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Asiáticos mantêm
lojas fechadas no
lockdown em SL
CIDADES 6

Pianista Daniel Lemos fará
live nesta quinta-feira ALTERNATIV0 10

“Maio Amarelo” é realizado
nas rodovias do MA CIDADES 6

PANDEMIA 

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/484086

Coreanos e chineses

Março tem queda
de 5,1% das 
vendas do varejo
GERAL 7

Maranhão

Fotos/ Paulo Soares

Para ajustar
a rotina de
exercícios
ao trabalho
em casa
VIDA 12

Juiz não vê necessidade de
nova prorrogação do lockdown
Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, disse à Rádio Mirante AM,
que nova extensão ocorrerá apenas se houver decisão dos Executivos estadual ou municipais. POLÍTICA 2 
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Muitos carros

Muita gente

No terceiro dia de rodízio de veículos na Região Metropolitana de São Luís, o tráfego foi mais ameno, porém ainda houve pontos de congestionamento nas vias onde
barreiras de fiscalização foram montadas para manter o controle; em locais como a Feira da Liberdade também houve grande movimentação de pessoas. CIDADES 5
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Covid-19: juiz não acredita em
nova prorrogação do lockdown
Prorrogação de lockdown foi determinada por Douglas de Melo Martins, que não vê possibilidade de mais
tempo do isolamento total; governo estadual já prepara reabertura do comércio para a próxima quinta-feira, 21

GILBERTO LÉDA 
Da editoria de Política

O
juiz Douglas de Melo
Martins, titular da Vara
de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís,

declarou ontem, durante entre-
vista ao programa Ponto Final,
da Rádio Mirante AM, que não
vê, por ora, necessidade de nova
prorrogação do bloqueio total
(lockdown) na Região Metropo-
litana de São Luís como medida
não farmacológica de combate
ao novo coronavírus (Covid-19).

O magistrado homologou na
terça-feira, 12, acordo entre o Mi-
nistério Público, o Governo do
Maranhão e as quatro prefeitu-
ras da Região Metropolitana de
São Luís para que o lockdown,
que acabaria hoje, fosse esten-
dido até o domingo, 17. E acres-
cento que, pela Justiça, o blo-
queio encerra-se ao final desse
período.

Segundo ele, uma nova exten-
são ocorrerá apenas se houver
decisão dos Executivos, estadual
ou municipais.

“Do que nós vimos na au-
diência, já poderíamos dizer que
provavelmente não teremos ne-
nhum tipo de proposta de pror-
rogação além da segunda-feira
[dia 18 de maio], porque nin-
guém propôs a prorrogação na
audiência, partiu de uma inicia-
tiva minha. O que parece, do que
vimos na audiência, é que todas
as partes estão se encaminhando
no sentido de, daqui por diante,
essas decisões de mais restrições
ou menos restrições, a partir de
segunda-feira, fiquem ao en-
cargo exclusivo dos órgãos do
Executivo estadual e municipais.
Cada um decidindo de acordo

com a sua realidade e de acordo
com a situação concreta de seu
município”, explicou.

Avaliação
Na entrevista ele também avaliou
a decisão que obrigou o Estado
a decretar o bloqueio na Ilha.
Para Martins, a decisão foi a mais
correta para o momento.

“Uma decisão como essa, do
lockdown, é muito doída, porque
ela afeta. Salva vidas, e foi por

isso que eu a proferi, mas ela
também causa ao mesmo tempo
um efeito colateral violento, que
é o de pessoas ficarem sem
renda, as pessoas ficam insatis-
feitas, as pessoas ficam sofridas,
as pessoas ficam em uma situa-
ção muito difícil. Eu acho que
isso é um compartilhamento de
responsabilidade em que o Poder
Judiciário assume uma posição
que: 'Olha, não decido aqui só o
que se aplaude, eu decido aquilo

também que as pessoas vão cri-
ticar, atacar'. Tanto que eu sofri
muitos ataques”, disse, referindo-
se às ameaças de morte de que
foi alvo - um dos suspeitos já foi
preso no Paraná, inclusive.

O magistrado acredita que,
por conta da decisão, e do de-
creto de lockdown, houve um
uma quebra da linha de expan-
são do vírus na Grande Ilha.  

“Eu tenho absoluta certeza de
que foi tomada a decisão correta.

E digo mais, se não tivéssemos
adotado essa posição para al-
cançar o nível de isolamento so-
cial que conseguimos alcançar
na ilha, hoje talvez nós estivés-
semos aqui com o número de
mais de 100 óbitos por dia. Não
foi só a redução, nós evitamos o
crescimento”, finalizou.

Reabertura
Governo prepara reabertura - en-
quanto aguarda o fim do lock-
down, no dia 17, e o vencimento
do prazo de validade de um de-
creto que endureceu as regras
para abertura de estabelecimen-
tos comerciais e indústrias, no
dia 20, o governo Flávio Dino
(PCdoB) prepara a retomada das
atividades no Maranhão.

Desde a semana passada, o se-
cretário de Estado de Indústria,
Comércio e Energia, Simplício
Araújo (SD), tem realizado reu-
niões com empresários mara-
nhenses para tentar estabelecer
protocolos sanitários que possibi-
litem a abertura gradativa de ati-
vidades econômicas no Maranhão.

O governador citou, em re-
cente entrevista coletiva, a data
de 21 de maio, como marco para
a retomada. O secretário, con-
tudo, prefere não falar em datas.

“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 Simplício.

“Neste momento o diálogo é
mais importante do que nunca,
pois não há ainda previsão para a
volta das atividades, mas quando
houver a possibilidade da volta,

não poderemos mais ter inter-
rupção no funcionamento do co-
mércio, indústria e escolas, afinal,
pior que não voltar, é voltar e ter
que parar de novo. Por isso esses
protocolos precisam ser cons-
truídos e respeitados por todos”,
completou.

Araújo tem defendido que
aquilo que aparenta ser um “qua-
dro de excepcionalidade” hoje, na
verdade é o nascimento de uma
rotina de cuidados que se tornará
hábito de agora em diante. E que
precisa ser levada a sério antes da
reabertura das atividades, para
que vire rotina.

“Temos que entender que não
estamos vivendo um quadro de
excepcionalidade, mas de um
novo tempo. O que vivemos em
2019 não voltará, temos que bus-
car retomar a atividade econômica
com toda a responsabilidade com
a vida das pessoas”, finalizou. �

Juiz Douglas Martins acredita que não há possibilidade de nova prorrogação do lockdown na ilha de SL

Divulgação

GILBERTO LÉDA 
Da editoria de Política

O juiz federal José Valterson de
Lima, da 13ª Vara Federal Cível da
Justiça Federal no Maranhão, in-
deferiu, no final do mês de abril,
um pedido de liminar protocolado
pelo governo Flávio Dino (PCdoB)
para que médicos formados no
exterior obtivessem registro pro-
fissional mesmo antes de revali-
dar seus diplomas.

Foi após essa decisão que a ges-
tão estadual decidiu criar um sis-
tema de revalidação próprio - por
análise documental -, comandado
pela Universidade Estadual do
Maranhão (Uema).

O Governo do Maranhão ale-
gou no processo que precisa de
mão de obra para atuar na linha
de frente do combate ao novo co-
ronavírus (Covid-19).

Para isso, solicitava que o Con-

selho Regional de Medicina do
Maranhão (CRM-MA) fosse obri-
gado a receber documentos e a
adotar um procedimento emer-
gencial para a emissão de licen-
ças provisórias para o exercício
profissional em favor de médicos
formados no exterior, cujos di-
plomas ainda não tenham sido
submetidos à revalidação.

Despacho
No seu despacho, o magistrado
disse reconhecer a situação de ca-
lamidade em que o Maranhão
também está incluído em virtude
da crise sanitária da Covid-19, mas
destacou que não há como pres-
cindir-se do Revalida, uma vez
que mecanismo instituído por lei
não declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF).

“Ao editar lei específica para re-
gular a revalidação dos diplomas

médicos, na qual incluiu etapa
consistente no exame de habili-
dades clínicas, o legislador ordi-
nário, ao mesmo tempo em que
reconheceu a relevância dos di-
reitos à vida e à saúde, expressou
a sua preocupação com o exercí-
cio da medicina por quem não
disponha da devida habilitação”,
pontuou.

Para ele, a solução para o caso

não estaria no Judiciário, mas no
Executivo e no Legislativo fede-
ral. E citou o exemplo da MP nº
934/2020, que permitiu que fosse
abreviada a duração dos cursos
de Medicina, Farmácia, Enfer-
magem e Fisioterapia, anteci-
pando a formatura de alunos
quetivessem completado o mí-
nimo de 75% da carga horária do
internato (Medicina) ou do está-
gio curricular obrigatório (de-
mais cursos).

“O que não parece é razoável é
o Poder Judiciário, em cujo âm-
bito é limitado o debate sobre a
adequada formação de graduados
no estrangeiro, autorizar, de forma
indiscriminada, o exercício pro-
fissional de estudantes formados
segundo as regras dos mais diver-
sos sistemas de ensino existentes
no mundo, dispensando o aten-
dimento a requisito previsto em
lei”, completou. �

Justiça barrou pedido do governo Flávio Dino para
que CRM desse registro a médicos sem Revalida
Governo, com negativa da Justiça, criou programa próprio por meio da Uema para validar, por
análise documental, diploma de médicos; juiz  disse que não há como prescindir-se do Revalida

Dino tentou na Justiça validação de diploma de médicos pelo CRM

Divulgação

Reabertura das
atividades está

prevista para dia 21

Lockdown já foi
prorrogado por
mais três dias

Governo
alegou crise

sanitária
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Sem comemoração

H
á uma notória necessidade do governo estadual em
afirmar e reafirmar o sucesso do lockdown sem que
haja, de fato, dados - e nem tempo hábil - que possam

comprovar que o isolamento obrigatório realmente surtiu
efeito. A mais recente tentativa foi do secretário de Saúde do
Estado, Carlos Lula, que em rede social, comemorou a
redução no número de casos confirmados da Covid-19 em São
Luís.

O gestor colocou a redução como uma possibilidade de
resultado do lockdown na Ilha de São Luís. Assim como
declarações do governador Flávio Dino (PCdoB), que por
várias ocasiões ressaltou o sucesso do bloqueio total, a
possibilidade levantada pelo secretário também soa, no
mínimo, antecipada.

A redução no número de casos em São Luís, ao que parece,
está mais para ser
consequência da diminuição
de testagens do que do
isolamento social. Desde o
dia 5 de maio, quando teve
início o lockdown, o governo
vinha testando mais de 923
pessoas por dia. Isso em
média.

Já no início da segunda e
última semana do bloqueio, o número de testagem caiu: 753
pessoas por dia, em média. Sendo que de domingo, 10, para
segunda, 11, foram somente 523 testes.

À coluna, o secretário Carlos Lula garante que não houve
redução de testagem. Que o número de pessoas que foram
testadas varia por dia “dependendo do interior”.

Então, mais um motivo para que menos casos contabilizados
em um dia sejam visto de forma mais fria e dentro da realidade
de dias em que se testa mais ou se testa menos.

• O Ministério Público do Maranhão firmou um Termo de Ajustamento de Con-
duta com a Prefeitura de Imperatriz e o governo do Maranhão quanto às obrigações
do Sistema Único de Saúde durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

•Pelo TAC, a UPA São José, sob gerência da Prefeitura, passará a contar com o su-
porte do Estado do Maranhão para o fornecimento de insumos, medicamentos e
equipamentos.

• A Prefeitura deverá adequar no mínimo quatro unidades básicas de saúde
como porta de entrada e que deverão atender normalmente os pacientes com
suspeitas de Covid-19.

E MAIS

Redução de
testagem está
sendo registrada
no Maranhão

Case de sucesso
No Maranhão, é cada vez mais claro que a gestão estadual está em ple-

na tentativa de mostrar controle de toda a situação da pandemia no estado.
E os motivos são meramente políticos. Os trabalhos, as postagens em re-

des sociais, as centenas de entrevistas e as reações a quem se atreve contes-
tar os dados oficiais mostram os objetivos do governo.

Uma prova disso é o lockdownvia Justiça (que evitou desgastes) e também
o uso de médicos sem ter passado pelo Revalida para exercer a profissão no
estado. Proporcionalmente, o Maranhão  ainda amarga números oficiais
altíssimos de mortes e contaminação em comparação a outros estados.

Mais transparência
Vale lembrar que a situação não é fácil e há um limite de profissionais

disponíveis para trabalhar durante a crise sanitária e mais mão de obra é ne-
cessária.

Mas, não pode haver falta de transparência: é necessário que o governo
mostre em que condições esses médicos estão atendendo a população ma-
ranhense.

E esta foi a cobrança do deputado estadual Wellington do Curso (PSDB),
que exagerou no sensacionalismo, mas acertou ao questionar a atuação de
um médico cubano.

Não deu certo
Sobre os médicos com diploma fora do país, O Estado mostra que o go-

verno do Maranhão tentou via Justiça garantir o reconhecimento dos pro-
fissionais pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) do Maranhão.

O pedido do governo foi indeferido pelo juiz federal José Valterson de Li-
ma que disse que mesmo diante de uma pandemia, não há como não con-
siderar a necessidade do Revalida.

Sem conseguir forçar a regulamentação de médicos com diploma es-
trangeiro, o governo fez seu próprio Revalida por meio da Uema.

Dinheiro na conta
O Maranhão vai receber mais de R$ 120 milhões para o combate à pan-

demia causada pelo novo coronavírus.
A verba é de emenda impositiva de bancada. Do total, R$ 43 milhões é

para o governo estadual e outra parte será direcionada para mais de 100 pre-
feituras.

Da parte que pertence ao Estado, fica a cargo do governador Flávio Di-
no definir como a verba será usada nas ações contra a Covid-19.

Informou
Sobre o recurso da bancada do Maranhão, o governador Flávio Dino usou

as redes sociais para informar da chegada dos milhões.
Segundo ele, a verba vem ajudar no combate à pandemia num momento

em que os gastos mensais com Saúde chegam a R$ 170 milhões.
O que o governador não deixou claro é se este valor por mês é somente

a parte do Governo do Estado ou se é toda a despesa que deve ser paga tam-
bém com recursos do SUS.

Reunião
A audiência pública que os vereadores de São Luís teriam ontem com o

secretário municipal de Saúde, Lula Fylho, foi adiada para hoje.
O motivo foram os problemas técnicos na Secretaria Municipal de Saúde

que impossibilitaram a videoconferência do gestor com os parlamentares.
A reunião virtual de Lula Fylho com os vereadores de São Luís acontece

hoje, às 10h. O secretário vai fazer um balanço das ações de combate à Co-
vid-19 e falar sobre os números de casos em São Luís.

Coordenador da bancada mara-
nhense, o deputado Juscelino Filho
pediu informações ao secretário
estadual de Saúde, Carlos Lula,
sobre o aumento de casos da
Covid-19 no interior.

Dados oficiais mostram que,
nesta terça-feira, 12, o Maranhão re-
gistrava  9.112 casos confirmados de
Covid-19, dos quais 39% (3.543)
estão espalhados por 163 municí-
pios do interior. No dia 1º de maio,

17% das 3.805 confirmações (668)
eram de fora da Ilha de São Luís, em
90 cidades. Já dos 444 óbitos atuais,
17% referem-se a municípios do in-
terior. No primeiro dia do mês, essa
taxa era de 12%.

“Tenho acompanhado as fortes
medidas do governo estadual para
controlar o distanciamento social na
Ilha de São Luís, para evitar a dis-
seminação da doença, e também os

esforços para ampliar a oferta de lei-
tos clínicos e de UTI na capital. Mas
preocupa o avanço da Covid-19 em
todo o interior maranhense, onde
os números de casos, internações e
mortes aumentam rapidamente. Há
municípios se preparando, com-
prando até respiradores, mas pou-
cos têm condições para ter uma es-
trutura preparada para esse grave
momento”, disse Juscelino. �

Avanço da Covid-19 no
interior já preocupa

DE OLHO

É O VALOR DA emenda impositiva da bancada do
Maranhão que chegou no estado para o combate ao
novo coronavírus

R$ 120 milhões

Recursos pagos ontem ao estado e a mais de 100 prefeituras maranhenses
foram garantidos pela bancada federal; governo recebeu R$ 43 milhões

JOSÉ LINHARES JR.
Da editoria de Política

F
oram creditados, ontem,
na conta de mais de 100
prefeituras e do Governo
do Estado cerca de R$ 120

milhões. Os recursos são oriundos
do orçamento impositivo de ban-
cada do Congresso Nacional e têm
como origem o Governo Federal.

O detalhamento das informa-
ções sobre as emendas de bancada
foi dado a O Estado pelo deputado
federal Juscelino Filho (DEM), que
é coordenador da bancada mara-
nhense. “O orçamento já havia sido
decidido no fim do ano passado.
Contudo, o governo federal abriu
a possibilidade, após o avanço da
pandemia, para que as bancadas
pudessem refazer o processo”,
disse Juscelino.

De um total de R$ 120 milhões,
segundo o deputado, cerca de R$
76 milhões foram destinados a
mais de 100 prefeituras, R$ 43 mi-
lhões ao governo, R$ 5 milhões
para a recuperação de rodovias,
R$ 4 milhões para o Hospital Al-
denora Bello e R$ 2 milhões em
gastos diversos. Os números são
aproximados.

“Algumas bancadas fizeram a
opção por destinar todos os re-
cursos para a luta contra a pande-
mia, caso de São Paulo. A bancada
maranhense relocou a maioria ab-
soluta para a mesma causa, mas
também fez a opção por separar
alguns recursos para ajudar outras
áreas”, disse Juscelino.

Ainda na manhã de ontem, o
governador Flávio Dino come-
morou em suas redes sociais o
crédito de R$ 43 milhões nas con-
tas do governo do Estado. Se-
gundo Dino, os recursos irão aju-
dar a aliviar os gastos de R$ 170

milhões que são gastos mensal-
mente com a saúde no estado
após o levante do coronavírus.

O governador afirmou semana
passada que irá anunciar “cada
centavo” que entrar nas contas do
governo estadual com destinação
à luta contra a Covide-19.

Juscelino Filho informou que
o governador terá prevalência
sobre como serão gastos os R$ 43
milhões destinados ao governo. 

“O governador terá liberdade
para gastar onde acreditar que a
necessidade da população se fizer
mais emergencial”, disse.

Segundo o deputado, do pro-
cesso de remanejamento das
emendas até o pagamento foram
cerca de 60 dias. 

“Começamos a discutir no co-
meço de março. No dia 24 de abril,
a portaria dos empenhos foi emi-
tida. Na semana passada, os em-
penhos foram feitos e agora os re-
cursos pagos”, explicou.

Recursos
De acordo com o parlamentar,
tanto o governo maranhense
quanto os outros municípios irão
receber mais recursos da União

nos próximos dias. “No início de
maio aprovamos uma ajuda de R$
125 bilhões a estados e municípios
do país. Só o governo irá receber
mais de R$ 1 bilhão. E cada um dos
217 municípios, em menor ou
maior escala, também será agra-
ciado com recursos”.

De acordo com o parlamentar,
a Câmara Federal tem trabalhado
na aprovação de medidas que ga-
rantam ao governo federal, esta-
dos e municípios a  liberação e agi-
lidade nos recursos.

“Ontem, aprovamos a MP 909
que extinguiu o Fundo de Reserva
e transferiu seus recursos ao go-
verno federal. Essa única medida
destinou R$ 8 bilhões para o com-
bate à pandemia”, disse.

O fundo extinto em questão era
alimentado a partir da receita lí-
quida sobre o Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF).

Juscelino Filho, coordenador da bancada, disse que recursos foram realocados para combate à Covid-19

Divulgação

Deputados aprovam projeto que
abre crédito de R$ 775 mi a estados
Proposta do Governo Federal foi enviada para cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) aos estados

Deputados aprovaram ontem, em
sessão do Congresso, um projeto
que abre crédito de R$ 775,9 mi-
lhões em favor do Ministério da Jus-
tiça para que sejam feitos repasses
a fundos estaduais destinados à se-
gurança pública.

O texto agora será analisado pelos
senadores. O dinheiro permitirá que
o governo cumpra uma decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), que
determinou o repasse imediato de
metade do valor arrecadado com ex-
ploração de loterias que compõem o
Fundo Nacional de Segurança Pú-
blica (FNSP).

Por lei, o FNSP tem como objeti-
vo garantir recursos para apoiar pro-
jetos, atividades e ações nas áreas
de segurança pública e de preven-
ção à violência.

A decisão do STF atendeu uma
ação apresentada por 25 estados e o
Distrito Federal. Apenas a Paraíba

não assina a ação.
Segundo os estados, a União blo-

queou R$ 1,14 bilhão (65% do fundo)
e afetou os repasses aos estados, fe-
rindo a lei que garante transferência

obrigatória ao entes de 50% do valor
que compõe o FNSP e foi arrecada-
do com a exploração de loterias.

O projeto foi enviado pelo go-
verno ao Congresso com o objetivo

de cumprir a determinação do STF.
Para abrir o crédito e não descum-
prir o teto de gastos, o governo can-
celou despesas não obrigatórias de
outros órgãos. �

Maranhão recebeu cerca
de R$ 120 milhões para
enfrentar coronavírus

Deputados federais aprovaram proposta que vai permitir repasse de mais de R$ 770 milhões aos estados

Verbas foram
direcionadas para

outras áreas

Mais de 100
prefeituras

receberam recursos

Governo estadual
recebeu R$ 43

milhões da bancada

Divulgação
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Paulo Soares

Fluxo de veículos em rodízio foi menor
do que em outros dias de lockdown
No terceiro dia do sistema de rodízio na Região Metropolitana de São Luís o tráfego de carros e
motocicletas foi mais ameno; barreiras mantêm o controle da movimentação nas vias da Ilha

No terceiro dia de rodízio de veícu-
los na Região Metropolitana da Ilha
(São Luís, São José de Ribamar, Paço
do Lumiar e Raposa), apenas veícu-
los com placas terminadas com dí-
gitos ímpares circularam, com ex-
ceção para condutores em serviços

essenciais. A circulação em São Luís
durante a manhã desta quarta-feira,
13, foi tranquila e sem muitos con-
gestionamentos, em comparação
com dias anteriores.

Na barreira montada na Avenida
Castelo Branco, bairro São Francisco,

o trânsito de carros e motocicletas
amanheceu sem grande movimen-
tação, e foi aumentando gradativa-
mente durante o dia. Na Avenida Je-
rônimo de Albuquerque, região do
Cohafuma, a fila de veículos foi
maior nas primeiras horas da

manhã, mas seguiu o fluxo que já
apresentava em outros dias de rodí-
zio. Em outras áreas da cidade como,
Cohab, e Avenida Carlos Cunha no
Jaracati, a movimentação também
foi tranquila durante o dia.

O atendente de telemarketing,

Marcos de Sousa, precisa passar
pelas barreiras de fiscalização todos
os dias para chegar ao seu trabalho.
A O Estado, ele falou que em bairros
periféricos a circulação de pessoas
ainda é grande, porém, nas princi-
pais avenidas foi possível notar uma
diferença maior durante o lock-
down. “Quando eu vou para o tra-
balho pela Cidade Operária, percebo
uma movimentação muito grande
na avenida principal”, disse. Marcos

de Sousa relatou ainda, que já viu
lojas que não são de serviços essen-
ciais abertas. “Ficam apenas com a
porta entreaberta, mas entrando
cliente o tempo todo”, completou.

Descumprimento
As pessoas que saírem de casa sem
documentação que comprove o
porquê de sua circulação pela ci-
dade, estarão sujeitas a penalidades.
“Em caso de uma pessoa abordada
não apresentar declaração que ga-
ranta seu trânsito urbano durante o
lockdown, ela será notificada e au-
tuada pelos agentes sanitários”, afir-
mou a Polícia Militar do Maranhão,
em nota. A PMMA disse ainda, que
o indivíduo notificado responderá
por processo administrativo e terá
prazo de 15 dias para apresentar de-
fesa na sede da Vigilância Sanitária
do Estado.

Leandro Mourão é frentista em
um posto de combustíveis na área
Itaqui-Bacanga, próximo a uma bar-
reira de fiscalização. Ele conta, que
antes do lockdown o fluxo de veícu-
los era o mesmo, mas com os mo-
toristas tomando cuidados, como a
utilização do álcool em gel e más-
caras. “Com o rodízio de placas o
movimento baixou, mas no posto
ainda vão muitas pessoas com o dí-
gito da placa trocado”, ressaltou ele.

A Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transporte (SMTT) que tam-
bém está atuando na fiscalização
nas barreiras, está aplicando multa
de R$ 130,00 para pessoas que in-
sistem em desobedecer ao sistema
de rodízio na Grande Ilha.�

A
taxa de letalidade por
Covid-19 está caindo
no Maranhão. Há um
mês, o Boletim Epide-

miológico divulgado pela Secre-
taria de Estado da Saúde regis-
trava uma taxa de 11,30. Agora,
até ontem, estava em 4,87. Do dia
12 de abril até 12 de maio, ou seja,
nos últimos 30 dias, 444 pessoas
morreram em decorrência do co-
ronavírus. O órgão registrou 586
novos casos positivos da doença,
sendo 420 no interior.

De acordo com o Boletim, a
Grande Ilha também apresenta
queda no aparecimento de novos
casos, distribuídos por São Luís
(137), São José de Ribamar (22),
Paço do Lumiar (6) e Raposa (1).
O número de casos positivos é
9.112 e 1.877 pessoas consegui-
ram se recuperar. Um total de
5.713 pessoas seguem em isola-
mento domiciliar.

O Governo do Estado continua
colocando em prática estratégias
para conter o avanço da doença
e o “lockdown” (bloqueio total),
cujo prazo terminaria hoje, pros-
seguirá até domingo (17), con-
forme decisão tomada pelo juiz
Douglas Martins, da Vara de In-
teresses Difusos e Coletivos, du-
rante audiência de conciliação
com a presença de representan-
tes das prefeituras, Governo do
Estado e Ministério Público.

A estratégia do rodízio de veí-
culos também continua, num es-
forço para que menos pessoas
saiam de suas casas. Enquanto
isso, 1.078 pessoas seguem inter-
nadas, sendo 321 em Unidades de
Tratamento Intensivo (U.T.I) e 757
em leitos de enfermaria. Por outro
lado, 5.713 pessoas estão sendo
monitoradas pelo Centro de In-

formações Estratégicas de Vigi-
lância em Saúde.

Atualmente, 1.877 pessoas re-

ceberam alta da quarentena. Dos
718 profissionais de saúde infec-
tados, 646 já estão recuperados.

Até o momento, o Maranhão con-
tabiliza 18.019 testes para diag-
nóstico de Covid-19, sendo 4.680

suspeitos e 8.956 descartados.
A cidade maranhense com o

maior número de casos é São Luís,
com 4.917 paciente confirmados,
até o fechamento desta edição. Os
municípios de São Pedro da Água
Branca, São Pedro dos Crentes,
São Raimundo das Mangabeiras,
Satubinha, Senador Alexandre
Costa, Serrano do Maranhão, Al-
tamira do Maranhão, Arame, Ba-
curi, Cajapió, Duque Bacelar, Gon-
çalves Dias, Governador Archer,

Governador Newton Bello, Mira-
dor, Palmerândia, Paraibano,
Paulo Ramos, Riachão e Santana
registram apenas um caso.  

De acordo com o Boletim Epi-
demiológico da Secretaria de Es-
tado da Saúde, a taxa de ocupa-
ção em leitos de U.T.I na capital
é 87,56%. Já a taxa registrada em
leitos clínicos é 85,50%. No in-
terior do estado, as taxas são,
respectivamente, 77,89% e
51,21%. .�

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quinta-feira, 14 de maio de 2020

Campanha “Maio Amarelo”
é realizada nas rodovias
durante a pandemia

Em  CIDADES 6

Taxa de letalidade por coronavírus
começa a ter queda no Maranhão
Conforme Boletim Epidemiológico divulgado pela SES, os registros de morte tiveram queda significativa 
nos últimos 30 dias; a Grande Ilha também registra queda no aparecimento de novos casos de Covid-19

LETALIDADE X MORTALIDADE
A taxa de letalidade é um parâmetro usado para medir a gravidade. Ela é representada pelo
percentual de pacientes com a doença que evoluem para óbito em decorrência dela. Em outras
palavras, a letalidade mede a chance de uma pessoa morrer em consequência de uma
intercorrência, neste caso pelo novo coronavírus. Essa taxa é bem diferente da taxa de mortalidade.
Enquanto a letalidade mede a chance da pessoa com a doença vir a morrer em consequência dela, a
mortalidade mede a chance de uma pessoa sem a doença vir a tê-la e, em seguida, morrer.

O QUE É LOCKDOWN

No Brasil, o termo é previsto
na diretriz até o momento
vigente do Ministério da
Saúde (MS). O Boletim
Epidemiológico nº 8,
publicado em 9 de abril,
define o lockdown como
uma das medidas de
distanciamento social. O
bloqueio total (como o
termo foi traduzido) consiste
em cercar um determinado
perímetro (estado, cidade ou
região), interrompendo toda
atividade por um breve
período de tempo. De
acordo com a pasta, esse
modelo tem como vantagem
ser “eficaz para redução da
curva de casos e dar tempo
para reorganização do
sistema em situação de
aceleração descontrolada de
casos e óbitos”. 

Fonte: Agência Brasil

Polícia Militar e agentes de trânsito atuam em barreiras para garantir o lockdown e o trânsito de veículos em sistema de rodízio de placas

444 444 
PESSOAS morreram em
decorrência do coronavírus
no Maranhão (até o
fechamento desta edição)

4,874,87
ERA A TAXA de
letalidade do coronavírus no
Maranhão até ontem

1111,,3030
ERA A TAXA de
letalidade do coronavírus no
Maranhão há um mês
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Pesquisa do IBGE aponta que retração do setor no estado foi o dobro da
média nacional; recuo do mercado varejista local ocorre desde 2019

O
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou, ontem,
13, a Pesquisa Mensal de

Comércio (PMC), referente ao mês
de março/2020. A PMC produz in-
dicadores que permitem acompa-
nhar o comportamento conjuntu-
ral do comércio varejista no País. Em
relação ao Maranhão, destaca-se
que, em março de 2020, na compa-
ração com fevereiro/2020, com
ajuste sazonal, o índice de volume
de vendas ficou na casa de -5,1%,
praticamente o dobro da média Bra-
sil, que foi de -2,5%.

Em março de 2020, em com-
paração com o mês de fevereiro de
2020, com ajuste sazonal, o índice
de volume de vendas do comércio
varejista no Brasil foi de -2,5%, de-
pois de um leve aumento em feve-
reiro, na ordem de 0,5%. Dos oito
grupos de atividade de comércio va-
rejista tradicional investigados, ape-
nas dois apresentaram crescimento
no volume de vendas: hipermerca-
dos/supermercados/produtos ali-
mentícios/bebidas/fumo, +14,6%,
e artigos farmacêuticos/médi-
cos/ortopédicos/perfumaria/cos-
méticos, + 1,3%. Os dois grupos de
despesas que apresentaram maio-
res quedas foram: tecidos/vestuá-
rio/calçados, -42,2%, e livros/jor-
nais/revistas/papelaria, -36,1%. 

Quando se compara os dados de
março de 2020 com março de 2019,
constatou-se retração no volume de
vendas na ordem de 1,2%. No acu-
mulado do ano (jan./20 a mar./20),
resiste uma expansão na ordem de
1,6%, fato derivado dos aumentos
ocorridos em janeiro e fevereiro de

2020 cotejados com os mesmos
meses de 2019: +1,4% e + 4,7%. 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 volume
de vendas avançou 2,1%.  

Maranhão
No mês anterior, fevereiro/2020, esse
indicador de mesma base temporal,
também apresentou recuo de 0,6%
no estado, o que praticamente anu-
lou o ocorrido em janeiro, quando
houve aumento de 0,6% no volume
de vendas. Dentre as 27 UFs, apenas
SP apresentou uma leve elevação no
volume de vendas nessa base de com-
paração temporal: +0,7%. As UFs com
maiores taxas de queda foram: AC (-
15,7%), AM (-16,5%) e RO (-23,2%).

Em relação ao mesmo mês de
2019, no Maranhão, em

março/2020, sem ajuste sazonal,
houve recuo no volume de vendas
na casa de 4,0%, praticamente re-
vertendo os aumentos observados
nos dois primeiros meses do ano
nessa base de comparação: em ja-
neiro/2020, comparado com janeiro
de 2019, o aumento nas vendas foi
de 2,6%, e na comparação fev.2020
com fev.2019, deu-se o mesmo per-
centual de expansão: 2,6%. 

Na base comparativa no ano, isto
é, o volume de vendas de janeiro a
março de 2020 em relação ao
mesmo período de 2019, o Mara-
nhão teve uma elevação de 0,4%,
um crescimento menor do que o
ocorrido no todo Brasil, +1,6%. 

Quanto ao acumulado nos últi-
mos 12 meses (abril de 2019 a março
de 2020 cotejado com abril de 2018
a março de 2019), o índice de vo-
lume de venda no Maranhão ex-

pandiu-se 0,5%, menor que a média
de expansão do Brasil, 2,1%. Nota-
se, no Maranhão, que o volume de
vendas do comércio varejista ao
longo do cômputo dos 12 últimos
meses acumulados vem, desde o
início de 2019, em ritmo de cresci-
mento cada vez menor.

Comércio varejista ampliado
Quando se analisa o comércio va-
rejista ampliado, em que se agregam
aos oito tradicionais setores do co-
mércio varejista os setores de ma-
terial de construção e veícu-
los/motos/partes/peças, no
cotejamento março/2020 com mês
imediatamente anterior (feve-
reiro/2020), com ajuste sazonal, o
Brasil teve seu volume de vendas de-
primido na ordem de 13,7%. �

Março registra queda
de 5,1% das vendas do
varejo no Maranhão

Rua Grande, principal via do comércio varejista de São Luís: vendas registram recuo acentuado

Idosos receberão cuidados de saúde física, psicológica e abrigo  

Divulgação

Prefeitura abrirá 
a 1ª unidade para
acolher idosos 
Serviço será gerenciado em parceria com o
Instituto Pobres Servos da Divina Providência

O prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior anunciou a abertura da pri-
meira unidade municipal de longa
permanência para o acolhimento
de idosos em São Luís. O espaço
vai garantir que idosos em situa-
ção de vulnerabilidade tenham a
assistência necessária, recebendo
cuidados de saúde, psicológicos
entre outros, além de abrigo. O
anúncio foi feito por meio das
redes sociais na tarde de ontem,
13.

“Mais que um compromisso, a
abertura deste abrigo é um sonho
que nos permite ampliar a aten-
ção e o cuidado com este seg-
mento da população, sobretudo
os mais vulneráveis”, disse Edi-
valdo Holanda Junior.

O abrigo vai funcionar no
bairro Olho d’Água, mas por causa
da pandemia, o local só vai co-
meçar a receber os primeiros ido-
sos daqui cerca de dois meses. O
local conta com assistentes so-
ciais, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, técnicos
de enfermagem; cuidadores so-
ciais entre outros.

A Assistência Social tem sido
uma das prioridades da gestão
Edivaldo à frente da Prefeitura de
São Luís, que já realizou concurso
público para reforçar o quadro de
servidores da área, além executar
a reforma dos diversos equipa-
mentos sociais administrados
pelo Município.

A unidade será gerenciada por
meio de parceria com o Instituto
Pobres Servos da Divina Provi-
dência. A implantação do abrigo
teve apoio da Fundação Vale por
meio do Conselho Municipal de
Direitos do Idoso da Rede de Aten-
ção à Pessoa Idosa. �

Divulgação

Íntegra em oestadoma.com/484108

Íntegra em oestadoma.com/484109

O Poder Judiciário da Comarca de
Governador Nunes Freire conde-
nou um homem ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 2 mil,
e ao dever de divulgar retratação
pelas ofensas realizadas contra
um militar da PM do Maranhão
que atua no município. A sen-
tença, assinada pelo juiz Flávio
Fernandes Pinheiro, titular da co-
marca, também determina multa
diária de R$ 200,00 para o reque-
rido, caso a retratação não seja di-
vulgada em até 10 dias.

Consta na ação, ajuizada pelo
militar, que no dia 22 de outubro de
2019 o autor teve ciência que o re-
querido teria transmitido mensa-
gens desabonadoras de sua honra
via aplicativo de conversa What-
sApp. O requerente juntou ao pro-
cesso, capturas de tela de telefone
celular para comprovar as alegações.

Segundo as imagens, o reque-

rido teria encaminhado mensa-
gem de texto ao grupo virtual
“GNF Informativo” com o seguinte
teor: “O militar X é preso com carro
roubado, e várias armas de grosso
calibre, com o mesmo foi encon-
trado uma .30 que derruba até he-

licóptero. O mesmo militar X é co-
nhecido pela prática de pistola-
gem, roubo de carga e extorsão,
com o apoio do militar Y. Esses
mesmos policiais são acusados
de fazerem parte de um grupo
de extermínio que chegou a pra-

ticar vários homicídios na região
do Alto Turi. A população teme
em denunciar esses policiais mi-
licianos. A sociedade espera que
o comandante da região e es-
tado tome providências”, dizia a
mensagem divulgada, que no
texto dessa matéria, - para pre-
servar as partes envolvidas -,
teve a supressão de nomes e pa-
tentes, que foram alteradas pela
palavra militar.

Notificado para falar no pro-
cesso, o requerido apresentou
contestação negando os fatos e
alegando a necessidade de se pe-
riciar o aparelho telefônico. Afir-
mou reconhecer o contato cons-
tante das imagens, mas que teria
"trocado o número antes do
envio da famigerada mensagem
de texto”. Contudo, não juntou
qualquer prova neste sentido.

Na análise do caso, o magis-
trado também verificou, com
base nas alegações do requerido,
que o mesmo não juntou ao pro-
cesso informação sobre even-
tuais investigações, acusações
ou condenações criminais con-
tra o autor.

O magistrado também rejeitou
pedido de perícia do aparelho te-
lefônico, a partir das declarações
do requerido. �

Homem é condenado por
ofender PM via WhatsApp
Réu acusou militar, em grupo virtual, de ter sido preso com carro roubado e
armas de grosso calibre; julgamento ocorreu em Governador Nunes Freire  

SAIBA MAIS

A sentença discorre sobre
lição básica no estudo do
direito privado que o ato
violador à honra ou imagem
do outro, enseja reparação. O
julgador cita ensinamento do
professor Carlos Roberto
Gonçalves “dano moral é o
que atinge o ofendido como
pessoa, não lesando seu

patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da
personalidade, como a honra,
a dignidade, intimidade, a
imagem, o bom nome, etc.,
como se infere da
Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor,
sofrimento, tristeza, vexame
e humilhação”.

Dano moral

Abrigo funcionará
no bairro 

Olho d’Água
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N
o Maranhão, em 2019,
apenas 18,9% dos domi-
cílios particulares tinham
pelo menos um carro em

casa. Nesse indicador, o estado
ocupava a última posição na com-
paração com as demais Unidades
da Federação (UFs). O estado de
Santa Catarina liderava o ranking,
com percentual de 74,8%.

Comparando os números de
2019 aos de 2018, houve queda na
quantidade de residências com
carro no Maranhão: de 415 mil do-
micílios, em 2018, para 395 mil, em
2019. Esses e outros números
estão na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD)
Contínua: Características dos Do-
micílios e dos Moradores, divul-
gada pelo IBGE.

Já quanto aos domicílios que
possuíam motocicleta, o Mara-
nhão apresentava, em 2019, a
quinta maior proporção do país:
40,4% das casas do estado tinham
moto, o que corresponde a 848 mil
residências. Em 2018, eram 814 mil
residências com moto no estado.
O maior percentual foi observado
em Roraima, onde 51,4% dos do-
micílios possuíam motocicleta no
ano passado. A média para Brasil
era de 22,9%.

A pesquisa investigou, ainda,
a posse de geladeiras e de má-
quinas de lavar roupa. 96,4% dos
domicílios maranhenses pos-
suíam geladeira em 2019. Apesar
do percentual expressivo, o Ma-
ranhão ocupava a 21ª posição no
ranking dos estados. Em Santa
Catarina, no topo do ranking,
99,6% dos lares informaram a
posse desse bem.

Em 2019, apenas 27,4% dos do-
micílios do Maranhão possuíam
máquina de lavar roupa, a menor
proporção do país. O estado com
maior índice era Santa Catarina,
onde 93,8% das residências ti-
nham esse bem. A média brasileira
era de 66,1% naquele ano.

Maranhão tem mais de 380 mil
casas de taipa

Quanto ao material das pare-
des dos domicílios, indicador que
caracteriza as condições habita-
cionais, a PNAD C revelou que, em
2019, o Maranhão apresentava o
segundo maior percentual do País

de casas de taipa sem revesti-
mento: 18,2% dos domicílios, o
que equivale a 383 mil construções

domiciliares.
O Piauí, com percentual de

23,9% dos domicílios, ocupava a

primeira posição dentre os esta-
dos. A média do Brasil para esse
indicador era de 6,6%.�

MA tem a menor taxa
de carro por domicílio 
Já quanto a motocicletas, o Maranhão apresentava, em 2019, a quinta
maior proporção do país com 40,4%, correspondendo a 848 mil residências

MAIS

Em 2019, apenas 18,9% dos domicílios maranhenses tinham pelo menos um carro em casa

Divulgação

Imperatriz, alvo de TAC formulado em audiência extrajudicial 

Divulgação

O Ministério Público do Mara-
nhão firmou, nesta terça-feira, 12,
um Termo de Ajustamento de
Conduta com o Município de Im-
peratriz e o Estado do Maranhão
quanto às obrigações do Sistema
Único de Saúde durante a pan-
demia do novo coronavírus
(Covid-19).

O TAC foi assinado pelo procu-
rador-geral de justiça, Luiz Gon-
zaga Martins Coelho; pelo titular
da 5ª Promotoria Especializada na
Defesa da Saúde de Imperatriz,
Newton Bello Neto; pelo prefeito
de Imperatriz, Francisco de Assis
Andrade Ramos, e pelo secretário
de estado da Saúde, Carlos
Eduardo de Oliveira Lula.

Também assinaram o docu-
mento Alessandra Belfort Braga,
procuradora-geral do Município
de Imperatriz, e Mariana Jales, se-
cretária municipal de Saúde.

As deliberações sobre o TAC
foram formuladas em audiência
extrajudicial realizada por vi-
deoconferência no mesmo dia
12. Presidida pelo procurador-
geral de justiça, a reunião discu-
tiu a necessidade de ampliação
de leitos clínicos e de UTI, ex-
clusivos para Covid-19 no Muni-
cípio de Imperatriz.

Na oportunidade, também foi
abordada a necessidade de rea-
dequações nas portas de entrada

para pacientes com suspeita de
Covid-19, tornando-as mais efi-
cientes. Outro ponto levantado
foram os protocolos médicos que
devem ser observados no aten-
dimento de pacientes com sus-
peita de Covid-19 nesses estabe-
lecimentos, conforme
recomendação do Conselho Re-
gional de Medicina.

TAC
De acordo com o documento, a
Unidade de Pronto Atendimento
São José, sob gerência do Municí-
pio de Imperatriz, passará a con-
tar com o suporte do Estado do
Maranhão para o fornecimento de
insumos, medicamentos e equi-
pamentos. Nessa unidade deve-
rão entrar em exercício mais qua-
tro médicos para o atendimento
de pacientes com suspeita de
Covid-19, protocolo já adotado na
UPA da Bernardo Sayão.

O Município deverá adequar
no mínimo quatro unidades bá-
sicas de saúde como porta de
entrada, em locais estratégicos,
e que deverão atender normal-
mente os pacientes com suspei-
tas de Covid-19, procedimento
já realizado nas UPAs, de res-
ponsabilidade do Estado do Ma-
ranhão e do Município.�

MPMA, Município
e Estado firmam
TAC por Covid-19
Ele se comprometem a adotar medidas e
emergenciais para evitar colapso na saúde

Íntegra em oestadoma.com/484099
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Mundo

SEUL

Autoridades de saúde da Coreia
do Sul disseram nesta quarta-
feira,11, que não têm planos ime-
diatos de reativar regras rígidas
de distanciamento social, apesar
de um novo surto de coronavírus
na capital Seul. 

As autoridades se apressaram
para rastrear e examinar milhares
de pessoas na última semana de-
pois que um foco de infecções
novas ligadas a casas noturnos e
bares do distrito de Itaewon, em
Seul, provocou o temor de uma
segunda onda da pandemia.

Ao menos 119 casos de Covid-
19 foram relacionados a estes lo-
cais, que haviam acabado de
reabrir como parte da decisão
do país de afrouxar as medidas
de isolamento para reativar sua
economia em dificuldades. Onze
desses pacientes têm 19 anos ou
menos.

O vice-ministro da Saúde, Kim
Gang-lip, disse que retomar as re-
gras de distanciamento social é
improvável, contanto que o nú-
mero diário de casos novos con-
tinue abaixo de 50 e as autorida-
des consigam rastrear 95% de
todas as infecções.

“Por ora, ainda monitoraremos
como as transmissões atuais
acontecem e analisaremos se de-
veríamos reconsiderar nossa po-
lítica de distanciamento”, disse
Kim em um briefing à mídia.

Prisões em Israel
A polícia de Israel prendeu 320
pessoas em um festival judeu que
homenageia um sábio da anti-
guidade depois que fiéis se revol-
taram contra restrições do coro-
navírus que os impediram de ter
acesso ao túmulo dele, disseram
agentes nesta quarta-feira.

Embora muitos rabinos re-
nomados tenham apoiado as li-
mitações adotadas por Israel às
aglomerações públicas para evi-
tar o contágio, alguns judeus ul-
traortodoxos se ressentem do
transtorno causado em sítios re-
ligiosos.

Um dos destaques do festival
anual Lag Ba-Omer, que aconte-
ceu na terça-feira, é a tumba do
místico do século 2 Shimon Bar
Yochai, que se localiza no norte
do país e costuma atrair milhares
de fiéis para orações, danças e
cantos ao redor de fogueiras que
atravessam a noite. �

Coreia do Sul segue
reabertura apesar
de surto recente 
Autoridades de saúde sul-coreanas seguem plano
de abertura, mesmo com novo surto em Seul

Chile anuncia aumento
de casos de coronavírus
e quarentena na capital
Ministro da Saúde do país anunciou, nesta quarta-feira, 13, uma quarentena
geral em Santiago por conta da reincidência aguda de casos da Covid-19  

Andrés Díaz

Membros de facção
paulista são presos em
São José de Ribamar 

No final da tarde da segunda-feira,
11, a 8ª Delegacia Regional de Zé
Doca, no interior do Maranhão,
prendeu  em flagrante  delito um ho-
mem pela participação no crime de
tentativa de homicídio de uma mu-
lher conhecida como “Loira”, que
mora no bairro do São Francisco. O
detido é acusado, também, pelos
crimes de associação criminosa ar-
mada, tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico. 

Segundo os policiais, o indicia-
do é suspeito de integrar associa-
ção criminosa responsável por
uma série de crimes de homicídios
ocorridos em Zé Doca, muitas com
relação a disputa por tráfico de
drogas na cidade. 

O Investigado é acusado de alu-
gar motocicletas utilizadas em série
de homicídios, bem como transpor-
tar armas e drogas para os meliantes
integrantes da facção criminosa.

Durante a ação da Polícia Civil, fo-
ram apreendidas também três mo-
tocicletas que eram usadas pela fac-
ção criminosa para cometer os ho-
micídios, dentre elas a usada na mor-
te de Francisco de Medeiros Pereira
Júnior, o “Moeda”, crime de homicí-
dio que ocorreu no dia 15 do mês
passado. A polícia afirma que a mes-
ma motocicleta foi usada também
na morte de um cabeleireiro, conhe-
cido apenas como Edmilson.  

O investigado foi autuado e enca-
minhado à delegacia, onde ficará à
disposição da Justiça.

Prisão em Santa Luzia 
Na tarde desta terça-feira, 12, por vol-
ta das 15h, a Delegacia de Santa Lu-
zia, pertencente à 8ª Delegacia Re-
gional de Zé Doca, prendeu em fla-
grante delito dois homens acusados
de tráfico de drogas e associação pa-
ra o tráfico. 

Os indiciados já estavam sendo
monitorados pela Polícia Civil, que
logrou êxito na prisão dos dois indi-
víduos, sendo que um deles estava
com 31 cabeças de “cack” no bolso
da bermuda. A prisão ocorreu às
margens do rio, no Balneário Beira
Rio, no Povoado Paruá.  � 

Polícia prende um
“cabeça” de facção
no interior do MA
Homem, segundo a polícia, é acusado de participar
de uma série de homicídios na cidade de Zé Doca 

Foram detidos três criminosos, que, em janeiro deste ano, mataram um
jovem de 19 anos na cidade balneária; prisões ocorreram em megaoperação 

NELSON MELO

Da equipe de  O Estado 

U
ma megaoperação de-
flagrada pela Polícia Ci-
vil, por meio da Supe-
rintendência de Polícia

Civil da Capital (SPCC), culminou
na prisão de três criminosos, na
manhã dessa quarta-feira, 13, na
cidade de São José de Ribamar,
localizada na região metropolita-
na de São Luís. Os capturados, de
acordo com informações dos in-
vestigadores, são integrantes de
uma facção que se originou em
São Paulo. O grupo estava sendo
procurado devido a um assassi-
nato cruel.

Conforme explicado pelo de-
legado Carlos Alessandro, titular
da SPCC, as equipes fizeram as
incursões logo nas primeiras ho-
ras, para que não houvesse ne-
nhuma chance de os alvos esca-
parem. Os policiais civis da Sec-
cional Sul e da Delegacia de Rou-
bos e Furtos (DRF), além de guar-
das municipais lotados em São
José de Ribamar, saíram a campo
com mandados de prisão pre-
ventiva para cumprir contra os
então foragidos da Justiça.

Carlos Alessandro informou
que os mandados de prisão forma
expedidos pela Central de Inqué-
ritos e Custódia de São Luís. Os
faccionados foram identificados
apenas pelas iniciais L.R.S., T.S.S.,
J.L.S.S., e Y.C.C.S, pois seus nomes
não foram divulgados devido à Lei
de Abuso de Autoridade.

O crime
O titular da SPCC explicou que
os três são suspeitos de terem
matado, de forma bárbara, Lu-
cas Barbosa Pereira, que tinha 19

anos, na Vila Mestre Antônio, em
São José de Ribamar. O crime
aconteceu no dia 23 de janeiro
deste ano. Na ocasião, a vítima
estava tranquilamente em casa,
quando vários homens encapu-
zados e portando armas de fogo
e facas invadiram, de maneira
furiosa, a residência.

Mesmo gravemente ferido, Lu-
cas Barbosa ainda foi levado pe-
los vizinhos até o Hospital Muni-
cipal Doutor Clementino Moura
(Socorrão 2), na Cidade Operá-
ria, mas não resistiu pouco de-
pois. O delegado Carlos Alessan-
dro frisou que foram quatro me-
ses de investigação, até que a
equipe conseguiu identificar to-
dos os envolvidos. Os membros
da facção paulista foram enca-
minhados ao Complexo Peniten-
ciário de Pedrinhas.

Operação Intramuros
Essa facção de São Paulo tem pre-
sença forte no Maranhão. Por este
motivo, as forças policiais, vez por
outra, realizam incursões para en-
contrar esses bandidos. Em outu-

bro do ano passado, por exemplo,
a Polícia Federal (PF) deflagrou, no
dia 15, a “Operação Intramuros”,
nas cidades de Imperatriz, Codó e
na região metropolitana de São
Luís, em uma ação que teve como
foco prender lideranças dessa or-
ganização. No total, foram cum-
pridos 32 mandados de prisão pre-
ventiva e 32 de busca e apreensão
nos locais mencionados. “Gente
graúda” do grupo, como Arley de
Nazaré Alves Souza Júnior, o “Jú-
nior Bala”, foi capturado em São Jo-
sé de Ribamar.

De acordo com a PF, a opera-
ção foi realizada pela Delegacia de
Combate aos Crimes contra o Pa-
trimônio, com a finalidade de re-
primir o tráfico de drogas e armas
no Maranhão. �

Divulgação

Divulgação

SANTIAGO 

O ministro da Saúde do Chile, Jaime
Manalich, anunciou nesta quarta-
feira uma quarentena geral na
grande Santiago para conter uma
reincidência aguda de casos de co-
ronavírus na capital.

“O mês de maio está se mos-
trando muito duro para nosso país”,
disse Manalich, que relatou que
2.660 casos novos do vírus foram re-
gistrados no Chile de terça para
quarta-feira, um aumento de 60%
no número diário.

O ministro disse que as “novas
medidas extraordinárias e duras” que
entraram em vigor na sexta-feira são
necessárias para abaixar o índice de
contágio. Ele também anunciou uma
quarentena de âmbito nacional para
todas as pessoas acima de 75 anos.

Hoje o Chile tem um total de
34.381 casos confirmados, 14.865
vítimas do vírus que se recupera-
ram e 12 mortes adicionais entre
os 347 óbitos.

Santiago tem uma população de
aproximadamente 6,5 milhões de
habitantes. A quarentena total ali
e nas cidades-satélites vizinhas
vem no momento de uma reinci-
dência de casos nas áreas mais
ricas do leste da cidade, onde o

vírus foi identificado pela primeira
vez entre pessoas que voltavam de
viagens à Itália e à Ásia.

Manalich pediu aos cidadãos que
se unam e encarem as medidas se-
riamente, além de denunciarem
qualquer um que não use máscaras

ou respeite o distanciamento social.
“Na verdade, a batalha de Santiago

é A batalha crucial na guerra contra
o coronavírus”, disse.

Cerca de 313.750 exames da rea-
ção em cadeia da polimerase foram
realizados em uma população de 18
milhões de habitantes.

Indagado a respeito da alegação
de que alguns hospitais públicos
fecharam por terem entrado em
colapso, ele insistiu que pacientes
e recurso médicos já foram trans-
feridos para evitar sobrecarregar
determinadas áreas.

Flexibilização no México 
O governo mexicano anunciou nesta
quarta-feira,13, um plano para
retomar gradualmente as ativi-
dades no país, restritas desde
março por causa do coronaví-
rus, permitindo que o setor au-
tomotivo, fortemente ligado à
economia dos Estados Unidos,
retome as operações a partir de
18 de maio.  �

Autoridades chilenas falam sobre restrições da quarentena na capital

Integra em o estadoma.com/484072

Operação da Polícia Civil, por meio da superintendência  da capital, foi realizada na manhã de quarta-feira

Preso é acusado de ser um dos líderes de facção em Zé Doca 

OPERAÇÃO  

Foram 150 policiais federais
deslocados para as
incursões, não apenas do
Maranhão,
como de outros estados,
como Goiás, Bahia, Rio
Grande do Norte, Paraíba e
Amapá, bem como do
Distrito Federal. 

Parcerias 

ASSASSINATO 

A Polícia Civil deu, na terça-
feira,12, cumprimento a um
mandado de prisão
temporária contra um
suspeito acusado de
assassinar Pablo Renan
Borges, no dia 30 de março,
em São Pedro da Água
Branca, no interior do MA. 

Prisão  
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Ontem o Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo 
coronavírus e se tornou o 6º país do mundo com mais casos e mortes, 
de acordo com o levantamento da universidade norte-americana John 
Hopkins. 

Negativo para Airton

FRAUDE MILIONÁRIA

Saiba como buscar 
socorro na capital 
sem correr risco de 
contágio com vírus

Um frequente dilema da população 
é onde é possível buscar socorro 
médico para o tratamento de outras 
doenças ou o atendimento de uma 
emergência sem se expor ao risco da 
infecção pelo coronavírus. PÁGINA 2

Prefeitura anuncia unidade de auxílio a idosos
O Instituto Pobres Servos da Divina Providência, parceiro da Prefeitura, 

vai gerenciar o local junto com a Semcas. A unidade de acolhimento terá 
capacidade para 20 idosos e vai funcionar no Olho d'Água, e só vai começar a 

receber os primeiros idosos daqui cerca de dois meses. PÁGINA 6

Reportagem de televisão mostrou algumas fraudes milionárias, inclusive com um morto que conseguiu sacar uma herança. Alguns dos 
suspeitos de envolvimento nos golpes são o advogado Gustavo Simião, que entrava com a ação, e o juiz Márcio José do Carmo Costa, que 

proferia as decisões. Ambos atuam no Maranhão. A OAB-MA e o Tribunal de Justiça estão investigando os atos da dupla. PÁGINA 9
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Carlos Lula afirma que 
busca por atendimento 
com sintomas de covid 

caiu no Maranhão
Em sua rede social, secretário comemorou 

redução de casos da covid-19 em São Luís 
nos últimos dias. Ele acredita que o reflexo da 
situação pode estar relacionado às medidas 
restritivas na Região Metropolitana, como a 

decretação do lockdown. PÁGINA 3

Projeto social MultiplicAção amplia doações
Criado em São Luís, o MultiplicAção, um Projeto Social que acontece em 

parceria com as administradoras de condomínios da cidade e que conta com o 
apoio de empresas de outros segmentos. O objetivo é viabilizar em maior escala 

as doações de alimentos não perecíveis, roupas e itens de higiene.  PÁGINA 9

Dólar fecha acima 
de R$ 5,90 pela 

primeira vez 

INQUÉRITO
Moro pede divulgação 

completa de aúdios
Ex-ministro afirma, por meio de seus 

advogados, que a gravação não tem as-
suntos que se enquadram em temas si-
gilosos ao país.

Teste de Bolsonaro deu 
negativo para covid-19

PÁGINA 7

Em meio a tensões no Brasil e no 
exterior, o dólar fechou acima de R$ 5,90 

pela primeira vez na história. O dólar 
comercial encerrou esta quarta-feira (12) 
vendido a R$ 5,901, com alta de R$ 0,036 
(+0,61%). Este é o maior valor nominal 

(sem considerar a inflação) desde a 
criação do real. PÁGINA 5

DIVULGADO

HISTÓRICO

PÁGINA 7
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Secretário comemorou redução de casos em São Luís e acredita que o reflexo da
situação pode estar relacionado às medidas restritivas e com a decretação do lockdown

SAMARTONY MAR TINS

So bre os óbi tos re gis tra dos no Ma ra -
nhão

CURVA

“Caiu a procura por
atendimento”, diz Lula

O
se cre tá rio de Es ta do da Saú- 
de, Car los Lu la, fez uma ava- 
li a ção par ci al das me di das
res tri ti vas – por exem plo, o

lock down –  que o go ver no tem re a li- 
za do des de que foi di ag nos ti ca do o
pri mei ro ca so do no vo co ro na ví rus no
Ma ra nhão, pon tu an do que seus re sul- 
ta dos fo ram po si ti vos. O se cre tá rio
usou as re des so ci ais pa ra co me mo rar
a que da no nú me ro de no vos ca sos da
co vid-19 re gis tra dos na Re gião Me tro- 
po li ta na de São Luís.

Fo ram 166 no vos ca sos nos qua tro
mu ni cí pi os da Ilha, se gun do no vo bo- 
le tim da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES). Pa ra Car los Lu la, o re fle xo
nos nú me ros é um efei to do lock- 
down. “Uma se ma na de lock down e a
Gran de Ilha de São Luís já apre sen ta
que da, com ape nas 166 no vos ca sos
po si ti vos. É ce do ain da pa ra co me mo- 
rar, mas a cons ci en ti za ção co le ti va é
par te fun da men tal na lu ta con tra a
co vid-19”, des ta cou ele, após a apre- 
sen ta ção dos no vos da dos.

O Ma ra nhão já con ta com mais de 9
mil ca sos con fir ma dos e 444 óbi tos,
além de 1.877 ca sos re cu pe ra dos. A
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) já
re gis trou que 718 pro fis si o nais de
saú de in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví- 
rus. Dos in fec ta dos, 649 es tão re cu pe- 
ra dos. Car los Lu la afir mou que ama- 
nhã (15) ha ve rá uma no va au di ên cia
de ava li a ção  en tre o Go ver no do Ma- 
ra nhão, Se cre ta ria de Es ta do da Saú de

(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 so bre o lock down  e pa ra sa ber
quais se rão as no vas de ter mi na ções
pa ra ten tar con ter a pan de mia no es- 
ta do. “Até do min go vai fi car es ten di do
o lock down, a gen te vai ter ou tra au di- 
ên cia pa ra dis cu tir uns da dos do pon- 
to de vis ta ci en tí fi co que o Mi nis té rio
Pú bli co so li ci tou à Se cre ta ria de Es ta- 
do da Saú de. Ago ra a gen te vai ter as
con sequên ci as do lock down nas pró- 
xi mas se ma nas não nes sa ain da, mas
nas du as se ma nas que se se guem à
me di da ex tre ma. A gen te tem cer te za
que até ago ra, a di mi nui ção do nú me- 
ro de ca sos já no bo le tim de on tem,
tem que ver is so com o alon gar do
tem po, cin co, seis, se te, oi to, no ve di as
se di mi nuí ram os ca sos, pois só as sim
a gen te vai ter cer te za que o lock down
deu cer to”, dis se o se cre tá rio.

Car los Lu la res sal tou que, com cer- 
te za, o lock down di mi nuiu do flu xo de
pes so as cir cu lan do em ôni bus e hou- 
ve tam bém re du ção no trân si to de
veí cu los na Gran de Ilha, o que fez com
que ele vas se o ní vel de pes so as fo ra
das ru as e ave ni das. “Saí mos um pou- 
co mais de 40% pa ra mais de 50% de
iso la men to so ci al, is so aca bou fi can- 
do um pou co no to po do país em re la- 
ção a es se da do é o má xi mo que con- 
se gui mos. Mas va mos ver a con- 
sequên cia dis so pa ra as pró xi mas se- 
ma nas. A gen te acre di ta que ha ve rá
uma di mi nui ção das in ter na ções,
por que ti ve mos a di mi nui ção da por- 
ta da en tra da”, diz Lu la.

 Ti ve mos me nos pes so as

pro cu ran do uni da des

de pron to aten di men to

nos úl ti mos di as,

afir mou o se cre tá rio.

O se cre tá rio ex pli cou de que for ma
os óbi tos são no ti fi ca dos nos bo le tins
da SES. Uma mé dia de 20 mor tes por
dia que são con fir ma dos por exa mes.
“Os óbi tos que apa re cem no bo le tim,
eles não são ne ces sa ri a men te os óbi- 
tos do dia. Eles são os óbi tos con fir- 
ma dos no dia com o pa ci en te que foi a
óbi to con fir ma do.  E óbi tos que não
são do dia e que fo ram tes ta dos pa ra
sa ber o re sul ta do da do en ça. En tão é
im por tan te que se di ga que a gen te re- 
ve la os óbi tos do dia e do pas sa do. O
nú me ro de óbi tos que es ta mos aguar-
dan do re sul ta do é pe que no. En tão a
gen te tem con se gui do man ter es se
nú me ro de óbi tos nes se pa ta mar até o
pre sen te mo men to. Os óbi tos do dia
que são con fir ma dos da re de pú bli ca
e pri va da vão pa ra o bo le tim e en tram
de pois aque les que são se pul ta dos co-
mo sus pei ta, mas cu jo o tes te é fei to
pa ra sa ber mos o re sul ta do se foi ou
não foi con fir ma do co vid-19”, dis se
Car los Lu la.

CAMPANHA

Hospital em Açailândia abre no domingo

CARLOS LULA DISSE  QUE O HOSPITAL DE CAMPANHA DA CIDADE DE AÇAILÂNDIA TEM DATA PREVISTA PARA RECEBER PACIENTES

Na ma nhã des ta quar ta-fei ra (13),
du ran te en tre vis ta a emis so ra de TV
lo cal, o se cre tá rio es ta du al de saú de,
Car los Lu la, afir mou que a ex pec ta ti va
é que o Hos pi tal de Cam pa nha de São
Luís pas se a re ce ber pa ci en tes a par tir
des te do min go (17).

Ain da du ran te en tre vis ta, Car los
Lu la dis se que o Hos pi tal de Cam pa- 
nha da ci da de de Açai lân dia tem da ta
pre vis ta pa ra re ce ber pa ci en tes nes te
sá ba do (16). A uni da de te rá 60 lei tos,
se te lei tos de Uni da de de Te ra pia In- 
ten si va(UTI), o que vai me lho rar a re- 
de de aten di men to na Re gião To can ti- 
na. O se cre tá rio anun ci ou ain da a am- 
pli a ção de lei tos de UTI em São Luís e
no in te ri or do es ta do.

“Ho je, te mos 1.075

lei tos ex clu si vos pa ra o

tra ta men to da Co vid-19.

Es ses lei tos se rão

am pli a dos. A gen te vai

ga nhar mais lei tos ho je

no Hos pi tal Car los

Ma ci ei ra e va mos ter

mais lei tos ex clu si vos no

in te ri or do es ta do”,

afir mou o se cre tá rio.

Car los Lu la in for mou ain da que ha- 

ve rá a im ple men ta ção de no vos lei tos
nos Hos pi tais Ma cror re gi o nais das ci-
da des de Im pe ra triz, Co ro a tá, San ta
Inês, Pi nhei ro e Bal sas. O se cre tá rio
afir mou ain da que o nú me ro de mé di- 
cos pa ra re a li zar aten di men to a es ses
pa ci en tes no se tor pú bli co e pri va do é
in su fi ci en te. “O nú me ro de pro fis si o-
nais é mui to pe que no. A gen te de mo- 
ra pra for mar mé di cos e en fer mei ros.
So mos o pi or es ta do em pro por ção de
mé di cos por ha bi tan tes do país. Is so é
um da do pos to, pre ci sa mos de mais
mé di cos pa ra nos aju dar a en fren tar a
do en ça, por que o nú me ro de pro fis si-
o nais que te mos se re ve la in su fi ci en- 
te”, dis se. O se cre tá rio de fen deu ain da
que o iso la men to so ci al é uma das
me lho res for mas pa ra com ba ter a do- 
en ça no es ta do. “Quan to mais a gen te
pu der man ter o iso la men to so ci al,
mais rá pi do con se gui re mos vol tar à
nor ma li da de”, afir ma.

PROCESSO

Vacina americana
vai para 3ª fase

TERCEIRA FASE DO ESTUDO CLÍNICO COMEÇA EM JUNHO

A far ma cêu ti ca nor te-ame ri ca na Mo der na anun ci ou
que avan çou nos es tu dos da va ci na con tra o no vo co ro- 
na ví rus. A com pa nhia in for mou que a agên cia fe de ral
de saú de (Fo od and Drug Ad mi nis tra ti on – FDA) con ce- 
deu a de sig na ção “fast track” à sua pes qui sa que po de
pro du zir o me di ca men to con tra o SARS-CoV-2.

O “se lo” ates ta que es se tra ta men to ex pe ri men tal –
cha ma do mR NA-1273 – es tá em re vi são ace le ra da, o que
é um pas so im por tan te no pro ces so de de sen vol vi men- 
to.

Se gun do a com pa nhia, a ter cei ra fa se do es tu do de ve
co me çar em ju nho, quan do ini cia o ve rão nor te-ame ri- 
ca no. Nes sa eta pa, a va ci na se rá tes ta da em cen te nas ou
até mi lha res de pes so as pa ra mo ni to rar qual quer efei to
co la te ral. De pois da fa se 3, a or ga ni za ção de fi ni rá se
apro va ou não a imu ni za ção.

As va ci nas ge ral men te le vam anos ou dé ca das pa ra ir
das pes qui sas ao mer ca do. O co ro na ví rus tem si do uma
ex ce ção – com em pre sas far ma cêu ti cas com pe tin do
com go ver nos de to do o mun do pa ra de sen vol ver uma
va ci na pa ra com ba ter a pan de mia. Mais de 100 pos sí- 
veis va ci nas con tra o no vo co ro na ví rus es tão sen do de- 
sen vol vi das em to do o mun do. No en tan to, a Or ga ni za- 
ção Mun di al da Saú de (OMS) an te ci pou que uma va ci na
efi caz ain da de ve de mo rar de 12 a 18 me ses pa ra ser pro- 
du zi da.

Quan do a com po si ção genô mi ca da co vid-19 foi lan- 
ça da por pes qui sa do res chi ne ses, em 11 de ja nei ro, a
equi pe Mo der na pre pa rou um pro je to de va ci na 48 ho- 
ras de pois. O pri mei ro lo te da va ci na es ta va pron to 42
di as mais tar de. No mês pas sa do, Mo der na re ce beu fi- 
nan ci a men to de US$ 483 mi lhões de uma agên cia do
go ver no dos EUA pa ra ace le rar os es tu dos.

DIAGNÓSTICO

Embrapa realiza
testes para covid-19

Os la bo ra tó ri os da Em pre sa Bra si lei ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria (Em bra pa) e da Fun da ção Oswal do Cruz
(Fi o cruz) fo ram in cluí dos na re de de aná li se pa ra o di ag- 
nós ti co do no vo co ro na ví rus (co vid-19).  A de ci são é da
di re to ria co le gi a da da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (An vi sa).

Se gun do a Agên cia, o ob je ti vo da me di da é am pli ar a
ca pa ci da de la bo ra to ri al pú bli ca na ci o nal pa ra o di ag- 
nós ti co da do en ça, di an te da atu al emer gên cia em saú- 
de pú bli ca pro vo ca da pe la co vid-19. “Os la bo ra tó ri os da
Em bra pa e da Fi o cruz reú nem al ta ca pa ci da de ana lí ti ca
e pro fi ci ên cia em di ver sos mé to dos e di ag nós ti cos”,
des ta ca a An vi sa. De acor do com o di re tor-pre si den te
subs ti tu to e re la tor da pro pos ta, An to nio Bar ra Tor res, a
in clu são dos la bo ra tó ri os “con tri bui fa vo ra vel men te pa- 
ra a am pli a ção da ca pa ci da de ana lí ti ca de di ag nós ti co
da co vid-19”. A re so lu ção es tá pu bli ca da no Diá rio Ofi ci-
al da União on tem (13) e fi ca rá vi gen te en quan to o Mi- 
nis té rio da Saú de man ti ver a emer gên cia re la ci o na da à
pan de mia do no vo co ro na ví rus.

LABORATÓRIO

Petrobras doa 3500
para o Maranhão

Um lo te de 3500 tes tes pa ra di ag nós ti co de Co vid-19
se rá do a do ao La bo ra tó rio Cen tral do Ma ra nhão. Es ses
tes tes fa zem par te do lo te de 600 mil que a com pa nhia
en co men dou aos EUA, anun ci a dos em 24 de mar ço, e
do a dos ao Sis te ma Úni co de Saú de (SUS), que fez os re- 
pas ses pa ra ca da es ta do. No mês pas sa do, o es ta do já
ha via re ce bi do 3 mil tes tes.

Os tes tes são do ti po RT-PCR, con si de ra dos “pa drão
ou ro” pe lo Cen ter for Di se a se Con trol and Pre ven ti on
(CDC), pois for ne cem um di ag nós ti co pre ci so na iden ti- 
fi ca ção da pre sen ça do ví rus.

A ini ci a ti va in te gra um con jun to de ações da com pa- 
nhia no com ba te ao co ro na ví rus:

“Es ta mos con cen tran do to dos os es for ços pa ra aju- 
dar a so ci e da de bra si lei ra a atra ves sar es se mo men to.
Im por ta mos tes tes de al ta qua li da de que se rão dis tri- 
buí dos em vá ri as re giões do Bra sil por meio do Sis te ma
Úni co de Saú de”, in for ma a ge ren te exe cu ti va de Res- 
pon sa bi li da de So ci al, Olin ta Car do so.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os recursos aprovados pelo Senado Fedral deverão ser usados por estados e municípios
para a aquisição de materiais de prevenção à propagação da epidemia.

Mer ca do de ações

COMBATE AO CORONAVÍRUS

R$ 8,6 bilhões para
combate à covid-19

O
Se na do apro vou,  a Me di da 
Pro vi só ria (MP) 909/19, que 
ex tin gue o Fun do de Re ser- 
vas Mo ne tá ri as (FRM), ad- 

mi nis tra do pe lo Ban co Cen tral (BC). 
Os se na do res apro va ram a trans fe rên- 
cia dos re cur sos pa ra o com ba te ao 
no vo co ro na ví rus (co vid-19). O va lor 
es ti ma do do FRM é de R$ 8,6 bi lhões. 
Es sas ci fras de ve rão ser usa das por es- 
ta dos e mu ni cí pi os pa ra a aqui si ção 
de ma te ri ais de pre ven ção à pro pa ga- 
ção da epi de mia.

A ma té ria foi apro va da on tem (12) 
pe la Câ ma ra dos De pu ta dos. “En ten- 
de mos por bem que as dis po ni bi li da- 
des do FRM, por ven tu ra ain da exis- 
ten tes, se jam des ti na das in te gral- 
men te à aqui si ção de ma te ri ais de 
pre ven ção à pro pa ga ção do Co ro na ví- 
rus (Co vid-19)”, dis se o se na dor Edu- 
ar do Go mes (MDB-TO), no re la tó rio 
da MP.

“A con ve ni ên cia po lí ti ca de tal me- 
di da é-nos mui to cla ra, de ven do o 
Par la men to as su mir a res pon sa bi li da- 
de de apon tar ini ci a ti vas e ações ne- 
ces sá ri as pa ra mi ti gar os efei tos da 
pan de mia e, igual men te, fon tes de re- 
cur sos pa ra apoiá-las”, acres cen tou o 
se na dor, que tam bém é lí der do go- 
ver no no Con gres so.

O tex to en ca mi nha do pe lo Exe cu ti- 
vo de ter mi na va que os va lo res do fun- 
do de ve ri am ser usa dos pa ra o pa ga- 
men to da dí vi da pú bli ca fe de ral, pa ra 
aju dar no cum pri men to da Re gra de 
Ou ro em 2020. Os de pu ta dos apro va- 
ram mu dan ças na des ti na ção do fun- 
do, con si de ran do o sur to da co vid-19.

O pre si den te do Se na do, Da vi Al co- 
lum bre, de ci diu re a li zar uma ses são

Fun do de Re ser vas Mo ne tá- 
ri as

A CÚPULA MENOR, VOLTADA PARA BAIXO, ABRIGA O PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.

ex tra or di ná ria pa ra apre ci ar a MP, 
uma vez que ela pre ci sa ria ser vo ta da 
até a pró xi ma se gun da-fei ra (18), se- 
não per de ria a va li da de.

A lei que cri ou o FRM de ter mi na va 
que a re cei ta lí qui da do Im pos to so bre 
Ope ra ções Fi nan cei ras (IOF) fos se 
des ti na da à for ma ção de re ser vas mo- 
ne tá ri as, a se rem apli ca das, pe lo Ban- 

co Cen tral, em ações de in ter ven ção 
nos mer ca dos de câm bio e de tí tu los. 
As re ser vas tam bém eram des ti na das 
à as sis tên cia a ins ti tui ções fi nan cei- 
ras.

A ex tin ção do fun do aten deu a uma 
re co men da ção do Tri bu nal de Con tas 
da União (TCU) pa ra res pei tar o que 
dis põe a Lei de Res pon sa bi li da de Fis- 
cal que proi biu o uso de re cur sos pú-
bli cos no so cor ro a ins ti tui ções fi nan-
cei ras

ECONOMIA

Dólar fecha acima de R$ 5,90 pela 1ª vez na história

DOLAR VENDIDO A R$ 5,901, ESTE É O MAIOR VALOR NOMINAL (SEM CONSIDERAR A INFLAÇÃO) DESDE A CRIAÇÃO DO REAL

Em meio a ten sões no Bra sil e no
ex te ri or, o dó lar fe chou aci ma de R$
5,90 pe la pri mei ra vez na his tó ria. O
dó lar co mer ci al en cer rou es ta quar ta-
fei ra (12) ven di do a R$ 5,901, com al ta
de R$ 0,036 (+0,61%). Es te é o mai or
va lor no mi nal (sem con si de rar a in fla- 
ção) des de a cri a ção do re al.

Ape sar da al ta do dó lar, o eu ro co- 
mer ci al caiu le ve men te e fe chou a R$
6,373, com re cuo de 0,23%. A li bra co- 
mer ci al en cer rou o dia ven di da a R$
7,223, com al ta de 0,02%.

O dó lar che gou a abrir em que da,
mas re ver teu a ten dên cia ain da pe la
ma nhã. Na má xi ma do dia, por vol ta
das 13h, en cos tou em R$ 5,94. A di vi sa
acu mu la al ta de 47,06% em 2020.

O Ban co Cen tral (BC) in ter fe riu um
pou co mais no mer ca do do que nos
úl ti mos di as. A au to ri da de mo ne tá ria
fez dois lei lões de con tra tos no vos de
swap cam bi al – que equi va lem à ven- 
da de dó la res no mer ca do fu tu ro. Ao
to do, foi ofer ta do US$ 1 bi lhão. O BC
tam bém com prou tí tu los da dí vi da
pú bli ca ex ter na bra si lei ra com com- 
pro mis so de de vol vê-los em até três
me ses.

Nos úl ti mos di as, os in ves ti do res
têm re per cu ti do a de ci são do Co mi tê
de Po lí ti ca Mo ne tá ria (Co pom) do

Ban co Cen tral de re du zir a Se lic (ta xa
bá si ca de ju ros) pa ra 3% ao ano. Além
de re du zir a ta xa além do es ti ma do, o
BC in di cou que pre ten de pro mo ver
no vo cor te de até 0,75 pon to per cen- 
tu al em ju nho, o que po de ria le var a
Se lic pa ra 2,25% ao ano.

Ju ros mais bai xos tor nam me nos
atra ti vos os in ves ti men tos em paí ses
emer gen tes, co mo o Bra sil, es ti mu- 
lan do a re ti ra da de ca pi tais es tran gei- 
ros. As ten sões po lí ti cas in ter nas tam- 
bém in ter fe ri ram no mer ca do.

No pla no ex ter no, a de cla ra ção de
Je ro me Powell, pre si den te do Fe de ral
Re ser ve (Fed), Ban co Cen tral dos Es- 
ta dos Uni dos, pres si o nou os mer ca- 
dos em to do o pla ne ta. Em vi de o con- 
fe rên cia, ele dis se que a ins ti tui ção
não pre ten de re du zir as ta xas bá si cas
de ju ros da mai or eco no mia do pla ne- 
ta pa ra abai xo de ze ro. Sem o cor te, di- 
mi nui a di fe ren ça en tre os ju ros bá si- 
cos bra si lei ros e nor te-ame ri ca nos e a
atra ti vi da de de in ves tir ca pi tais fi nan- 
cei ros no Bra sil.

O dia vol tou a ser mar ca do por per- 
das no mer ca do de ações. O ín di ce
Ibo ves pa, da B3 (bol sa de va lo res bra- 
si lei ra), fe chou es ta quar ta-fei ra aos

77.772 pon tos, com que da de 0,13%.
Es se foi o ter cei ro dia se gui do de re- 
cuo no in di ca dor.

A bol sa al ter nou mo men tos de al ta
e de que da ao lon go do dia, mas fir- 
mou a ten dên cia de bai xa nos mi nu- 
tos fi nais de ne go ci a ção. O Ibo ves pa
fe chou no me nor ní vel des de 24 de
abril. O mer ca do de ações bra si lei ro
se guiu o ce ná rio ex ter no. O ín di ce
Dow Jo nes, da Bol sa de No va York, en-
cer rou o dia com for te per da de 2,17%.
Além das de cla ra ções do pre si den te
do Fed, o ín di ce nor te-ame ri ca no tem
si do in flu en ci a do pe lo au men to na
ten são co mer ci al e di plo má ti ca en tre
Es ta dos Uni dos e Chi na e pe lo res sur- 
gi men to de ca sos de co ro na ví rus em
paí ses que ame ni za ram as res tri ções
so ci ais, co mo a Ale ma nha e a Co reia
do Sul.      Há vá ri as se ma nas, mer ca- 
dos fi nan cei ros em to do o pla ne ta
atra ves sam um pe río do de ner vo sis- 
mo por cau sa da re ces são glo bal pro- 
vo ca da pe lo agra va men to da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus. Nos úl ti mos
di as, os in ves ti men tos têm os ci la do
en tre pos sí veis ga nhos com o re la xa- 
men to de res tri ções em vá ri os paí ses
da Eu ro pa e em re giões dos Es ta dos
Uni dos e con tra tem pos no com ba te à
do en ça.

1
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Po si ção

Adi a men to do Enem

Ci da de va zia

“O lock down evi tou de ze nas de mor tes”

Não de sa fi na, Tei ch! (1)

Não de sa fi na, Tei ch! (2)

Ne ga ti vo pa ra Air ton
On tem o Bra sil ul tra pas sou a Fran ça em nú me ro de in- 

fec ta dos pe lo no vo co ro na ví rus e se tor nou o 6º país do
mun do com mais ca sos e mor tes, de acor do com o le van ta- 
men to da uni ver si da de nor te-ame ri ca na John Hop kins.
Mes mo as sim, a mai or cri se bra si lei ra não é sa ni tá ria e na- 
da tem a ver com o co vid-19, cu jos nú me ros de in fec ta dos e
mor tos ain da es tão lon ge de acha tar a cur va do grá fi co. Em
Bra sí lia a ten são do am bi en te já é tão efer ves cen te quan to
foi em 2016 an tes, do im pe a ch ment da pre si den te Dil ma.

Em meio à pan de mia, des con tro la da em vá ri os es ta dos,
on de fal tam lei tos de UTI, res pi ra do res, equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al e es pa ço nos ce mi té ri os pa ra en ter rar
tan tos cor pos, o pre si den te da Re pú bli ca só de mons tra
pre o cu pa ção em aca bar com o iso la men to so ci al e re a ti var
as em pre sas, mes mo sem que os tra ba lha do res te nham co- 
mo se de fen der da con ta mi na ção na vol ta ao tra ba lho. Di a- 
ri a men te, Jair Bol so na ro dis pa ra ata ques aos go ver na do- 
res, que de cre tam lock down e aper tam o iso la men to so ci al.

A cri se po lí ti ca bra si lei ra cha ma a aten ção do mun do.
Um sim ples exa me que Bol so na ro foi sub me ti do pa ra o co- 
ro na ví rus, vem ali men tan do o la do pro sai co da en cren ca
po lí ti ca sem fim. De pois de tan tas ne ga ti vas de Bol so na ro
em re ve lar o con teú do dos exa mes que, de fa to de ram ne- 
ga ti vos pa ra o convid19, on tem o mi nis tro do STF, Ri car do
Lewan dows ki au to ri zou a di vul ga ção. O pre si den te che gou
a ale gar ques tão se se gu ran ça na ci o nal.

E qual a sur pre sa? Não foi o fa to de te rem da do ne ga ti- 
vos. Mas sim os pseudô ni mos usa dos por Jair Bol so na ro, ao
se sub me ter aos tes tes: “Air ton Gue des” e “Ra fa el Au gus to
Al ves da Cos ta Fer raz”. Ele, no en tan to, man te ve a iden ti fi- 
ca ção cor re ta dos do cu men tos pes so ais (RG e CPF) pe ran te
o la bo ra tó rio das For ças Ar ma das. A di vul ga ção aten de a
uma ação do jor nal O Es ta do de S. Pau lo, cu ja de ci são re for- 
ça o ama du re ci men to da de mo cra cia no Bra sil, mes mo
sen do ata ca da e en xo va lha da por se gui do res do mes mo
Bol so na ro. Fi cou cla ro ain da que a di vul ga ção não se ca- 
rac te ri zou in va são de pri va ci da de, não aba lo ou a se gu ran- 
ça na ci o nal e mos trou que o po der do pre si den te não ul tra- 
pas sa o po der da li ber da de de in for mar so bre o que ocor re
nas en tra nhas da Re pú bli ca Bra si lei ra.

No twit ter, Flá vio Di no es cre veu on tem que, co mo ci da- 
dão bra si lei ro, “que re al men te ama a sua Pá tria, la men to
mui to que ge ne rais do Exér ci to se jam le va dos a si tu a ções
in de se já veis por cau sa de Bol so na ro”.

O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, pro to co lou no
Tri bu nal de Con tas da União, ação em que pe de sus pen são
do Enem. An tes ele se reu niu com lí de res do Se na do, cu jo
en con tro con tou com a par ti ci pa ção do mi nis tro da Edu ca- 
ção, Abraham Wein traub.

Ao pos tar ví deo de ave ni das de São Luís va zi as por cau sa
do lock down e do re ve za men to de pla cas de car ros, o pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or dis se que a ce na mu dou, em
re la ção há 10 di as. “O iso la men to so ci al não é ‘le gal’, mas
ne ces sá rio pa ra pre ser var vi das”, es cre veu.

 

Do juiz da Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos, Dou glas
Mar tins so bre a de cre ta ção do lock down na Ilha de São Luís,
me di da que ele pror ro gou até do min go.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma pos tou no twit ter que

em go ver nos an te ri o res hou ve pa ga men to in de- 
vi do do se gu ro de fe so. Ago ra, no de Bol so na ro, 80

mil mi li ta res re ce be ram in de vi da men te os R$ 600
do au xí lio emer gen ci al dos po bres.

 
Eli zi a ne pro me te pro por de ba ter es se pa ga men to

na Co mis são Mis ta de Fis ca li za ção do Con gres- 
so. O Mi nis té rio da De fe sa iden ti fi cou o pa ga- 
men to, des ti na do a tra ba lha do res in for mais. Bol- 

so na ro dis se que ha ve rá de vo lu ção do di nhei ro e pu- 
ni ção dis ci pli nar.

 
O sub co man dan te da PM MA cel. Nil son e co ro nel

So dré pren de ram, on tem em São Luís, o te nen te-
co ro nel Antô nio Jo sé Fer rei ra, o “Co ro nel Fer rei- 
ra”. Ele é acu sa do de che fi ar uma or ga ni za ção cri- 

mi no sa, es pe ci a li za da em ex ter mí ni os e as sal tos na
Bai xa da ma ra nhen se.

Após o mi nis tro da Saú de, Nel son Tei ch, aler tar, na ter- 
ça-fei ra, so bre efei tos co la te rais da clo ro qui na no tra ta- 
men to do no vo co ro na ví rus, Jair Bol so na ro, on tem, de fen- 
deu o re mé dio. E man dou um re ca do di re to: “To dos os mi- 
nis tros de vem es tar afi na dos co mi go”.

Nel son Tei ch já é ata ca do pe la tur ba bol so na ris tas, sem- 
pre pron ta a de to nar, nas re des, quem pi sar nos ca los do
pre si den te. “Os mi nis tros são in di ca ções po lí ti cas mi nhas e
quan do eu con ver so com eles que ro efi cá cia na pon ta”, avi- 
sou Bol so na ro.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

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

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Leia a toda hora e em todo lugar

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 

Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE n° 
001/2020 - EMAP, tipo Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada Semi-integrada, no 
modo de Disputa Fechado, no dia 24/07/2020 às 09h30, Horário de Brasília, por meio do uso de 

recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de 

empresa especializada para a execução do serviço de modernização das Subestações 01, 02 e 03, 

localizadas no área primária do Porto do Itaqui, em São Luís/MA, com valor total estimado de R$ 
11.703.341,86 (onze milhões, setecentos e três mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e 
seis centavos), de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 0162/2020 - EMAP, de 

31/01/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 

às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações, à Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de 

junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 

adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, 

através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd). Esclarecimentos e 

informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link 

emap/transparência/licitações, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail.  Telefones: 

(98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.

São Luís – MA, 13 de maio de 2020.

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA LRE N° 001/2020-EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que 

realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global por Lote Único, 
no modo de disputa aberto, com participação exclusiva de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e MEI, com orçamento sigiloso, no dia 29/05/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - 

DF, por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para 

contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de 

condicionadores de ar novos, com a devida retirada dos equipamentos antigos e aplicação dos 

materiais necessários à instalação, a serem utilizados nas instalações e edificações sob 

responsabilidade da EMAP, incluindo também as instalações localizadas nas áreas primária e 

secundária do porto de Itaqui e  Terminal da Ponta da Espera em São Luís – MA e do Terminal do 

Cujupe, localizado no município de Alcântara – MA, de acordo com o constante no Processo 

Administrativo n.º 1719/2019 - EMAP, de 02/10/2019 e especificações e condições do Edital e seus 

Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 

Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 
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EFEITO CORONAVÍRUS

MEC estende suspensão 
de aulas presenciais em 
universidades até 14 de junho

 
Em publicação no Diá-

rio Oficial da União (DOU) 
desta quarta-feira (13/5), 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, as-
sinou uma portaria que 
prorroga por mais 30 dias 
a suspensão das aulas pre-
senciais nas instituições de 
ensino superior. A medida 
vale até 14 de junho.

A decisão passa a valer 
a partir desta sexta-feira 
(15/5) e inclui universi-
dades federais, institutos 
federais, Colégio Pedro II, 
Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos (Ines), Ins-
tituto Benjamin Constant 
(IBC) e universidades e fa-
culdades privadas.

Segundo o MEC, as insti-
tuições que quiserem subs-
tituir as aulas presenciais 

por virtuais precisam en-
trar em contato com a pas-
ta. A portaria veda a medi-
da aos cursos de Medicina 
e às práticas profissionais 
de estágios e de laboratório 
dos demais cursos.

Este é o segundo adia-
mento da volta às aulas pre-
senciais desde o início da 
deteminação de isolamento 
social por causa da pande-
mia do novo coronavírus no 
Brasil. A primeira vez que 
o MEC decretou suspen-
são das aulas foi em 18 de 
março. A medida valia por 
30 dias. No dia 15 de abril, 
o ministério publicou uma 
nova portaria, prorrogan-
do o prazo  mais uma vez, 
após o agravamento do nú-
mero de casos e óbitos por 
covid-19 no país.

Tenente-Coronel é preso 
suspeito de chefiargrupo 
de extermínio em Viana

 Na manhã desta quar-
ta-feira (13), a Polícia Mili-
tar do Maranhão (PMMA) 
prendeu o Tenente-Coro-
nel Antônio José Ferreira, 
conhecido como “Coro-
nel Ferreira”, suspeito de 
ser chefe de uma organi-
zação criminosa, especia-
lizada em extermínios e as-
saltos na região de Viana, 
Matinha, Penalva e áreas 
vizinhas. Além dele, tam-
bém foi preso o cabo An-
derson Moureth Azevedo, 
apontado como braço di-
reito de Ferreira.

Segundo informações 
da polícia, o cabo Ander-
son foi preso em São Luís 
e o “Coronel Ferreira” foi 
capturado em Viana e será 
transferido para a Secreta-

ria da Segurança Pública, 
na capital maranhense.

A polícia também infor-
mou que os policiais mi-
litares foram presos em 
cumprimento a mandado 
de prisão preventiva, expe-
dido pelo Juiz Titular da 1ª 
Vara Criminal de São Luís.

As investigações sobre a 
organização criminosa ini-
ciaram há cerca de dois anos 
com a Polícia Civil do Mara-
nhão, que conseguiu pren-
der cerca de 15 integran-
tes da milícia. Após decisão 
judicial, a PMMA cumpriu 
os mandados de prisão dos 
dois policias nesta quarta. 
O Tenente-Coronel Antônio 
José Ferreira foi comandante 
do Destacamento de Viana 
até o ano de 2015.

CRIME ORGANIZADO

Cabo Anderson Moureth Azevedo e “Coronel Ferreira”

Edivaldo confirma abertura 
deunidade municipal  
para acolhimento de idosos
Termo de colaboração para abertura de unidade foi assinado nesta quarta (13); o 
espaço vai contar como dormitórios separados; salas para atividades coletivas e 
de vivência, entre outros; e contará com equipe multiprofissional

N
esta quarta-feira (13) foi as-
sinado o Termo de Colabo-
ração entre a Prefeitura de 
São Luís e o Instituto Pobres 

Servos da Divina Providência para a 
abertura da primeira unidade munici-
pal de longa permanência para o aco-
lhimento de idosos na capital. O espa-
ço vai garantir que idosos em situação 
de vulnerabilidade tenham a assistên-
cia necessária, recebendo cuidados de 
saúde, psicológicos, entre outros, além 
de abrigo. Com isto, o prefeito Edival-
do Holanda Junior amplia as políticas 
de assistência social implantadas em 
sua gestão.

“Mais que um compromisso, a aber-
tura deste abrigo é um sonho que nos 
permite ampliar a atenção e o cuida-
do com os idosos da nossa cidade, so-
bretudo os mais vulneráveis. Com isso 
também ampliamos e fortalecemos a 
rede de assistência social de São Luís. 
Em minha gestão, realizamos concur-
so público para reforçar o quadro de 
servidores do setor. Este foi o segun-
do concurso da história da nossa ci-
dade para a área de assistência social. 
Também estamos reformando os equi-
pamentos de assistência social para 
fortalecer e ampliar o atendimento à 
população que necessita”, disse o pre-
feito Edivaldo Holanda Junior.

A unidade municipal de longa per-
manência para o acolhimento de ido-

sos é destinado a pessoas com 60 anos 
ou mais, de ambos os sexos, com dife-
rentes necessidades e graus de depen-
dência, que não dispõem de condições 
para permanecer na família, ou para 
aqueles que se encontram com víncu-
los familiares fragilizados ou rompi-
dos, em situações de negligência fami-
liar ou institucional, sofrendo abusos, 
maus tratos e outras formas de violên-
cia, ou com a perda da capacidade de 
autocuidado.

O Instituto Pobres Servos da Divi-
na Providência, parceiro da Prefeitura, 
vai gerenciar o local junto com a Se-
cretaria Municipal da Criança e Assis-
tência Social (Semcas). A unidade de 
acolhimento terá capacidade para 20 
idosos e vai funcionar no bairro Olho 
d’Água, em razão do da pandemia da 
Covid-19, o local só vai começar a re-
ceber os primeiros idosos daqui cerca 
de dois meses.

NOVA UNIDADE  
O espaço segue a orientação das nor-

mativas de adequação para execução 
do serviço como dormitórios separa-
dos; salas para atividades coletivas e 
de vivência, entre outros. A equipe 
multiprofissional será composta por 
assistentes sociais, psicólogos, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionais, 
técnicos de enfermagem; cuidadores 
sociais entre outros. Parte dos recur-

sos destinados para a implantação da 
unidade foram uma doação da Vale ao 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 
Em plenária o Conselho deliberou fa-
zer o repasse dos R$ 500 mil doados à 
Secretaria Municipal da Criança e As-
sistência Social (Semcas) para a im-
plantação da unidade.

“A assinatura deste termo de co-
laboração representa mais uma vez 
o compromisso do prefeito Edivaldo 
com a população mais vulnerável de 
São Luís. Este é um importante equipa-
mento social que irá garantir o acolhi-
mento, cuidado e atenção necessária a 
uma das parcelas mais vulneráveis da 
nossa população com todos os servi-
ços de saúde e sociais que eles neces-
sitam para ter tranquilidade nesta fase 
da sua vida”, disse a titular da Semcas, 
Andréia Lauande.

AVANÇOS
Com o compromisso de manter o 

atendimento da política da Assistência 
Social, a gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior tem conseguido con-
tabilizar avanços importantes no se-
tor. A rede de assistência social da Pre-
feitura de São Luís é formada por 20 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), cinco Centros de Refe-
rência Especializados de Assistência 
Social (Creas) e 12 unidades de aco-
lhimento, que funcionam 24h.
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Reportagem revelou fraudes milionárias envolvendo um juiz e um advogado
maranhenses. Ambos estão sendo investigados pela justiça

DA RE DA ÇÃO

Zé Do ca

GOLPE DA HERANÇA

Envolvidos em esquema
são investigados
PATRÍCIA CUNHA

O
pro gra ma Fan tás ti co vei cu- 
lou, no úl ti mo do min go, 
uma re por ta gem que re ve- 
lou um es que ma de gol pe 

que usa a jus ti ça de for ma le gal pa ra 
lim par con tas ban cá ri as. Na ma té ria, 
os re pór te res re ve la ram al gu mas frau- 
des mi li o ná ri as, in clu si ve com um 
mor to que con se guiu sa car uma he- 
ran ça. Al guns dos sus pei tos de en vol- 
vi men to nos gol pes são o ad vo ga do 
Gus ta vo Si mião, que en tra va com a 
ação, e o juiz Már cio Jo sé do Car mo 
Cos ta, que pro fe ria as de ci sões. Am- 
bos atu am no Ma ra nhão.

En tre as ví ti mas que fo ram en vol vi- 
das nas frau des, es tá o es pa nhol apo- 
sen ta do Ju an Gar cia. Con for me o gol- 
pe, ele te ria ca sa do com uma mu lher 
no Bra sil, se di vor ci a do e na ação de 
par ti lha dos bens a ex-es po sa te ria fi- 
ca do com a quan tia de R$ 500 mil. Ele 
des co briu quan do foi ten tar res ga tar 
os in ves ti men tos. No en tan to, a mu- 
lher que cons ta no pro ces so, do na 
Ma ria Sil va na Gon çal ves, lo ca li za da 
em Ba ca bal , já é ca sa da e nun ca viu o 
es pa nhol. As as si na tu ras que cons tam 
no pro ces so tam bém são fal sas. Ago- 
ra, Ju an ten ta re a ver na jus ti ça seu di- 
nhei ro que es ta va na pou pan ça.

A de ci são saiu do Fó rum de São Jo- 
sé de Ri ba mar, on de tam bém foi des- 
co ber to que um mor to con se guiu re- 
ce ber uma he ran ça es ti ma da em R$3 
mi lhões, de uma frei ra do Rio de Ja- 
nei ro, fa le ci da em 1995. A he ran ça, 
que con sis tia em dez imó veis si tu a dos 
em For ta le za-CE, foi do a da em tes ta-

OAB-MA in ves ti ga

OS PROCESSOS SUSPEITOS DE FRAUDE ERAM REALIZADOS NO FÓRUM DE RIBAMAR

DIVULGAÇÃO

men to pe la ir mã Ire ne Al ves Lo pes pa- 
ra a As so ci a ção São Vi cen te de Pau lo, 
no Rio de Ja nei ro. Mas nun ca che gou 
ao des ti no.

A ação es tá há 25 anos na jus ti ça do 
es ta do ca ri o ca. Po rém, no Fó rum de 
São Jo sé de Ri ba mar, con for me re la- 
tou a re por ta gem, a he ran ça foi li be ra- 
da em 18 di as. Um so bri nho da ir mã 
Ire ne, que ha via mor ri do um ano an- 
tes de ter o no me en vol vi do no gol pe 
te ria sa ca do o di nhei ro. A fa mí lia do 
fa le ci do só des co briu quan do foi fa zer 
o in ven tá rio.

Em no ta, a OAB Ma ra nhão (Or dem 
dos Ad vo ga dos do Ma ra nhão) dis se 
que “o Tri bu nal de Éti ca e Dis ci pli na 
da Sec ci o nal Ma ra nhen se já pos sui 
co nhe ci men to dos fa tos e atu a rá, ob- 
ser van do o con tra di tó rio e a am pla 
de fe sa, pa ra que se ja fei ta uma ri go ro- 
sa in ves ti ga ção, na qual, em sen do 
com pro va das as acu sa ções, se rão im- 
pos tas às pu ni ções ca bí veis”.

Se gun do a ins ti tui ção, a éti ca é um 

dos pi la res fun da men tais pa ra a va lo-
ri za ção da ad vo ca cia. “Res sal ta mos 
que as ques tões apre sen ta das na ma- 
té ria que tra tam de apre sen ta ção de 
do cu men tos fal sos, apro pri a ção in dé-
bi ta de va lo res de ter cei ros, den tre ou- 
tras, são gra ves e vão de en con tro a tu- 
do que pre ga tan to o Es ta tu to da Ad- 
vo ca cia,
quan to o Có di go de Éti ca da Ad vo ca- 
cia. A OAB Ma ra nhão re a fir ma sua in- 
te gral con fi an ça na ad vo ca cia ma ra-
nhen se, sé ria, éti ca e com pro me ti da 
com os va lo res da ci da da nia, ao tem-
po em que, co mo to dos, con de na 
aque les que não se guem os pre cei tos 
éti cos que nos con for mam”.

A O Im par ci al, a Cor re ge do ria do 
Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão dis se 
que o re fe ri do juiz es tá sen do in ves ti-
ga do. “To dos os ca sos men ci o na dos 
no pro gra ma atu al men te cons ti tu em 
ob je to de in ves ti ga ção des ta CGJ, sen- 
do-lhes atri buí do ca rá ter si gi lo so com 
o in tui to de pre ser var a in ves ti ga ção e 
res guar dar a ima gem das pes so as en- 
vol vi das”.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Polícia prende homens suspeitos de assassinato

AS PRISÕES OCORRERAM PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL, QUE POR  MESES INVESTIGOU  OS AUTORES

A Po lí cia Ci vil re a li zou uma ope ra- 
ção pa ra cum prir qua tro man da dos
de pri são pre ven ti va con tra os sus pei- 
tos de te rem co me ti do um cri me de
ho mi cí dio qua li fi ca do con tra a ví ti ma
Lu cas B. Pe rei ra de 19 anos, as sas si na- 
do em ca sa na Vi la Mes tre Antô nio, em
São Jo sé de Ri ba mar no dia 23 de ja- 
nei ro de 2020.

As pri sões ocor re ram por in ter mé- 
dio da Su pe rin ten dên cia de Po lí cia
Ci vil da Ca pi tal (SPCC), que por qua- 
tro me ses in ves ti gou e iden ti fi cou os
au to res.

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais os in di ví du os as sas si na ram Lu cas

quan do in va di ram sua re si dên cia ar- 
ma dos e en ca pu za dos. Após a pri são,
eles fo ram le va dos pa ra a de le ga cia e
se en con tram à dis po si ção da jus ti ça.

A 8ª De le ga cia Re gi o nal de Zé Do ca
pren deu em fla gran te de li to dois ho- 
mens pe la par ti ci pa ção no cri me de
ten ta ti va de Ho mi cí dio con tra uma
mu lher co nhe ci da co mo “Loi ra”, no
bair ro São Fran cis co. Eles tam bém
são sus pei tos do cri me de as so ci a ção
cri mi no sa ar ma da.

Os in di ci a dos são sus pei tos de es- 
con de rem os sus pei tos de ten ta ti va de
as sas si na to que ten ta ram ma tar a
mu lher, na tar de do dia 10 de maio, úl- 

ti mo do min go, no bair ro São Fran cis- 
co, bem co mo de par ti ci par de as so ci-
a ção cri mi no sa ar ma da, que co me te
di ver sos cri mes em Zé Do ca, tais co- 
mo rou bo, trá fi co de dro gas e ho mi cí- 
di os.

Du ran te a ação da Po lí cia Ci vil, fo- 
ram apre en di das três mo to ci cle tas
que eram usa das pe la fac ção cri mi no- 
sa pa ra co me ter os ho mi cí di os, den tre
elas a usa da na mor te de Fran cis co de
Me dei ros Pe rei ra Jú ni or, mais co nhe- 
ci do co mo “Mo e da”, fa to ocor ri do no
dia 15 de abril des te ano.

Os In ves ti ga dos fo ram au tu a dos e
en ca mi nha dos à Uni da de Pri si o nal de
Res so ci a li za ção (UPR) de Zé Do ca,
on de fi ca rão à dis po si ção da Jus ti ça.

SÃO LUÍS

Pro je to so ci al
Mul ti pli cA ção
am plia do a ções

Aca ba de ser cri a do em São Luís o Mul ti pli cA ção, um
Pro je to So ci al que acon te ce em par ce ria com as ad mi- 
nis tra do ras de con do mí ni os da ci da de e que con ta com
o apoio de em pre sas de ou tros seg men tos. O ob je ti vo é
vi a bi li zar em mai or es ca la as do a ções de ali men tos não
pe re cí veis, rou pas e itens de hi gi e ne, sem que os mo ra- 
do res / do a do res pre ci sem sair de seus la res pa ra aju dar
a quem mais pre ci sa.

Es se pro je to é pro mo vi do con jun ta men te pe las se- 
guin tes em pre sas: Ac tus 360, Ar tur Ka la ta kis Fi sio, As se- 
con, Con do maxx, Con sad, Gru po Cla si, In ter Mí dia Co- 
mu ni ca ção In te gra da, Oc top En tre te ni men to, San tê,
Serv group, SGS, Solys, VSG e Tul li os Con do mí ni os.

Em tem pos de pan de mia em es tá gio cres cen te, e com
um al tís si mo nú me ro de pes so as em es ta do de vul ne ra- 
bi li da de so ci al na Ilha, do ar é mais que um ato de bon- 
da de, é uma ação vi tal pa ra pre ser var a vi da de mui tas
pes so as. Pa ra aju dar nes sa cor ren te ne ces sá ria de so li- 
da ri e da de, o pro je to Mul ti pli cA ção foi con ce bi do, pois
atra vés da ação con cen tra da em con do mí ni os po de au- 
men tar con si de ra vel men te a es ca la de do a ções, e ain da
ga ran tin do a co mo di da de e se gu ran ça dos que de se jam
aju dar. Pa ra par ti ci par, bas ta dar o “ok” pa ra o por tei ro
do seu pré dio, quan do es te en trar em con ta to por in ter- 
fo ne, in for man do so bre a ação. As co le tas já ini ci a ram e
acon te cem se ma nal men te. “Um dia an tes da co le ta de
do a ções o por tei ro lem bra rá aos mo ra do res, via in ter fo- 
ne, o dia e ho rá rio que vai acon te cer o re co lhi men to das
do a ções. Po dem ser do a dos água mi ne ral, itens de hi gi- 
e ne (sa bo ne te, ab sor ven te, es co va de den te, cre me den- 
tal, pa pel hi gi ê ni co, de so do ran te, gi le te), ali men tos não
pe re cí veis la cra dos e rou pas em bom es ta do de con ser- 
va ção, que de vem ser en tre gues la va das e den tro de um
sa co la cra do”, de ta lha Hen ri que Al mei da, co or de na dor
da pla ta for ma Mul ti pli cA ção.

Po dem ser do a dos água mi ne ral,

itens de hi gi e ne, ali men tos não

pe re cí veis la cra dos e rou pas em bom

es ta do de con ser va ção, que de vem

ser en tre gues la va das e den tro de um

sa co la cra do

Ele res sal ta que, to dos os itens se rão co le ta dos por
uma equi pe téc ni ca do pro je to, de vi da men te equi pa da
com lu vas e más ca ras, den tro do pró prio con do mí nio
em dia e ho rá rio pré-de ter mi na dos. A co le ta se rá fei ta
sem que ha ja con ta to di re to com os do a do res, se guin do
os pro to co los de iso la men to so ci al da Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS) e tam bém de hi gi e ni za ção até
a en tre ga fi nal aos be ne fi ci a dos. As do a ções de ve rão ser
le va das ao lo cal des ti na do pe lo con do mí nio (nor mal- 
men te sa lão de fes tas ou ou tro lo cal in di ca do pe lo Sín di- 
co e/ou Ad mi nis tra do ra de ca da pré dio) em dia e ho rá- 
rio pré-de ter mi na dos ou de ve rão ser co lo ca das no cor- 
re dor do Apar ta men to (la do de fo ra da por ta de ser vi ço)
pa ra o ze la dor re co lher. Sim ples, rá pi do e se gu ro, mas
ex tre ma men te im por tan te pa ra aju dar a sal var vi das. O
slo gan da cam pa nha é #Do e Sem Sair De Ca sa. 

To dos os itens re co lhi dos se rão di re ci o na dos a Pro je- 
tos So ci ais com ações vol ta das à po pu la ção ca ren te afe- 
ta da pe lo No vo Co ro na ví rus em São Luís. A lis ta de en ti- 
da des se rá in for ma da pe ri o di ca men te aos pré di os par- 
ti ci pan tes, na im pren sa e tam bém no per fil do Ins ta- 
gram @pla ta for ma.mul ti pli ca cao; on de to das as ações
do pro je to po de rão ser acom pa nha das de for ma trans- 
pa ren te pe los do a do res e apoi a do res da ação.

Pa ra Ma rio Luis Tul liu, da Tul lius Con do mí ni os em- 
pre sa par cei ra da ação, do ar não é fa vor é aci ma de tu do
um ges to de em pa tia. “Nes se mo men to to dos nós es ta- 
mos em cri se. Mas há uma par ce la da po pu la ção ain da
mais ne ces si ta da, que es tá nas ru as ou pas san do fo me.
Pa ra quem na da tem, qual quer aju da se tor na efi ci en te.
Por is so dei xo es se ape lo a to dos: Abra o seu co ra ção e o
seu ar má rio! Doe e aju de a man ter pes so as vi vas e me- 
nos vul ne rá veis. Só as sim, uni dos, po de re mos ven cer
es sa cri se e sair mos mais for tes co mo se res hu ma nos e
em pre sas”, dis se o em pre sá rio.

Pa ra mai o res in for ma ções ou ade sões de quem qui ser
co la bo rar po de man ter con ta to com o Mul ti pli cA ção
pe lo fo ne (98) 98124 0585. Em pre sas da ci da de ou pes so- 
as fí si cas tam bém po dem en trar em con ta to pa ra re a li- 
zar do a ções em di nhei ro ou em itens.

São Luís, quinta-feira, 14 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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MA ganha destaque com reforço de ações e também 
recebe R$ 43 milhões para combate ao coronavírus
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Bolsonaro 
avalia visitar
cidade do 
Piauí que usa
cloroquina 
contra novo
coronavírus

Prefeitura 
fiscaliza 
comércios no 
Itaqui-Bacanga 
para garantir
cumprimento
do lockdown

TCU determina 
devolução
de auxílio 
emergencial
recebido
de forma 
irregular

PF prende
ex-secretário
de Arruda por 
fraude na venda 
de respiradores 
ao governo
do Pará
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Depois de várias execuções, inclusive de guardas municipais

 ‘Coronel Ferreira’ (de farda) é acusado de comandar a organização criminosa, tendo como 
seu braço direito o cabo Anderson Moureth

POLÍCIA PRENDE CEL 
FERREIRA, ACUSADO
DE CHEFIAR GRUPO
DE EXTERMÍNIO
NO MARANHÃO
A polícia prendeu, nesta quarta-feira, 13, o Tenente Coronel Antônio José Ferreira, 
conhecido como “Coronel Ferreira”, acusado de chefiar uma organização criminosa, 
especializada em extermínios e assaltos, que agia há alguns anos na região de Viana, 
Matinha, Penalva e cidades vizinhas. Foi preso, também, o cabo Anderson Moureth 
Azevedo, apontado como braço direito de Ferreira. Composto por policiais militares 
e guardas municipais da região, o grupo de extermínio é responsável, também, pela 
execução de vários guardas municipais, ao longo de dois anos, por ‘queima de arquivo’. 
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Cotação – Comercial C. R$ 5,9007 | V. R$ 5,9012 – Turismo C. R$ 5,67| V. R$ 6,14 – Euro C. R$ 6,3696 | V. R$ 6,3726 - Libra C. R$ 7,2037 | V. R$ 7,2068 – Poupança 0,5000%

Maré –    1ª Baixamar   –  17:54  - 5:55 1,8 m|  1ª  –   Preamar  –  11:58 - 4,6 m |  2ª Baixamar –18:4 - 1 1,5 m |  
Loteria – Mega-Sena – 2261 (13/05/2020)| 07-23-26-27-29-51| Quina – 5268 (13/05/2020)| 11-15-21-33-57 |  
  Lotofácil –Concurso 1966 (13/05/2020) 001-03-04-05-06-07-09-12-13-14-15-16-18-19-24 |

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

Assinado, ontem, 13, o Termo de Colaboração entre a 
Prefeitura de São Luís e o Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência para a abertura da primeira unidade 
municipal de longa permanência para o acolhimento 
de idosos na capital. PÁG. 5

Edivaldo anuncia a abertura da primeira 
unidade municipal de longa permanência 
para acolhimento de idosos

Edivaldo confirma 
abertura da primeira 
unidade de longa 
permanência para 
acolhimento de idosos

Uma das maiores áreas de lazer da Avenida Senador Vitorino Freire 
(em São Luís), a Praça do Gato sofre com o abandono de animais que hoje 
dominam espaços do aterro, destinados à prática de atividades físicas. 

PÁG. 9

Propagação da Covid-19 
no MA preocupa e 
precisa ser barrada, 
sugere Juscelino Filho

Governo e Vale 
entregam ambulâncias 
e reforçam transporte 
de pacientes

PÁG.4PÁG.4

Covid-19 provoca abandono
de animais domésticos e índice
chegaria a 50% em São Luís

Na Praça dos Gatos, às margens da Avenida Vitorino Freire, abrigos 
improvisados servem de casa para os animais abandonados

GILSON FERREIRA
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Bolsonaro avalia visitar 
cidade do Piauí que usa 
cloroquina contra Covid
O presidente Jair Bolsonaro 
tem sido estimulado por 
aliados a visitar Floriano 
(PI), a 250 km de Teresina. A 
cidade tem 60 mil habitantes. 
O motivo: a área de saúde 
do município tem utilizado a 
cloroquina e azitromicina no 
tratamento de pacientes em 
fase inicial da Covid-19. E 
anuncia sucesso nos resultados. 
Nessa quarta, 13, o presidente 
voltou a defender o uso dessa 
medicação. A Prefeitura de 
Floriano tem divulgado que 
os resultados, até agora, são 
positivos.
“O protocolo tem chamado 
atenção da comunidade médica 
em todo o país, pois o que 
se tem observado é que o 
tratamento no estágio inicial 
da doença tem mais eficácia do 
que em casos mais graves”, diz 
nota divulgada terça-feira (12), 
no site da Prefeitura.
O prefeito Joel Rodrigues 
(PP), aliado do governador 
Wellington Dias, do PT, 
contou à coluna Radar (Veja 
online) que a iniciativa partiu 
de uma experiência com uma 
médica da cidade, Marina 
Bucar, radicada na Espanha, 
país atingido fortemente pela 
doença. Lá, a profissional já 
atuou no tratamento de 600 
pessoas, segundo o prefeito, 
e fez uma parceria com a 
Secretaria de Saúde da cidade 
e com o Hospital Regional 
Tibério Nunes.
O protocolo utilizado é o uso 
cloroquina com a azitromicina 
na fase inicial da doença ou na 
suspeita da infecção do vírus 
a partir do quadro clínico e 
exames de sangue, radiografias 

e eletrocardiograma. A 
Secretaria de Saúde de 
Floriano adquiriu trezentos kits 
dessa medicação.
O diretor técnico do hospital, 
Justino Moreira, diz que o 
tratamento na fase inicial é 
de fundamental importância. 
Os casos registrados ainda 
são poucos, mas animadores, 
segundo as autoridades locais.
“Ainda é um número pequeno, 
mas animador. Considero 
um divisor de águas que se 
não puder ser incorporado 
aos protocolos oficiais nesse 
momento deveriam estar 
disponíveis na rede hospital 
do estado para que os médicos 
exerçam sua autonomia com o 
consentimento dos pacientes”, 
disse Justino Moreira.
Numa fase 2, num estado mais 
crítico da doença, o hospital 
tem utilizado a pulsoterapia 
com corticoide, para estancar 
a infecção no pulmão e evitar 
que o paciente vá para a UTI e 
seja entubado.
Bolsonaro não decidiu se 
irá. Por outro lado, alguns 
assessores alertam que o 
momento político requer 
cuidados a exposições 
públicas, tanto para evitar 
aglomerações e até mesmo 
risco de entrar num “campo 
inimigo”.
O prefeito afirmou que, até 
agora, não foi acionado pelo 
Palácio do Planalto sobre 
interesse do presidente em 
visitar Floriano. Mas diz que as 
portas estão abertas.
“Vamos recebê-lo com maior 
prazer. Será um privilégio para 
nós” – disse Rodrigues. (RADAR 
DA VEJA)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Tenha em mente suas forças e tome 

cuidado com suas fraquezas”.

(Rick Riordan)

Sobe
Em parceria com a Vale, o 
Governo do Maranhão entregou 
nessa quarta-feira (13) dez 
ambulâncias (equipadas com 
UTIs) que irão favorecer 
o transporte de pacientes 
entre as unidades de saúde.A 
parceria reforça o combate ao 
novo coronavírus no estado, 
melhorando as condições 
de transporte dos pacientes 
diagnosticados com a Covid-19 
e que precisem do atendimento 
hospitalar. 

Desce
Um Tenente Coronel foi preso 
em Viana/MA, acusado de chefiar 
uma organização criminosa, 
especializada em extermínios e 
assaltos. Composto por policiais 
militares e guardas municipais da 
região, o grupo de extermínioé 
responsável, também, pela 
execução de vários guardas 
municipais, ao longo de dois anos, 
por ‘queima de arquivo.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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• Os estudantes da Saúde estão 
dando aula de solidariedade. Em 
todo o Brasil são mais de 105 mil 
dispostos a atuar no combate e 
prevenção ao coronavírus. Eles se 
cadastraram na Ação Estratégica 
“O Brasil Conta Comigo - 
Acadêmico”, um instrumento 
que contempla um cadastro de 
alunos regularmente matriculados 
nos cursos de graduação em 
Medicina, Enfermagem, Farmácia 
e Fisioterapia.

• A ação foi criada pelo Ministério 
da Saúde com o intuito de auxiliar 
os gestores federais, estaduais, 

distritais e municipais do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto 
às ações de enfrentamento à 
Covid-19.

• Do total de cadastrados até terça 
(12), 1.009 acadêmicos estão 
na fase de recrutamento, que é 
promovido pela Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES/MS), e consiste 
no ‘encontro’ da demanda por 
serviços de saúde, além daqueles 
prestados por profissionais da 
área, com a oferta de estudantes 
cadastrados no sistema.

Em meados dos anos 80, ao conhecer o casal Andrea 
e Fernando Neselo, passei a conviver com os pais do 
Fernando: Plínio e Sônia Neselo. Ele, Plínio, gaúcho, 
ótimo churrasqueiro, bonachão, excelente papo. 
Desportista, torcia fanaticamente pelo Inter e pelo 
MAC - Maranhão Atlético Clube. Ela, Sônia, uma 
senhora afável, doce e extrovertida. Em ambos, uma 
característica em comum: grande senso de família e 
amor pelos filhos Fernando, Simone, Alexandre, e pelos 
netos Fernandinho, Raíssa, Renato, Gabriella, Rayan 
e Rafael, além da bisneta Maria Fernanda (filha de 
Raíssa).
Nesses anos todos, eu e Márcia (minha mulher) 
partilhamos de momentos inesquecíveis com todos eles, 
como também vivemos momentos difíceis inerentes à 
própria vida. Lembro-me da solidariedade confortante 
de Fernando, meu xará, quando perdi meus pais, em 1994, e minha mãe, em 2008. Hoje não encontro palavras 
que possam confortá-lo, ele e os seus irmãos, pela perda de Plínio e Sônia em um intervalo de apenas uma 
semana, vítimas dessa pandemia que muitos ainda teimam em subestimar. Plínio e Sônia partiram unidos, como 
sempre foram, e haverão de estar juntos numa outra dimensão onde Deus os guardará. Força meu amigo! 

 (FERNANDO JÚNIOR - RADIALISTA E EMPRESÁRIO)

Plínio e Sônia com os filhos Alexandre, Simone e 
Fernando

Homenagem de 
Fernando Júnior
a Plínio e Sônia Neselo

O abraço desta quinta-feira vai 
para o ex-prefeito de Viana, 
advogado e fiscal de renda 
aposentado Batista Luzardo 
Pinheiro Barros, que completou 
86 anos na data de ontem. Batista 
exerce hoje o cargo de secretário 
de Articulação Política da 
Prefeitura Municipal de Viana. Ao 
aniversariante, muitas felicidades 
e saúde. Parabéns!

Chamada de pesquisadores para o CIEPP
Está aberta a chamada pública 
para pesquisadores voluntários 
que queiram atuar nos projetos 
do Centro de Inovação e 
Conhecimento para a Excelência 
em Políticas Públicas (CIEPP). 
Basta acessar o site www.ciepp.
org e preencher o formulário 
eletrônico. A chamada funcionará 
com fluxo contínuo e o primeiro 
resultado será divulgado na 
segunda quinzena de junho.
A pandemia do coronavírus 
trouxe à tona a importância de se 
investir em pesquisa e como esse 
investimento tem seu tempo para 
frutificar em resultados concretos, 
por exemplo, na produção de 
uma vacina. Desenhar políticas 
públicas se torna estratégico 
para resolver os problemas 
contemporâneos que afligem 
nossa sociedade.

Pensando nisso, o CIEPP foi 
criado com a missão de contribuir 
para a formulação, implementação 
e avaliação de políticas públicas 
com base em evidências 
científicas. Existe muito achismo 
e deslumbramento causados pelo 
forte poder do Estado, quase 
inquestionável, o remédio é 
avaliação e pesquisa aplicada.
É a primeira instituição da 
sociedade civil organizada com 
esse perfil, sediada no Estado do 
Maranhão. Os chamados “thinks 
tanks” ou usinas de ideias que 
influenciam o debate público 
sobre temas de interesse da 
sociedade são comuns na Europa, 
Estados Unidos e outros países da 
América Latina.
Segundo Jhonatan Almada, diretor 
do CIEPP, o objetivo principal é 
“promover o diálogo informado 

para a tomada de decisões na 
esfera pública, contribuindo para 
superar mitificações e equívocos 
recorrentes”. O diretor afirma que 
o trabalho é enfrentar a síndrome 
da “primeira vez na história” e 
colocar as coisas em dimensões 
mais racionais.
O Centro pretende investigar, 
implementar e inspirar 
programas, projetos e ações 
públicas, e para isso, desenvolve 
projetos próprios ou a partir 
de demandas apresentadas por 
terceiros, empresas, organizações 
internacionais, agências de 
fomento ou governos. O plano 
de trabalho para 2020 contempla 
pesquisas sobre educação, ciência, 
tecnologia e inovação, realização 
de debates e lançamento de 
publicações.

Sem extremos

Advocacia-Geral da União defende 
remanejamento de equipamentos
de saúde em casos de grave escassez

Do extremo medo – quase pânico 
– ao otimismo exagerado. Há 
pessoas que se comportam de 
maneiras bem diferentes diante 
de uma situação, mesmo que 
de risco. A psicóloga Ingrid 
Rodrigues, do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, mostra que o 
caminho do equilíbrio pode ser 
o melhor jeito de lidar com a 
pandemia do novo coronavírus.
No 17º vídeo da série produzida 
pelo TJMA sobre saúde mental, a 
psicóloga defende a necessidade 
que todos têm – mesmo os mais 
otimistas - de ter válvulas de 

escape saudáveis, colocando para 
fora que está com medo, sem que 
ninguém seja julgado por esse 
comportamento. O importante, 
segundo ela, é que isso não vire 
um hábito.
Para Ingrid Rodrigues, esse é o 
espaço para que cada pessoa possa 
dar vazão para suas insatisfações 
e frustrações, exercitando a 
saudade, mesmo que de coisas 
aparentemente de pouco valor 
para outras.
Por outro lado, o vitimismo 
extremo pode deixar as pessoas 
paralisadas e sem nenhuma 

dimensão do que vai acontecer. 
Ela ainda sugere que as pessoas 
façam algo que as divirta, não 
o tempo todo, porque o período 
não representa época de férias, 
mas porque o bom humor é 
importante.
A série sobre saúde mental é 
promovida pela Coordenadoria 
de Serviço Médico, Odontológico 
e Psicossocial da Diretoria de 
Recursos Humanos do TJMA, 
para apoiar, orientar e prevenir 
servidores, magistrados e o 
público em geral. 

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) encaminhou manifestação 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) na qual defende que o 
governo federal tenha prioridade 
nas requisições administrativas 
de bens e serviços para o 
enfrentamento da pandemia 
causada pelo novo coronavírus. 
A precedência para União deve 
ser dada, conforme entendimento 
da AGU, nos casos em que haja 
grave escassez de insumos e 
desequilíbrio no atendimento das 
demandas regionais. 
A manifestação da AGU acontece 
no âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
Nº 6362. A ação proposta 
pela Confederação Nacional 
de Saúde (CNSAÚDE) busca 
conferir interpretação conforme 
à Constituição Federal à 
dispositivo da Lei 13.979/2020, 
que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da Covid-19.
A entidade, que reúne diversas 

federações hospitalares e 
sindicatos patronais de saúde do 
país, pede que todas as requisições 
administrativas realizadas por 
gestores de saúde estaduais ou 
municipais sejam submetidas ao 
prévio exame e autorização do 
Ministério da Saúde. A autora 
defende, ainda, que o STF 
determine a imediata suspensão 
da eficácia das requisições feitas 
pelos gestores estaduais ou 
municipais que não contaram com 
o aval do Ministério da Saúde.
Segundo a entidade, a 
disseminação do novo coronavírus 
teria ocasionado uma crise 
de oferta, desencadeada pela 
busca generalizada por insumos 
e equipamentos médicos 
indispensáveis às redes pública 
e privada de saúde. Com isso, 
fornecedores de equipamentos 
médicos e hospitais privados 
estariam sendo vítimas de ações 
desproporcionais provenientes 
de autoridades públicas das 

diversas esferas da Federação, 
que se valeriam de requisições 
administrativas para se 
“apoderarem” de tais bens. 
Pacto federativo
Na manifestação encaminhada 
ao Supremo, a AGU ressalta que 
se os pedidos formulados pela 
CNSAÚDE forem acolhidos 
integralmente e nos moldes em 
que foram formulados haverá 
clara violação a preceitos 
constitucionais, em especial ao 
pacto federativo. 
A Advocacia-Geral demonstra 
que a Lei 13.979/2020 prevê 
que a atribuição para realizar 
requisições administrativas cabe 
concomitantemente ao Ministério 
da Saúde e aos gestores locais 
de saúde, dentro das respectivas 
esferas de competência. A 
legislação também não estabelece 
necessidade de autorização 
prévia pelo Ministério da Saúde. 
(ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU)

• Entre apostar no Dólar ou 
apostar no Brasil, investidores 
estão apostando no dólar. Estamos 
no caminho certo? @Miltonneves

• Mês que vem o Brasil 
completa 7 anos ininterruptos de 
instabilidade política. @molote_
molote

• Embora exista possibilidade 
real de adiamento das eleições, 
nada foi decidido ainda. Tenho 
afirmado que, em junho, com base 
em dados médicos e sanitários, 
teremos um quadro definido. 
Se necessário adiar, o TSE fará 
interlocução com o Congresso, a 
quem cabe deliberar sobre o tema. 
LRobertoBarroso

Novo vídeo do TJMA explica como o 
equilíbrio pode ser o melhor jeito de 
lidar com a pandemia

Rapidinhas

Um carro passa em alta 
velocidade por uma aldeia e 
atropela um peão.
O motorista dá um frio brusco, 
abre a janela e grita:
- CUIDADO!!!
O peão se levanta cambaleando e 
grita de volta:
- PORQUE, VAI DAR RÉ???
***
Dois caçadores estão em um 
bosque, quando um deles desmaia 
subitamente, com os olhos 
vidrados. O outro pega o telefone 
e liga para a emergência:
- Meu amigo está morto!!! O que 
faço???.
O atendente responde:
- Calma, eu te ajudo. Primeiro, 
temos que ter certeza de que ele 
está morto.
Há um silêncio, e então um tiro é 
ouvido.
De volta ao telefone, o caçador 
diz:
- Pronto, já tenho certeza. E 
Agora? 



Política
S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  Q U I N T A - F E I R A  |  1 4  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

3
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Informe JP

Miudinhas
• O jornalista Ronald Damasceno, ex-diretor executivo do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Lagos 
Maranhenses, (Conlagos), faleceu na madrugada dessa quarta-
feira (13), em decorrência de complicações ocasionadas pelo novo 
coronavírus.

• A Federação dos Municípios do Maranhão (Famem) lamentou o 
falecimento do jornalista Ronald Damasceno, lembrando que na 
instituição ele prestou relevantes serviços.

• Formado na Universidade Federal do Maranhão na turma de 
jornalismo de 1986, Ronald Damasceno atuou em defesa dos 
municípios da Baixada Maranhense como técnico.

• “Neste momento de imensa dor consternação, a diretoria da Famem 
se solidariza com familiares e amigos de Ronald Damasceno”, afirma 
a Famem em nota oficial.

O Governo do Maranhão recebeu mais R$ 43 milhões para ações de 
combate ao novo coronavírus (Covid-19) em todo o estado. O recurso 
é oriundo de emenda da bancada de parlamentares maranhenses em 
Brasília e reforçará o tesouro estadual no enfrentamento à pandemia.
Em seu perfil oficial no Twitter, o governador Flávio Dino confirma a 
informação:
“Recebemos nesta quarta-feira (13) o pagamento da emenda de R$ 
43 milhões da bancada federal maranhense na Câmara e no Senado. 
Recursos vão nos ajudar nas ações de combate ao coronavírus e no 
sistema de saúde. Despesas que já passam de R$ 170 milhões por mês, 
infelizmente. Mas vamos vencer”.

Maranhão recebe mais recursos
para enfrentar novo coronavírus

DIVULGAÇÃO

O Governo do Maranhão 
segue reforçando as ações e 
investimentos na estruturação 
da rede de saúde para oferecer o 
melhor tratamento e assistência 
médica aos pacientes com 
coronavírus.
Nessa quarta-feira (13), o 

secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, anunciou que 
Imperatriz receberá mais reforços 
na estrutura hospitalar para atender 
pacientes com Covid-19.
Viabilizados pelo Governo do 
Estado, estão sendo instalados 
novos leitos que estarão prontos, 

esta semana, no Hospital Regional 
Materno Infantil (HRMI) e no 
Hospital Macrorregional Drª Ruth 
Noleto. Com as ações, as duas 
unidades, juntas, passam a contar 
com 72 leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).
O Materno Infantil já estava 

recebendo, por meio da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
(Sinfra), obras de reforma, 
ampliação e modernização que 
estão sendo agilizadas e adaptadas 
para atender pacientes com 
Covid-19.

Maranhão ganha destaque com reforço de
ações para enfrentamento contra coronavírus

SAIBA COMO O GOVERNO DO ESTADO ESTÁ INVESTINDO 
PARA COMBATER O CORONAVÍRUS NO MARANHÃO

GIL MARANHÃO

A aprovação pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados da Medida 
Provisória (MP) 909/2019, que 
extingue o fundo da Reserva 
Monetária do Banco Central 
e destina todo o dinheiro do 
fundo – cerca de R$ 9 bilhões - à 
área da Saúde, para ações de 
combate ao novo coronavírus, 
foi comemorada pelo deputado 
federal Gil Cutrim (PDT-MA).
“Ficamos muito felizes em 
aprovar a MP 909, que vai 
destinar cerca de R$ 9 bilhões 
para a saúde”, revelou o deputado, 
à reportagem do Jornal Pequeno, 
em Brasília. “Este recurso, que 
estava paralisado no Tesouro 
Nacional, sem utilidade, sairá 
do fundo de reserva monetária e 
poderá salvar milhares de vidas 
brasileiras”, destacou Cutrim.
A medida foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados na terça-
feira (12). De acordo com a MP 
original enviada ano passado pelo 
governo federal ao Congresso 

Nacional, os recursos do fundo, 
criado em 1966, com parcela da 
arrecadação do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF), 
seriam liquidados e destinados 
ao pagamento da dívida pública 
federal. Os deputados, no 
entanto, incluíram uma mudança 
destinando os R$ 9 bilhões para a 
área da Saúde.
Para Gil Cutrim, “este é um 
valor substancial para ajudar os 
estados e municípios a passarem 
por esta crise tão difícil. O Brasil 
está precisando - e muito - deste 
dinheiro. Foi uma medida bem 
oportuna para o momento em que 
estamos passando. Agora, vamos 
aguardar o posicionamento do 
Senado Federal.”
A divisão dos cerca de R$ 9 
bilhões, segundo o texto aprovado 
pelos deputados, dar-se-á da 
seguinte forma: 50% para estados 
e Distrito Federal e 50% para 
os municípios, distribuídos por 
critérios a serem estabelecidos 
pelo Poder Executivo. O governo 
federal deverá levar em conta, 

entre outros parâmetros, o número 
de casos de Covid-19 de cada 
localidade.
O dinheiro só será liberado se os 
entes apresentarem um protocolo 
de atendimento das regras 
estabelecidas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para 
o combate ao novo coronavírus. 
E será obrigatória a divulgação, 
na internet, dos dados de 
contratações e compras feitas com 
esses recursos.

Gil Cutrim destaca medida aprovada pela
Câmara que destina R$ 9 bilhões para a Saúde

Gil Cutrim comemora aprovação de mais recursos para ações de 
combate ao novo coronavírus

MAIS LEITOS PARA OS PACIENTES
- Multiplicou por cinco o número de leitos para coronavírus: hoje 
são 1.075 na rede estadual
- Abriu o primeiro ambulatório especializado em coronavírus, atrás 
do Carlos Macieira, na capital
- Construiu em menos de um mês o Hospital Dr. Raimundo 
Alexandrino, em São Luís
- Abriu o HCI e o Genésio Rêgo, na capital, exclusivos para o 
tratamento da doença
- Colocou novos leitos no Carlos Macieira, no Servidor e na Unidade 
Mista do Itaqui Bacanga
- Destinou o HTO para atender casos de coronavírus
- Abriu novos leitos no Hospital São José, que alugou em São Luís
- Colocou mais leitos no Hospital da Criança
- Abriu novos leitos em Imperatriz e enviou equipamentos por avião
- Abriu um ambulatório especializado no Hospital Macrorregional de 
Imperatriz
- Ajudou a reforçar o atendimento na UPA São José, da prefeitura
- Abriu novos leitos em Coroatá, Presidente Prudente e Timon

NOVOS LEITOS EM ANDAMENTO
- Está concluindo os hospitais de campanha de São Luís e de 
Açailândia
- Alugou e requisitou os hospitais Real e Português, na capital, e 
agora está instalando leitos
- Está fazendo obras para criar mais leitos no Hospital Materno 
Infantil de Imperatriz
- Está concluindo o novo Hospital de Lago da Pedra e o de Santa 
Luzia do Paruá
- Hospital de Pinheiro está recebendo mais 78 leitos 
- Está abrindo mais leitos em Caxias, Pinheiro e Colinas

MAIS RESPIRADORES
- Comprou 255 respiradores: 187 em parceria com empresas e 68 com 
recursos próprios
MAIS MÁSCARAS
- Colocou os internos de Pedrinhas para produzir 1 milhão de 
máscaras
- Comprou mais 200 mil máscaras em parceria com empresários
- Encomendou 442 mil máscaras de costureiros na Ilha de São Luís e 
na Região Tocantina
- Está entregando diariamente máscaras em várias cidades

TESTAGEM
- Já fez mais de 18 mil testes, um dos melhores desempenhos 
proporcionais do Brasil
- Abriu o Centro de Testagem na Beira-Mar para profissionais de 
saúde e segurança pública
- Colocou 4 UPAS para testagem da população na capital: Araçagi, 
Vinhais, Itaqui-Bacanga e Cidade Operária
- Colocou os Hospitais Regionais de outras cidades para coletar o 
material
AJUDA PARA O BOLSO
- Determinou conta de água gratuita por dois meses para 850 mil 
maranhenses
- Está entregando 200 mil cestas básicas, com produtos da agricultura 
familiar
- Zerou ou ICMS para álcool em gel
- Zerou o ICMS da conta de luz dos mais pobres
- Deu mais prazo para os motoristas pagarem o IPVA 2020
- Está oferecendo bolsas para estudantes do último ano de Medicina 

atuarem contra o coronavírus
- Está distribuindo equipamentos de proteção a profissionais de saúde 
pelos helicópteros do CTA
- Com Casarão Tech e makers, destinou mais de 2.500 equipamentos 
de proteção para os profissionais da saúde
- Comprou equipamentos de proteção no exterior
- Garantiu o pagamento integral aos profissionais de saúde que 
adoecerem por coronavírus
- Lançou o Disque Saúde Mental para apoiar os profissionais de 
saúde: (98) 98429-7651
- Fez parceria com 99 para 4 mil corridas gratuitas a profissionais 
de saúde- Suspendeu por 90 dias do pagamento do ICMS sobre o 
Simples para micro e pequenas empresas
- Contratou mais de 600 artistas locais para lives
- Comprou antecipadamente diárias de hotéis e refeições que serão 
usadas por estudantes e para a divulgação do Maranhão
- Contratou guias para tour online nos principais atrativos turísticos 
do Estado
- Comprou 2 mil peças de artesãos em todo o Estado
- Comprou vouchers de mais de 130 manicures, cabelereiros e 
barbeiros

EDUCAÇÃO
- Colocou aulas online, pela TV e pelo rádio para os alunos da rede 
estadual
- Fez simulado virtual com mais de 40 mil estudantes
- Já inscreveu mais de 14 mil pessoas no Maranhão Profissionalizado, 
que oferece cursos de qualificação profissional online
APOIO À POPULAÇÃO
- Adaptou os Restaurantes Populares para continuar funcionando 
durante a pandemia. Já são 50 unidades
- Está dando assistência, refeições e abrigo às pessoas em situação de 
rua
- Lançou o Whatsapp (99-991910709) para que caminhoneiros se 
informem sobre estabelecimentos abertos nas rodovias
APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
- Contratou mil profissionais por meio de seletivo
- Fez seletivo para cadastro de reserva
- Solicitou a universidades no Maranhão para antecipar formatura de 
médicos

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
- Está fazendo bloqueios em toda a Ilha de São Luís para cumprir o 
lockdown (bloqueio total)
- Estabeleceu rodízio de veículos na Ilha para reduzir ainda mais a 
circulação
- Antecipou para sexta-feira, dia 15, o feriado de 28 de julho, a fim de 
reduzir a circulação de pessoas
- Contratou 200 bombeiros civis para organizar filas na Caixa, já que 
o banco não atendeu as solicitações feitas nesse sentido
- Publicou decreto de requisição administrativa de leitos de hospitais 
privados, com indenização
- Lançou, junto com o Consórcio do Nordeste, do aplicativo Monitora 
COVID-19, em que especialistas fazem atendimento remoto e 
auxiliam no acompanhamento de pessoas infectadas
- Lançou o Visita Social Virtual Assistida nas Unidades Prisionais do 
Maranhão para manter vínculos familiares e evitar o contágio
- Fez quase mil ações de fiscalização por meio da Polícia Militar e da 
Vigilância Epidemiológica
- Abriu 10 pontos de higienização de mãos em São Luís
- Criou o Comitê Científico de Prevenção e Combate ao Coronavírus
- Criou os Comitês Bipartites na Ilha de São Luís e em Imperatriz.

Dinheiro já está na 
conta
Sobre o assunto, o senador 
Weverton, líder do PDT no 
Senado, comenta em suas redes 
sociais:
“O pagamento foi realizado 
nesta quarta-feira e já está 
disponível na conta do Governo 
do Maranhão para uso nas ações 
de combate ao coronavírus e 
no sistema de saúde do nosso 
estado. São R$ 43 milhões, 
resultado de emenda parlamentar 
da nossa bancada federal”.
Auxílio emergencial (I)
A senadora Eliziane Gama, líder 
do partido Cidadania, disse que 
vai propor uma discussão na 
Comissāo Mista de Fiscalização 
do Congresso Nacional sobre os 
80 mil militares que podem ter 
sido beneficiados indevidamente 
com o recebimento do auxílio 
emergencial de R$ 600.
Eliziane Gama comparou a 
situação ao pagamento do 
seguro defeso, também de forma 
indevida em governos anteriores.
Auxílio emergencial (II)
Para ela existe algo grave por 
trás de tudo isso e que precisa 
ser muito bem esclarecido.
“Houve denúncias em governo 
anteriores de pagamento 
indevido do seguro defeso. 
Agora, no governo Bolsonaro 80 
mil militares podem ter recebido 
indevidamente R$ 600,00. Há 
algo grave nos cadastros oficiais. 
Vou propor um debate na 
Comissāo Mista de Fiscalização 
do Congresso sobre o tema”, 
disse nas redes sociais.
Hospital de Campanha
O secretário de estado da 
Infraestrutura, Clayton Noleto, 
anuncia no Twitter:
“O Hospital de Campanha em 
Açailândia está em fase final 
para ser entregue e é mais uma 
medida que visa combater o 
impacto da Covid-19.
A unidade contará com 60 
leitos para atender os casos 
de Covid-19, localizado nas 
proximidades do Fórum de 
Açailândia, no bairro Tropical. 
Uma parceria Governo do 
Maranhão, Vale e Prefeitura de 
Açailândia”.
Oposição sem agenda
O secretário de Saúde do 
Maranhão, Carlos Lula, reagiu 
ao vídeo em que o deputado 
estadual Wellington do Curso 
(PSDB) ameaça e humilha um 
médico cubano que está no 
Maranhão em reforço à guerra 
contra o novo coronavírus.
Nessa quarta-feira (13) em 
postagem no Twitter, Carlos 
Lula criticou Wellington do 
Curso:
“Oposição sem agenda não ajuda 
em nada. Parlamentar sem foco 
não passa de alguém tentando 
se promover a todo custo”, 

disparou Carlos Lula.
“Deputado da morte”
Em postagem nas redes sociais, 
o deputado federal Márcio Jerry 
também criticou Wellington 
do Curso, chamando-o de 
“deputado da morte”
“Médicos cubanos recebidos 
na Itália, Espanha e países da 
América do Sul com aplausos 
pela atitude solidária. Aqui em 
São Luís o deputado estadual 
Wellington do Curso, do PSDB, 
resolve agredir médicos cubanos 
que ajudam a salvar vidas de 
maranhenses. Deputado da 
morte!”, lamentou.
Apoio aos cubanos
O secretário de Direitos 
Humanos e Participação Popular, 
Chico Gonçalves, também 
condenou as declarações de 
Wellington do Curso, lembrando 
que “todos os médicos cubanos 
que estão atuando no combate 
a Covid-19, em nosso Estado, 
participaram do Programa Mais 
Médico ou foram intercambistas.
Expresso a minha solidariedade 
aos médicos cubanos, que 
em pleno exercício de suas 
atividades profissionais, 
vêm sofrendo assédio, 
constrangimentos e intimidações 
por parte do deputado 
Wellington do Curso”.
Avaliação positiva
O juiz Douglas de Melo 
Martins, titular da Vara de 
Interesses Difusos e Coletivos 
de São Luís, declarou ontem 
que acredita que, por conta da 
sua decisão – determinando 
a decretação de lockdown 
na Região Metropolitana da 
capital -, houve uma quebra 
da linha de expansão do novo 
coronavírus na Ilha de São Luís, 
com consequente contenção do 
número de óbitos por Covid-19 
nos últimos dias.
Prorrogação até 
domingo
O magistrado determinou que 
o bloqueio total, por 10 dias, 
começasse na semana passada, 
e na terça-feira (12) homologou 
acordo entre o Ministério 
Público, o Governo do 
Maranhão e as quatro prefeituras 
da Região Metropolitana de São 
Luís para que a medida, que 
acabaria nesta quinta-feira (14), 
seja estendida até domingo (17).
Decisão correta
“Eu tenho absoluta certeza de 
que foi tomada a decisão correta. 
E digo mais, se não tivéssemos 
adotado essa posição para 
alcançar o nível de isolamento 
social que conseguimos 
alcançar na ilha, hoje talvez nós 
estivéssemos aqui com o número 
de mais de 100 óbitos por 
dia. Não foi só a redução, nós 
evitamos o crescimento”, frisou 
o juiz Douglas de Melo Martins.
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Cenas do Brasil 
Uma cena constrangedora no gabinete do prefeito de Balneário 
Camboriú (SC), há dias, ilustra um pouco do que passa o Brasil sobre 
subnotificação e casos de Covid-19 e insistência contra o confinamento 
necessário. O prefeito Fabrício Oliveira estava reunido com equipe de 
urbanistas de Jaime Lerner e foi chamado pela secretária. Saiu da sala. 
Voltou com máscara, muito constrangido, avisou que testara positivo 
para coronavírus, e encerrou a reunião. E alertou a todos: Peço que 
entrem em quarentena.

Cloroquina x Covid
A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, visita o Hospital 
Tibério Nunes em Floriano (PI), que tem usado cloroquina, com 
sucesso, na recuperação de infectados.
Demorou
A Rádio Justiça afastou, após pressão do sindicato, um operador 
contaminado por coronavírus. Ele teve por semanas contato com 
colegas, mesmo com sintomas fortes.
Tele SUS
O Ministério da Saúde lançou o serviço Disque Saúde 136, em 
parceria com as operadoras, e o aplicativo Coronavírus-SUS para 
dúvidas sobre a pandemia.

MERCADO

Sem crise
Nem tudo é crise, acredite. O mercado de consórcios deve crescer 
até 15% em 2020, segundo dados da Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcios.
Sem crise 2
A TIM fechou o primeiro trimestre com alta de 8,3% no lucro líquido.
Bloqueio
O deputado Vinícius Farah (MDB-RJ) apresentou indicação legislativa 
ao Ministério da Fazenda para que os cartórios de protestos não atuem 
durante a pandemia. Ou seja, enquanto durar a crise do coronavírus, 
SPC e Serasa não poderão negativar ninguém.
Vaivém
Na segunda-feira, o Senado havia aprovado por 72 votos a 4 projeto 
semelhante. O PL 675/20, dos deputados Denis Bezerra (PSD-CE) e 
Vilson da Fataemeg (PBS-MG), recebeu 20 emendas e por isso volta 
para a Câmara.

Governo do Estado e Vale entregam 
ambulâncias e reforçam transporte
de pacientes com Covid-19

Novas ambulâncias reforçam  no estado do Maranhão o transporte de pacientes com Covid-19

O Governo do Estado e a Vale 
entregaram nessa quarta-feira 
(13) dez novas ambulâncias 
para fortalecer o transporte de 
pacientes entre as unidades de 
saúde. Com os novos veículos, 
os pacientes diagnosticados com 
a Covid-19 que precisarem do 
atendimento hospitalar também 
serão beneficiados.
“As ambulâncias estão equipadas 
e têm condições para funcionar 
como uma UTI móvel, o que é 
importante para o deslocamento 
dos pacientes mais graves. 
Queremos agradecer à empresa 
Vale, que tem sido uma grande 
parceira neste cenário de 
pandemia, uma vez que os 
veículos entregues farão grande 
diferença, seja aqui na capital 
como no interior do estado e 
ajudarão a salvar muitas vidas”, 
disse o secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula.
“Desde que a pandemia da 
Covid-19 iniciou, a Vale se 
mantém atenta e dialogando 
com o Governo do Maranhão e 
prefeituras do longo da Estrada 
de Ferro Carajás para identificar 
formas de apoiar na luta contra 
essa doença. As 10 ambulâncias 
UTI terão papel determinante no 
objetivo de salvar vidas em várias 
cidades do estado, sobretudo onde 
o acesso à rede hospitalar é mais 
restrito. A remoção com suporte 
de uma UTI pode determinar 
a continuidade da vida de uma 
pessoa. Essa é a nossa intenção 
com essa parceria: ajudar a salvar 
vidas!”, ressaltou o gerente 
executivo da Vale, João Falcão.

As unidades funcionam como 
UTIs móveis, úteis para fazer 
o translado de pacientes 
considerados graves entre 
unidades de saúde e, assim, 
facilitar o acesso seguro de casos 
da Covid-19 ao tratamento. Os 
veículos hospitalares beneficiarão 
os municípios de São Luís, Santa 
Inês, Santa Luzia, Raposa, Paço 
do Lumiar, Cururupu, Barra do 
Corda, Imperatriz e Açailândia.
Também presente na cerimônia de 

entrega e representando a direção 
da Santa Casa de Cururupu, 
o diretor geral do Hospital 
Dr. Carlos Macieira (HCM), 
Edilson Medeiros, destacou que 
municípios da região do litoral 
do estado também deverão ser 
beneficiados. “A região do litoral 
do Maranhão precisa desse 
suporte para que os pacientes 
sejam transportados com maior 
segurança. Com isso, daremos 
melhor assistência aos pacientes 

das cidades atendidas pela Santa 
Casa, que serão transferidos para 
o Hospital Macrorregional de 
Pinheiro”, observou.
Além dos veículos de UTI 
móvel, a Vale, também em 
parceria com a gestão estadual, 
está construindo um hospital de 
campanha com 60 leitos na cidade 
de Açailândia, todos destinados ao 
tratamento exclusivo de pessoas 
diagnosticadas com a Covid-19.

Propagação da Covid-19 no interior do 
Maranhão preocupa e precisa ser barrada, 
sugere Juscelino Filho

GIL MARANHÃO

A propagação do novo 
coronavírus pelo interior 
do Maranhão está causando 
preocupação ao deputado federal 
Juscelino Filho (DEM). Segundo 
o deputado, dados oficiais revelam 
que o Maranhão registrava, até 
terça-feira (12), 9.112 casos 
confirmados de Covid-19, 
dos quais 39% (3.543) estão 
espalhados por 163 municípios 
do interior. No dia 1º de maio, 
17% das 3.805 confirmações 
(668) eram de fora da Ilha de São 
Luís, em 90 cidades. Já dos 444 
óbitos até terça, 17% referem-
se a municípios do interior. No 
primeiro dia do mês, essa taxa era 
de 12%.
Nesta semana, preocupado com 
o processo de interiorização da 
Covid-19 no estado, o Maranhão, 
o parlamentar protocolou na 
Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, requerimento 
de informação direcionado 
ao secretário estadual de 
Saúde, Carlos Lula, pedindo 
detalhamento das ações tomadas 
pelo Governo do Maranhão no 
enfrentamento do coronavírus em 
todos os municípios.
“Tenho acompanhado as fortes 
medidas do governo estadual para 

controlar o distanciamento social 
na Ilha de São Luís. Mas preocupa 
o avanço da Covid-19 em todo 
o interior maranhense, onde os 
números de casos, internações e 
mortes aumentam rapidamente. 
Há municípios se preparando, 
comprando até respiradores, 
mas poucos têm condições para 

ter uma estrutura adequada para 
esse grave momento”, alertou o 
deputado.
INFORMAÇÕES
No documento protocolado na 
Câmara e endereçado à Secretaria 
de Saúde do Maranhão, Juscelino 
Filho faz vários questionamentos 

em relação à pandemia.
“Quero saber quais unidades da 
rede estadual de saúde no interior 
estão atendendo pacientes com 
o coronavírus? Quantos leitos 
clínicos e de UTI há nessas 
unidades? Além do hospital de 
campanha de Açailândia, que já 
está em execução, há previsão de 
implantar outro dessa natureza no 
interior? Como está o estoque de 
EPIs para profissionais de saúde, 
testes rápidos, PCR e sorologia? 
São questões essenciais nesta 
árdua luta contra a Covid-19”, 
afirmou.
UNIDADES E MEDIDAS
O deputado defendeu, ainda, que 
as principais regiões do Maranhão 
disponham de unidades de saúde 
para atender exclusivamente 
pacientes com coronavírus, a 
exemplo do que ocorre na região 
do Vale do Pindaré.
“Na semana passada, liguei para 
o secretário Carlos Lula. Após 
receber muitas demandas, pedi 
a ele que fale com o governador 
Flávio Dino para transformar o 
Hospital Macrorregional de Santa 
Inês em uma unidade exclusiva 
para atender Covid. Lá temos 
muitos leitos clínicos e entre 10 e 
12 de UTI”, revelou.  

(COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA). 

Deputado diz que 39% dos casos registrados no estado, estão em cidades de 
fora da Ilha de São Luís e que no início do mês, esta taxa era de 17%.

Juscelino Filho quer detalhamento das ações tomadas no 
enfrentamento do coronavírus em todos os municípios
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# Supermercados Mundial lança playlist “Para relaxar no fim do 
home office” no Spotify.  # Inscrições para participar do concurso da 
Cachaça Magnífica vão até o dia 17. # ONG ‘Meninas e Mulheres’ 
recebe doações de alimentos para comunidades cariocas. (21) 
969360072. # Quod, birô de crédito autorizado pelo BC, oferece a 
micro e pequenas empresas o serviço de análise de crédito ilimitado 
a R$ 0,99 por dois meses. # Ex-presidente FHC participa de ‘live’ 
hoje com rabino Michel Schlesinger. 
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Caso Moro
Fontes da Coluna apontam que três delegados são imprescindíveis 
nas oitivas da investigação do STF, se a Corte quiser se 
aprofundar: Juliana de Sá Pereira Pacheco, do Recursos Humanos, 
Daniel França, ex-coordenador de segurança de Bolsonaro,  e 
Rodrigo Carvalho, subordinado direto de Alexandre Ramagem, o 
quase-DG.
Sem paz
A paz da PF com o presidente Jair Bolsonaro está longe, talvez 
impossível de acontecer. Das hostes à cúpula, ninguém quer a 
imagem de uma suposta polícia presidencial.

Raio X
A atuação da família Kanner, que controla a gigante do varejo 
Riachuelo, entrou no radar do Palácio do Planalto. Integrantes da 
família têm adotado um discurso de oposição ao presidente e ao 
Governo. As críticas são no campo da ética e da moral. 
No provador
Quem lida com o assunto tem certeza de que a empresa, crítica como 
é, não terá dificuldade de passar pelo mesmo raio X de boas práticas 
que exige com tanto rigor.
Na pauta
As reformas tributária e administrativa voltarão à pauta do Congresso 
até o começo de junho, garantiu o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, no lançamento virtual do livro Tributação 4.0, organizado pela 
ABDF, presidida pelo advogado Gustavo Brigagão.  



CGJ altera escala de plantão de óbitos no Fórum de São Luís
A Corregedoria Geral da Justiça, 
por meio da Coordenadoria 
das Serventias Extrajudiciais, 
publicou, na última segunda-
feira, a mudança na escala de 
plantão de óbitos do Fórum 
Desembargador Sarney 
Costa (Calhau), em razão da 
antecipação de feriado estadual 
para estasexta-feira (15). A 
alteração está em conformidade 
com a Medida Provisória 313, 
do governo do Estado.
A nova escala está disponível 
no endereço eletrônico, que 
pode ser acessada no espaço de 

Serviços ao Cidadão, localizado 
no rodapé da página eletrônica 
do órgão (www.tjma.jus.br/cgj), 
no link “Plantão de Óbitos”. A 
alteração é necessária porque 
em feriados e fins de semana o 
atendimento para emissão da 
certidão de óbito, durante o dia, 
acontece somente em sistema de 
plantão, que funciona no Fórum 
de São Luís.
Quanto aos plantões noturnos, 
a Coordenadoria das Serventias 
informa que não houve 
alteração na escala para o 
mês de maio, sendo mantida 

a cartorária Idália Alves do 
Nascimento Abraão, do Cartório 
de Registro Civil de Pessoas 
Naturais da 3ª Zona. O plantão 
noturno deve ser acionado 
somente em casos de traslado, 
que é quando há necessidade de 
levar o corpo para outra cidade 
ou estado.
A Medida Provisória 313, 
publicada pelo governo do 
Estado na edição 85 de 2020 
do Diário Oficial, datado de 
dia 8 de maio, antecipa o 
feriado da Adesão do Maranhão 
à Independência do Brasil, 

regularmente comemorado 
no dia 28 de julho. O ato 
do Executivo estadual visa 
reforçar as medidas de restrição 
temporária da circulação de 
veículos automotores nas 
rodovias estaduais e nas vias 
públicas da Ilha de São Luís.
O feriado estadual de 28 de 
julho, instituído pela Lei nº. 
2.457, de 2 de outubro de 1964, 
é considerado data magna 
do Estado, oportunidade em 
que se comemora a adesão do 
Maranhão à Independência do 
Império do Brasil.

Cidade
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Tudo muito solto
Zymler quer saber por que, 
em compra tão expressiva, 
o Ministério da Saúde não 
especificou dimensões e nem o 
destino dos aventais.
Avaliação insuficiente
O TCU acha que não houve 
avaliação dos riscos de comprar 
de empresa tão pequena 
produtos que exigem quantidade, 
qualidade eprazo.

Prejuízo é nosso
O único dono de uma empresa 
do tipo “Eireli”, por lei, não 
poderá ter o seu patrimônio 
pessoal afetado pelas dívidas do 
seu negócio.
Prazo para explicar
O ministro Benjamin Zymlerdeu 
prazo de cinco dias para explicar 
a compra dos 80 milhões 
de aventaiscom dispensa de 
licitação.

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

PELA PRIMEIRA VEZ.

Prefeito Edivaldo confirma abertura da 
primeira unidade municipal de longa 
permanência para acolhimento de idosos
Termo de colaboração para abertura de unidade foi assinado nessa quarta 
(13); o espaço vai contar como dormitórios separados, salas para atividades 
coletivas e de vivência, entre outros; e contará com equipe multiprofissional

Nessa quarta-feira (13), 
foi assinado o Termo de 
Colaboração entre a Prefeitura 
de São Luís e o Instituto Pobres 
Servos da Divina Providência, 
para a abertura da primeira 
unidade municipal de longa 
permanência para o acolhimento 
de idosos na capital. O espaço 
vai garantir que idosos em 
situação de vulnerabilidade 
tenham a assistência necessária, 
recebendo cuidados de saúde, 
psicológicos, entre outros, além 
de abrigo. Com isto, o prefeito 
Edivaldo Holanda Junior amplia 
as políticas de assistência social 
implantadas em sua gestão.
“Mais que um compromisso, 
a abertura deste abrigo é um 
sonho que nos permite ampliar 
a atenção e o cuidado com 
os idosos da nossa cidade, 
sobretudo os mais vulneráveis. 
Com isso, também, ampliamos 
e fortalecemos a rede de 
assistência social de São Luís. 
Em minha gestão, realizamos 
concurso público para reforçar 
o quadro de servidores do setor. 
Este foi o segundo concurso da 
história da nossa cidade para 
a área de assistência social. 
Também estamos reformando 
os equipamentos de assistência 
social para fortalecer e ampliar 
o atendimento à população 
que necessita”, disse o prefeito 
Edivaldo Holanda Junior.
A unidade municipal de 
longa permanência para o 
acolhimento de idosos é 
destinado a pessoas com 60 anos 
ou mais, de ambos os sexos, 
com diferentes necessidades 
e graus de dependência, que 
não dispõem de condições para 
permanecer na família, ou para 
aqueles que se encontram com 
vínculos familiares fragilizados 
ou rompidos, em situações 
de negligência familiar ou 
institucional, sofrendo abusos, 
maus tratos e outras formas de 
violência, ou com a perda da 
capacidade de autocuidado.
O Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência, parceiro da 
Prefeitura, vai gerenciar o local 
junto com a Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência 
Social (Semcas). A unidade de 
acolhimento terá capacidade 
para 20 idosos e vai funcionar no 
bairro Olho d’Água, em razão 

do da pandemia da Covid-19, o 
local só vai começar a receber os 
primeiros idosos daqui cerca de 
dois meses.
UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO
O espaço segue a orientação 
das normativas de adequação 
para execução do serviço, 
como dormitórios separados, 
salas para atividades coletivas 
e de vivência, entre outros. A 
equipe multiprofissional será 
composta por assistentes sociais, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, técnicos 
de enfermagem; cuidadores 
sociais entre outros. Parte dos 
recursos destinados para a 
implantação da unidade foram 
uma doação da Vale ao Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa. Em 
plenária o Conselho deliberou 
fazer o repasse dos R$ 500 mil 
doados à Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência Social 
(Semcas) para a implantação da 
unidade.
“A assinatura deste termo de 
colaboração representa mais uma 
vez o compromisso do prefeito 
Edivaldo com a população mais 
vulnerável de São Luís. Este 
é um importante equipamento 
social que irá garantir o 

acolhimento, cuidado e atenção 
necessária a uma das parcelas 
mais vulneráveis da nossa 
população com todos os serviços 
de saúde e sociais que eles 
necessitam para ter tranquilidade 
nesta fase da sua vida”, disse 
a titular da Semcas, Andréia 
Lauande.
AVANÇOS
Com o compromisso de manter 
o atendimento da política da 
Assistência Social, a gestão do 
prefeito Edivaldo Holanda Junior 
tem conseguido contabilizar 
avanços importantes no setor. 
A rede de assistência social da 
Prefeitura de São Luís é formada 
por 20 Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), 
cinco Centros de Referência 
Especializados de Assistência 
Social (Creas) e 12 unidades 
de acolhimento, que funcionam 
24h.
Integram ainda as políticas de 
assistência social do Município 
duas unidades do Serviço 
Especializado para População 
em Situação de Rua (Centro 
Pop), duas unidades Centro-
Dia, sendo um voltado para 
adultos e o outro para crianças 
de 0 a 6 anos com deficiência. 
A Prefeitura mantém ainda o 

serviço de acolhimento Família 
Acolhedora, voltado para 
crianças e adolescentes vítimas 
de violações de direitos.
A inclusão de novos servidores 
ao quadro de funcionários da 
Semcas é outro grande avanço. 
Por meio do segundo concurso 
público da história da secretaria 
foram empossados servidores 
para as áreas de assistência 
social, psicologia e direito. Os 
profissionais estão atuando nos 
Cras, Creas, nas Unidades de 
Acolhimento Institucional, entre 
outras.
Além disso, Onze unidades 
de atendimento em assistência 
social da rede municipal 
passaram ou ainda estão 
em reforma. Já passaram 
por intervenções os Cras do 
Coroadinho e Bequimão, Centro 
de Convivência da Vila Luizão, 
Circo Escola, Creas do Sol e Mar 
e Coroadinho entre outras.
O Instituto Pobres Servos 
da Divina Providência, que 
será parceiro da Prefeitura 
no gerenciamento do local, 
já mantém parceria com a 
administração municipal para 
o serviço de acolhimento na 
modalidade Casa Lar, que 
é voltado para crianças e 
adolescentes.

Edivaldo anuncia a abertura da primeira unidade municipal de longa permanência para o acolhimento de idosos

A. BAETA

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Quem ‘alinha discurso’ é bandido”
Vice-presidente Hamilton Mourão negando indignado que generais 
tenham combinado depoimentos à PF

PODER SEM PUDOR

O desabafo de Getúlio
A poucos dias de “deixar a vida para entrar 
na História”, Getúlio Vargas desabafou com 
o seu ministro da Viação, José Américo de 
Almeida: “Impossível governar este País. 
Os homens de verdadeiro espírito público vão escasseando cada vez mais...” 
O “Velho”, como Américo é conhecido na Paraíba, seu Estado, foi direto 
ao ponto: “E o que o senhor acha dos homens de seu governo?” Getúlio 
respondeu: “A metade não é capaz de nada, e a outra metade é capaz de 
tudo...”

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

Foi avisado
Ajudicialização dos exames do 
presidente beirou o ridículo. 
Bolsonaro chegou até a advertir, 
com bom humor: “vão cair do 
cavalo”. Caíram.
Podia dormir sem 
essa
O desafeto Felipe Santa Cruz 
levou a OAB que preside a passar 
vergonha e ser humilhada com os 
três testes negativos de Bolsonaro.
Ideia fixa
Bolsonaro errou tanto quanto 
seus críticos. O presidente tem o 
dever de expor qualquer exame de 
saúde, isso é do interesse público. 
Números do fracasso
Emduas semanas, dobrouno 
Estado de São Paulo o número 
de mortes porcoronavírus.
Passando de 2.049, em 28 de 
abril, para 4.118 ontem. E o pior 
é João Doria não poder culpar 
adversários.
Falta cair a ficha
Bolsonaro já deveria ter percebido 
que amáxima de Napoleão 
I (“Jamais interrompa seu 
adversário quando ele estiver 
cometendo um erro”), que ele 
curte, talvez explique o mutismo 
da oposição no Congresso.

Mais um hospital no 
DF
A juíza que pretende assumir 
o controle do combate ao 
coronavírus no DF cobrou o 
hospital de campanha para 
400 pacientes prometido pela 
Fecomércio-DF. A entidade 
explicou que o estudo técnico do 
projeto está na fase final e será 
realizado pelo Sesc-DF e o Sesc 
Nacional.
Codinomes no 
covid-19
Nomes fictícios nos exames de 
Bolsonaro são precaução para 
reduzir o risco de vazamentos. 
Presidentes e familiares recebem 
apelidos curiosos da segurança. 
Presidente é “Águia”, primeira-
dama “Cisne” etc. 
Nova fantasia 
desfeita
O depoimento do ex-
superintendente da PF no Rio, 
ontem, frustrou a expectativa de 
que Bolsonaro fosse desmentido 
na afirmação, reiterada várias 
vezes de que seus filhos não 
foram e nem são investigados. O 
delegado Saadi confirmou isso, o 
que faz a “interferência” perder 
sentido.

TCU pode barrar compra de 
quase 1 bi em aventais
O Tribunal de Contas da União(TCU) está prestes a suspender uma compra 
do Ministério da Saúde que o ministro Benjamin Zymler considerou muito 
estranha. São 80 milhões de aventais a um custo total que chegou perto de 
R$1 bilhão. O contrato com uma pequena empresa do tipo “Eireli”, Inca 
Tecnologia e Serviços, de apenas um sócio, tem o valor R$912 milhões. 
Além disso, a compra foi realizada sem licitação. A suspeita é que a 
compra pode ser “superdimensionada e antieconômica”.

STF livra Bolsonaro da ‘acusação’ de estar doente
Certo de que Ricardo Lewandowski ordenaria a liberação dos exames para 
o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro mandou entregá-
los ao ministro do STF. Os críticos de Lewandowski sempre o vinculam 
a opositores de Bolsonaro, como Lula e o próprio PT, mas foi ele quem 
livrou o presidente da “acusação” de estar doente, ao determinar “ampla 
divulgação” dos exames, todos negativos. Ao menos é um presidente que 
não foi “julgado” no STF por roubar dinheiro público.

Crise é de gestão
O deputado JHC (PSB) se mostra preocupado com as trapalhadas do 
governo de Alagoas no combate ao Covid-19. Segundo o parlamentar, 
só 0,8% do total empenhado foi destinado à compra de “respiradores”.
Lei autoritária
A Câmara não votou, ontem, o projeto que obriga o uso de máscara em 
locais públicos, sob pena de prisão de até 15 anos. Vai valer para todo o 
país, mesmo para quem não tem dinheiro para comprar o equipamento. 
Aproveitadores à solta
Presidente do Não Aceito Corrupção, o procurador Roberto Livianu 
cobra ação contra a corrupção durante a pandemia. “Quadro é grave e 
demanda trabalho vigoroso de todo o sistema anticorrupção”, disse.
Pensando bem...
...pelo visto vai ter muitos veículos de mídia pagando honorários de 
sucumbência nos próximos anos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 038/2020-CPL/
MARANHÃOZINHO. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/
MA,mediante seu Presidente, torna público que a TOMADA DE 
PREÇO nº 035/2020/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Preço 
global, para Contratação de empresa para executar serviços 
de recuperação de estradas vicinais, conforme Anexo I do Edi-
tal, realizar-se-á no dia 04/06/2020 às 16:00 horas, na Comissão 
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Maranhão-
zinho/MA, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Maranhão-
zinho/Ma, onde poderão ser consultados gratuitamente ou ad-
quiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclusivamente através do 
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsi-
diariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 
123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espé-
cie; e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2º a 
6º feira, no horário das 09h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação/CPL. Maranhãozinho/MA, 13 de maio de 2020. Presi-
dente da comissão permanente de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 037/2020-CPL/
MARANHÃOZINHO. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/
MA,mediante seu Presidente, torna público que a TOMADA DE 
PREÇO nº 035/2020/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Preço 
global, para Contratação de empresa para executar serviços 
de recuperação de estradas vicinais, conforme Anexo I do Edi-
tal, realizar-se-á no dia 04/06/2020 às 14:00horas, na Comissão 
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Maranhão-
zinho/Ma, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Maranhão-
zinho/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente ou ad-
quiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclusivamente através do 
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsi-
diariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 
123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espé-
cie; e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2º a 
6º feira, no horário das 09h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação/CPL. Maranhãozinho/MA, 13 de maio de 2020. Presi-
dente da comissão permanente de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 036/2020-CPL/
MARANHÃOZINHO. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/
MA,mediante seu Presidente, torna público que a TOMADA DE 
PREÇO nº 035/2020/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Preço 
global, para Contratação de empresa para implantação de sis-
tema de abastecimento de água /poço tubular profundo no 
Municipio de Maranhãozinho -MA, conforme Anexo I do Edi-
tal, realizar-se-á no dia 05/06/2020 às 14:30horas, na Comissão 
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Maranhão-
zinho/Ma, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Maranhão-
zinho/Ma, onde poderão ser consultados gratuitamente ou ad-
quiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclusivamente através do 
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsi-
diariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 
123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espé-
cie; e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2º a 
6º feira, no horário das 09h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação/CPL. Maranhãozinho/MA, 13 de maio de 2020. Presi-
dente da comissão permanente de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇO Nº 035/2020-CPL/
MARANHÃOZINHO. A Prefeitura Municipal de Maranhãozinho/
MA,mediante seu Presidente, torna público que aTOMADA DE 
PREÇO nº 035/2020/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor Pre-
çoglobal, para Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obra de reforma da sede da Prefeitura Munici-
pal e ciclovia do Municipio de Maranhãozinho -MA, conforme 
Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 05/06/2020 às 09:00 ho-
ras, na Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Mu-
nicipal de Maranhãozinho/Ma, localizada na Rua Boa Vista, s/
nº, Centro - Maranhãozinho/Ma, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante 
recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), feitos exclu-
sivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal 
nº 10.520/2002, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, 
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares 
pertinentes à espécie; e seus anexos, estão à disposição dos 
interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 09h às 12h, na Co-
missão Permanente de Licitação/CPL. Maranhãozinho/MA, 13 de 
maio de 2020.Presidente da comissão permanente de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
SRP Nº 02/2020 CPR.ORGÃO REALIZADOR: Comissão 
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: Registro de Preços Objetivando Futura 
contratação de empresa especializada para pavimentação 
asfáltica em AAUQ em diversas ruas do município de Codó-
MA de acordo com descrito em edital e anexos. DATA: 
30/06/2020. HORÁRIO: 09h:00min (nove horas). EDITAL: 
O Edital e seus anexos(planilhas) estão à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: http://site.tce.ma.gov.
br/index.php/mural-de-licitacoes-2. Informações podem 
ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo 
telefone (99) 3661-2068 ou pelo email: (codo.cpl.ma@
gmail.com).Codó/MA, 11 de Maio de 2020.
Roberto Lobão Albuquerque Junior - Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural.

  O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, por motivos de ordem 
administrativa, a licitação em epígrafe, objetivando o Registro de Preços para eventual 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Georreferenciamento de 
Imóveis Rurais, de interesse do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, 
anteriormente marcada para às 14h do dia 13 de maio de 2020, fica adiada até ulterior 
deliberação.

São Luís, 12 de maio de 2020.
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO,

PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0051007/2020 – SARP
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, torna público, que 
RECEBEU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 
12/05/2020, a Outorga de Direito de Uso-ODU de Águas Subterrâneas, para o poço P-02, sob as 
coordenadas de: 3º57’17.13”S e 44º11’23.05”W com vazão autorizada de 20.00m³/hora e período de 
bombeamento de 16.0hora/dia, situado no Pov. Pau de Estopa, município de Coroatá, Estado do 
Maranhão, para fins de abastecimento público, conforme Processo nº 89034/2019/SEMA.

São Luís, 12 de maio de 2020.
ANDRÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

Coordenador de Licenciamento Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos-EMARL   

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO

AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
COMUNICAÇÃO

LUCIENE VIEIRA

Uma das maiores áreas de lazer 
da Avenida Senador Vitorino 
Freire (em São Luís), a Praça 
do Gato sofre com o abandono 
de animais que hoje dominam 
espaços do aterro, destinados à 
prática de atividades físicas. Em 
meio às árvores, vivem dezenas de 
peludos em abrigos improvisados. 
De acordo com a Organização 
Não Governamental (ONG) 
Dindas Formiguinha, o número 
de abandono de cães e gatos, na 
capital maranhense, aumentou 
50%.A Associação Maranhense de 
Defesa dos Animais (Amada) disse 
que o dado estatístico não é oficial, 
mas afirmou que houve sim o 
crescimento de pedido de resgastes 
de animais em situação de rua, 
desde o início do isolamento 
social. 
Em reportagens em nível de Brasil, 
sobre abandonos de animais 
domésticos durante a pandemia, é 
relatado que um dos motivos é o 
medo de que os bichos transmitam 
o vírus da Covid-19. Porém, 
aqui em São Luís, a assessora 
de comunicação voluntária da 
Amada, Joyce Millene Sousa, 
garantiu que ainda não foi 
registrada nenhuma justificativa 
em casos recentes de abandono 
registrados pela Associação. 
De acordo Joyce, o principal 
motivo seria a redução ou perda 
total da renda, o que teria levado 
as pessoas que tinham animais 
em casa a se desfazerem dos 
bichinhos.“A Amada tem recebido 
muitas mensagens no ‘direct’ do 
Instagram, com pedidos de resgate, 
pois aumentou consideravelmente 
a quantidade de cães e gatos 
abandonados, nas ruas da capital 
maranhense”, disse Joyce. 
O isolamento social começou no 
dia 21 de março. Presidente da 
ONG Dindas Formiguinha,Karina 
Leda garantiu que houve aumento 
de 50% na quantidade de animais 
abandonados em São Luís. Além 
disso, a procura por adoção 
diminuiu desde então. “Nessa 
época de pandemia, muitos gatos 
e cães têm sido abandonados nas 
ruas, por questões financeiras. 
Tem muita gente que perdeu o 
emprego, e não quer ter gastos 
com ração. Já as adoções, elas 
sofreram recessão de 80%. Só na 
minha casa, que é onde funciona 
a Dindas Formiguinha, tenho 27 
cães adultos, e 22 filhotes. Ou seja, 
49 ‘pets’”, informou Karina Leda.
O veterinário Renan Nascimento 
garante que não há comprovação 
de transmissão do novo 
coronavírus por parte dos animais 
domésticos. “A Covid-19 não é 
uma zoonose, ou seja, não pega 
em cães e gatos. As pessoas estão 
abandonando pelo fato de não 
esclarecimento e medo do bicho 
ser transmissor do vírus o que, na 
verdade, não existe”, informou 
Renan Nascimento. 
A advogada e integrante da 
Comissão de Defesa e Proteção 
dos Animais da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), 
seccional Maranhão, Camila 
Maia,  informou que abandonar ou 
maltratar animal é crime e pode 
gerar multa.“Conforme a lei 9.605, 
artigo 32, a pena é detençãode três 
meses a um ano, e multa. O valor 
multa é arbitrado pelo juiz”, disse 
Camila. 
A Delegacia do Meio Ambiente, 
localizada na Avenida dos 
Holandeses, no bairro do Calhau, 
em São Luís, é o órgão que cuida 
das ocorrências de abandono e 
maus-tratos de animais. 
DIFICULDADES PARA 
CUIDAR DOS BICHOS
A presidente da ONG Dindas 
Formiguinha informou que 
as contribuições diminuíram 
substancialmente. Karina contou 
que os animais resgatados das 
ruas pelas Organizações Não 
Governamentais precisam de 
ração, medicamentos, cuidados 
médicos, vacinas; e, às vezes, 
serem submetidos à castração. 
São demandas que requerem 

gastos financeiros, nem sempre 
ao alcance de recursos próprios 
dos ativistas dos direitos de cães 
e gatos. Por isso, o apelo é que a 
sociedade também se faça presente 
para garantir a sobrevivência dos 
animais que aguardam adoção. 
A protetora dos animais disse que 
tem feito mobilizações nas redes 
sociais, como o Instagram @
dindasformiguinha, o Facebook 
da ONG (/dindasformiguinha), 
e, em grupos de WhatsApp. 
Nestes espaços de interação da 
internet, é possível ver fotos 
de ações e eventos em que a 
Dindas Formiguinha participa; 
visualizar fotografias de cães e 
gatos adotados e para adoção; e, 
há também informações sobre os 
dados bancários da instituição, 
onde quem quiser ajudar, pode 
fazer transferências ou depósitos 
de qualquer valor.
CAMPANHA PARA 
ARRECADAR RAÇÃO 
De acordo com Camila Maia, 
a Comissão de Defesa e 

Proteção dos Animais daOAB 
Maranhão está com a campanha 
de arrecadação de ração para 
animais. Todo o alimento doado 
será entregue às ONG Dindas 
Formiguinha, Sítio dos Gatos, 
Pets da Adri, Ato de Amor, Sonho 
Vira Lata, Amparo Pet, Ame um 
Miau, Pets dos Weber, Lar de 
Noé, e à Associação Maranhense 
de Defesa dos Animais. Os 
pontos de arrecadação são as 
lojas Terra Zoo, localizadas no 
Centro, Cohama e Forquilha, e na 
loja de Pet Mania, no bairro do 
Renascença. 
Segundo Camila, outra forma de 
doar, sem a necessidade de sair de 
casa, é acessando o site da Terra 
Zoo (www.terrazoo.com.br) e 
digitando no carrinho de compras 
o código “doacaoracao” (tudo 
junto e sem acentos). Desta forma, 
não será cobrado o frete, e todas 
as compras serão direcionadas às 
ONGs e projetos apoiados pela 
campanha.

Devido à Covid-19

Abandono de animais 
domésticos em São Luís 
aumenta cerca de 50%, diz ONG
Um dos motivos seria a perda da renda por alguns donos de cães e gatos, que se 
viram sem condições de manter o “bichinho”

Na Praça dos Gatos, às margens da Avenida Vitorino Freire, abrigos improvisados sevem de casa para os 
animais abandonados

FOTOS: GILSON FERREIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2020 CPR.
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: 
Registro de Preços Objetivando Futura contratação de 
empresa especializada para implantação e recuperação 
de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e 
vertical no município de Codó/Ma de acordo com descrito 
em edital e anexos. DATA: 02/07/2020. HORÁRIO: 
09h:00min (nove horas). EDITAL: O Edital e seus 
anexos(planilhas) estão à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico: . Informações podem ser 
obtidas na Comissão Permanente de Licitação pelo 
telefone (99) 3661-2068 ou pelo email: (codo.cpl.ma@
gmail.com),Codó/MA, 11 de Maio de 2020.Roberto 
Lobão Albuquerque Junior - Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
03/2020 CP.
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para realizar 
serviços de pavimentação em bloquetes e drenagem 
superficial diversas ruas no município de Codó/Ma 
de acordo com descrito em edital e anexos. DATA: 
30/06/2020. HORÁRIO: 14h:30min (quatorze horas e 
trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos(planilhas) 
estão à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico: . Informações podem ser obtidas na Comissão 
Permanente de Licitação pelo telefone (99) 3661-2068 
ou pelo e-mail: (codo.cpl.ma@gmail.com).Codó/MA, 11 
de Maio de 2020.Roberto Lobão Albuquerque Junior - 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES, por meio da Gerência de Inclusão 
Sócioprodutiva (GISP) torna público que RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais-SEMA, Outorga de Direito de Uso n° 0690403/2020, para os povoados Iguaíba e 
Residencial Paraíso (Pau Deitado), no Município de Paço do Lumiar -MA, sob a coordenada 
2°28’15.36”S e 44°5’52.46”W, vazão autorizada de 18.3 m³/h, período de bombeio de 12h/dia, com 
validade até 31/03/2025, bacia hidrográfica do Sistema Hidrográfico das Ilhas Maranhenses, para fins 
de Consumo Humano, conforme dados constantes no processo 5934/2020.
 

São Luís, 11 de maio de 2020.
CLÓVIS LUÍS PAZ OLIVEIRA

Subsecretário de Estado do Desenvolvimento Social-SEDES

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

COMUNICADO

Pio XII

MP discute combate à Covid-19 
com administração municipal
O Ministério Público do 
Maranhão, representado pela titular 
da Promotoria de Pio XII, Fabiana 
Santalucia Fernandes, realizou, na 
última sexta-feira, 8, uma reunião 
por videoconferência com o 
prefeito de Pio XII, Carlos Alberto 
Gomes Batalha, com o objetivo 
de debater ações de combate à 
Covid-19.
Também participaram o presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Pio XII, Paulo Roberto Sousa 
Alves; o procurador-geral do 
Município, Augusto Carlos Costa; 
os secretários municipais de Saúde, 
Adriano do Nascimento Alves, de 
Administração, José de Conceição 
da Silva, de Educação, Josué de 
Sousa Lima, e de Finanças, Carlos 
Magno Gomes Batalha.
Participaram, ainda, as 
coordenadoras do Centro de 
Referência em Assistência Social 
(Cras), Ana Cláudia Antunes de 
Oliveira, do Centro de Referência 

Especializado em Assistência 
Social (Creas), Francisca Gomes 
Ferreira Sousa, e do Conselho 
Tutelar, Antônia Cardoso Gomes; 
o Comandante do Destacamento 
da Polícia Militar em Pio XII, 
Antônio Carlos Viana da Silva; e o 
comandante da Guarda Municipal, 
Edinei Geovane Silva Costa. 
VIDEOCONFERÊNCIA
No início da reunião, Fabiana 
Santalucia destacou as principais 
orientações repassadas pelo 
Centro de Apoio Operacional da 
Saúde (CAOp Saúde) a todas as 
Promotorias de Justiça do Estado, 
assim como a importância de tratar 
a pandemia atual com seriedade e 
compromisso com as a medidas de 
prevenção e planejamento.
O secretário municipal de Saúde 
de Pio XII confirmou a existência 
de oitos casos de Covid-19 e que 
estes permanecem em isolamento 
e recebendo acompanhamento de 

agentes comunitários de saúde. 
Segundo Adriano Alves, alguns 
casos confirmados e sob suspeita 
estão oferecendo resistência ao 
isolamento. Diante do cenário, a 
promotora de justiça orientou que, 
em caso de reincidência, deverá 
ser comunicado ao Ministério 
Público para análise e adoção de 
providências. O Município também 
notificou a inexistência de óbitos, 
bem como a disponibilização de 
boletins epidemiológicos regulares 
informando as demais estatísticas 
locais.
A promotora de justiça enfatizou a 
importância de evitar aglomerações 
em bancos e casas lotéricas, 
a necessidade de um plano de 
assistência às pessoas em situação 
de rua e a manutenção das visitas 
dos agentes comunitários aos mais 
vulneráveis, seguindo todos os 
parâmetros de segurança.
Fabiana Santalucia Fernandes 
registrou que a adoção de qualquer 

medida deve ser avaliada à luz 
da realidade local, com cautela e 
planejamento, de modo assegurar 
benefícios efetivos à população.
O secretário municipal de 
Administração informou a adoção 
de providências junto aos serviços 
funerários locais para observância 
das medidas de segurança 
sanitárias, voltadas à prevenção 
da Covid-19. A representante do 
MPMA ressaltou a necessidade de 
se manter atenção aos regramentos 
anteriormente enviados, que 
tratam sobre os serviços prestados 
pós-óbito a pessoas com infecção 
suspeita ou confirmada pelo novo 
coronavírus.
Ao fim da reunião, a promotora de 
justiça agradeceu aos participantes 
e enfatizou que o Ministério 
Público está à disposição, atuando 
por teletrabalho e com telefone 
de plantão. Informou também que 
reclamações de cidadãos podem 
ser realizadas junto à Ouvidoria.

Imperatriz receberá mais 
reforços na estrutura hospitalar 
para atender pacientes com 
Covid-19. Viabilizados pelo 
governo do Estado, estão sendo 
instalados novos leitos que 
estarão prontos, esta semana, 
no Hospital Regional Materno 
Infantil (HRMI) e no Hospital 
Macrorregional Drª Ruth Noleto. 
Com as ações, as duas unidades, 
juntas, passam a contar com 72 
leitos de Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI).
O Materno Infantil já estava 
recebendo, por meio da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
(Sinfra), obras de reforma, 
ampliação e modernização 
que estão sendo agilizadas e 
adaptadas para atender pacientes 
com Covid-19. Depois da 
pandemia, a estrutura de 40 leitos 
volta a ficar à disposição da 
maternidade.
O Hospital Macrorregional Drª 
Ruth Noleto recebe melhorias, 
desde o início da disseminação 
do coronavírus (Covid-19), 
passando de 12 para 32 leitos de 
UTI, mais 92 de enfermaria e 
um ambulatório. Com as novas 
ações, o local receberá, também, 
pacientes com sintomas leves 
que, antes, eram encaminhados 
para casa. Com essa estrutura, 
a unidade macrorregional será 
exclusiva para o tratamento de 
pessoas com coronavírus.
O secretário de Estado da 
Infraestrutura, Clayton Noleto, 
que coordena o Comitê de 

Combate ao Coronavírus na 
Região Tocantina, ressalta que há 
investimentos em outras cidades 
do interior, como Açailândia, que 
deve receber, nos próximos dias, 
o Hospital de Campanha. 
“Estamos trabalhando, sob a 
orientação do governador Flávio 
Dino e em parceria com o 
secretário de Saúde, Carlos Lula, 
de forma conjunta, para evitar que 
a saúde entre em colapso. Mas, 
lembramos que nenhuma medida 
será eficiente se as pessoas 
não entenderem a importância 
e atenderem ao pedido de 

isolamento social”, acrescentou.
OUTRAS MELHORIAS
As Upas municipais e estaduais 
receberam auxílio para melhorar 
o atendimento. Também foi 
anunciada uma parceria público/
privada para adaptar o Centro 
de Convenções para receber 
um ambulatório. A proposta 
é que o Governo do Estado 
forneça medicamentos e exames 
e a iniciativa privada esteja 
responsável pela equipe médica. 
A ação visa proporcionar mais 
uma porta de entrada e desafogar 
as Upas.

PROTOCOLO DE 
ATENDIMENTO
Outras providências serão 
adotadas, como mudanças no 
protocolo de atendimento. 
Segundo o secretário de Estado 
de Saúde, Carlos Lula, nesta 
quarta-feira (13) os pacientes com 
sintomas leves começaram a ser 
levados de ambulância da UPA 
para o Hospital Macrorregional 
Drª Ruth Noleto, onde passarão 
pelo o atendimento ambulatorial, 
farão os exames e sairão com 
retorno marcado para um melhor 
acompanhamento.

A distância
Sessão Virtual da Turma Recursal de 
Bacabal pauta 289 recursos
A Turma Recursal de Bacabal realizará a 
segunda sessão virtual no período de 20 a 27 
de maio, para julgamento de 289 recursos 
apresentados pelas partes em processos em 
tramitação nos juizados especiais.
A abertura dos trabalhos ocorrerá a partir 
das 15h do dia 20 e o encerramento, às 15h 
do dia 27. A pauta foi publicada pelo Diário 
da Justiça Eletrônico no dia 12/05/2020 e 
os processos que não puderem ser julgados 
nessa sessão, serão transferidos para a 
próxima sessão.
Os julgamentos serão realizados pelas juízas 
Gláucia Helen Maia de Almeida (2ª Vara 
Criminal de Bacabal), presidente; Larissa 
Rodrigues Tupinambá Castro (3ª Vara de 
Pedreiras), e Marcelle Adriane Farias da 
Silva (1ª Vara de Santa Luzia), membros.
“Devido ao grande sucesso da primeira 
sessão virtual realizada no mês de abril, 
de 22 a 29, quando foram julgados 124 
recursos, designamos outra sessão virtual 
para o mês de maio, com uma pauta de 
julgamento de 289 recursos”, ressalta a 
juíza Gláucia Helen, presidente da Turma 
Recursal.
Serão julgados em ambiente eletrônico, 
processos distribuídos por meio do sistema 
PJe, conforme a Resolução GP nº 30/2019 
(artigo 278-A), que admitiu a modalidade de 
sessão virtual em todos os órgãos judiciais 
do Tribunal de Justiça do Maranhão, sendo 
agora estendido às comarcas, por meio do 

sistema de webconferência.
Segundo a resolução (artigo 278-F, IV) não 
são incluídos na pauta da sessão virtualos 
processos que tiverem pedido de sustentação 
oral, por meio de petição eletrônica. As 
solicitações de sustentação oral deverão 
ser realizadas nos autos, com 24 horas de 
antecedência do horário previsto para a 
abertura dos trabalhos. Nesse caso, esses 
recursos serão incluídos na primeira sessão 
presencial.
A Turma Recursal de Bacabal julga recursos 
apresentados pelas partes em processos 
em tramitação nos juizados especiais de 
20 comarcas. Segundo informações da 
secretária judicial Daniela Mendonça Silva 
Braga, a média de julgamento é de 250 
recursos por sessão, com recursos físicos e 
virtuais.
ABRANGÊNCIA
A área de abrangência da Turma Recursal 
de Bacabal inclui as comarcas de 
Bacabal, Alto Alegre do Maranhão, Alto 
Alegre do Pindaré, Arari, Bom Jardim, 
Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago da 
Pedra, Lago Verde, Monção, Olho D’Água 
das Cunhas, Paulo Ramos, Pedreiras, 
Pindaré Mirim, Pio XII, Poção de Pedras, 
São Mateus do Maranhão, São Luís Gonzaga 
do Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia, 
Vitória do Mearim, Vitorino Freire e Zé 
Doca.

Prevenção
Uso de máscaras passa 
a ser obrigatório no 
Fórum de Santa Inês  
A Diretoria do Fórum da Comarca de Santa Inês 
adotou medidas mais rígidas para combater a 
propagação da Covid-19 durante o período de 
pandemia. A determinação, também preventiva 
à proliferação de outros tipos gripais, é da juíza 
diretora do Fórum Denise Pedrosa Torres e consta 
na Portaria-TJ nº. 1643/2020. 
De acordo com o documento, enquanto perdurar 
as medidas protetivas ao contágio da Covid-19, 
fica obrigatório o uso de máscaras descartáveis 
ou reutilizáveis para aqueles que necessitarem 
adentrar no prédio. Servidores e usuários dos 
serviços da Justiça também deverão atentar para 
a necessidade de higienização das mãos com 
álcool em gel ou água e sabão em local próprio 
disponibilizado para a assepsia na entrada do 
prédio.
As medidas mais rigorosas já estão em vigor e 
objetivam preservar a integridade física e a saúde 
de servidores, juízes, promotores, advogados, 
defensores públicos, agentes de segurança e a 
sociedade de forma geral que, mesmo durante o 
isolamento, eventualmente precisem utilizar os 
serviços urgentes prestados pelo fórum.
A edição da portaria levou em consideração 
a declaração de pandemia pela Organização 
Mundial da Saúde que visa à adoção de medidas 
para conter o avanço da doença, bem como 
normativos editados pelos Executivos estadual e 
municipal.

Imperatriz terá mais leitos para tratamento de pacientes com coronavírus

Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto, em Imperatriz

DIVULGAÇÃO

MAÇONARIA E ABOLIÇÃO
OSVALDO PEREIRA ROCHA*

Para honra e glória do Grande 
Arquiteto do Universo, Deus Pai. 
A Maçonaria é uma instituição 
admirável. E a condição de escravo 
humilha os seres humanos. “Sonho 
com um dia em que os homens 
levantar-se-ão e compreenderão, 
finalmente, que são feitos para 
viverem como irmãos”, (Martin 
Luther King). 

Historicamente, a Maçonaria 
Universal adotou como lema a 
tríade Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. E no Brasil ela esteve 
na vanguarda das lutas, tornadas 
possíveis através de discussões nos 
Templos maçônicos, em favor da 
Independência, para extinção da 
Escravidão e para que o nosso País 
se tornasse uma República.
A história pátria registra que ‘um 
tortuoso caminho foi percorrido 
desde a oposição dos jesuítas ao 
apresamento de índios nos séculos 
XVI e XVII, até a extinção total do 
trabalho escravo, embora muitas 
leis, na Colônia e no Império, 
tentassem diminuir o escravagismo, 
a primeira que realmente levou 
a resultados concretos data de 
1.850, extinguindo o transporte de 
negros africanos para o Brasil. O 
movimento abolicionista, então, 
ganhou corpo entre todos aqueles 
que não tinham interesse na 
escravidão dos negros, obrigando 
o Parlamento Imperial a sucessivas 
concessões, como a liberdade 
para os filhos nascidas de mães 
escravas (1 871) e para os negros 
sexagenários (1.884).
O recuo dos escravocratas não 
fazia senão impulsionar novas 
ideias. E os abolicionistas vão às 
ruas fazendo inflamados discursos, 
enquanto nos campos mostram o 
caminho da fuga para os escravos, 
desorganizando o trabalho nas 
fazendas. E o Exército em peso 
resolve: não somos capitães-do-
mato, para perseguir quem escolhe 
a liberdade.
Entre os cafeicultores cuja força 
econômica poderia ser grande 
entrave à abolição, surgem vozes 
defendendo o trabalho remunerado, 

condenando a escravidão. As 
discussões sacodem o Parlamento, 
mas o Gabinete do Barão de 
Cotegipe, conservador, recusa-se 
a ceder. Então, mesmo dentro do 
seu próprio partido surge um grupo 
favorável à extinção do cativeiro.
O golpe decisivo foi dado pela 
Princesa Isabel, na Regência desde 
junho de 1 887, quando Dom 
Pedro II viajara doente para a 
Europa. Isabel reprovou a política 
de Cotegipe, critica a repressão 
policial aos comícios abolicionistas 
e, por fim, força Cotegipe a 
pedir demissão. E em seguida, 
chamouJoão Alfredo, um dos líderes 
do grupo conservador rebelde, para 
a Presidência do Conselho. E o 
novo Gabinete começou a trabalhar.
Na discussão do projeto-de-lei que 
abolia a escravidão, as galerias 
do Senado foram tomadas pelo 
povo. Em 13 de maio de 1 888, 
com apenas nove votos contrários, 
foi extinta a escravidão no nosso 
País. No mesmo dia, aconteceu a 
cerimônia de assinatura da lei pela 
Princesa Isabel.
Com a cidade em festa, o Maçom 
José do Patrocínio, um dos líderes 
abolicionistas mais atuantes, tentou, 
de joelhos, beijar-lhe os pés. E o 
povo gritou Viva a Princesa Isabel, 
que foi chamada de A Redentora. 
Foi o último lance do processo de 
abolição da escravidão no Brasil. 
Referida lei tinha apenas dois 
artigos, ou seja, o primeiro aboliu 
a escravidão e o segundo revogou 
as disposições em contrário. O 
suficiente para quebrar as correntes 
e tornar inúteis os açoites, além de 
aposentar os feitores.
O dia 13 de maio é duplamente 
importante para este articulista, 
pela Abolição da Escravatura e pelo 
aniversário da minha querida irmã 
e comadre Enoe. Viva a Extinção 
da Escravidão no Brasil! Viva a 
aniversarianteEnoe Rocha Moraes, 
Viva! São Luís – MA, 03/05/2020.
Roga ao Grande Arquiteto do 
Universo para que nos ilumine e 
guarde e nos livre do COVID-19.

*Colaborador, registro DRT/MA 
nº 53. Site: www.osvaldopereira-
rocha.com.br
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Geral

140,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965

CNPJ nº 06.109.789/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 007/2020
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSI-
VOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE).
ORGÃO REALIZADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó – SAAE, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, 
Decreto Federal nº 3.555/00, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 
e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos.
SETOR SOLICITANTE:  Direção de Operações.
ENDEREÇO: Avenida 1º de maio nº 1879, Centro, Codó - Ma.
DATA: 27/05/2020
HORÁRIO: 08h:00min (oito horas).
EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado na Avenida 1º de Maio, 1879, Centro -  Codó – 
MA, no horário das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 11h30min (onze horas e trinta 
minutos) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da quantia de R$30,00 (trinta reais) por meio de documento de arrecadação municipal, 
referente ao custo de reprodução.
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso 
de licitação.

Codó - MA, 11 de maio de 2020
Carlos Alberto Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965

CNPJ nº 06.109.789/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 008/2020
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE-EPP.
ORGÃO REALIZADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó – SAAE, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, 
Decreto Federal nº 3.555/00, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 
e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.
SETOR SOLICITANTE:  Direção de Operações.
ENDEREÇO: Avenida 1º de maio nº 1879, Centro, Codó - Ma.
DATA: 27/05/2020
HORÁRIO: 10h:00min (dez horas).
EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado na Avenida 1º de Maio, 1879, Centro -  Codó – 
MA, no horário das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 11h30min (onze horas e trinta 
minutos) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da quantia de R$30,00 (trinta reais) por meio de documento de arrecadação municipal, 
referente ao custo de reprodução.
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso 
de licitação.

Codó - MA, 11 de maio de 2020
Carlos Alberto Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965

CNPJ nº 06.109.789/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 009/2020
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE-EPP.
ORGÃO REALIZADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó – SAAE, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação.
BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, 
Decreto Federal nº 3.555/00, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 
e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de forneci-
mento de tonner com o comodato de impressoras.
SETOR SOLICITANTE:  Direção Administrativa Financeira
ENDEREÇO: Avenida 1º de maio nº 1879, Centro, Codó - Ma.
DATA: 27/05/2020
HORÁRIO: 11h:30min (onze horas e trinta minutos).
EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado na Avenida 1º de Maio, 1879, Centro -  Codó – 
MA, no horário das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 11h30min (onze horas e trinta 
minutos) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento 
da quantia de R$30,00 (trinta reais) por meio de documento de arrecadação municipal, 
referente ao custo de reprodução.
Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso 
de licitação.

Codó - MA, 11 de maio de 2020
Carlos Alberto Gomes dos Santos 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CODÓ
Autarquia Municipal Criado pela Lei nº 269 de 25 de março de 1.965

CNPJ nº 06.109.789/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ORGÃO REALIZADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó – SAAE, através da 
sua Comissão Permanente de Licitação. 
 BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações. 
TIPO DE EXECUÇÃO: Indireta. 
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: Reforma e modernização das áreas dos sistemas completos de abastecimento 
de água na zona rural do município de Codó – MA, nos seguintes povoados: Montevidéu 
01, Montevidéu 02, Bacabinha 01, Bacabinha 02, Sabiazal, Barra do saco, Saco, Santa 
Barbara, Bacabal do Berilo, Lagoa do Leme, Beraliz, Cantinho dos Rodrigues, Km 17 01, 
Santa Rita do Alegre e Pé de Serra.
SETOR SOLICITANTE: Direção de Operações. 
ENDEREÇO: Avenida 1º de maio nº 1879, Centro, Codó - Ma.
DATA: 29/05/2020 
HORÁRIO: 09h:00min
EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado na Avenida 1º de Maio, 1879, Centro -  Codó – 
MA, no horário das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 11h30min (onze horas e trinta 
minutos) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da 
quantia de R$50,00 (cinquenta reais) por meio de documento de arrecadação municipal, 
referente ao custo de reprodução.

Codó - MA, 11 de maio de 2020
Carlos Albertos Gomes dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura de São Luís vem 
executando a fiscalização das 
medidas de isolamento social por 
toda a cidade, seguindo o plano 
de enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
conforme recomendações dos 
órgãos de saúde e dos decretos 
que regulamentam o lockdown. 
Nessa quarta-feira (13), equipes 
da Blitz Urbana, que segue 
orientação do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior, realizaram 
fiscalização no comércio formal e 
informal na área Itaqui-Bacanga, 
com objetivo de diminuir o fluxo 
de pessoas nas ruas, no trânsito 
e acirrar as ações de controle 
e fechamento das atividades 
comerciais de caráter não 
essenciais.
“As equipes da Blitz Urbana 
estão em campo diariamente 
fazendo um trabalho ostensivo 
de fiscalização que é de suma 
importância ao combate à 
propagação da curva de contágio 
do coronavírus, já que estamos 
fazendo cumprir os decretos 
com regras de funcionamento 
de serviços apenas essenciais e 
também orientando a forma de 
como proceder o distanciamento 
social em feiras e mercados e 
nos comércios autorizados a 
funcionar nesse período. Seguindo 
orientação do prefeito Edivaldo já 
atingimos as principais avenidas 
da cidade e dezenas de bairros 
tradicionalmente comerciais, 
conseguindo boa aceitação 
das medidas e o trabalho de 
conscientização tem sido o foco 
principal. Acreditamos que 
apenas com a ajuda de todos 
e consciência do bem coletivo 
poderemos ultrapassar esse 
momento de forma mais célere 

possível”, comentou o secretário 
da Semurh, Mádison Leonardo 
Andrade.
Desde o início da manhã, 
equipes da Blitz Urbana, órgão 
da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação (Semurh), 
se concentraram na Praça da 
Ressurreição, no bairro do Anjo 
da Guarda, para percorrer a 
região, que integra dezenas de 
bairros, como Vila Embratel, 
Vila Bacanga, Vila Mauro Fecury 
I e II, Sá Viana, entre outros, e 
também ao longo da Avenida 
dos Portugueses, que serve de 
acesso ao centro da capital. Foram 
mobilizados 12 viaturas e 48 
agentes da Blitz Urbana nesta 
ação.
A operação contou com a 

participação da Guarda Municipal, 
que é ligada à Secretaria 
Municipal de Segurança com 
Cidadania (Semusc). O secretário 
Héryco Coqueiro ressaltou que a 
corporação tem sido incansável 
em ações de apoio às demais 
secretarias da Prefeitura e que 
a gestão do prefeito Edivaldo 
tem feito todos os esforços para 
preservar a saúde da população 
de São Luís. “Nesse momento de 
pandemia, a Guarda Municipal 
de São Luís está com todo o 
efetivo nas ruas, em carros 
e motocicletas, para garantir 
o cumprimento das medidas 
de prevenção contra o novo 
coronavírus, com orientações 
sobre distanciamento e isolamento 
social”, destacouHéryco 

Coqueiro.
Vale lembrar que estas 
ações de fiscalização foram 
intensificadas no último dia 
5, com o acirramento das 
medidas de isolamento social 
(lockdown). A operação 
mobilizou uma força-tarefa 
envolvendo equipes da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento (Semapa), que 
vistoriou feiras e mercados de 
bairros da cidade; além disso, a 
Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes (SMTT) montou 
barreiras em pontos estratégicos 
para coibir a circulação de 
motoristas que tenham saído de 
casa por um motivo não essencial.

Comércios da área Itaqui-Bacanga são 
fiscalizados para garantir cumprimento 
de medidas do lockdown
Ações têm sido intensificadas desde o fim de semana, nas principais avenidas da cidade e em dezenas de 
bairros comerciais; o objetivo é fazer com que apenas comércios considerados essenciais estejam abertos, 
bem como orientar sobre as regras para circulação de pessoas e veículos

Paciente internado no Carlos Macieira 
ganha festa surpresa de aniversário
Internado no Hospital Dr. 
Carlos Macieira (HCM), de 
São Luís, Eleoberto Ribeiro foi 
surpreendido com uma festa 
surpresa de aniversário na última 
terça-feira (12). A celebração, 
preparada pela equipe da 
unidade de saúde, emocionou o 
aniversariante que comemorou 
a chegada dos 48 anos e está em 
tratamento contra a Covid-19. 
“A pandemia alterou muito a 
dinâmica das relações sociais 
dentro do hospital. O isolamento 
dos pacientes integra o 
tratamento e afeta a estabilidade 
emocional e psíquica por conta 
do distanciamento da família. 
Este é o segundo aniversário que 
organizamos dentro do hospital 
como forma de garantir mais 
acolhimento e humanização”, 
disse Roberta Alencar, psicóloga 
do HCM.
Para a festa, de iniciativa do 
Instituto Acqua e da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), o 
hall do terceiro andar do hospital 
foi enfeitado com balões. 
Médicos residentes, enfermeiros, 

técnicos e equipe assistencial 
participaram do momento que 
ofereceu conforto e carinho, tanto 
para o paciente quanto para os 
profissionais que estão lidando 
com uma rotina excepcional, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus.

Com um tablet, a psicóloga entrou 
em contato com os familiares do 
paciente para uma transmissão 
ao vivo da festa. Eleoberto é 
pai de dois filhos e sentiu-se 
emocionado. “Estou há três meses 
internado. Já fiz duas cirurgias 
e estou em fase de recuperação 

também pela Covid-19. Ninguém 
gostaria de passar o aniversário no 
hospital, mas ser acolhido assim 
dá um conforto no coração. Estou 
confiante em Deus e nos médicos, 
que tudo vai dar certo”, garantiu 
Eleoberto.

Fiscais da Blitz Urbana percorreram diversos bairros da Área Itaqui-Bacanga, para fazer valer as regras do 
lockdown

Emocionado, Eleoberto celebrou seus 48 anos nas dependências do Hospital Dr. Carlos Macieira

DIVULGAÇÃO

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

JOÃO 16:33

AIDÊ ROCHA

Foram presos nessa quarta-
feira (13), pela Polícia Militar, 
o tenente-coronel Antônio 
José Ferreira, conhecido como 
“Coronel Ferreira”; e o cabo 
Anderson Moureth Azevedo, 
apontado como braço direito 
de “Ferreira”, que é suspeito 
de comandar uma organização 
criminosa, especializada na 
prática de extermínios. A atuação 
do grupo se davaem cidades da 
Baixada Maranhense, como Viana, 
Matinhae Penalva. 
As investigações contra o grupo 
iniciaram há dois anos, sob 
comando da delegada Nilmar da 
Gama Rocha; que, em outubro do 
ano passado, durante a operação 
“Cifra Negra”, conseguiu prender 
quinze integrantes da suposta 
milícia, entre eles cinco policiais 
militares e guardas municipais. 
Também foram cumpridos mais 
de trinta mandados de busca e 
apreensão. Na ocasião, as prisões 
ocorreram nos municípios de São 
Luís, Matinha, Penalva, Viana e 
no estado do Mato Grosso. 
Em razão de um acidente, a 
delegada Nilmar se afastou e as 

investigações sobre a organização 
criminosa ficaram a cargo da 
Superintendência Estadual de 
Combate à Corrupção (Seccor), 
que chegaram até osuposto líder 
do esquema criminoso, o“Coronel 
Ferreira”. Ele foi preso em São 
Luís e o cabo Moureth, em Viana. 
Conforme as investigações, a 
organização criminosa seria 

responsável, também, por 
assaltos, tráfico de drogas, porte 
ilegal de arma de fogo, além de 
vários homicídios; incluindo, a 
queima de arquivos de guardas 
municipais, na região da Baixada 
Maranhense. 
Ainda segundo as investigações, 
pelo grupo ter relações com o 
poder público, havia uma maior 

facilidade em burlar a apuração 
dos crimes. Os integrantes agiriam 
de forma violenta e intimidadora 
na localidade. Vale destacar que o 
“Coronel Ferreira” foi comandante 
do destacamento de Viana até 
o ano de 2015, período em que 
a organização, supostamente 
comandada por ele, teve ainda 
mais força. 
De acordo com o secretário de 
Estado da Segurança, Jefferson 
Portella, alguns dos integrantes 
desse grupo já haviam sido presos 
pela própria delegada Nilmar 
da Gama, há 25 anos. “Foi uma 
ampla investigação e os fatos são 
graves. A quadrilha é de altíssima 
periculosidade e eles chegaram a 
planejar contra a vida de nossos 
comandantes militares”, disse o 
secretário.  
Portela revelou, ainda, que o 
líder do grupo, quando ainda 
era capitão da PM, foi preso em 
Chapadinha, por envolvimento em 
roubo de carga de cigarros. 
Os dois militares presos ontem 
foram encaminhados ao presídio 
do Comando Geral da Polícia 
Militar, no bairro do Calhau, onde 
ficarão à disposição da Justiça. 

Tenente-coronel e cabo da PM são 
presos suspeitos de comandar grupo 
de extermínio
A atuação do grupo criminoso, supostamente comandado pelo “Coronel Ferreira”, 
acontecia na Baixada Maranhense

O cabo Anderson Moureth e o “Coronel Ferreira” são apontados 
como comandantes de um grupo de extermínio na Baixada 
Maranhense

A Polícia Civil, por intermédio 
da Superintendência de Polícia 
Civil da Capital (SPCC), cumpriu, 
na manhã de ontem (13), quatro 
mandados de prisões preventivas 
contra suspeitos pelo assassinato 
do jovem Lucas Pereira. O crime 
ocorreu em janeiro deste ano, na 
cidade de São José de Ribamar. 
Lucas foi morto com requintes de 
crueldade, segundo a polícia, após 
ter sua casa, localizada na Vila 
Mestre Antônio, invadida pelos 
autores, que chegaram ao imóvel 
armados e encapuzados. 
Ainda de acordo com a 
polícia, após quatro meses 
de investigações foi possível 
identificar os autores, e solicitar 
os pedidos de prisão à Justiça. Os 
mandados foram expedidos pela 
Central de Inquéritos e Custódia 
de São Luís. 
Os quatro homens presos ontem 
não tiveram duas identidades 
divulgadas. Todos eles foram 

encaminhados à delegacia, onde 
foram realizados os procedimentos 
de praxe e, sem seguida, 

encaminhados ao Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas. (AIDÊ 
ROCHA)

Quatro são presos acusados pela 
morte de jovem em São José de Ribamar

Momento em que um dos suspeitos é colocado na viatura, para ser 
levado à delegacia

Na terça-feira (12), a Polícia Civil, 
por meio do Departamento de 
Narcóticos, prendeu um homem 
pelo crime de tráfico de drogas 
em Timon. Segundo a polícia, ele 
mantinha um ponto de vendas 
de entorpecentes em um barraco 
localizado na Comunidade 
Babilônia. 
Durante a ação policial, forma 
encontrados com o preso 127 
pedras de crack, um revólver 
municiado, um artefato de ar 
comprimido semelhante a arma de 
fogo, além de dinheiro em espécie 
e material plástico,que seria 
utilizado para embalar a droga 
apreendida. 

De acordo com informações da 
polícia, o local onde ocorreu a 
prisão já estava sendo observado 
pela equipe da Denarc, após o 
recebimento de algumas denúncias 
anônimas.  
O homem preso, que não teve 
o nome divulgado, responde a 
processos, em Teresina, pelos 
crimes de tráfico de Drogas, 
porte ilegal de arma de fogo e 
violência doméstica. Ele estava em 
liberdade condicional, conforme 
a polícia. 
Após capturado, o suspeito foi 
levado à Central de Flagrantes de 
Timon, onde foram realizadasas 
medidas legais cabíveis. (AR)

Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Timon

Homem é preso 
após roubo de 
carro no Parque 
Vitória

A Polícia Militar prendeu, na 
terça-feira (12), um homem, 
no bairro do Cohatrac, após o 
roubo de um carro no bairro do 
Parque Vitória. O suspeito foi 
identificado apenas como “Buiu”. 
Segundo os policiais, o suspeito 
teria tomado de assalto um 
veículo modelo Citroen, cor 
prata, sendo logo em seguida 
localizado pela polícia. Durante 
a perseguição, o homem ainda 
disparou quatro tiros contra 
a viatura, mas não conseguiu 
acertar os disparos. 
Com ele, foi apreendido um 
revólver calibre 38. “Buiu”, 
ainda de acordo com a polícia, 
possui várias passagens pelo 
sistema penitenciário e seria de 
alta periculosidade. 
O suspeito foi levado ao Plantão 
Central do Cohatrac, onde foi 
autuado em flagrante. (AR)

Drogas, dinheiro e armas apreendidos com o suspeito preso na 
cidade de Timon

PF prende ex-secretário de Arruda por 
fraude na venda de respiradores ao 
governo do Pará
A Polícia Federal prendeu, no final 
da tarde dessa quarta-feira (13), em 
Brasília, o empresário André Felipe 
Oliveira, acusado de envolvimento 
em esquema para venda de 
respiradores hospitalares ao governo 
de Helder Barbalho. A ordem de 
prisão temporária foi expedida 
pelo juiz federal Rubens Rollo de 
D’Oliveira, da 3ª Vara Federal do 
Pará. 
A PF também cumpriu mandado 
de busca e apreensão na residência 
de André Felipe. Segundo a defesa, 
o empresário “já havia prestado 
esclarecimentos” à Justiça paraense, 
que chegou a apreender seu celular. 
Natural do Rio de Janeiro, André 
Felipe é conhecido no Distrito 
Federal. Ele foi secretário de 
Esportes de José Roberto Arruda, 
indicado por Rodrigo Maia. 

Integrava na ocasião um grupo 
formado por Arruda, Maia e Fábio 
Simão.
É considerado também o idealizador 
das Vilas Olímpicas do Rio. Na 
campanha de 2018, foi eleito 2º 
suplente na chapa do senador Izalci 
Lucas (PSDB) com Luís Belmonte, 
1º suplente.
No caso da venda dos respiradores 
ao Pará, André Felipe atuou como 
representante comercial da SKN 
do Brasil Importação e Exportação, 
responsável pela venda. Ontem, a 
Justiça determinou o bloqueio de R$ 
25,2 milhões em bens da empresa. 
Conforme investigação em curso, os 
respiradores comprados da China, 
para uso em UTIs de pacientes com 
Covid-19, apresentaram defeitos de 
funcionamento e até falta de peças. 
(O Antagonista)

Deputado diz que governo federal 
cometeu crimes de responsabilidade e 
interferência na PF agrava situação

O deputado federal Márcio Jerry afirmou, nessa quarta-feira (13), 
que o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) se tornou uma 
“necessidade e uma questão de saúde pública” para o país. Em entrevista 
à Rádio Timbira, no Maranhão, o parlamentar disse que “o presidente 
já cometeu vários crimes de responsabilidade capazes de justificar seu 
afastamento e que as acusações de interferência da Polícia Federal 
agravaram ainda mais a situação do mandatário”.
“Rigorosamente, Bolsonaro já deveria estar sofrendo o processo de 
impeachment. O presidente ultrapassou os limites constitucionais de 
sua função, inclusive tentando instrumentalizar a Polícia Federal para 
proteger maus feitos de seus filhos e amigos. Tentou tratar a Polícia 
Federal como milícia. Ele cometeu crimes de responsabilidade e mais 
cedo ou mais tarde, terá de responder a isso”, disse, referindo-se às 
denúncias contidas no vídeo exibido ontem na sede da PF, que, segundo 
ele, “comprovariam as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro de 
tentativas de interferência na corporação.”
Apesar de entender que já há razões suficientes para que os mais de 20 
pedidos apresentados na Câmara dos Deputados sejam apreciados, o 
deputado aposta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
está aguardando uma melhor oportunidade política para dar andamento 
ao processo.
“Não adianta querer abrir de qualquer jeito, também, o processo de 
impeachment. Isso requer composição de maioria, correlação de forças. 
Nós estamos sem manifestação de ruas e sem atuação presencial na 
Câmara e no Senado, e isso dificulta”, disse.
CORONAVÍRUS – Jerry também analisou que o momento é de 
concentrar forças para a preservação de vidas. Na terça-feira (12), o 
Brasil registrou 881 novas mortes em razão da Covid-19 nas últimas 24 
horas, número recorde desde o primeiro caso. Até o momento, o país já 
soma 12.400 óbitos e 177.589 casos de coronavírus.
CENTRÃO – Sobre a tentativa de garantir respaldo político a partir da 
concessão de cargos para o Centrão a fim de resguardar seu governo, 
Jerry foi categórico: “Essa relação será de curtíssimo prazo. O Governo 
Bolsonaro é um governo em decomposição”, avaliou.

Márcio Jerry diz que Bolsonaro já cometeu vários crimes de 
responsabilidade

Brasil bate recorde de novos 
casos; mortes superam 13 mil

O Brasil registrou 11.385 novos 
casos do novo coronavírus (Sars-
CoV-2) nas últimas 24 horas, 
elevando o número total para 
188.974, informou o Ministério 
da Saúde nesta quarta-feira (13). 
Essa é a maior quantidade de 
contágios diários contabilizada 
desde o início da pandemia. 
Segundo o balanço, o país teve 
mais 749 óbitos de ontem para 
hoje. Com isso, o número total 
de vítimas subiu para 13.149, 
com taxa de letalidade de 7%. 
O número de falecimentos, 
no entanto, não significa 
necessariamente que as pessoas 
perderam a vida no último 
dia, já que, desde que o Brasil 
foi atingido pela pandemia, o 
governo tem somado aos dados 
diários os óbitos ocorridos dias 
atrás, mas que foram confirmados 
nas últimas 24 horas.   
O recorde de óbitos no Brasil foi 
registrado ontem (12), quando 

foram contabilizadas 881 vítimas 
em apenas um dia.   
No total, 2.050 mortes ainda 
continuam sendo investigadas, 
enquanto 97.402 pacientes estão 
em acompanhamento médico 
e 78.424 foram curados da 
Covid-19. São Paulo se mantém 
como o estado epicentro da 
doença, com 51.097 pessoas 
infectadas. Hoje, o Ceará 
ultrapassou o Rio de Janeiro, 
com 19.156 casos no total, e 
aparece no segundo lugar da 
lista. No Rio, são 18.728, ao 
todo.   
Apesar do número alarmante, 
o governo não informou mais 
detalhes sobre as medidas para 
combater a doença, porque a 
entrevista coletiva do Ministério 
da Saúde, realizada diariamente, 
foi cancelada. Até o momento, 
o número de vítimas cresce 
mais no Brasil do que em toda a 
Europa. (ANSA)
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Douglas Martins explica decisão da
prorrogação do lockdown

Nesta quarta-feira (13), em entrevista ao titular do Blog, no programa Ponto Final, da
Rádio Mirante AM, o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, explicou a sua decisão de prorrogar, nesse primeiro momento, o lockdown em
três dias, indo até o próximo domingo (17).

O magistrado deixou bem claro que partiu exclusivamente dele a decisão de prorrogar o
lockdown, já que nenhuma das partes que estiveram participando da reunião demonstrou
tal interesse.

“Eu fiz uma audiência ontem, de conciliação. Nessa audiência, o representante do estado,
os representantes dos municípios fizeram uma análise positiva do lockdown, mas
nenhuma das partes envolvidas manifestou interesse em que o lockdown fosse
prorrogado. Eu propus diante das informações que chegaram, e de certa forma até insistir,
que tivéssemos mais três dias de lockdown. Insisti com as partes e no final conseguimos
chegar a bom termo para essa prorrogação por mais três dias de lockdown na ilha de São
Luís”, afirmou.

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/05/13/douglas-martins-explica-decisao-da-prorrogacao-do-lockdown/
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No entanto, o magistrado também deixou claro que dificilmente teremos uma prorrogação
da prorrogação, já que as partes não demonstraram interesse nem no prolongamento
inicial. A afirmação foi feita pelo fato do juiz Douglas Martins ter deixado claro que uma
nova prorrogação teria que partir de um pedido do Ministério Público e/ou Executivo,
municipais e/ou estadual.

“Do que nós vimos na audiência, já poderíamos dizer que provavelmente não teremos
nenhum tipo de proposta de prorrogação além da segunda-feira, porque ninguém propôs
a prorrogação na audiência, partiu de uma iniciativa minha. O que parece, do que vimos
na audiência é que todas as partes estão se encaminhando no sentido de daqui por
diante, essas decisões de mais restrições ou menos restrições, a partir de segunda-feira
fique ao encargo exclusivo dos órgãos do executivo estadual e municipais. Cada um
decidindo de acordo com a sua realidade e de acordo com a situação concreta de seu.
município”, destacou.

O magistrado afirmou que tem consciência que sua decisão ajudou a salvar vidas de
muitos maranhenses e está com a cabeça tranquila por ter determinado a decretação do
lockdown. Clique aqui para ouvir a entrevista na íntegra.

Todo Estado – Nesta quarta-feira (13), o PSTU confirmou que ajuizou uma ação na Vara
de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, querendo a ampliação do lockdown para
todo o Maranhão e pedindo a estatização de todos os leitos privados para serem
controlados pelo SUS para atendimento aos portadores de COVID-19.

https://imirante.com/miranteam/noticias/2020/05/13/doulgas-de-melo-explica-prorrogacao-do-lockdown.shtml


0Imperatriz: Exército higieniza unidades
prisionais
POSTED ON 13/05/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

A pedido do Ministério Público, homens do 50º Batalhão de Infantaria de
Selva fizeram a limpeza de todos os presídios e cadeias do município e de

outras idades da região
 

A pedido do Ministério Público do Maranhão, o Exército Brasileiro fez a higienização da
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), como forma de
prevenção à Covid-19.

A ação é resultado de um pedido da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz,
que solicitou ao Batalhão de Infantaria e Selva a higienização de todas as unidades
prisionais da comarca.

O trabalho começou na última segunda-feira, 11.

As demais unidades prisionais da região serão higienizadas, de acordo com a
disponibilidade de equipes e material de higiene. A UPR de Davinópolis deve ser
higienizada próxima semana e a de Imperatriz no dia 25 de maio.

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2020/05/13/imperatriz-exercito-higieniza-unidades-prisionais/#respond
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“A higienização dos presídios começou nesta segunda na Apac, com o apoio do
Exército Brasileiro. Temos recebido doações de empresários locais de material de
limpeza, a exemplo de água sanitária e álcool em gel. Por isso agradecemos o apoio,
tantos dos empresários quanto do 50 BIS”, destacou o promotor de justiça Domingos
Eduardo da Silva.
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PGJ abre inquérito criminal
contra Edivaldo Holanda
Júnior
13/05/2020 17h58 - Atualizado em 14/05/2020 08h00

A Procuradoria Geral de Justiça abriu inquérito criminal para apurar crime de responsabilidade na
gestão do prefeito de São Luis, Edivaldo Holanda Júnior (PDT).

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) está sob a responsabilidade da Assessoria Especial de
Investigação da PGJ.

O Blog do Neto Ferreira apurou que em janeiro de 2020 foi aberta uma notícia de fato para iniciar as
investigações. No entanto, após o surgimento de fatos concretos, foi convertida em PIC.

Constam no bojo do inquérito irregularidades no fornecimento de mercadorias à Prefeitura de São
Luís. Em razão disso, a PGJ pediu os relatórios do fluxo de entrada e os documentos das licitações

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/pgj-abre-inquerito-criminal-contra-edivaldo-holanda-junior/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
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Os contratos foram celebrados pela pasta comandada por Fátima Ribeiro, entre os anos de 2018 e
2019.

No Sistema Integrado do Ministério Público não há detalhes do processo.
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Licitação de R$ 2,4 milhões
da Prefeitura de Bacuri é
suspensa após denúncia do
Blog
13/05/2020 08h16 - Atualizado em 13/05/2020 08h24

Após o Blog do Neto Ferreira denunciar a
contratação de uma papelaria que funciona
como gráfica por R$ 2,4 milhões na Prefeitura
de Bacuri (reveja), o Ministério Público do
Maranhão, expediu em 8 de maio, uma
Recomendação e o Executivo determinou, no
dia 11, a suspensão do pregão presencial nº
01/2020, que tinha o objetivo de contratar
empresa de serviços gráficos para atender as
demandas das secretarias do referido Município.

Assinada pelo promotor de justiça Igor Adriano
Trinta Marques, da Comarca de Bacuri, a
Recomendação apontou supostas violações aos
princípios da publicidade, transparência,
moralidade e razoabilidade, na referida licitação,
cujo valor global era de R$ 2.459.242,05.

De acordo com o MPMA, foram encontradas
falhas na publicidade e transparência do
procedimento licitatório e ofensa à moralidade e
à legalidade na contratação de envolvidos em
fraudes e denúncias e irrazoabilidade de gastos
milionários neste período de pandemia.

O Ministério Público apontou como uma das
irregularidades a ausência de registros sobre o referido pregão presencial no portal da prefeitura,
bem como do sistema Sacop do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
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