con fir ma- 
dos e 423 óbi tos. 

Com a me di da, os be ne fí ci os so ci ais são an te ci pa dos,
li be ra ção de se gu ros e a pror ro ga ção de pa ga men tos de
em prés ti mos fe de rais, en tre ou tras mo da li da des de
apoio da União. 

No mês de mar ço, o Ma ra nhão já ha via de cre ta do es- 
ta do de ca la mi da de, por con ta dos ca os de H1N1, no vo
co ro na ví rus e por con ta das for tes chu vas. Sem re co nhe- 
ci men to do Go ver no Fe de ral.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 interessa-
dos, 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 necessida-
des 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

 

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

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.

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

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

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.

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 interessa-
dos, 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.

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 008/2020. A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, 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.

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

 

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.

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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

O 
juiz Federal Ricardo Felipe Ro-
drigues Macieira, da 8ª Vara Fe-
deral Ambiental e Agrária de São 
Luís, determinou nesta terça-

feira (12), a suspensão das ações do Go-
verno 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 suspen-
são das ações federais até a conclusão do 
processo de consulta prévia (livre e infor-
mada) das comunidades afetadas. A sus-
pensão é uma resposta à uma Ação Popu-
lar 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 par-
lamentar maranhense, esta deveria ter sido 
feita antes da assinatura do Acordo de Sal-
vaguardas Tecnológicas (AST) entre Brasil 
e Estados Unidos.

O deputado pontua ainda que a limi-

nar protetiva às comunidades veio em mo-
mento urgente, uma vez que na segunda-
feira (11), a Força Aérea Brasileira (FAB) e 
a Agência Espacial Brasileira (AEB) assina-
ram, em Brasília (DF), o Acordo de Coope-
ração 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 co-
munidades quilombolas. Tudo que quere-
mos é que a Constituição Federal seja res-
peitada e que o direito do nosso povo não 
seja atropelado. Ficamos satisfeitos com a 
decisão, mas a luta continua, ainda há mui-
to 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 comu-
nidades, terá que respeitar a convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho 
e fazer a consulta prévia às comunidades.

Levantamento 
 aponta que 

aproximadamente 
800 famílias seriam 

prejudicadas
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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 mar-
cante para a história do Brasil?

O discurso em torno do assunto tem variado ao longo 
dos anos, conforme pesquisas são realizadas por historia-
dores e novas interpretações são apresentadas. Muitas ve-
zes, o que foi dito sobre a assinatura da Lei Áurea há 20 anos 
não corresponde mais ao que tem sido dito na historiogra-
fia 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 acor-
do 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. Pe-
dro 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 herdei-
ra ao trono, a abolição da escravidão parece ter sido 
premeditada pelo Império, já que o Brasil vinha sen-
do pressionado por movimentos abolicionistas (in-
ternos 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 participa-
ram 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 senti-
do, como escravizados reivindicando sua liberda-
de através de processos jurídicos; fugindo, se esses 
processos levassem a julgamentos que mantives-
se a escravidão; denunciando para os juízes maus 
tratos dos senhores; aproveitando-se de disputas 
dentro das famílias em caso de herança para ten-
tar 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 le-
vavam a um real clima de insegurança para as elites 
o que, indiretamente, levou a formação do discurso 
abolicionista”, afirma o doutorando em História So-
cial 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 bra-
sileira era a escravidão. E nesse aspecto, a política im-
perial conseguiu desagradar todos os envolvidos. Em 
primeiro lugar, desagradava os escravizados e os de-
fensores do processo abolicionista, pela forma violen-
ta e gradual em que ocorreu o processo de abolição. 
Em segundo lugar, desagradava os donos de escravi-
zados, 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 Pa-
raguai, havia adotado uma posição favorável à aboli-
ção. Assim, o Império ia perdendo toda sua base po-
lítica e não conseguiu se opor ao cada vez mais forte 
discurso republicano”, explica Malacco.

4 - A Lei Áurea acabou definitiva-
mente com a escravidão no Bra-
sil. 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 insti-
tuição. 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 desi-
gualdade de condições, não conseguiram aces-
sar melhores posições sociais, permanecendo 
marginalizados. Além disso, ainda hoje existem 
o que chamam juridicamente de “situações aná-
logas 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 ne-
nhum 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 in-
ternacionais, 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 as-
sumiu a república brasileira após 1889 decreta-
ria o fim da escravidão.

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar
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Combate à covid-19

Es tão aber tas, até es ta quar ta-fei ra, 13, as
ins cri ções pa ra o se le ti vo pa ra a con tra ta ção
de pro fis si o nais que atu a rão no com ba te à
Co vid-19 no Hos pi tal de Cam pa nha de São
Luís, que se rá en tre gue pe lo Go ver no do Es-
ta do nos pró xi mos di as. O pro ces so, que se-
gue as di re tri zes do Pla no de Con tin gên cia
Es ta du al pa ra o en fren ta men to ao no vo co-
ro na ví rus, se rá re a li za do pe la Em pre sa Ma- 
ra nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res.

Grupo de risco

Mais de 50% da po pu la ção adul ta bra si lei- 
ra – ou 86 mi lhões de pes so as – apre sen ta ao
me nos um dos fa to res que au men tam o ris-
co de ma ni fes ta ções gra ves da Co vid-19, su- 
ge re es tu do fei to na Uni ver si da de Fe de ral de
São Pau lo (Uni fesp). Se con si de ra dos ape nas
os adul tos com me nos de 65 anos, a pro por- 
ção dos sus ce tí veis a com pli ca ções ca so ve- 
nham a se in fec tar pe lo no vo co ro na ví rus
(SARS-CoV-2) ain da é al ta: 47%.

Mais uma gran de ini ci a ti va foi to -
ma da pe lo pre si den te da OAB-MA,
Thi a go Di az, pa ra ame ni zar o so fri -
men to pro vo ca do pe la pan de mia do
co ro na ví rus. Atra vés da Co mis são de
Di ver si da de Se xu al e de Gê ne ro, es tá
con vi dan do co mu ni da de ad vo ca tí cia
e a so ci e da de em ge ral pa ra par ti ci -
par da cam pa nha CON VI DA, que bus -
ca ar re ca dar ces tas bá si cas pa ra a
po pu la ção LGBTQI+ em si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci al. Mui tas pes -
so as LGBTQI+ vi vem em con di ções de
vul ne ra bi li da de so ci al, es tig ma e
pre con cei to que di fi cul tam o aces so
à saú de e à re de de pro te ção. Por is so,
a ideia da CON VI DA é com prar ces tas
ali men tí ci as já pron tas e in cluir itens
de hi gi e ne pes so al bá si ca pa ra en tre -
gar a es sa po pu la ção.

O Gru po Po ti guar pro -
mo ve nes sa quar ta-fei -
ra, às 20h, a Li ve Po ti -
guar “Fes ti val de
Mous ses em Ca sa”. As
re cei tas, fá ceis e prá ti -
cas, se rão en si na das
pas so a pas so pe la re -
no ma da cu li na ris ta
Lu di mi la Ma tos (fo to).
Pa ra con fe rir bas ta
aces sar a li ve no sto ri -
es do per fil do ins ta -
gram: @po ti guarho me -
cen ter.

O Ins ti tu to Es ta du al de
Edu ca ção, Ci ên cia e
Tec no lo gia do Ma ra -
nhão (IE MA) vai re a li -
zar uma li ve nes ta
quin ta-fei ra, 14, às
15h, no Ins ta gram ofi -
ci al do Ins ti tu to (@ie -
ma_o fi ci al). A li ve te rá
co mo me di a do ra a psi -
có lo ga da Re de IE MA,
Far lan ni Ni ze te, e con -
ta rá com a par ti ci pa -
ção da fi si o te ra peu ta,
Pa trí cia Bo gea (fo to).

Cinema adequado

Ci ne mas da Co reia do Sul es tão tes tan do e
im plan tan do tec no lo gia sem con ta to fí si co com
hu ma nos pa ra o uso nos ci ne mas após a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. Os tes tes in clu em qui- 
os ques au to ma ti za dos, uso de apli ca ti vos pa ra a
com pra de bi lhe tes e uso de robôs. O uso da tec- 
no lo gia ocor re pa ra ade quar o me do do pú bli co
lo cal de con ta to fí si co com es tra nhos, in cluin do
os fun ci o ná ri os do ci ne ma. A CJ CGV, mai or ca- 
deia de ci ne ma mul ti plex da Co reia do Sul,
trans for mou um de seus ci ne mas em um lo cal
sem con ta to fí si co em abril.

Giro Nordeste

Na quin ta-fei ra, 14, às 19h, a TV UF MA re pre- 
sen ta rá e exi bi rá o pro gra ma se ma nal Gi ro Nor- 
des te, uma ini ci a ti va da TVE que en tre vis ta per- 
so na li da des nor des ti nas e na ci o nais com a par- 
ti ci pa ção de jor na lis tas das emis so ras pú bli cas
de TV e rá dio do Nor des te. O mé di co e es cri tor
Drau zio Va rel la é o pri mei ro con vi da do e ana li sa
a pan de mia do co ro na ví rus, que já dei xou mi- 
lha res de mor tos em to do o mun do. Ao vi vo e
sem in ter va los, o pro gra ma se rá an co ra do por
Ju ra ci San ta na, jor na lis ta da TVE Bahia, com a
par ti ci pa ção de jor na lis tas nos de mais Es ta dos.

Drama policial

A Globoplay es treia nes ta se ma na dois no vos
tí tu los de sus pen se e gê ne ro po li ci al: são eles
“Sha des of Blue” (Se gre dos Po li ci ais) e “FBI”.
Jen ni fer Lo pez e Ray Li ot ta es tre lam “Sha des of
Blue” (Se gre dos Po li ci ais), cu jas três tem po ra- 
das es tão dis po ní veis na pla ta for ma des de ter- 
ça-fei ra, 12. 

Nes te dra ma po li ci al, Har lee San tos (Jen ni fer
Lo pez) é uma de te ti ve de No va York e mãe sol tei- 
ra que se jun ta a uma uni da de de po li ci ais cor- 
rup tos li de ra do pe lo enig má ti co te nen te Matt
Woz ni ak (Ray Li ot ta).

Pra curtir

Na pro gra ma ção das
gran des li ves des ta
qua ren te na ho je te -
mos op ções pa ra
agra dar a to das as
tri bos pe lo YouTube e
re des so ci ais.

A ban da Se pul tu ra
(es ta rá ao vi vo en tre
16h e 18h em seu pro -
je to Se pul Quar ta),
Mar ce lo Fal cão (Com
a li ve #Pra Quem -
Tem Fé, às 20h), Tur -
ma do Pa go de (a par -
tir das 18h30) e Ci da -
de Ne gra (no Ins ta -
gram da Rá dio Mix
Rio FM, a par tir das
19h).

O jo ga dor Ga bi gol
tem da do o que fa lar
en tre seus vi zi nhos. O
cra que do Fla men go,
es tá ti ran do o so no
da vi zi nhan ça, is so
por pro mo ver fes tas
du ran te a ma dru ga -
da em sua ca sa, em
meio a pan de mia do
no vo co ro na ví rus.

O jo ga dor é mo ra dor
de um con do mí nio de
al to pa drão da Bar ra
da Ti ju ca, na Zo na
Oes te do Rio de Ja -
nei ro.

Es ta tís ti cas so bre pa -
ci en tes com co ro na -
ví rus mos tram que os
ho mens são os mais
afe ta dos pe la do en ça.

Pes qui sa do res do
hos pi tal uni ver si tá rio
de Gro nin gen, na Ho -
lan da, des co bri ram o
porquê: de acor do
com o es tu do, pes so -
as do se xo mas cu li no
tem mai or ex pres são
da en zi ma ACE2, usa -
da pe lo Sars-CoV-2
pa ra in va dir as cé lu -
las hu ma nas e se
mul ti pli car.

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

Maranhão terá feriado estadual nesta sexta-feira   
Esta sexta-feira (15) será feriado no Maranhão. 

É uma antecipação do feriado estadual de 28 de 
julho, quando se comemora a adesão do Mara-
nhão à Independência do Brasil.

A medida foi adotada para reforçar o isola-
mento social e evitar a disseminação maior do 
coronavírus.  Ou seja, o feriado não é para as pes-
soas 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 reali-
zadas as comemorações pela data. Apenas não 
será feriado.

A antecipação do feriado havia sido estabeleci-
da antes da decisão da Justiça que estendeu o lo-
ckdown 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.

Levantamento aponta Márcio 
Jerry é o parlamentar do Maranhão 
mais influente nas redes sociais

O deputado federal Márcio Jer-
ry (PCdoB) é o parlamentar mais 
influente do Maranhão, segundo 
estudo divulgado pela FSB, maior 
agência de comunicação da Amé-
rica Latina. Agência monitorou as 
publicações dos deputados fede-
rais 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 de-
putado Juscelino Filho (DEM), na 
131ª colocação.

Conhecido como “24x7”, o mé-
todo de monitoramento analisa o 
grau de engajamento de todas as 
publicações feitas pelos parlamen-
tares no Facebook (apenas páginas 

públicas), no Instagram (apenas 
contas business) e no Twitter.

Para calcular a nota são leva-
dos em consideração o número 
de seguidores, a quantidade de 
publicações, o alcance das pu-
blicações e o engajamento (cur-
tidas, comentários e comparti-
lhamentos) em cada rede social.
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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

Mé di cos e en fer mei ros por
ha bi tan te

NÚMEROS

Levantamento mapeia
saúde no Maranhão
PATRÍCIA CUNHA

O
IB GE di vul gou a dis tri bui- 
ção de lei tos de UTIs (uni- 
da des de te ra pia in ten si va), 
res pi ra do res, mé di cos e en- 

fer mei ros nos mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses. Os da dos têm por re fe rên cia de- 
zem bro de 2019 e fo ram ge ra dos em 
par ce ria com a Fun da ção Oswal do 
Cruz (Fi o cruz) pa ra con tri buir com as 
ações de en fren ta men to à Co vid-19.

O le van ta men to foi fei to com ba se 
nos da dos de 2019. Atu al men te, se- 
gun do o Go ver no do Es ta do, pa ra tra- 
ta men to de pa ci en tes in fec ta dos com 
o no vo co ro na ví rus, a re de hos pi ta lar 
pú bli ca te ve am pli a ção no nú me ro de 
lei tos. “Os hos pi tais da re de pú bli ca 
es ta du al do Ma ra nhão ul tra pas sa ram 
a mar ca de mil lei tos ex clu si vos pa ra 
pa ci en tes com co ro na ví rus. Em mar- 
ço, eram pou co mais de 200. Ago ra, 
são 1.015, qua se cin co ve zes mais. Os 
lei tos es tão es pa lha dos por di ver sas 
re giões. Co mo a mai o ria dos ca sos 
con fir ma dos es tá na Ilha de São Luís, 
é es ta re gião que con cen tra a mai or 
par te dos lei tos: 672”, in for mou a Se- 
cre ta ria de Es ta do de Saú de.

No es ta do o nú me ro de ca sos de 
pa ci en tes com Co vid-19 ain da é cres- 
cen te. Na Ilha, por exem plo, 97% dos 
lei tos de UTI da re de pú bli ca es ta du al 
es tão ocu pa dos. Es sa con ta não in clui 
a re de mu ni ci pal e a re de pri va da.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (11), fo- 
ram aber tos na ca pi tal um am bu la tó- 
rio ex clu si vo pa ra co ro na ví rus (atrás 
do Car los Ma ci ei ra), com ca pa ci da de 
de re a li zar até 300 aten di men tos por

Re de pri va da

ESSE INDICADOR REGISTRAVA 8 LEITOS POR 100 MIL HABITANTES NO MARANHÃO

DIVULGAÇÃO

dia, e um hos pi tal tam bém de di ca do a 
pa ci en tes com Co vid-19 (ane xo do Ni- 
na Ro dri gues). O Hos pi tal de Cam pa- 
nha de São Luís tem 200 lei tos e faz 
par te da po lí ti ca de am pli a ção de lei- 
tos pa ra tra ta men to de pa ci en tes di- 
ag nos ti ca dos com o no vo co ro na ví rus 
(Co vid-19).

O le van ta men to fei to pe lo IB GE 
par tiu do Ca das tro Na ci o nal de Es ta- 
be le ci men tos de Saú de 2019 (Da ta- 
SUS), que reú ne as re des pú bli ca e pri- 
va da, e das In for ma ções de Des lo ca- 
men to pa ra Ser vi ços de Saú de 2018, 
cu jos da dos fo ram an te ci pa dos pe lo 
IB GE.

O Ma ra nhão pos suía, no ano pas- 
sa do, um dos me no res ín di ces de lei to 
de UTI por ha bi tan tes do país. Es se in- 

di ca dor re gis tra va 8 lei tos por 100 mil 
ha bi tan tes no es ta do, o mes mo ín di ce 
ve ri fi ca do no Pa rá e no To can tins.

Os nú me ros eram su pe ri o res ape- 
nas aos de Ro rai ma, que apre sen tou 
ín di ce de 4 lei tos de UTI, o me nor do 
país; do Ama pá e do Acre, com 5 lei-
tos; e no Ama zo nas e no Pi auí, com 7. 
Já a Uni da de da Fe de ra ção que re gis- 
trou o mai or nú me ro de lei tos de UTI, 
fun da men tais pa ra o aten di men to de 
pa ci en tes gra ves com Co vid-19, foi o 
Dis tri to Fe de ral, com 30 lei tos por 100 
mil ha bi tan tes.

A ca pi tal São Luís apre sen tou ín di- 
ce de 32 lei tos por 100 mil ha bi tan tes. 
O mu ni cí pio de Im pe ra triz, com 40 
lei tos, re gis trou o mai or ín di ce do es- 
ta do. Dos 217 mu ni cí pi os ma ra nhen- 
ses, 206 não pos suíam lei tos de UTI, 
em de zem bro de 2019.

Número de respiradores é baixo no estado

O cru za men to de da dos tam bém
re ve la a dis tri bui ção de res pi ra do res,
equi pa men tos que re a li zam ven ti la- 
ção me câ ni ca em pa ci en tes com di fi- 
cul da des res pi ra tó ri as gra ves, nas
uni da des de saú de do país.

O Ma ra nhão pos sui um dos ín di ces
mais bai xos, com 13 res pi ra do res por
100 mil ha bi tan tes. 

O Pi auí apre sen tou o mes mo ín di ce
(13). O ín di ce dos dois es ta dos só é
mai or que o re gis tra do no Ama pá (10).
Dis tri to Fe de ral li de ra, com 63 res pi- 
ra do res por 100 mil ha bi tan tes.

No Ma ra nhão, ape nas 65 mu ni cí pi- 
os dis pu nham des se equi pa men to. Os
ou tros 152 mu ni cí pi os ma ra nhen ses
não pos suíam res pi ra do res. São Luís
apre sen tou ín di ce de 48 res pi ra do res
por 100 mil ha bi tan tes, o mai or do es- 
ta do. O mes mo ín di ce foi re gis tra do
nos mu ni cí pi os de Ma tões do Nor te e
Tu ri a çu.

No úl ti mo dia 7, o Ma ra nhão re ce- 

beu uma car ga de 44 res pi ra do res
com pra dos pe la Se cre ta ria da Saú de. 

De acor do com o go ver no, em três
se ma nas, o Ma ra nhão trou xe 255 uni- 
da des de um equi pa men to que vem
sen do dis pu ta do in ten sa men te em
to do o pla ne ta, por que são es sen ci ais
pa ra equi par UTIs e sal var vi das de
pa ci en tes com co ro na ví rus.

O apa re lho é usa do quan do o pa ci- 
en te es tá com in su fi ci ên cia res pi ra tó- 
ria, pois con tro la a pres são do ar pa ra
den tro dos pul mões, ga ran tin do a
cha ma da tro ca ga so sa. 

Se gun do go ver no do es ta do, são
800 res pi ra do res a mais den tre os que
já ha via no sis te ma de saú de e há ain- 
da no vos apa re lhos pa ra se rem re ce- 
bi dos.

Em 2019, o Ma ra nhão e o Pa rá re- 
gis tra ram os me no res in di ca do res, 81

e 85 mé di cos por 100 mil ha bi tan tes,
res pec ti va men te. 

O Dis tri to Fe de ral pos suía a me lhor
dis tri bui ção de mé di cos do país, com
338 pro fis si o nais por 100 mil ha bi tan- 
tes. O mai or ín di ce, den tre as ci da des
ma ra nhen ses, foi re gis tra do na ca pi- 
tal, com 206 mé di cos por 100 mil ha- 
bi tan tes; se gui do por Im pe ra triz, com
183. No in di ca dor en fer mei ro por ha- 
bi tan te, o Ma ra nhão tam bém fi gu ra
en tre as Uni da des da Fe de ra ção com
os nú me ros mais bai xos. 

O Es ta do tem o 6º me nor ín di ce do
país: 106 en fer mei ros por 100 mil ha- 
bi tan tes.

Já den tre os mu ni cí pi os do Ma ra-
nhão, o mai or ín di ce foi ve ri fi ca do em
São Luís (216), se gui do por Pre si den te
Du tra (213) e Im pe ra triz (184). Pre si- 
den te Mé di ci, com 14 en fer mei ros por
100 mil ha bi tan tes, apre sen tou o ín di- 
ce mais bai xo do es ta do.

*Com in for ma ções da as ses so ria.

Há va gas dis po ní veis pa ra os se guin tes
car gos:
• Agen te Ad mi nis tra ti vo (15)
• Vi gia (40)
• Au xi li ar Ope ra ci o nal (25)
• Mo to ris ta (5)
• Re cep ci o nis ta (4)
• Di gi ta dor (6)
• Pro fes sor ní vel I (26)
• As sis ten te So ci al (3)
• Far ma cêu ti co/ Bi oquí mi co (1)
• Odon tó lo go (2)
• Edu ca dor Fí si co (1)
• En fer mei ro (5)
• Fi si o te ra peu ta (1)
• Fo no au dió lo go (1)
• Nu tri ci o nis ta (1)
• Pro fes sor Cui da dor de Alu nos Au tis tas (1)
• Pro fes sor Cui da dor de Alu nos com De fi ci ên cia Fí si ca
(1)
• Pro fes sor de Li bras e Si nais (1)
• Psi có lo go (2)
• Téc ni co de En fer ma gem (7)
• Téc ni co de La bo ra tó rio (1)
• Téc ni co de Saú de Bu cal (2)
• Mé di co Ve te ri ná rio (1)
• En ge nhei ro Agrô no mo (1)
• Ori en ta dor So ci al (1)
• Pro cu ra dor do Mu ni cí pio (1)

Ins cri ções

Sa lá ri os e pro vas

ATÉ 12 JU NHO

Pre fei tu ra de
Arai o ses abre 155
va gas em con cur so

A Pre fei tu ra de Arai o ses, no es ta do do Ma ra nhão,
anun cia Con cur so Pú bli co pa ra a con tra ta ção de 155
pro fis si o nais que te nham en si no fun da men tal, mé- 
dio/téc ni co e su pe ri or nas áre as exi gi das, no mí ni mo 18
anos com ple tos na da ta dos re qui si tos.

Va le res sal tar que al gu mas des tas chan ces são pa ra
pes so as que se en qua drem nos re qui si tos es pe ci fi ca dos
no edi tal.

Me di an te ao pa ga men to de ta xa no va lor de R$ 60 a
R$ 105, os in te res sa dos po de rão se ins cre ver até 12 de
ju nho (ho rá rio lo cal), ex clu si va men te via in ter net, no si- 
te da LJ As ses so ria e Pla ne ja men to Ad mi nis tra ti vo. Os
can di da tos que ti ve rem in te res se na isen ção da ta xa, de- 
ve rão so li ci tá-la no pe río do de 12 a 15 de maio de 2020,
por meio de en vio do com pro van te de ins cri ção e do cu- 
men tos exi gi dos no e-mail aten di men to.arai o ses@ou- 
tlo ok.com.

Sob jor na da de tra ba lho de 20 a 40 ho ras se ma nais, os
pro fis si o nais con tra ta dos re ce be rão sa lá rio ba se men sal
que va ria de R$ 1.045 a R$ 4.500.

Co mo mé to do de se le ção, se rá re a li za da pro va es cri ta
ob je ti va, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, com- 
pos ta por ques tões de lín gua por tu gue sa, ma te má ti ca,
in for má ti ca, le gis la ção SUS, co nhe ci men tos es pe cí fi cos
e pe da gó gi cos.

Além dis so tam bém ha ve rá pro va de tí tu los e pro va
dis cur si va, am bas com ca rá ter clas si fi ca tó rio. Es tá pre- 
vis to o dia 19 de ju lho de 2020 pa ra apli ca ção da pri mei- 
ra eta pa.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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

BRUTALIDADE EXTREMA

Mortes, decapitação
e dentes arrancados
SAULO DUAILIBE

A
ci da de de Im pe ra triz, dis tan- 
te cer ca de 600 km da ca pi tal 
ma ra nhen se, foi pal co da 
Ope ra ção Is ca, de fla gra da pe- 

la Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão. A ação 
foi re a li za da pe la De le ga cia de Ho mi- 
cí di os e Pro te ção à Pes soa em Im pe ra- 
triz (DHPP/ITZ).

A Ope ra ção te ve co mo ob je ti vo e 
deu cum pri men to a um Man da do de 
Pri são Pre ven ti va con tra uma pes soa 
e de dois Man da dos de In ter na ção 
Pro vi só ria con tra dois ado les cen tes. 
Os três são sus pei tos de en vol vi men to 
nos as sas si na tos do ado les cen tes 
Char les Vi tor Oli vei ra da Sil va e de 
Gleydson dos San tos Paz.

Se gun do a po lí cia, ain da che gou a 
ser de cre ta da a or dem de In ter na ção 
do ado les cen te Char les Vi tor Oli vei ra

De ca pi ta ção e den tes 

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

POLÍCIA CIVIL

da Sil va, mas ele foi as sas si na do no sá- 
ba do, dia 2 de maio, da ta em que o au- 
tor do cri me foi pre so em fla gran te de- 
li to.

O gru po pre so na Ope ra ção foi res- 
pon sá vel pe lo as sas si na to de 
Gleydson, que foi de ca pi ta do, cu ja ca- 
be ça ja mais foi lo ca li za da, cri me 
ocor ri do em 23 de ja nei ro des te ano.

Na ca sa de um dos ado les cen tes 
apre en di dos foi en con tra da uma sa- 
co la con ten do de ze nas de den tes, que 
po dem ser da ví ti ma que foi de ca pi ta- 
da. 

O gru po ain da es tá sen do in ves ti- 
ga do co mo res pon sá vel por ou tros 
ho mi cí di os ocor ri dos no Bair ro Gran- 
de San ta Ri ta e ad ja cên ci as, em Im pe- 
ra triz.

TIMON

Homem é suspeito
de matar empresário

ARMAS USADAS NO CRIME FORAM APREENDIDAS PELA POLÍCIA

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés do 4º Dis tri to Po- 
li ci al de Ti mon, com apoio da De le ga cia de Ho mi cí di os e
do Gru po de Pron to Em pre go da 18ª DRPC/GPE-18,
pren deu um sus pei to, em cum pri men to a um man da do
de pri são pre ven ti va, ex pe di do pe la 1ª va ra cri mi nal de
Ti mon.

Ele é o prin ci pal sus pei to do cri me de la tro cí nio que
te ve co mo ví ti ma João de Deus Al ves Cos ta, pro pri e tá rio
de uma piz za ria na ci da de. A mor te do em pre sá rio acon- 
te ceu no dia 18 de abril des te ano.

O cri mi no so en con tra va-se fo ra gi do des de o cri me e
foi pre so na Ave ni da Pa les ti na, bair ro Par que Ali an ça,
em Ti mon. Seu cúm pli ce ha via si do pre so em fla gran te
de rou bo no dia 6 des te mês e, du ran te de poi men to, re- 
ve lou a iden ti da de do ou tro sus pei to que par ti ci pou do
la tro cí nio que vi ti mou João de Deus.

Com a pri são es se cri me he di on do foi com ple ta men- 
te elu ci da do e seus au to res pre sos e en car ce ra dos na
UPR de Ti mon. (S.D)

PARANÁ

DCCT prende suspeito de ameaçar juiz

JUIZ DOUGLAS COMEÇOU A RECEBER AMEAÇAS DURANTE FIM DE SEMANA ANTES DO LOCKDOWN

DIVULGAÇÃO

O De par ta men to de Com ba te a Cri mes
Tec no ló gi cos (DC CT) da Su pe rin ten dên cia
Es ta du al de In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic),
com o apoio ope ra ci o nal do Cen tro de
Ope ra ções Po li ci ais Es pe ci ais (Co pe) do es- 
ta do do Pa ra ná, cum priu dois man da dos
de bus ca e apre en são e pren deu pre ven ti- 
va men te um ho mem na ci da de de Cu ri ti- 
ba, no Pa ra ná. Ele foi iden ti fi ca do co mo o
res pon sá vel pe los cri mes em te la. O DC CT
ini ci ou in ves ti ga ções no mês de de zem bro
do ano pas sa do com fi na li da de de apu rar
cri mes de ame a ça e co a ção no cur so do
pro ces so, pra ti ca dos atra vés das re des so- 
ci ais, con tra o juiz Dou glas de Me lo Mar- 
tins, ti tu lar da Va ra de In te res ses Di fu sos e
Co le ti vos de São Luís.

O DC CT ini ci ou in ves ti ga ções no mês de
de zem bro do ano pas sa do com fi na li da de
de apu rar cri mes de ame a ça e co a ção no
cur so do pro ces so, pra ti ca dos atra vés das
re des so ci ais, con tra o juiz Dou glas de Me lo
Mar tins, ti tu lar da Va ra de In te res ses Di fu- 
sos e Co le ti vos de São Luís.

Após ou tras de nún ci as em vir tu de da
de cre ta ção do lock down (blo queio to tal),
em de ci são do ma gis tra do do dia 30 de

mar ço des te ano. O juiz Dou glas Mar tins
co me çou a re ce ber ame a ças du ran te fim
de se ma na que an te ce deu o lock down.A
pri são do sus pei to acon te ceu na ma nhã de
on tem, dia 12, após ação con jun ta en tre as
po lí ci as ci vis do Ma ra nhão e Pa ra ná. O sus- 
pei to foi iden ti fi ca do ape nas co mo Ed son
Dou glas Oli vei ras de Frei tas, que se ria na-
tu ral da ci da de de Cai xas, dis tan te cer ca de
360 km da ca pi tal ma ra nhen se. O ma gis- 
tra do che gou a fa lar com a im pren sa so bre
o ca so de ame a ça, mas pre fe riu não es ten- 
der as de cla ra ções por con ta do mo men to
de pan de mia que o es ta do atra ves sa. As in- 
ves ti ga ções con ti nu am.

A pri são do sus pei to acon te ceu na ma- 
nhã de on tem, dia 12, após ação con jun ta
en tre as po lí ci as ci vis do Ma ra nhão e Pa ra- 
ná. O sus pei to foi iden ti fi ca do ape nas co- 
mo Ed son Dou glas Oli vei ras de Frei tas, que
se ria na tu ral da ci da de de Cai xas, dis tan te
cer ca de 360 km da ca pi tal ma ra nhen se. O
ma gis tra do che gou a fa lar com a im pren sa
so bre o ca so de ame a ça, mas pre fe riu não
es ten der as de cla ra ções por con ta do mo- 
men to de pan de mia que o es ta do atra ves- 
sa. As in ves ti ga ções con ti nu am. (S.D)

LOTERIA

Apostas da Quina de São João abertas

O SORTEIO DO CONCURSO 5.299 DA QUINA SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO, ÀS 20H

LOTERICAS.COM.BR

Já po dem ser re gis tra das as apos tas pa- 
ra a Qui na de São João, con cur so es pe ci al
que che ga à sua 10ª edi ção es te ano. O sor- 
teio do con cur so 5.299 da Qui na se rá re a- 
li za do no dia 27 de ju nho, às 20h, e a es ti- 
ma ti va ini ci al do prê mio é de R$ 140 mi- 
lhões.

O prê mio da Qui na de São João não
acu mu la. Se não hou ver ga nha do res na
fai xa prin ci pal, o acer to de 5 nú me ros, o
prê mio se rá di vi di do en tre os acer ta do res
da se gun da fai xa (4 nú me ros) e as sim por
di an te. Pa ra apos tar, bas ta mar car de 5 a
15 nú me ros den tre os 80 dis po ní veis no
vo lan te. O apos ta dor tam bém po de dei xar
o sis te ma es co lher os nú me ros, por meio
da apos ta no for ma to Sur pre si nha. Ga- 
nham prê mi os os acer ta do res de 2, 3, 4 ou
5 nú me ros. É pos sí vel con cor rer com a
mes ma apos ta por 3, 6, 12, 18 ou 24 con- 
cur sos con se cu ti vos op tan do pe la apos ta

no for ma to Tei mo si nha. O pre ço de uma
apos ta sim ples, com 5 nú me ros, é de R$
2,00.

As apos tas po dem ser re a li za das em vo- 
lan tes es pe cí fi cos da Qui na de São João, já
dis po ní veis nas lo té ri cas de to do o país.
No por tal Lo te ri as Cai xa (www.lo te ri a son- 
li ne.cai xa.gov.br) é pos sí vel ad qui rir um
com bo es pe ci al do sor teio, com 15 apos- 
tas pa ra o con cur so 5.299, bem co mo ou- 
tros cin co com bos con ten do apos tas de
ou tras mo da li da des além do con cur so es- 
pe ci al. Tam bém é pos sí vel apos tar pe lo
app Lo te ri as CAI XA, dis po ní vel pa ra usuá- 
ri os da pla ta for ma iOS. Ca so ape nas o ga- 
nha dor le ve o prê mio da Qui na de São
João e apli que to do o va lor na Pou pan ça
da Cai xa, re ce be rá mais de R$ 302 mil em
ren di men tos men sais. O di nhei ro do prê- 
mio é su fi ci en te pa ra com prar 200 car ros
de lu xo, no va lor uni tá rio de R$ 700 mil.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Internos de presídios do MA
já produziram 300 mil máscaras
de proteção ao coronavírus

Governo abre seletivo para contratação imediata 
de profissionais para Hospital de Campanha de SL 

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

Milhares de 
maranhenses
são beneficiados 
com entrega
de cestas de 
alimentos

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

Flávio Dino 
reage a
“notícias 
criminosas”
nas redes 
sociais

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

PÁG.4

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%

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 | 
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) 00-05-08-12-14-17-20-24-26-29-

30-42-51-59-64-70-71-76-79-92|  Timemania – 1483 (12/05/2020) –  Time do coração  - SERGIPE/SE–  02-09-14-28-32-37-53|

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG.3 PÁG.7 PÁG.4 PÁG.3

Justiça decide 
prorrogar
lockdown
até domingo
na região 
metropolitana
de São Luís

Governadores 
não incluirão
academias, 
salões de beleza
e barbearias 
como serviços 
essenciais

Auxílio 
emergencial 
pode ser 
mantido, diz 
secretário
especial de 
Paulo Guedes

MPE pede 
apuração de 
possível
propaganda 
eleitoral 
antecipada de 
Eduardo Braide

MARANHENSE É PRESO NO PARANÁ
ACUSADO DE AMEAÇAR O JUIZ QUE
DECRETOU LOCKDOWN EM SÃO LUÍS
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 Edson Douglas foi preso em Curitiba sob acusação de ameaçar de morte, pelas redes sociais, o juiz Douglas de Melo Martins

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

Bloqueio da Rua Grande mantém 
esvaziamento das principais vias
da região central de São Luís

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

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

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

PÁG.9
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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.

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 pré-
candidato 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 sexta-
feira (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.

Flávio Dino diz que “fakenews
são doença que Brasil enfrenta”

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.

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.

TIRE SUAS DÚVIDAS:
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 

pessoas que trabalham em atividades 
essenciais e já têm a autorização para circular. 
ME DÊ UM EXEMPLO
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 

segunda, por exemplo, sua placa final tem de 
ser ímpar. 
HÁ CATEGORIAS LIBERADAS DO 
RODÍZIO?
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.

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 terça-
feira (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. 

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 

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 

uso de promoção pessoal de 
pré-candidato por meio de 
publicidade bastante onerosa 
e de grande alcance como a 
publicidade em televisão, meio 

inclusive vedado no período 
eleitoral, traz contornos de 
propaganda eleitoral antecipada, 
que deve ser apurada pelo 
Ministério Público Eleitoral.”

 Eduardo Braide: “Quem assistiu ao vídeo viu que não existiu 
propaganda antecipada”

Jerry critica decreto presidencial que 
abre academias e salões de beleza

Márcio Jerry voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro

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 

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, 

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.
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Hildo Rocha defende aprovação da Medida Provisória que melhora a 
gestão de imóveis a União

Inscrições do seletivo para contratação 
imediata de profissionais para o Hospital
de Campanha de São Luís
Estão abertas, até esta quarta-
feira (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)

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

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 

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.
FUNDO IMOBILIÁRIO
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)

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. 
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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..  
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.
..a coisa
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.

Quepe
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. 
Povo sofre
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.

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.

Se vira, motorista
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 

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.

Turma do canteiro
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. 
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Liderança do mal
Dados do Banco Mundial 
confirmam que o custo do 
funcionalismo no Brasil supera 
França, Portugal, Austrália, EUA 
e é o dobro do Chile.
Vergonha mundial
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.

Sem comparação
Estudo do partido Novo revela 
que o servidor federal ganha, 
em média, 105% a mais que 
profissional do setor privado 
com idêntica qualificação.
Por todo o país
A disparidade cai para 66% 
no âmbito estadual e torna-
se aceitável apenas em nível 
municipal, onde os servidores 
ganham 7,5% mais.

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 terça-
feira (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 ex-
gerente, 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.

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

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

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

FOTOS: GILSON FERREIRA
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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

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.

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

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

acesso ao vídeo”, desconfie. Ou 
leia “defesa de Moro”. Espertos, 
os advogados saíram na frente da 
guerra de versões do “vazamento 
de interpretações”. 
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 “super-
rodízio” de carros. Covas atribui 
a desinformação de Baldy a seu 
“pouco prestígio”.
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...
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.

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.

Rápida, defesa de Moro plantou a primeira 
versão
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.

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.



S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  Q U A R T A - F E I R A  |  1 3  D E  M A I O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

www.jornalpequeno.com.br | jpesporteamador@gmail.com | jonycfn@hotmail.com

Estado10

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.

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!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

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, comprovou-
se 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 pré-
candidatos 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.

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.

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 

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.

Imperatriz
Parceria do Governo com a UPA São José 
reforça rede de atendimento a casos da Covid-19

Leitos da UPA São José vão reforçar o atendimento aos pacientes com a Covid-19, em Imperatriz

DIVULGAÇÃO

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.

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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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

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.

AIDÊ ROCHA

Foi localizado e preso, nessa terça-
feira (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 

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 

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. 

Preso em Curitiba homem suspeito por 
fazer ameaças ao juiz Douglas Martins

Edson Oliveira foi preso no Paraná, apontado como o autor de 
ameaças contra o juiz Douglas de Melo Martins
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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 OUD-
8318, 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. 

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)

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

Caso Dom Pedro 1
Caso Dom Pedro 2
Caso Dom Pedro 3
Legenda: 

Homens capturados por envolvimento em sequestro de familiares de empresário, na cidade de Dom Pedro

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)

PM captura três por tentativa de sequestro em São Luís
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Justiça decide hoje se estende lockdown em
São Luís
Publicado em 12 de Maio de 2020 por gilbertoleda

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

Na semana passada, em entrevista coletiva, o governador Flávio Dino já havia se antecipado e afirmado que
caberia à Justiça decidir sobre a manutenção ou não do lockdown que teve início no dia 5 e vai até 14 de março. O
governador também antecipou o feriado de 28 de junho para 15 de maio (sexta-feira) para manter a diminiução da
circulação de pessoas por mais três dias, incluindo o sábado (16) e o domingo (17), restringindo a saída e entrada
de pessoas pela BR-135 e terminal de ferry-boat.
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Tivemos problemas técnicos no sistema,
reconhece juiz do lockdown…
POSTED ON 12/05/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

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.
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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…

https://www.marcoaureliodeca.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Audie%CC%82ncia-concliliac%CC%A7a%CC%83o-lockdown-scaled-e1589317331753.jpg

