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Casos de Covid-19 avançam
no interior do Maranhão

Número de infectados no interior se aproxima do registrado na Ilha; segundo boletim da SES, o total
de contaminados nesta quarta-feira era de 5.707 na Grande São Luís contra 4.094 do interior. CIDADES 5 
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GERAL 7PÁGINA 10

Paulo Soares

Fim de rodízio

Barreira montada na Avenida Daniel de La Touche, no Ipase, fiscalizou veículos e motoristas neste último dia do rodízio de veículos, nesta quinta-feira, 14, quando só podiam circular e eram 
liberados carros e motos de placas  com final par e pessoas em serviço essencial e autorizadas. O lockdown completou 10 dias de funcionamento e será encerrado no domingo, dia 17. CIDADES 5
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Reunidos, Maia e Bolsonaro falam
em “encontrar pontos que os unem”
Presidente da República chamou o comandante da Câmara dos Deputados para um café para tratar sobre a crise
causada pela Covid-19; antes disso, Bolsonaro fez críticas a Rodrigo Maia durante encontro com empresários

BRASÍLIA

E
m encontro no Palácio
do Planalto ontem, o
presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),

disse ao presidente Jair Bolso-
naro, que eles precisam "encon-
trar pontos que os unem".

Essa foi a primeira vez que os
dois se encontraram pessoal-
mente após um longo período de
confronto entre eles, com trocas
públicas de farpas e com a parti-
cipação reincidente de Bolsonaro
em manifestações antidemocrá-
ticas e que contra Maia.

"O presidente da República
desceu e me convidou para con-
versar e tomar um café. Aceitei,
claro. Conversamos sobre o mo-
mento como cada um vem enca-
rando essa crise. O que eu disse
a ele é que deveríamos encontrar
os pontos que nos unem. Claro
que todos têm o mesmo objetivo
que é que o Brasil consiga en-
frentar a crise, mas também olhar
o pós pandemia", afirmou Maia
em coletiva de imprensa logo
após o encontro que durou
menos de uma hora.

O encontro foi articulado pelos
ministros Luiz Eduardo Ramos
(Secretaria de Governo) e Braga
Netto (Casa Civil), a pedido de
Bolsonaro, com o intuito de pro-
mover uma reaproximação entre
os poderes, segundo fontes.

Maia deixou a sessão da Câ-
mara realizada nesta tarde, e se-
guiu para o segundo andar do Pa-
lácio do Planalto para visitar o

Centro de Operações da Casa, co-
mandado por Braga Netto. Na se-
quência, foi para o terceiro andar,
onde fica o gabinete do presi-
dente da República.

"Deveríamos fazer esse debate
em conjunto olhando o que temos
de convergência", disse Maia
sobre a conversa com Bolsonaro.

Maia afirmou ainda que de-
morou algumas semanas para
responder o convite para o en-
contro com Bolsonaro, mas disse
que sua obrigação, como presi-
dente da Câmara, era manter o
diálogo. "Foi esse o objetivo, mos-
trar que queremos soluções para
os problemas dos brasileiros",

disse. "Conflitos, brigas geram in-
segurança e perda da confiança
da sociedade", afirmou.

Maia disse que falou para Bol-
sonaro sobre a pressão que há na
Câmara para o adiamento do ca-
lendário do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e disse
que o presidente se mostrou
"sensível" ao tema. O ministro
da Educação, Abraham Wein-

traub, é contra a mudança na
data do exame.

Maia falou ainda sobre a re-
formas. "Reforma administrativa
com relação dívida/PIB acima de
75% é outra reforma", disse. "Se
o Brasil crescer 1% a 2% após
crise, custo da dívida será muito
ruim", afirmou.

Relação
Maia respondeu não ter tratado
com o presidente Jair Bolsonaro,
no encontro desta quinta-feira,
sobre a aproximação do governo
com os partidos do Centrão. "Não
tratei dos partidos. Tratei da rela-
ção da Presidência da Câmara
com o presidente da República.
Nós queremos gerar convergên-
cia", disse.

Maia não quis comentar sobre
as críticas de Bolsonaro a ele.
"Vamos construir caminhos para
sair da crise. Não vou respon-
der", disse.

Críticas
Antes de reunir com Rodrigo
Maia, o presidente Jair Bolsonaro
fez críticas ao presidente da Câ-
mara dos Deputados.

Na reunião virtual com em-
presários, Bolsonaro criticou,
sem citar o nome de Rodrigo
Maia, a posição do presidente da
Câmara, favorável ao isolamento
social, conforme recomendam
especialistas e a Organização
Mundial da Saúde (OMS).

"Parece que quer afundar a eco-
nomia, para ferrar o governo, para
talvez tirar um proveito político lá
na frente", disse Bolsonaro. �

Rodrigo Maia foi chamado pelo presidente Bolsonaro para um café, que acabou sendo uma reunião rápida

Divulgação

SAIBA MAIS

Em vídeo divulgado pela comunicação da
Secretaria de Governo, Bolsonaro, sem
máscara, encontra Maia, que faz uso da
máscara, no corredor do terceiro andar do
Palácio do Planalto. O deputado tenta
cumprimentar o chefe do Executivo com o

cotovelo, mas é puxado para um abraço.
Ramos e Braga Netto, ambos sem máscaras,
aparecem na imagem. O senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ) também
chega, sem máscara, e cumprimenta Maia
com o cotovelo.

Cumprimentos

CARLA LIMA
Editora de Política

O governador Flávio Dino
(PCdoB) sancionou na quinta-
feira, 14, a lei que prevê descon-
tos de 10% a 30% nos valores das
mensalidades de escolas de en-
sino fundamental e médio além
de faculdades e cursinhos. Com
isto, os estabelecimentos de en-
sino serão obrigados a conceder
os descontos. Procon irá fiscalizar
o cumprimento da lei.

Pelo que versa a lei, as institui-
ções com até 200 alunos matricu-
lados, o desconto será de, no mí-
nimo, 10%. Para aquelas que
possuem entre 200 e 400 estu-
dantes, será de 20% e acima de
400 alunos, o desconto deve ser
de 30%. Para as pós-graduações,
o desconto válido será de 30%, in-
dependentemente da quantidade
de alunos matriculados.

Ainda pela o que prevê a lei
aprovada na Assembleia Legisla-
tiva, o desconto será cancelado
automaticamente com o fim do
Plano de Contingência do novo
coronavírus pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) e a liberação
das aulas presenciais. O Procon-
MA será responsável por fazer a
fiscalização no estado, e em caso
de descumprimento, as institui-
ções podem ser multadas nos ter-
mos do Código de Defesa do
Consumidor.

A Lei também determina que
caso o consumidor tenha adqui-
rido um pacote anual de mensa-
lidades, o serviço poderá ser res-
tituído com valor proporcional ao
desconto que foi estabelecido, dis-

ponibilizar de crédito para uso ou
abatimento na compra de servi-
ços e formalizar o acordo com o
consumidor. O prestador terá até
12 meses para restituir o valor, que
será contado a partir da data de
encerramento do estado de cala-
midade pública no Maranhão.

Aprovação
No fim de abril, os deputados es-
tadual aprovaram projeto de lei de
Rildo Amaral (SD) que previa a re-
dução nos valores das mensali-
dades escolas. Na época, o parla-

mentar disse que as escolas esta-
vam com despesas reduzidas no
período da pandemia.

“Considerando que as institui-
ções de ensino estão com as des-
pesas reduzidas com itens como
manutenção do espaço, água,
energia e alimentação de seus
funcionários e alunos (que estu-
davam em período integral), por
estarem suspensas as atividades
presenciais, é justo que os estu-
dantes ou seus responsáveis fi-
nanceiros, que também tiveram
seus rendimentos afetados, te-

nham a sua mensalidade redu-
zida”, justificou Rildo Amaral.

Inicialmente, a proposta al-
cançava somente as escolas de en-
sino médio e fundamental. Com
emendas dos deputados Yglésio
Moyses (Pros) e Neto Evangelista
(DEM) foram incluídas também
faculdades e cursos preparatórios
para concursos.

Na época da aprovação, o pre-
sidente da Casa, deputado Othe-
lino Neto (PCdoB), falou da ne-
cessidade de intervenção da
Assembleia Legislativa. “Nosso de-
sejo é que seja repassada aos pais
de alunos a redução dos custos
por conta das aulas suspensas,
mas com os devidos cuidados,
para não causarmos um mal-estar
financeiro maior a essas empre-
sas. Queremos que os empregos
sejam mantidos, porém, era ne-
cessária a intervenção da Assem-
bleia Legislativa para garantir os
direitos da população”, disse.

Reação
O Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino Privado do Mara-
nhão (Sinepe-MA) emitiu nota
após anúncio do governador Flá-
vio Dino. O presidente da enti-
dade, Paulino Pereira, disse que
aguardará a publicação da lei para
orientar as instituições filiadas ao
sindicato.

“Diante da notícia de que o
Governador sancionou a lei esta-
dual que prevê o desconto nas
parcelas da anuidade, aguardarei
a respectiva publicação para pos-
terior orientação às instituições
filiadas ao Sinepe-MA”, disse Pau-
lino Pereira. �

Sancionada lei que prevê redução de
até 30% nas mensalidades escolares
Governador Flávio Dino sancionou ontem proposta aprovada na Assembleia Legislativa que obrigará
escolas, faculdades e cursinhos a concederem descontos de 10% a 30% nos valores das mensalidades

Bolsonaro fez
críticas a Maia

antes da reunião

Maia disse que 
é preciso ponto 

de união

Deputados estaduais aprovaram a proposta no fim do mês de abril

BRASÍLIA

A Polícia Federal (PF) agendou para
a próxima semana mais quatro de-
poimentos de delegados no inqué-
rito sobre as acusações do ex-minis-
tro da Justiça Sergio Moro de que o
presidente Jair Bolsonaro tentava in-
terferir politicamente na entidade.

O primeiro depoimento será do
delegado Claudio Ferreira Gomes,
diretor de inteligência da Polícia Fe-
deral, na terça-feira, 19, às 15h.

Na quarta-feira, 20, serão ouvi-
dos o superintendente da PF em
Minas Gerais, Cairo Costa Duarte;
Rodrigo Morais, delegado que co-
mandou as investigações sobre o
atentado sofrido pelo então candi-

dato Jair Bolsonaro; e o recém-no-
meado diretor-executivo da PF, Car-
los Henrique Oliveira, que prestou
depoimento na quarta, 13, mas
pediu para ser ouvido novamente.

Carlos Henrique Oliveira, até esta
terça, 12, superintendente da Polí-
cia Federal e nomeado na quarta,
13, diretor-executivo da PF, des-
mentiu o presidente Bolsonaro em
dois trechos do depoimento.

Primeiro, ao falar sobre seu an-
tecessor, Ricardo Saadi. Em agosto
de 2019, o presidente Jair Bolso-
naro disse que queria trocá-lo da
superintendência da PF no Rio
por problemas de gestão e pro-
dutividade, e isso resultou na
substituição de Saadi. �

Mais 4 delegados serão
ouvidos em inquérito
de intervenção na PF
Investigação apura acusações feitas por ex-ministro
Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro

Divulgação
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Guarda baixa

Desde 21 de março, quando foi anunciado o primeiro
caso confirmado de Covid-19 no Maranhão, o esperado
era que o número de casos aumentasse. A equipe

técnica do Governo do Estado fez até projeção informando
que o pico da doença no Maranhão deveria ser ainda na
primeira quinzena de abril.

Os casos foram aparecendo concentrados na Ilha de São
Luís, que hoje tem mais de 5 mil pessoas com o vírus após
testagem.

Com isso, duas situações deixaram a “guarda” dos
municípios do interior do estado aberta para a proliferação
do novo coronavírus: a primeira foi a decisão do
governador Flávio Dino de afrouxar o isolamento, deixando
para os prefeitos a decisão sobre fechamento de atividades
não essenciais.

Na época, Dino comentou
que não poderia determinar
que todos os municípios
fechassem parte do comércio
porque havia municípios que
não tinham casos de Covid-
19. Isso aconteceu em abril.

Outra situação que deixou
de “guarda baixa” o interior
foi o foco do governo
estadual, na área da saúde, para a Ilha de São Luís. Nesse caso,
seria o lógico porque os casos estavam concentrados nos
quatro municípios da Grande de São Luís.

Sem medidas que garantissem o isolamento real – que os
especialistas afirmam ser a melhor arma contra o novo
coronavírus – e sem uma rede hospitalar adequada, as cidades
do interior do estado começam a temer o que poderá
acontecer, já que os casos só aumentam por lá.

E o governo? Agora começou a correr atrás para organizar o
sistema de saúde, que antes da pandemia já não era mantido
de forma adequada pelas prefeituras.

São mais promessas de hospitais e de leitos, 
enquanto o vírus se espalha e já vitimando centenas de
pessoas fora da capital.

• Na sessão administrativa de ontem, a juíza Lavínia Coelho assumiu como nova
diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão.

• A magistrada assume no lugar do juiz federal Wellington Cláudio Pinho de Cas-
tro, cujo biênio como membro efetivo encerrou-se no dia 5 de abril.

•O presidente da Famem, prefeito Erlânio Xavier, nada falou até o momento sobre
o aumento do número de casos do novo coronavírus no interior do estado. Prefei-
tos já reclamam da pressão que estão recebendo.

E MAIS

Prefeitos têm
parcela de
responsabilidade
pela proliferação da
Covid-19 no interior

Números preocupantes
Dos 95 leitos de UTI que existem no interior do estado, 79 já estão ocu-

pados, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) disponíveis
até o fechamento da coluna.

Isso representa 83,16% de ocupação. Dos leitos clínicos, existem 248
e 127 já estão ocupados por pacientes com Covid-19.

O governo garante que novos leitos já estarão disponíveis no sábado,
16, quando parte do hospital de campanha da Vale, em Açailândia, será
aberto.

Sancionado
O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou ontem a lei que prevê

descontos de 10% a 30% nas mensalidades das escolas e faculdades da
rede privada de ensino.

A proposta foi aprovada no fim de abril pelos deputados estaduais e
aguardava posição do governador.

Os descontos devem obedecer a faixa de número de alunos por insti-
tuição de ensino. Os descontos de 30% são para escolas e faculdades com
mais de 400 alunos.

De alta
O deputado federal Pastor Gildenemyr (PL) teve alta ontem do hospi-

tal em que estava internado em Brasília para tratamento da Covid-19.
Ele passou cerca de uma semana internado, após sentir febre por dois

dias.
Gildenemyr continuará o tratamento em casa. Na saída do hospital,

os profissionais de saúde fizeram uma homenagem ao parlamentar.

Novo abrigo
A Prefeitura de São Luís abriu a primeira unidade municipal de longa

permanência para o acolhimento de idosos em São Luís.
O espaço é para garantir aos idosos em situação de vulnerabilidade

assistência necessária nas áreas de saúde e psicologia, além de abrigo.
“Mais que um compromisso, a abertura desse abrigo é um sonho que

nos permite ampliar a atenção e o cuidado com este segmento da popu-
lação, sobretudo os mais vulneráveis”, disse o prefeito Edivaldo Júnior
(PDT).

Audiência
O secretário municipal de Saúde, Lula Fylho, foi ouvido, em audiên-

cia, ontem, pelos vereadores de São Luís.
O gestor fez um balanço do número de leitos disponíveis na capital

para pacientes com Covid-19.
As questões relacionadas a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

o gestor ficou de enviar relatório para os parlamentares explicando a dis-
tribuição e a disponibilidade para os profissionais de saúde.

Contestou
O relatório prometido por Lula Fylho vem após questionamento do

vereador Umbelino Júnior (PRTB), que apresentou denúncias de falta de
EPIs no município.

Segundo o parlamentar, que fez vistoria em  unidades de saúde de São
Luís, em abril, a empresa que fornece máscara para a Prefeitura deveria
ter entregue 320 mil unidades.

No entanto, de abril até início de maio, chegaram pouco mais de 67
mil máscaras para os profissionais de saúde.

O governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), afirmou na noite de
quarta-feira, 13, durante entrevista
ao canal dos Jornalistas Livres no
YouTube, que pelo menos 1,5 mil
pessoas podem ser salvas nas pró-
ximas duas semanas em virtude
das ações de isolamento adotadas
no estado nos últimos dias como
medidas não farmacológicas con-
tra a expansão do novo coronaví-
rus (Covid-19).

O comunista  citou um estudo do
professor Paulo Silva, maranhense
que leciona no Departamento de

Matemática da Unicamp, que
aponta para esses dados.

“Há, também, um maranhense
que é professor da Unicamp, chama
Paulo [Silva], que é do Departa-
mento de Matemática, [que] fez um
estudo muito interessante, mos-
trando que, em 14 dias, as medidas
preventivas, no caso do Maranhão,
poupam 1,5 mil vidas. 1,5 mil pes-
soas deixam de morrer exatamente
em razão da prevenção”, declarou
o governador.

Segundo Dino, posicionamentos
contrários ao isolamento e distan-

ciamento sociais têm caráter mais
ideológico que científico.

“Estranho é que há pessoas que,
por motivos ideológicos, às vezes por
belicismo, por falta mesmo de bom
senso, acham que as medidas pre-
ventivas são dispensáveis, quando
os indicadores mostram exatamente
o contrário. Eu tenho estudos de
professores aqui da Universidade
Federal do Maranhão”, relatou.

O governador do Maranhão
também comentou o resultado do
bloqueio (lockdown) total na Re-
gião Metropolitana de São Luís,
em vigor desde o dia 5 de maio.
Para ele, mesmo sem maior rigor
na fiscalização, ou de punição de
eventuais desrespeitos ao decreto
estadual, a adesão da população

foi satisfatória.
"Saldo é positivo na medida em

que houve uma alta adesão social.
Não integral, naturalmente, porque
é muito difícil obter uma adesão de
100%, até porque há as condições
sociais de vida do povo, que tam-
bém complicam: submoradia, pa-
lafita, favela, tudo isso são obstá-
culos concretos. Não é uma questão
de a pessoa querer, ou não. É que
é muito difícil, em razão da desi-
gualdade social brutal que o Brasil
tem. Então, você não pode encar-
cerar todo mundo. Eu era cobrado
por isso, paradoxalmente. Havia
vozes aqui, que são contra o go-
verno, e que achavam que eu tinha
que sair prendendo todo mundo no
meio da rua”, completou. �

Dino: medidas podem
salvar 1,5 mil em 15 dias

DE OLHO

DE UTI estão disponíveis para os municípios do
interior do Maranhão. 79 deles já estão ocupados

95 LEITOS 

Prefeitos de fora da Ilha de São Luís estavam liberados pelo governador
Flávio Dino para decidir sobre funcionamento de atividades não essenciais

GILBERTO LÉDA.
Da editoria de Política

O
avanço do novo corona-
vírus (Covid-19) pelo in-
terior do Maranhão tem
sido um ponto de pres-

são sobre as gestões de prefeitos em
todo o estado. Desde o mês passado,
por força de decreto, o governador
Flávio Dino (PCdoB), decidiu segre-
gar o território maranhense basica-
mente em duas regiões: a Grande
Ilha, compreendendo os quatro mu-
nicípios da Região Metropolitana de
São Luís, e o continente, com os de-
mais 213 municípios.

Na primeira, definiu regras mais
duras de funcionamento das ativida-

des comerciais, como forma de re-
duzir a circulação de pessoas - o que
culminou com uma decisão judicial
determinando o bloqueio total (lock-
down) e um posterior decreto pela
instituição de um rodízio de veículos.

No interior, deixou aos gesto-
res municipais a possibilidade de
definir regras mais brandas, ou rí-
gidas, de acordo com a realidade
de cada cidade.

Na prática, até agora, apenas dois
prefeito decretaram lockdown no
continente: Raimundo Neto, em
Nina Rodrigues, e Jully Menezes em
Arame. Nos demais, as medidas se-
guem mais frouxas que na capital.

Mas, os novos casos da doença
interior adentro começaram a ser

mais que na Região Metropolitana
de São Luís. Boletim epidemiológico
emitido pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES) na quarta-feira, 13, por
exemplo, aponta que houve 138 re-
gistros da Covid-19 nos quatro mu-
nicípios da Ilha, contra 551 no con-
tinente. Um dia antes, na terça-feira,
12, os números já haviam sido pa-
recidos: 166 novos casos em São Luís
e entorno, contra 420 do interior.

Preocupação
Em entrevista ao programa Ponto
Final, da Rádio Mirante AM, na
manhã de ontem, o secretário de Es-
tado da Saúde, Carlos Lula, admitiu
preocupação com essa mudança de
panorama, mas garantiu que o go-

verno tem se preparado para a virada.
“A gente tem um plano de ação

para modificar o perfil das nossas
unidades [no interior]. A gente vai
modificar o perfil de Pinheiro, Santa
Inês, Coroatá, Imperatriz para colo-
car essas unidades macrorregionais
exclusivas para coronavírus. Barrei-
rinhas já tem uma ala, Peritoró já
tem metade do hospital voltado para
o cuidado com a Covid-19, vamos
inaugurar em Lago da Pedra e Santa
Luzia do Paruá”, disse.

Ele acrescentou que o Estado pre-
tende inaugurar mais unidades, mas
admitiu problemas com o forneci-
mento de oxigênio. E deu mais de-
talhes sobre novos hospitais que
devem ser inaugurados em breve.

"A gente tá com um problema
hoje que é sobre rede de oxigênio,
não estamos conseguindo empre-
sas que queiram fazer, colocar o
tanque ou a usina de oxigênio, para
fornecer oxigênio aos hospitais.
Nesse momento há uma demanda
muito elevada de todos os estados
da federação, mas a gente está lu-
tando pra isso. Aí o quanto antes
inaugurar Santa Luzia do Paruá e
Lago da Pedra, também os dois
nesse momento exclusivos para
Covid-19. No sábado, eu estarei em
Açailândia, para inaugurar o Hos-
pital da Vale, hospital de campanha
de Açailândia em parceria com a
Vale e a prefeitura  municipal. Ele
já está pronto. A gente já entrega os
primeiros 20 leitos dele, sendo qua-
tro leitos de estabilização, no sá-
bado, às 10h”, completou.

Leia  mais em Cidades 5

Raimundo Neto, de Nina Rodrigues, e Jully Menezes, de Arame, decidiram por lockdown em seus municípios

Fotos/Divulgação

Vereadores cobram números sobre
ações em São Luís contra a Covid-19
Parlamentares tiveram audiência pública, por videoconferência, com o secretário Lula Fylho, que
falou de leitos, atendimentos e medidas feitas na crise sanitária causada pela doença na capital

A Câmara Municipal de São Luís rea-
lizou, ontem, mais uma audiência
pública remota com o secretário de
Saúde do Município, Lula Fylho. O
objetivo foi  atualizar e informar os
vereadores  e a população a respeito
do cenário da saúde pública no com-
bate ao Novo Coronavírus (Covid-
19) na capital maranhense.  

Durante o período da pandemia,
o Legislativo Municipal adotou o
modelo de sessões e audiências re-
motas para continuar debatendo so-
bre as necessidades da cidade e de
seus moradores.

Lula Fylho apresentou um ba-
lanço do que foi realizado pela Se-
cretária de Saúde desde o dia 24 de
março, quando aconteceu a pri-
meira audiência remota, até os pri-

meiros dias deste mês.
De acordo com ele, 1.200 profis-

sionais da Secretária estão afasta-
dos por serem do grupo de risco.

“O Hospital da Mulher está 100%
operacional, voltado para o com-
bate da doença. Em parceria com a
Sinfra, foi uma ala do Hospital da
Criança reformada para atender
crianças com síndromes respirató-
rias. Doze unidades de saúde foram
transformadas  para atender sín-
dromes gripais  leves e as UPAs pas-
saram a atender casos moderados
a greves. Duas unidade mistas es-
tão sendo reformadas para abrigar
mais 60 leitos”, frisou.

Sobre a distribuição de Equipa-
mentos de Proteção Individual
(EPI), Lula Fylho garantiu que todos

os funcionários recebem máscaras
de proteção. Ele também apresen-
tou um balanço da quantidade de
EPIs que está no estoque no almo-
xarifado da Semus.

Umbelino Júnior contestou as in-
formações repassadas pelo secretá-
rio e alegou que recebeu várias de-
núncias de funcionários por falta de
EPIs. De acordo com ele, muitos ser-
vidores estão comprando os pró-
prios materiais de proteção.

Outros questionamentos e solici-

tações sobre leitos, tomógrafos e tes-
tagem de profissionai sde saúde tam-
bém foram feitos.

Decisões
Lula Fylho respondeu todos os ques-
tionamentos feitos pelos vereadores.
Ficou acertado na sessão que a Se-
cretaria de Saúde vai apresentar um
relatório sobre o uso de EPIs e recur-
sos investidos. A Prefeitura fez um se-
letivo com mais de 8 mil inscritos,
que está na fase de classificação e
análise junto ao Tribunal de Contas
do Estado. Após o processo, os sele-
cionados serão chamados para atuar
no combate a Covid-19. O Executivo
vai realizar um estudo para voltar à
campanha de vacinação contra
H1N1 na Zona Rural. �

Explosão de casos da
Covid-19 no interior do
MA pressiona prefeitos

Lula Fylho enviará
relatório a
vereadores
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Lockdown chega ao 10º dia com
encerramento do rodízio de carros
Bloqueio total foi prorrogado até o próximo domingo, dia 17; nesta quinta-feira, 14, último dia do
rodízio determinado pelo Governo do Estado, só puderam circular veículos com final da placa par

O lockdown, em seu 10º dia de fun-
cionamento, não foi muito diferente
dos demais, desde que começou a
medida, no dia 5 deste mês, após
determinação da Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.
Nessa quinta-feira, 14, data que
antes estava marcada para encerrar
o bloqueio total, as barreiras con-
tinuaram na região metropolitana
da capital maranhense. Por outro
lado, o rodízio de carros terminou,
como estava previsto na Medida
Provisória do Governo do Estado.

Ontem, conforme a medida do
Governo do Estado, só puderam
trafegar os veículos cujos dígitos fi-
nais da placa são pares. Essa deter-
minação também aconteceu na
quarta-feira, 13. Já na segunda-feira,
11, e terça-feira, 12, só poderiam
circular os carros com dígitos finais
de placa ímpares. Apesar do lock-
down, muitos condutores desres-
peitaram o bloqueio total e saíram
às ruas em datas distintas daquelas
permitidas no que se refere ao trân-
sito, na Grande Ilha.

Por este motivo, as barreiras
foram colocadas em pontos es-
tratégicos, como nas avenidas São
Marçal, no João Paulo; Marechal
Castelo Branco, no São Francisco;
dos Franceses, na Alemanha; e
Daniel de La Touche, no Ipase.
Não foram raras as ocasiões em

que os agentes de trânsito e poli-
ciais militares flagraram pessoas
trafegando de maneira irregular,
tendo como referência o dígito
das placas dos carros.

Os policiais e agentes de trân-
sito perguntavam aos condutores
para onde estavam seguindo. Caso
estivessem se deslocando para ser-
viços ou atividades essenciais, um
documento era pedido ao moto-
rista, para confirmar a versão apre-

sentada na abordagem.

Prorrogação do lockdown
A restrição seria encerrada nessa
quinta-feira, 14, mas o ato foi pror-
rogado para domingo, 17, após reu-
nião envolvendo a Vara de Interes-
ses Difusos e Coletivos de São Luís.
O encontro aconteceu na terça-
feira, 12, e contou com a participa-
ção, além da Vara de Interesses Di-
fusos e Coletivos, das prefeituras

dos municípios que integram a
Grande Ilha (São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa),
Governo do Estado e Ministério Pú-
blico do Maranhão (MPMA).

De acordo com o juiz Douglas de
Melo Martins, que determinou o
lockdown na região metropolitana,
houve um acordo entre as partes
envolvidas, que concordaram em
prorrogar o bloqueio total até do-
mingo, como forma de reduzir as

altas taxas de contaminação da
Covid-19 na capital e nas outras três
cidades. A sugestão da extensão da
medida partiu do magistrado, que
é titular da Vara de Interesses Difu-
sos e Coletivos.

O magistrado informou que o
Governo do Estado queria o encer-
ramento do bloqueio total no dia
14, como previsto na Medida Pro-
visória que instaurou a medida de
distanciamento social.�

O
s casos confirmados do
novo coronavírus au-
mentam a cada dia no
Maranhão, apesar das

medidas de distanciamento so-
cial, como o lockdown, conside-
rada a mais rígida das restrições,
que funcionou em Wuhan, cidade
chinesa onde a pandemia come-
çou. Segundo o boletim epide-
miológico da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), o número de in-
fectados no interior maranhense
está aproximando da quantidade
de contaminados na região me-
tropolitana de São Luís. Fora da
Grande Ilha, já são 4.094 pessoas
que tiveram o teste positivo para
Covid-19.

Em todo o Maranhão, como
mostra o boletim epidemiológico
divulgado na noite de quarta-
feira, 13, são 9.801 casos positivos
da doença no Maranhão, com
5.723 em isolamento domiciliar.
O relatório mostra 470 óbitos de-
correntes da Covid-19 no estado.
Na Grande Ilha, o total de conta-
minados é 5.707, contra 4.094 do
interior. O município de Impera-
triz está liderando fora da região
metropolitana, com 523 confir-
mações do novo coronavírus, nú-
mero maior do que o de São José
de Ribamar, que tem 426.

A SES registrou 689 novos
casos da Covid-19 no estado,
sendo 551 no interior. Os outros
138 ocorreram na ilha. A distri-
buição ficou da seguinte forma:
123 em São Luís, 12 em São José
de Ribamar e 3 em Paço do Lu-
miar. Raposa não apresentou
novos contaminados. O boletim

computou mais 26 mortes no Ma-
ranhão, em oito cidades. Somente
na capital maranhense, foram 15
óbitos.

Ocupação de leitos
Enquanto os casos crescem no
Maranhão, o sistema de saúde

fica cada vez mais comprometido,
em situação de colapso, pois mui-
tas pessoas aparecem nos hospi-
tais com sintomas leves, mode-
rados ou graves da Covid-19. A
taxa de ocupação de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI)
na capital está em 87,56%. São

201 leitos no total, mas 176 estão
preenchidos por pacientes, como
mostra o boletim da SES.

Com relação aos leitos clínicos,
são 531 disponíveis, mas 454
estão preenchidos por pacientes.
A taxa de ocupação está em
85,50%. No interior maranhense,

a taxa de ocupação dos leitos de
UTI está em 83,16%.

Lockdown no interior
O aumento do novo coronavírus
no interior já preocupa as autori-
dades. Nas cidades de Arame e
Nina Rodrigues, foi decretado o
lockdown, como está acontecendo
na região metropolitana. Em
Arame, atividades essenciais, como
alimentação, remédios e combus-
tível, estão funcionando no muni-
cípio. A Prefeitura determinou o fe-

chamento total dos comércios,
com algumas exceções, como su-
permercados, farmácias, postos de
gasolina, frutarias, clínicas veteri-
nárias e oficinas mecânicas.

A Prefeitura de Arame estabe-
leceu um limite de horário para
cada um dos estabelecimentos.
Por exemplo, as clínicas veteriná-
rias e oficinas só podem funcionar
até as 13h. Outra medida foi o
toque de recolher até as 20h, com
previsão de multa e prisão para
quem desobedecer.�

cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 15 de maio de 2020

Empresários se mobilizam
para reabertura gradual
das atividades econômicas 
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Número de infectados no interior
se aproxima do registrado na Ilha
Na quarta-feira, 13, foram registrados 689 novos casos da doença no Maranhão; deste total, 551 ocorreram no
interior do estado, 138 casos foram registrados na Ilha de São Luís; Arame e Nina Rodrigues decretaram lockdown

SOBRE OCORONAVÍRUS

Os coronavírus são uma grande família viral, que é
conhecida desde meados dos anos 1960, por causarem
infecções respiratórias em seres humanos. Geralmente, os
efeitos no corpo causam doenças respiratórias leves ou
moderadas, semelhantes a um resfriado comum, o que pode
confundir. O novo agente da enfermidade foi descoberto no
dia 31 de dezembro, após casos registrados na China, no
continente asiático. Em termos médicos, provoca a doença
chamada de Covid-19.
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela
primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus
foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na
microscopia, parecendo uma coroa. O vírus pode deixar as
pessoas doentes, geralmente no trato respiratório superior.
Os sintomas incluem coriza, tosse, dor de garganta,
possivelmente dor de cabeça e talvez febre, que pode durar
alguns dias.
Para aqueles com um sistema imunológico enfraquecido,
idosos e muito jovens, há uma chance de o vírus causar uma
doença do trato respiratório mais baixa e muito mais grave,
como uma pneumonia ou bronquite. Não há tratamento
específico, mas a pesquisa está em andamento. Na maioria
das vezes, os sintomas desaparecem por conta própria, e os
especialistas aconselham a procurar atendimento
precocemente. Se os sintomas forem piores que um resfriado
comum, o ideal é procurar ajuda médica.

MEDIDA PROVISÓRIA

A Medida Provisória nº 313, de 8 de maio, antecipou, para este
15 de maio, o feriado estadual de 28 de julho, quando se
comemora a adesão do Maranhão à Independência do Brasil. O
ato administrativo também dispõe sobre a restrição
temporária da circulação de veículos automotores nas rodovias
estaduais e nas vias públicas localizadas no território dos
municípios localizados na Grande Ilha – São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
De acordo com a medida do Governo do Estado, alguns casos
foram citados como exceção com relação ao rodízio de carros na
região metropolitana. Nesse item, estavam enquadrados
ambulâncias, devidamente identificadas, conforme normas
técnicas; e carros a serviço de instituições de assistência médico-
hospitalar, como hospitais, clínicas, laboratórios e demais
estabelecimentos de saúde. Ademais, puderam trafegar veículos
vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS); ao Sistema
Penitenciário do Maranhão; à Defesa Civil; às Forças Armadas;
aos Conselhos Tutelares; aos poderes Judiciário e Legislativo; ao
Ministério Público; à Defensoria Pública; à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB); à fiscalização de trânsito; e a órgãos
e profissionais da imprensa, em serviço, e os de reportagens
voltados à cobertura jornalística. Outros casos também estão
nessa lista, como os funerários, os de transporte coletivo,
transporte de valores e de vigilância privada.
Penalidades para descumprimento
A Medida Provisória estabeleceu penalidades para quem
descumprisse o rodízio de veículos na região metropolitana de
São Luís. A prática se caracterizaria como infração de trânsito
prevista no Artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CPB).
O artigo diz que é proibido transitar em locais e horários não
permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade
competente. A infração é classificada como média, podendo ser
imposta, ainda, uma multa, para todos os tipos de veículos. O
descumprimento também se configurou como infração
administrativa prevista no inciso VIII do Artigo 10, da Lei
Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Trânsito da Ilha continua sendo orientado por equipes da Polícia Militar e agentes da Prefeitura

NAS REDES
sociais, prefeita

informou sobre o
decreto que determina

o lockdown
em Arame 

Paulo Soares
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Levantamento compara indenizações por morte pagas pelo Seguro DPVAT
e números da Secretaria Nacional de Segurança Pública; estado é 5º lugar

M
esmo em tempos de
isolamento social por
conta da pandemia do
novo coronavírus, este

mês marca o momento de reflexões
para a conscientização para a redu-
ção de acidentes de trânsito, por
meio do movimento Maio Amarelo.
Neste cenário, pelo segundo ano
consecutivo, um levantamento da
Seguradora Líder, administradora do
Seguro DPVAT, aponta números alar-
mantes: em dez estados brasileiros,
o trânsito mata mais do que os cri-
mes de homicídio, latrocínio e lesão
corporal seguida de morte.

Um comparativo entre as indeni-
zações pagas pelo Seguro DPVAT e
os dados da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp), do Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pú-
blica, mostra que, em 2019, dez es-
tados somaram 23.757 pagamentos
do Seguro DPVAT por acidentes fa-
tais no trânsito. No mesmo período,
os óbitos relacionados aos homicí-
dios dolosos, latrocínios e lesões cor-

porais seguidas de morte totalizaram
16.666 mortes.

Dentre estes 10 estados, o Mara-
nhão ocupa a quinta posição no país
com 1.886 sinistros pagos por aci-
dentes fatais no trânsito contra 1.483
óbitos por crimes violentos. Do total
de indenizações pagas por morte
pelo Seguro DPVAT, cerca de 73%
(1.380), resultou de acidentes envol-
vendo motocicletas. Já a faixa etária
mais atingida foi a que compreende
25 a 34 anos, correspondendo a 23%
dos casos (442).

O diretor de Operações e TI da Se-
guradora Líder, Iran Porto, reitera
que, mesmo neste momento de pan-
demia e com menos veículos circu-
lando nas ruas, acidentes e mortes
no trânsito continuam acontecendo.
"Devemos aproveitar a representa-
tividade do mês de maio, por conta
do movimento Maio Amarelo, para
reforçar a importância do constante
investimento em prevenção, educa-
ção e medidas cada vez mais rigoro-
sas de fiscalização no trânsito".

Pedidos sem sair de casa
Neste momento em que é tão im-
portante que as pessoas fiquem em
casa para se protegerem da pande-
mia do novo coronavírus, a Segu-
radora Líder reforça que não é pre-
ciso sair de casa para dar entrada
nos pedidos de indenização e reem-
bolso de despesas médicas do Se-
guro DPVAT.

As vítimas de acidentes de trân-
sito e seus beneficiários podem dar
entrada no pedido de indenização
do Seguro DPVAT sem sair de casa,
pela Central de Atendimento, de
segunda a sexta-feira, das 8h às
20h, por meio dos telefones 4020-
1596, para capitais e regiões me-
tropolitanas, e 0800 022 12 04, para
outras regiões.

Pelo telefone, o atendente faz
um pré-cadastro depois de enten-
der o caso do beneficiário e envia
um e-mail com as orientações para
o envio da documentação de
acordo com a cobertura desejada.
Todos os documentos devem ser

encaminhados para a Seguradora
Líder por e-mail para que o pedido
do Seguro DPVAT seja cadastrado
e siga para a análise.

Outro canal para o envio dos
pedidos de indenização por morte
e invalidez permanente ou reem-
bolsos de despesas médicas
(DAMS) é o aplicativo "Seguro
DPVAT". O app, disponível para
download gratuitamente nas lojas
"Google Play" e "Apple Store",
também permite que o usuário
acompanhe o andamento dos pe-
didos e envie documentos com-
plementares solicitados.

No primeiro acesso ao aplicativo
é preciso selecionar o perfil "Sou ví-
tima, beneficiário ou representante
legal" e depois preencher o cadas-
tro. Em caso de dúvidas, todo o de-
talhamento de como utilizar a fer-
ramenta pode ser encontrado em
um vídeo tutorial, no canal do You-
tube do Seguro DPVAT. �

Acidentes de trânsito
matam mais do que
crimes violentos no MA

Acidente com duas mortes em rodovia do Maranhão: trânsito foi mais letal no estado do que os crimes violentos ano passado   

Paula Azevedo conhece estrutura de atendimento da UTI móvel

Divulgação

Covid-19: Paço do
Lumiar ganha UTI
móvel para UPA
Veículo tem maca, prancha, umidificador,
cilindro de oxigênio, cardioversor e respirador

O município de Paço do Lumiar, na
Grande São Luís, tem motivos para
comemorar. A prefeita em exercício
de Paço do Lumiar, Paula Azevedo
(PCdoB), recebeu nesta quinta-feira,
14, uma ambulância UTI enviada
pelo Governo do Estado. O veículo
ficará à disposição da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do mu-
nicípio, que será inaugurada nas pró-
ximas semanas. Enquanto isso, a am-
bulância será utilizada para atender
demandas do SAMU, com priori-
dade para casos de Covid-19.

O veículo é completo, conta com
maca, prancha, umidificador, cilin-
dro de oxigênio, cardioversor, moni-
tor cardio parâmetro, respirador pul-
monar e bomba de fusão.

De acordo com a prefeita em
exercício, Paula Azevedo, o veículo
vem somar às ações já desenvolvi-
das no município.

"Agradecemos ao governador
Flávio Dino, a Vale e ao secretário
estadual de Saúde, Carlos Lula. A en-
trega desta ambulância, com cer-
teza, será muito útil nas nossas
ações de enfrentamento à Covid-19.
Vamos vencer a curva de aumento

da propagação do coronavírus. A
aquisição da UTI móvel é mais uma
medida necessária para que possa-
mos salvar a vida das pessoas. Paço
do Lumiar, hoje, está preparada para
qualquer eventualidade e isso não
seria possível sem os profissionais
da saúde, agentes de trânsito, agen-
tes de limpeza, Polícia Militar, ser-
vidores municipais e toda a popu-
lação que está em quarentena",
destacou a prefeita. 

Medidas de Prevenção
A Prefeitura de Paço do Lumiar res-
salta a necessidade de os cidadãos
ficarem em suas casas, evitando a
aglomeração de pessoas e a disse-
minação do vírus. Como medida
preventiva visando a saúde a popu-
lação luminense, a prefeita Paula re-
gulamentou ações de enfrentamento
à Covid-19, como a sanitização de
ruas, avenidas, prédios públicos, fei-
ras e agências bancárias, além de or-
ganizar a fila na porta da Caixa Eco-
nômica Federal. Também já foram
entregues kits de higiene pessoal. �

Diego Chaves

Íntegra em oestadoma.com/484160

Estar cadastrado na Tarifa Social
de Energia Elétrica é o principal
pré-requisito para ter o benefício
que isenta os consumidores de
baixa renda do pagamento do
consumo de energia e do  Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), entre
1º de abril e 30 de junho. A Me-
dida Provisória (MP) do Governo
Federal informa que o desconto
de 100% se aplica para quem tiver
classificado na Tarifa Social e con-
sumir até 220 kWh/mês. Diante
do cenário da Covid-19, o Go-
verno do Maranhão também pu-
blicou uma resolução que isenta
o ICMS para o mesmo período e
segue os mesmos pré-requisitos.

Tem direito a esse benefício as
pessoas que possuem o  Número
da Identificação Social (NIS) ou o
BPC (Benefício da Prestação Con-
tinuada) válidos e indígenas (que
possuam RANI) e quilombolas.
No Maranhão, quase 800 mil fa-
mílias já estão recebendo o be-
nefício da Tarifa Social Baixa
Renda automaticamente em suas
contas de energia elétrica.

Com essas medidas o cliente
baixa renda não pagará seu con-
sumo de energia e nem o tributo
estadual ICMS, restando apenas o
pagamento dos outros tributos, do
consumo que exceder os 220 kWh/
mês e possíveis parcelamentos an-
teriores, juros e multas, caso o

cliente tenha.
No Maranhão, aproximada-

mente 400 mil famílias são po-
tenciais beneficiárias da Tarifa So-
cial de Energia Elétrica Baixa
Renda, ou seja, elas tem o NIS e só
falta atualizar o cadastro junto a
Equatorial Maranhão. Os 10 mu-
nicípios com o maior número de
famílias com NIS válidos, que
ainda não estão com os cadastros
atualizados  e podem também ter
o benefício da Tarifa Social são São
Luís, Imperatriz, São José de Ri-
bamar, Timon, Caxias, Codó, Ba-
cabal, Paço do Lumiar, Barreiri-
nhas e Balsas.

Como se cadastrar 
Com sua conta de energia e seu NIS
– Número da Identificação Social
ativo em mãos, entre em contato
com a Equatorial Maranhão pelo
WhatsApp (98) 2055-0116, Central
116 ou pelo site www.equatoriale-
nergia.com.br e solicite a opção de
cadastro na Tarifa Social. �

Tarifa social dá 100% de
desconto na conta de luz
Benefício contempla famílias de baixa renda que possuem o Número de
Identificação Social (NIS), o Benefício de Prestação Continuada e outros 

Íntegra em oestadoma.com/484158

MAIS

Essa solicitação será en-
viada para o banco de
dados do Governo Federal
e após a checagem e vali-
dação dos dados, o des-
conto será imediatamente
aplicado para as faturas
emitidas no período de 01
de abril a 30 de junho. Para
as contas pagas antes do
cadastro ter sido efetuado,
os descontos serão credi-
tados nas próximas faturas.

Período do desconto

Íntegra em oestadoma.com/484159
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Mundo

BRASÍLIA 

O Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) sugere ao
Brasil e aos demais países da
América Latina e do Caribe que
adotem um isolamento genera-
lizado para controlar a propa-
gação do novo coronavírus e, no
momento da transição para o
livre deslocamento, testem a po-
pulação em larga escala para
permitir a detecção de pacien-
tes assintomáticos e a identifi-
cação de agrupamentos e ca-
deias de contatos.

No novo relatório “A política de
combate à Covid‐19: Recomen-
dações para a América Latina e o
Caribe”, obtido pela Reuters e di-
vulgado nesta quinta-feira, o BID
defende que, em paralelo a essas
medidas, é imperativo garantir
um piso mínimo de renda para
todas as famílias, assim como pre-
parar respostas fiscais, financei-
ras e monetárias para proteger
trabalhadores e empresas.

O banco defendeu que se usem
programas e instrumentos já exis-
tentes e citou que alguns países
da região, como o Brasil, já têm
programas de transferência con-
dicionada de renda (TCR) de

grande envergadura.
“Nesses países, a cobertura

das TCR poderia ser ampliada.
Essa política é uma forma prática
de transferir recursos a famílias
que são, em média, mais pobres
do que outras. No entanto, tam-
bém tem limitações”, afirmou o
documento.

Entre outras recomendações,
a instituição sugere uma atua-
ção coordenada dos países,
com a adoção de medidas de
transparência e comunicação
para que gestores conquistem
o engajamento da população,
especialmente em medidas de
isolamento social, conforme
nota divulgada pela assessoria
do banco.

“A criação de unidades de
coordenação no mais alto nível
para monitorar metas e prazos,
manter altos níveis de transpa-
rência nas despesas e contrata-
ções, assim como assegurar a co-
municação contínua e coerente
estão entre as recomendações”,
informou a nota.

Diante de um avanço rápido no
Brasil nos casos de infecção e mor-
tes por Covid-19, o Ministério da
Saúde decidiu intensificar a testa-
gem em massa da população. �

BID sugere a Brasil
e América Latina
testagem em massa
Banco Interamericano de Desenvolvimento pediu
também isolamento generalizado no continente 

Vacina para coronavírus
mostra eficácia em
estudo com macacos
Estudo, desenvolvido pela Universidade de Oxford, mostrou um resultado
promissor, que levou ao início de testes em humanos no final do mês passado

Divulgação

Sumiço de dois policiais
completa mais de 3 anos
ainda sem elucidação

A Polícia Civil do Maranhão deu
cumprimento a um mandado de
prisão, na quarta-feira, 13, contra
um suspeito de participação em
assalto na cidade de Porto Franco,
no interior do Maranhão. O crime
ocorreu no dia 18 de abril e, se-
gundo os policiais, esse suspeito
mais quatro elementos mantive-
ram uma família refém e levaram
cerca de R$ 27 mil em objetos de
valor e dinheiro. Os assaltantes uti-
lizaram um carro Fiat Uno de cor
chumbo na ação e o homem pre-
so nesta quarta teria sido motoris-
ta do bando. 

Após investigações, a polícia
conseguiu rastrear um dos apare-
lhos celulares subtraído de uma
das vítimas e, em seguida, chega-
ram a um determinado endereço
na cidade de Imperatriz. Diante do
endereço obtido, a autoridade po-
licial requereu a busca e apreensão
na residência, localizando o referi-
do aparelho celular. Conforme a
proprietária do imóvel, na qual foi
realizado a busca e a apreensão, o
aparelho celular foi adquirido pe-
la quantia de R$200,00. 

Ainda segundo a polícia, esse
homem é suspeito de participar
de outros assaltos, como nas ci-
dades de Davinópolis e Cidelân-
dia. Os policiais afirma que o acu-
sado também participou de um

assalto na Estrada do Arroz, que
acabou com uma troca de tiros
com a polícia e a apreensão de al-
guns carros.

Ele foi capturado e levado à Uni-
dade Prisional de Ressocialização
de Porto Franco, onde ficará à dis-
posição da justiça.

Tráfico de drogas
A Polícia Civil de Coroatá prendeu,
nesta quinta-feira,14, em flagran-
te dois indivíduos por tráfico de
drogas. Durante operação de com-
bate ao Covid na zona rural, os in-
divíduos foram abordados, e com
eles foi encontrada a quantia apro-
ximada de 250g de substância se-
melhante à maconha, e a quantia
de R$ 1.500,0. � 

Homem acusado
de participar de
assalto é preso 
Suspeito teria sido motorista de um bando que
assaltou uma família na cidade de Porto Franco

O cabo Júlio César da Luz e o soldado Carlos Alberto Constantino Sousa
desapareceram na cidade de Buriticupu (MA), em 17 de novembro de 2016

NELSON MELO

Da equipe de  O Estado 

N
o próximo dia 17 de maio,
serão completados 3 anos
e 6 meses do desapareci-
mento do cabo Júlio Cé-

sar da Luz Pereira e do soldado Car-
los Alberto Constantino Sousa, po-
liciais que simplesmente sumiram
na cidade de Buriticupu (MA), em
17 de novembro de 2016. Até o mo-
mento, eles nunca foram encontra-
dos, apesar de a família dos dois mi-
litares ter pedido auxílio até na Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU) e em vários órgãos, bem co-
mo na imprensa.

Os dois policais foram vistos pela
última vez no dia 17 de novembro de
2016, em uma caminhonete Triton
L200 de cor preta, que pertencia ao sol-
dado Alberto, em um posto de com-
bustível na cidade de Buriticupu, após
o cabo Júlio César ter saído de um veí-
culo Toytota Corola prata. Na época, o
coronel Markus Lima, então respon-
sável pelo Comando de Policiamento
de Área do Interior 3 (Cpai 3), comen-
tou que eles teriam saído para uma
missão desconhecida, que não teria
sido autorizada pelo chefe imediato.

Um dia antes do desapareci-
mento, Alberto compareceu pela ma-
nhã ao quartel da 14ª Companhia In-
dependente de Buriticupu, mas não
cumpriu todo o expediente, pois saiu,
por motivo desconhecido, mais ce-
do do serviço. Na data seguinte, ele
não apareceu no trabalho, embora
estivesse escalado para atuar no plan-
tão. Já o cabo usufruía de uma licen-
ça médica, mas era lotado na cidade
de Estreito  (MA). 

Investigação da SHPP
Na época, uma equipe da Superin-

tendência Estadual de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP) foi de-
signada para atuar exclusivamente
nesse caso, por meio da delegada
Nilmar da Gama Rocha. A Superin-
tendência de Polícia Civil do Interior
(SPCI) também acompanhou a si-
tuação. Apesar dos esforços, os PMs
nunca foram encontrados, ou seja,
seus paradeiros são desconhecidos. 

Três policiais militares, sendo um
tenente e dois soldados, chegaram
a ser capturados como suspeitos, em
cumprimento a mandado de prisão
preventiva e temporária, mas foram
soltos em 2018. 

Carro incendiado
Na manhã do dia 22 de novembro
de 2016,  a Central de Operações da
PM (Copom) recebeu uma infor-

mação de que dois corpos foram
achados às margens de uma estra-
da vicinal, na cidade de Arame. Po-
rém, equipes do Cpai 3 deslocadas
ao local não encontraram nenhum

cadáver. As buscas aos PMs desa-
parecidos continuaram, com uma
grande quantidade de policiais de
várias cidades participando das in-
cursões.

Dias após o sumiço dos PMs, de-
núncias anônimas levaram as for-
ças policais ao Assentamento Siquel,
situado no município de Arame. Em
um trecho do local, foi encontrada
a  L200 preta do soldado Alberto,
mas nada que pudesse sugerir para
onde foram os dois policiais foi de-
tectado no carro. Além disso, outro
veículo, modelo Hilux, foi localiza-
do queimado dentro de um mata-
gal, na área de uma fazenda situada
entre Pastos Bons e Nova York, no
sul do Maranhão. �

Divulgação

Divulgação

LONDRES 

Uma vacina para o novo corona-
vírus que está sendo acompa-
nhada atentamente enquanto é
desenvolvida pela Universidade
de Oxford pareceu oferecer pro-
teção em um estudo pequeno
com seis macacos, um resultado
promissor que levou ao início de
testes em humanos no final do
mês passado, disseram pesquisa-
dores norte-americanos e britâ-
nicos nesta quinta-feira, 14. 

As conclusões preliminares, que
não passaram por uma análise ri-
gorosa de outros cientistas, apare-
ceram no servidor pré-impressão
bioRxiv também nesta quinta-feira.

Em abril, a farmacêutica britâ-
nica AstraZeneca anunciou uma
parceria com pesquisadores do
Grupo de Vacinas de Oxford e do
Instituto Jenner, que estão desen-
volvendo a vacina.

De acordo com os pesquisa-
dores, alguns dos macacos que re-

ceberam uma única dose da va-
cina desenvolveram anticorpos
contra o vírus dentro de 14 dias,
e todos desenvolveram anticor-
pos protetores dentro de 28 dias,
antes de serem expostos a doses

altas do vírus.
Após a exposição, a vacina pare-

ceu evitar danos aos pulmões e im-
pediu o vírus de criar cópias de si
mesmo, mas este continuou a se re-
plicar ativamente no nariz.

Stephen Evans, professor de
farmacoepidemiologia da London
School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, disse que os dados dos ma-
cacos “com toda a certeza” são
uma boa notícia.

Etapa crucial 
Embora o sucesso com os macacos
seja visto como uma etapa crucial,
muitas vacinas que os protegem no
laboratório acabam não conse-
guindo proteger humanos.

No mês passado, pesquisadores
britânicos começaram a aplicar
doses da vacina em voluntários hu-
manos em um teste de segurança
pequeno. Até 13 de maio, 1 mil pes-
soas haviam recebido a vacina.

Normalmente, pode demorar até
10 anos para se desenvolver uma va-
cina eficaz, mas a urgência da pan-
demia resulta em cronogramas ace-
lerados, e algumas autoridades
estimam que tal vacina poderia
estar disponível para uso emergen-
cial já no final deste ano. �

Macacos que receberam dose da vacina desenvolveram anticorpos 
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Júlio César da Luz e  Carlos Alberto Constantino desapareceram em missão desconhecida e envolta em mistérios

Homem é acusado de vários outros assaltos no interior do estado 

OPERAÇÃO  

Inconformados com o
andamento das
investigações, familiares dos
dois policiais pediram
auxílio de deputados
estaduais, na Assembleia
Legislativa, em São Luís, em
abril de 2017, para que o
caso fosse logo elucidado. 

Cobrança 

ASSASSINATO 

A Polícia Civil, através da 7ª
Delegacia Regional de Santa
Inês, deu cumprimento ao
mandado de prisão
preventiva contra um
homem de 26 anos pelo
crime de roubo, praticado
em 2012, na cidade de
Santa Inês. 

Roubo 
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Quanto mais explode o número de mortos no Brasil pelo coronavírus, mais as 
crises política, econômica e sanitária, vão saindo do controle. Enquanto o mundo 
se debate em busca de solução para frear o avanço da covid-19 por vacina ou medi-
camentos, o Brasil permanece engalfinhado em disputas pelo poder.

Grito de guerra

MIGRAÇÃO DE CORONAVÍRUS

Interior representa 
76% dos casos 

nos últimos dias
Segundo a SES, os casos confirmados chegaram a 171 dos 217 municípios maranhenses e nos dias 12 e 13 foram 971 casos apenas no interior, representan-

do 76% dos casos totais destas datas. Por conta desta situação, os prefeitos de sete municípios entraram com Projetos de Decretos Legislativos de Calamidade 
Pública que foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. PÁGINA 3

Fiscalização na Rua 
Grande reforçada 

no lockdown

DENÚNCIA

"Vai falar dinheiro para 
pagar os servidores "

Vizinhos ajudam na 
luta contra violência

Durante o período de quarentena, 
a violência doméstica contra mu-
lher é uma das preocupações das 
autoridades e com isso a denúncia 
é fundamental. PÁGINA 2

Falta de pagamento 
não gera corte de energia

PÁGINA 6

PREOCUPAÇÃO

De acordo com estudo 
da CNC, as perdas diretas 

impostas ao comércio pela 
crise provocada pelo novo 

coronavírus chegaram a R$ 
124,7 bilhões. PÁGINA 9

Na Rua Grande foram instaladas várias barreiras 
para monitorar a circulação de pessoas, 

por determinação do lockdown. A polícia 
fiscalizou o ir e vir das pessoas, checando a 

necessidade do deslocamento. O policiamento 
esteve concentrado na via durante todo o dia, 

orientando a população e fazendo cumprir 
também o rodízio de veículos. PÁGINA 3

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

Confira a agenda de lives para curtir o feriado e fim de semana em casa
PÁGINA 6 e 12

Dino sanciona 
lei que reduz as 
mensalidades

PÁGINA 6

EDUCAÇÃOPROFECIA ?

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, 
na manhã de ontem (14), que o 
Brasil está se tornando um país 
de pobres. Ele creditou isso às 
medidas de restrição praticadas por 
governadores em meio à pandemia 
para enfrentamento da covid-19. 
PÁGINA 5

Comércio registra 
queda real de 56% 

nas vendas por 
conta da crise
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RAI MUN DO BOR GES

Vi zi nhos aten tos

Da dos ofi ci ais

Aces so pre ju di ca do

Denúncias

Vizinhos contra
violência doméstica

D
u ran te as me di das to ma das no Ma ra nhão de
com ba te à pan de mia do co ro na ví rus, com o
iso la men to das fa mí li as em ca sa, um da do im- 
por tan te so bre a vi o lên cia con ta a mu lher es tá

in tri gan do e pre o cu pan do os ór gãos de con tro le e de
acom pa nha men to so bre es se com por ta men to. A mé dia
de ocor rên ci as re gis tra das na De le ga cia da Mu lher era
de 300 ca sos mês du ran te o ano de 2019. Já em abril, em
ple no blo queio das pes so as nas ru as, em ra zão do lock- 
down nos mu ni cí pi os da Ilha Upa on-Açu, o nú me ro
caiu pa ra 100.

Pa ra a juí za da 2ª Va ra de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi- 
li ar con tra a Mu lher de São Luís, Lú cia He le na Bar ros
Heluy há pos si bi li da de de as mu lhe res ví ti mas es ta rem
em di fi cul da de pa ra com pa re cer aos ór gãos de pro te- 
ção, co mo a de le ga cia es pe ci a li za da, que fun ci o na na
Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, no Ja ra ca ti. Já na 2ª Va ra da
Mu lher, que ope ra no mes mo lu gar, o fun ci o ná rio de ve
pro vi den ci ar a en tre vis ta da mu lher, por te le fo ne ou
apli ca ti vos men sa gem, pa ra che car e com ple men tar as
in for ma ções, va li dan do a iden ti da de da in te res sa da. É o
pro ce di men to pa drão.

Tam bém, o ser vi dor, de ve rá se cer ti fi car so bre a ne- 
ces si da de do aco lhi men to da Ca sa Abri go (TJ MA) ou
alo ja men to da Ca sa da Mu lher Bra si lei ra (Go ver no do
Es ta do) e pre en cher o For mu lá rio Na ci o nal de Ris co.
Por tan to, exis te na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio e na Se- 
cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca to do um apa ra to de apoio
à mu lher ví ti ma de vi o lên cia. Por es se mo ti vo, que fo ge à
re a li da de apu ra da, a juí za Lu cia He le na con si de ra “pre- 
o cu pan te” a re du ção de 30%, por achar que o per cen tu al
não ex pres sa a ver da de dos fa tos.  Po de es tar ocor ren do
uma de man da re pri mi da de ca sos, pe las di fi cul da des de
aces so das ofen di das.

Em São Pau lo, por exem plo, no con tex to da pan de mia
da co vid-19, os aten di men tos da Po lí cia Mi li tar a mu lhe- 
res ví ti mas de vi o lên cia au men ta ram 44,9%. Re la tó rio
do Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca (FBSP) in for- 
ma que o to tal de so cor ros pres ta dos pas sou de 6.775
pa ra 9.817, na com pa ra ção en tre mar ço de 2019 e mar ço
de 2020. A quan ti da de de fe mi ni cí di os tam bém su biu no
es ta do, de 13 pa ra 19 ca sos (46,2%). Po li ci ais mi li ta res do
Acre tam bém fo ram aci o na dos mais ve zes, pe lo mes mo
mo ti vo, du ran te o mês pas sa do.

Vi o lên cia do més ti ca pre o cu pa au to ri da de na qua ren te na

O FBSP des ta ca um com por ta men to atí pi co nes se
am bi en te de vi o lên cia na pan de mia. Os vi zi nhos das ví- 
ti mas têm per ce bi do a es ca la da da vi o lên cia con tra mu- 
lher e com par ti lha do o que tes te mu nham em re des so- 
ci ais. Se gun do a en ti da de, os re la tos so bre bri gas en tre
vi zi nhos to ta li za ram 52 mil pos ta gens no Twit ter, en tre
fe ve rei ro e abril des te ano, um acrés ci mo de 431%.  Ao se
con si de rar ape nas as men sa gens que in di ca vam a ocor- 
rên cia de vi o lên cia do més ti ca, as men ções che ga ram a
5.583.

Po rém, du ran te a pan de mia, hou ve re du ção do aten- 
di men to pre sen ci al jun to aos ór gãos da re de de en fren- 
ta men to à vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar con tra as mu- 
lhe res, a par tir de 18 de mar ço de 2020, com o iní cio das
me di das de iso la men to so ci al vi san do à pre ven ção ao
con tá gio pe la co vid-19. A 2a Va ra da Mu lher de São Luís
re gis tra va uma mé dia de 300 Me di das Pro te ti vas de Ur- 
gên cia/mês. Com as me di das de iso la men to so ci al, hou- 
ve que da de mais de 30% nos pe di dos.

Em ofí cio, do dia 04 de maio, en ca mi nha do pe la de le- 
ga da Ka zu mi de Je sus Eri cei ra Ta na ka à pro mo to ra de
Jus ti ça da 22ª Pro mo to ria da ca pi tal, Sel ma Re gi na Sou- 
za Mar tins, cons ta um qua dro in te res san te. Em ja nei ro
de des de ano fo ram re gis tra dos 504 ocor rên ci as (BOs),
con tra 471 em fe ve rei ro, 472 em mar ço e 345 em abril.

Du ran te o lock down (con fi na men to to tal) pre ven ti vo
da co vid-19, a ví ti ma de vi o lên cia do més ti ca po de pe dir
Me di da Pro te ti va de Ur gên cia (MPU) di re ta men te à 2ª
Va ra de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi li ar de São Luís, pe la
in ter net. A me di da é tem po rá ria e fi ca em vi gor até o dia
14 de maio (ho je), quan do en cer ra ria a con ten ção das
pes so as pe lo de cre to do go ver no Flá vio Di no que, no en- 

tan to, o pra zo foi pror ro ga do pe lo juiz Dou glas Mar tins,
da Va ra de In te res ses Di fu sos e Co le ti vos pa ra o pró xi mo
dia 17, do min go.

Pa ra pe dir a Me di da Pro te ti va de Ur gên cia, a ofen di da
de ve aces sar o si te da Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça do
Ma ra nhão e pre en cher, on li ne, o Re que ri men to e o Ter- 
mo de Con sen ti men to pa ra re ce ber in ti ma ções/no ti fi- 
ca ções por meio do apli ca ti vo de men sa gem (what- 
sapp), e en vi ar pa ra o e-mail 2varamulher@tj ma.jus.br,
ane xan do có pi as de do cu men tos pes so ais, com pro van- 
te de re si dên cia, ví deo, áu di os e fo tos de con ver sas, que
pos sam ser vir pa ra ins truir a de ci são ju di ci al.

Há uma re a li da de que po de es tar fu gin do do al can ce
de gran de par te das mu lhe res ne ces si ta das de aten di- 
men to do po der pú bli co. A lo ca li da de on de re si de, im- 
pos si bi li da de de des lo ca men to pa ra a de le ga cia e a fal ta
de mei os ele trô ni cos pa ra uti li zar as fer ra men tas dis po- 
ní veis na in ter net. Com pu ta dor, por in crí vel que pa re ça,
não é ain da um pro du tos tão fa cil men te en con tra do nas
re si dên ci as das pe ri fe ri as e zo nas ru rais de São Luís e do
Ma ra nhão, on de nem o ce lu lar es tá na mão de to do
mun do.

No mun do, em uma em ca da três mu lhe res já foi ví ti- 
ma de vi o lên cia fí si ca e/ou se xu al. No en tan to, es se nú- 
me ro, já alar man te, de ve pi o rar co mo re sul ta do da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. Es sa tris te pre vi são foi
anun ci a da pe la ONU Mu lhe res, no re la tó rio “A som bra
da pan de mia: vi o lên cia con tra mu lhe res e me ni nas e
co vid-19”. Na Fran ça o re gis tro de ca sos de vi o lên cia do- 
més ti ca au men tou em 30% des de 17 de mar ço, quan do
o país de cre tou a qua ren te na. Já na Chi na, as de nún ci as
tri pli ca ram no pe río do de con fi na men to.

No Bra sil, in fe liz men te, re pro duz es sa ten dên cia. Al- 
guns da dos já con so li da dos apon tam o au men to da vi o- 
lên cia con tra as mu lhe res no país. Em, se gun do o MP,
hou ve um cres ci men to de 44,9% nos ca sos em mar ço,
com pa ran do com os ca sos no mes mo mês de 2019. No
Rio de Ja nei ro, se gun do da dos da Jus ti ça do es ta do, o au- 
men to foi de 50%.

No Ma ra nhão, se gun do da dos do sis te ma Ju ris con- 
sult, de ja nei ro a abril do ano pas sa do, 1295 me di das
pro te ti vas de ur gên cia tra mi ta ram na 2ª Va ra da Mu lher
em São Luís. Em 2020, nes se mes mo pe río do, o nú me ro
de so li ci ta ções caiu pa ra 1.076. De ou tro la do, da dos do
De par ta men to de Fe mi ni cí dio do Ma ra nhão in di cam
que hou ve um au men to, em 2020, dos as sas si na tos de
mu lhe res no mês de abril, sen do re gis tra dos oi to ca sos,
em com pa ra ção aos 5 ca sos no ti fi ca dos no mes mo pe- 
río do do ano de 2019.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020
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Ao todo, os casos de coronavírus atingiram 171 dos municípios do Maranhão enquanto
o número de casos na Grande Ilha sofre uma redução nesta semana

MIGRAÇÃO

Interior tem 76% dos
casos nos últimos dias
SAMARTONY MARTINS

O
no vo co ro na ví rus (co vid-
19) con ti nua a avan çar no 
Ma ra nhão, se gun do a Se- 
cre ta ria de Es ta do de Saú de 

são 9.801 ca sos con fir ma dos com 470 
óbi tos em 171 dos 217 mu ni cí pi os 
ma ra nhen ses e nos di as 12 e 13 fo ram 
971 ca sos ape nas no in te ri or, re pre- 
sen tan do 76% dos ca sos to tais des tas 
da tas.

Por con ta des ta si tu a ção, os pre fei- 
tos de se te mu ni cí pi os (Bal sas, Ca xi as, 
San ta He le na, Mi rin zal, Pre si den te 
Du tra, Tu tóia e For mo sa da Ser ra Ne- 
gra) en tra ram com Pro je tos de De cre- 
tos Le gis la ti vos de Ca la mi da de Pú bli- 
ca que fo ram apro va dos pe la As sem- 
bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, por 
con ta do agra va men to da pan de mia 
da co vid-19.

A ilha de São Luís con ti nua sen do o 
epi cen tro da do en ça com 58% dos ca- 
sos con fir ma dos no Ma ra nhão. A ca- 
pi tal ma ra nhen se tem 5.040 ca sos 
con fir ma dos, São Jo sé de Ri ba mar 
tem 426, Pa ço do Lu mi ar tem 212 e 
Ra po sa tem 29 ca sos.   Já nos mu ni cí- 
pi os que de cre ta ram es ta do de ca la- 
mi da de pú bli ca, os nú me ros cha mam 
a aten ção. Mil e se ten ta e oi to pes so as 
es tão in ter na das, sen do 321 em UTI e 
757 em lei tos de en fer ma ria. Cin co 
mil e se te cen tos e tre ze pes so as se- 
guem mo ni to ra dos pe lo Cen tro de In- 
for ma ções Es tra té gi cas de Vi gi lân cia 
em Saú de (CI EVS). Atu al men te, 1877 
pes so as re ce be ram al ta da qua ren te- 
na (re cu pe ra dos). A SES re gis tra ain da 
718 pro fis si o nais de saú de in fec ta dos

CORONAVIRUS TEM MIGRADO PARA O INTERIOR DO MARANHÃO SEGUNDO TENDÊNCIA

pe lo no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão. 
Des tes, 646 já es tão re cu pe ra dos. 
Quan do ana li sa dos os ca sos po si ti vos 
de co vid-19, a ra zão por se xo apon ta 
4470 (51%) ca sos em pes so as do se xo 
fe mi ni no e 4642 (49%) em pes so as do 
se xo mas cu li no. Os pre fei tos que pe- 
di ram o es ta do de ca la mi da de pú bli ca 
le va ram em con ta, ain da, a Por ta ria 
188, de 03 de fe ve rei ro de 2020, do Mi- 
nis té rio da Saú de, que de cla rou emer- 
gên cia em saú de pú bli ca de im por- 
tân cia na ci o nal, em de cor rên cia da 

in fec ção hu ma na pe lo no vo co ro na ví-
rus, o que exi ge es for ço con jun to de 
to do o Sis te ma Úni co de Saú de (SUS), 
pa ra iden ti fi ca ção da eti o lo gia des sas 
ocor rên ci as e a ado ção de me di das 
pro por ci o nais e res tri tas aos ris cos. 
To dos jus ti fi ca ram que ela bo ra ram o 
Pla no de Con tin gên cia e que a si tu a- 
ção de man da o em pre go de me di das 
de pre ven ção, con tro le e con ten ção 
de ris cos, da nos e agra vos à saú de pú-
bli ca, a fim de evi tar a dis se mi na ção 
da do en ça em âm bi to mu ni ci pal.

MONITORAMENTO

Rua Grande segue
bloqueada no lockdown

EQUIPES DA POLICIA MILITAR ESTIVERAM NA RUA GRANDE

No úl ti mo dia do ro dí zio de veí cu los, equi pes da Po lí- 
cia Mi li tar do Ma ra nhão (PM MA), acom pa nha das de ór- 
gãos fis ca li za do res, pro mo ve ram mo ni to ra men to ao
lon go da Rua Gran de, no Cen tro de São Luís. Nes ta quin- 
ta-fei ra (14), es tão au to ri za dos a cir cu lar veí cu los de pla- 
cas ter mi na das em nú me ro par. A fis ca li za ção na área
mo ni to rou ain da o cum pri men to das me di das de lock- 
down – fe cha men to to tal de ser vi ços não es sen ci ais. O
lock down foi pror ro ga do pe la Jus ti ça até do min go (17).

Na Rua Gran de fo ram ins ta la das vá ri as bar rei ras pa ra
mo ni to rar a cir cu la ção de pes so as, por de ter mi na ção do
lock down. A po lí cia fis ca li zou o ir e vir das pes so as, che- 
can do a ne ces si da de do des lo ca men to. O po li ci a men to
es te ve con cen tra do na via du ran te to do o dia, ori en tan- 
do a po pu la ção e fa zen do cum prir tam bém o ro dí zio de
veí cu los. Só era au to ri za do a pas sar os car ros e mo tos
com pla ca de fi nal par.

O po li ci a men to re a li zou ações de trân si to, in cluin do
no ti fi ca ções e emis são de au tos de in fra ção, nes te ca sos,
por cir cu la ção sem jus ti fi ca ti va e veí cu los com pla ca
não au to ri za da pa ra es te dia. O tra ba lho é fei to com
apoio de equi pes do De tran-MA e ór gãos de trân si to das
pre fei tu ras. Nes ta sex ta-fei ra (15), o ro dí zio não se rá
apli ca do de vi do fe ri a do an te ci pa do de 28 de ju lho, que
fa rá me nor a cir cu la ção de veí cu los e pes so as.

O tra ba lho tem ob ti do a com pre en são da so ci e da de,
afir ma o co man dan te ge ral da Po lí cia Mi li tar, co ro nel
Pe dro Ri bei ro. “As pes so as têm si do cons ci en tes e es tão
en ten den do o tra ba lho e os es for ços da po lí cia e de mais
ór gãos. É per cep tí vel es te en ten di men to e com pre en são
das di re tri zes e res tri ções de ter mi na das. Is so con tri bui
pa ra o êxi to da ope ra ção e mos tra o res pei to da po pu la- 
ção à nor ma e à se gu ran ça co le ti va”, pon tua o co ro nel
Pe dro Ri bei ro.

Municípios em calamidade
Em Bal sas, on de já fo ram re gis tra dos 82

ca sos, o pre fei to Erik Au gus to de fi niu on- 
tem no vas re gras, en tre elas ho rá rio pa ra
ho mens e mu lhe res fre quen tar o co mér cio
o co mér cio em Bal sas. De acor do com o
no vo de cre to mu ni ci pal, os ho mens te rão
di rei to de cir cu lar das 7h às 14h. Já as mu- 
lhe res po dem fre quen tar os es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais das 14h às 21h e es tá
proi bi da a en tra da de cri an ças até 12 anos
nes tes lo cais. Ain da pa ra di mi nuir a cir cu- 
la ção das pes so as fi cou de ter mi na do que
ho mens po de rão ir a ca sas lo té ri cas e agên- 
ci as ban cá ri as so men te nos di as pa res e os
ho mens nos di as im pa res. E quem uti li zar
ina de qua da men te a más ca ra de pro te ção
fa ci al nos es ta be le ci men tos e fi las es ta rão
su jei tas a mul ta a R$ 150.  Ape sar da me di- 
da pro vi só ria Nº 313, emi ti da pe lo Go ver no
do Ma ra nhão, que es ta sex ta-fei ra  (15) se rá
fe ri a do es ta du al, a Câ ma ra dos Di ri gen tes
Lo gis tas de Bal sas (CDL) in for mou que o
co mér cio da ci da de fun ci o na rá nor mal- 
men te, se guin do as me di das pro te ti vas do
Mi nis té rio da Saú de.

Já a ci da de de Ca xi as on de 53 ca sos fo- 
ram re gis tra dos a pre fei tu ra an te ci pou o fe- 
ri a do de 28 de ju lho, da ta que é co me mo ra- 
do em to do o es ta do a ade são do Ma ra nhão
à In de pen dên cia do Bra sil, bem co mo a ne- 
ces si da de de for ta le ci men to das me di das
pre ven ti vas e res tri ti vas des ti na das à con- 
ten ção e pre ven ção da co vid-19. Os ca xi en- 
ses tam bém co me ça ram a uti li zar as no vas
tec no lo gi as im plan ta das no com ba te ao
no vo co ro na ví rus. Uma ca bi ne de de sin- 
fec ção foi ins ta la da pe la pre fei tu ra na Ave- 
ni da Otá vio Pas sos, pró xi ma às agên ci as
ban cá ri as no Cen tro da ci da de, além de la- 
va tó ri os de mãos por tá teis que fo ram ins- 
ta la dos em fren te à agên cia da Cai xa
Econô mi ca, Pra ça Gon çal ves Di as, Se na di- 
nho, Hos pi tal In fan til, UPA, Mer ca do Cen- 
tral e da Mer ca do da Tre zi de la, Pre fei tu ra
de Ca xi as, den tre ou tros am bi en tes pú bli- 
cos que so ma dos che ga rão a 50 lo cais. O la- 
va tó rio é aci o na do por pe dal, que li be ra a
água na pia. Tem re ser va tó rio pa ra sa bão lí- 
qui do e pa pel to a lha pa ra que pes soa pos sa
en xu gar as mãos. A ca bi ne de de sin fec ção
tem sen sor de pre sen ça, pa ra que quan do a
pes soa aden tre à es tru tu ra pos sa re ce ber

uma so lu ção que pro mo ve a de sin fec ção.
Em San ta He le na que tam bém de cre tou

ca la mi da de pú bli ca, con ta com 45 ca sos.
En tre as ações de en fren ta men to ao no vo
co ro na ví rus, o Cor po de Bom bei ros de Pi- 
nhei ro a hi gi e ni za ção e de sin fec ção de ru as
on de há gran de flu xo de pes so as na ci da de.
Di an te do ce ná rio de pan de mia o mu ni cí- 
pio ago ra dis põe de uma sa la ex clu si va no
hos pi tal mu ni ci pal pa ra a re a li za ção de
tes tes da co vid-19, o que vai fa ci li tar na
iden ti fi ca ção dos pa ci en tes com a in fec- 
ção. Em Mi rin zal que fi ca na re gião da Bai-
xa da Ma ra nhen se, re gis tou no ve ca sos,
ape sar de ser con si de ra do por mui to pou- 
cos ca sos, a pre o cu pa ção é gran de por con- 
ta da do en ça que es tá avan çan do nos mu- 
ni cí pi os vi zi nhos.

Ou tro mu ni cí pio que es tá em aler ta com
o co ro na ví rus é o mu ni cí pio de Pre si den te
Du tra que re gis trou 79 ca sos. Com es se au- 
men to no nú me ro de ca sos, o Pre fei to Ju- 
ran Car va lho, pu bli cou no vo de cre to com
me di das drás ti cas pa ra o com ba te ao cres- 
ci men to do no vo co ro na ví rus no mu ni cí- 
pio. A de cla ra ção de ca la mi da de pú bli ca
no mu ni cí pio, vi sa es ta be le cer no vas me di- 
das en tre elas, fi ca de ter mi na do o fe cha- 
men to de to das as ati vi da des co mer ci ais e
de pres ta ção de ser vi ços pri va dos, não es- 
sen ci ais, até o dia 17 de maio, pra zo que
tam bém po de rá ser pror ro ga do.

Em Tu tóia on de há 43 ca sos, a pre fei tu ra,
ad qui riu 500 tes tes rá pi dos pa ra di ag nós ti- 
co do no vo Co ro na ví rus. Os tes tes rá pi dos
IgM/IgG são ca pa zes de  de tec tar an ti cor- 
pos pro du zi dos con tra o SARS-CoV-2 (co- 
ro na ví rus), es ses tes tes pos su em efi cá cia
mai or quan do re a li za dos após o oi ta vo dia
de sin to ma to lo gia. hi gi e ni za ção de lo gra- 
dou ros pú bli cos. Pa ra fre ar a con ta mi na- 
ção Já fo ram re a li za dos ser vi ços de hi gi e ni- 
za ção na ro do viá ria, no alo ja men to da
guar da mu ni ci pal, na Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Saú de, no Hos pi tal Mu ni ci pal Lu cas Ve- 
ras, na Far má cia Bá si ca e na Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal do Tra ba lho e As sis tên cia So ci al,
tam bém se rão hi gi e ni za dos as Uni da des
Bá si cas de Saú de (UBS). Em For mo sa da
Ser ra Ne gra as ações tam bém fo ram in ten- 
si fi ca das, e o mu ni cí pio já re gis tou re gis- 
trou dois ca sos.

SAÚDE

Mais de 4 mil atendimentos em São Luís

A UNIDADE DE SAÚDE GENÉSIO RAMOS FILHO, NA COHAB, É UMA DAS QUE ATENDE PACIENTES

A Pre fei tu ra de São Luís tem re a li za do
um im por tan te tra ba lho de tri a gem de
pa ci en tes com sín dro mes gri pais e res pi- 
ra tó ri as e já re a li zou mais de 4,3 mil aten- 
di men tos nas 12 uni da des bá si cas de saú- 
de mu ni ci pais ex clu si vas pa ra es ta fi na li- 
da de. A me di da in te gra as po lí ti cas de
saú de im plan ta das pe lo pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or no com ba te à pan de mia
da Co vid-19, am pli an do a re de ex clu si va
de aten di men to, evi tan do aglo me ra ção
nas uni da des de saú de e o con ta to en tre
pa ci en tes de di fe ren tes qua dros clí ni cos,
re du zin do a pos si bi li da de de trans mis são
do no vo co ro na ví rus. O tra ba lho é re for- 
ça do pe la Cen tral de Te le a ten di men to im- 
plan ta da por meio de par ce ria com o Hos- 
pi tal Uni ver si tá rio da Uni ver si da de Fe de- 
ral do Ma ra nhão (HU-UF MA).

“Ao co lo car mos à dis po si ção da po pu- 
la ção da ca pi tal 12 uni da des de saú de ex- 
clu si va men te pa ra o aten di men to aos ca- 
sos le ves de sín dro mes res pi ra tó ri as, re- 
for ça mos a re de de saú de da Pre fei tu ra de
São Luís nes te mo men to em que au men- 
tam os nú me ros de ca sos da Co vid-19 na
ci da de. Des ta for ma, a po pu la ção que
pre ci sar po de bus car ori en ta ção mé di ca
sem co lo car sua saú de e das de mais pes- 

so as em ris co. Des de o iní cio da cri se te- 
mos tra ba lha do pa ra am pli ar a re de de
aten di men to, dis po ni bi li zar mais lei tos e
ga ran tir to da a as sis tên cia em saú de ne- 
ces sá ria. E se gui mos im ple men tan do ou- 
tras me di das pa ra ga ran tir a am pli a ção da
nos sa re de”, dis se o pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or.

Nas 12 uni da des bá si cas de saú de ex- 
clu si vas pa ra ca sos le ves de sín dro mes
res pi ra tó ri as e gri pais (in cluin do a In flu- 
en za e a Co vid-19), além de con sul tas, ca- 
so se ja ne ces sá rio, os pa ci en tes são en ca- 
mi nha dos pa ra exa mes mais com ple xos,
co mo to mo gra fia do pul mão pa ra ve ri fi- 
car se o ór gão apre sen ta al gum ti po de
com pro me ti men to, o que tam bém po de
in di car a in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus.

Após a ava li a ção mé di ca fei ta na uni da- 
de bá si ca de saú de, se ne ces sá rio, o pa ci- 
en te já sai com me di ca ção e in di ca ções de
tra ta men to co mo o iso la men to do mi ci li- 
ar. Após o aten di men to pre sen ci al, o pa ci- 
en te con ti nua sen do acom pa nha do por
meio do ser vi ço de te le mo ni to ra men to
pe lo qual o mé di co po de sa ber a evo lu ção
dos sin to mas e se guir com a ad mi nis tra- 
ção dos me di ca men tos até que o pa ci en te
se re cu pe re.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020
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O Brasil está quebrando e, depois de quebrar, não é como alguns dizem, a economia
recupera. Não recupera. Vamos ser fadados a viver um país de miseráveis", afirmou.

Ma té ri as apro va das

Zo ne a men to

BOLSONARO AFIRMA:

”Vai faltar dinheiro
para pagar o servidor”

O
pre si den te Jair Bol so na- 
ro afir mou, na ma nhã des ta 
quin ta-fei ra (14/5), que o 
Bra sil es tá se tor nan do um 

país de po bres. Ele cre di tou is so às 
me di das de res tri ção pra ti ca das por 
go ver na do res em meio à pan de mia 
pa ra en fren ta men to da do en ça. O 
che fe do Exe cu ti vo ci tou que mais de 
38 mi lhões de in for mais já per de ram 
‘qua se tu do’ e que vai fal tar di nhei ro 
pa ra pa gar ser vi do res pú bli cos. Ele 
ain da com pa rou o Bra sil com a Áfri ca 
e dis se que o país es tá que bran do.

“Vai fal tar di nhei ro pa ra 

pa gar ser vi dor pú bli co, 

ain da tem ser vi dor, 

al guns achan do que 

quer ter a pos si bi li da de 

de ter au men to es se ano 

e ano que vem. Não tem 

ca bi men to. Não tem 

di nhei ro. 

O Bra sil es tá que bran do e, de pois 
de que brar, não é co mo al guns di zem, 
a eco no mia re cu pe ra. Não re cu pe ra. 
Va mos ser fa da dos a vi ver um país de 
mi se rá veis”, afir mou.”Co mo tem al- 
gum país da Áfri ca sub sa a ri a na. Nós

APELO QUE EU FAÇO AOS GOVERNADORES, REVEJA ESSA POLÍTICA , DISSE  BOLSONARO

te mos que ter co ra gem de en fren tar o 
ví rus, es tá mor ren do gen te, es tá. La- 
men to, mas vai mor rer mui to, mais 
mui to mais se a eco no mia con ti nu ar 
sen do des tro ça da por es sas me di das. 
A gen te vê o pes so al mais po bre em SP, 
con ti nua na que la pe ri fe ria, lá no Rio 
tam bém con ti nua to do mun do se 
mo vi men tan do. É só na clas se mé dia, 
al ta que es tá ten do es se pro ble ma gra- 
ve do co mér cio. Tem que re a brir nós 
va mos mor rer de fo me. A fo me ma ta”, 
pros se guiu.

O pre si den te ain da se di ri giu aos lí- 
de res es ta du ais pe din do que re pen- 
sem as ati tu des de en fren ta men to ao 
ví rus. Ele afir mou ain da que “es tá 
pron to pa ra con ver sar”. 

“Um ape lo que eu fa ço aos go ver-
na do res, re ve ja es sa po lí ti ca eu es tou 
pron to pa ra con ver sar. Va mos pre ser- 
var vi das, va mos, mas des sa for ma, o 
pre ço lá na fren te se rão cen te nas de 
mais vi das que vão per der por con ta 
des sa me di da ab sur da de fe char tu-
do”, con cluiu.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projetos  reforçam ações contra a  covid-19
A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 

nhão apro vou, na quin ta Ses são Ex- 
tra or di ná ria com Vo ta ção Re mo ta por
Vi de o con fe rên cia, im por tan tes Pro je- 
tos de Lei Or di ná ria vol ta dos ao en- 
fren ta men to da pan de mia do no vo
co ro na ví rus no Ma ra nhão, en tre eles
o PL 100/2020, de au to ria da de pu ta- 
da He le na Du ai li be (So li da ri e da de),
que es ta be le ce a sus pen são do des- 
con to sa la ri al de em pre ga dos pú bli- 
cos e apo sen ta dos pe lo Fun do Es ta- 
du al de Pen são e Apo sen ta do ria, e o
Pro je to de Lei Or di ná ria 126/2020, do
pre si den te da Ale ma, Othe li no Ne to
(PC doB), que dis põe so bre o re gis tro
do Bo le tim de Ocor rên cia, na De le ga- 
cia On Li ne, dos cri mes de vi o lên cia
do més ti ca e fa mi li ar con tra a mu lher,
du ran te o pe río do de du ra ção da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus no Ma ra- 
nhão.

Du ran te a ses são vir tu al, que te ve
qua tro ho ras e meia de du ra ção, con- 
du zi da pe lo pre si den te do Par la men- 
to es ta du al, Othe li no Ne to, al guns de- 
pu ta dos elo gi a ram a atu a ção da As- 
sem bleia Le gis la ti va nes te mo men to
de pan de mia.

Othe li no agra de ceu a pre sen ça dos
par la men ta res que têm aten di do à
con vo ca ção pa ra par ti ci par das ses- 
sões ex tra or di ná ri as e des ta cou a re le- 
vân cia so ci al das ma té ri as que vêm
sen do apre ci a das. O che fe do Le gis la- 
ti vo ma ra nhen se tam bém fez um
agra de ci men to es pe ci al aos de pu ta- 
dos que in te gram a Co mis são de
Cons ti tui ção e Jus ti ça (CCJ), que re a li- 
zou a sua pri mei ra reu nião re mo ta
por vi de o con fe rên cia, na se ma na
pas sa da.

“Foi uma reu nião his tó ri ca por vi- 
de o con fe rên cia, pe la pri mei ra vez no
Ma ra nhão, um avan ço mui to im por- 
tan te”, dis se Othe li no, de se jan do que
as ou tras Co mis sões da Ca sa, ca da

uma a seu tem po, fa çam reu niões se- 
me lhan tes. Ele in for mou que, mes mo
es tan do com li mi ta ção de fun ci o ná ri- 
os, já que al guns es tão afas ta dos por
fa ze rem par te do gru po de ris co e ou- 
tros por apre sen tar sin to mas da Co- 
vid-19, ain da as sim a As sem bleia tem
con se gui do fa zer um tra ba lho com
mui ta de di ca ção.

 

 
Du ran te a ses são, fo ram apro va dos

ain da os PL 081/2020, do Dr. Yglésio
(PROS), que sus pen de os pra zos re la- 
ti vos aos con cur sos pú bli cos em ra zão
da pan de mia da Co vid-19; e tam bém
o 099/2020, do mes mo au tor, que tra- 
ta das di re tri zes pa ra o en fren ta men to
do es ta do de ca la mi da de pú bli ca de- 
cor ren te da pan de mia, no âm bi to do
Ma ra nhão.

O PL 125/2020, tam bém de au to ria
do de pu ta do Othe li no Ne to, e o
086/2020, de Ne to Evan ge lis ta (DEM),
es ta vam na pau ta de vo ta ção, mas re- 
tor na ram às Co mis sões pa ra aná li se
de emen das.

Apro va dos o PL104/2020, de au to- 
ria do de pu ta do Fe li pe dos Pneus
(PRTB), que es ta be le ce isen ção no pa- 
ga men to de mul ta nos con tra tos
man ti dos por con su mi do res com em- 
pre sas de te le fo nia, TV a ca bo e in ter- 
net, du ran te a pan de mia, e o PL
111/2020, da de pu ta da He le na Du ai li- 
be (So li da ri e da de), que dis ci pli na a
ven da de ál co ol em gel e ou tros pro- 
du tos hi gi ê ni cos em far má ci as e de- 
mais es ta be le ci men tos co mer ci ais.
Da mes ma de pu ta da, foi apro va do,
com emen da, o PL 100/2020.

Tam bém foi apro va do o Pro je to de
Lei 124/2020, de au to ria de Du ar te Jú- 
ni or (Re pu bli ca nos), que or ga ni za o
aten di men to nas agên ci as ban cá ri as

no Ma ra nhão du ran te o es ta do de ca- 
la mi da de cau sa do pe la pan de mia de
Co vid-19.

Ou tro im por tan te pro je to é o de
nú me ro 003/20, de au to ria do Po der
Exe cu ti vo, que ins ti tui o Zo ne a men to
Eco ló gi co-Econô mi co do Es ta do do
Ma ra nhão (ZEE-MA) pa ra o Bi o ma
Amazô ni co. Du ran te a vo ta ção, vá ri os
de pu ta dos elo gi a ram a atu a ção do de-
pu ta do Car li nhos Flo rên cio (PC doB),
au tor da re la to ria do PL.

Tam bém foi apro va da e pro mul ga-
da a Me di da Pro vi só ria 311/2020, que
isen ta do pa ga men to de Im pos to so- 
bre Ope ra ções re la ti vas à Cir cu la ção
de Mer ca do ri as (ICMS), até 31 de ju- 
lho de 2020, as ope ra ções in ter nas e
de im por ta ção do ex te ri or com mer-
ca do ri as des ti na das à pre ven ção da
Co vid-19.

A As sem bleia apro vou de cre tos de
ca la mi da de pú bli ca nos mu ni cí pi os
de Bal sas, Ca xi as, San ta He le na, Mi- 
rin zal, Pre si den te Du tra, Tu toia e For- 
mo sa da Ser ra Ne gra.

1

2

3

Ar re ga ço (1)

Ar re ga ço (2)

Ar re ga ço (3)

“Eu que vou re sol ver”

No vos ca sos em que da

Com ba te ao covid19

Gri to de guer ra
Quan to mais ex plo de o nú me ro de mor tos no Bra sil pe lo

co ro na ví rus, mais as cri ses po lí ti ca, econô mi ca e sa ni tá ria,
vão sain do do con tro le. En quan to o mun do se de ba te em
bus ca de so lu ção pa ra fre ar o avan ço do co vid-19 por va ci- 
na ou me di ca men tos, o Bra sil per ma ne ce en gal fi nha do em
dis pu tas pe lo po der en tre as au to ri da des fe de rais e go ver- 
na do res. O pre si den te Jair Bol so na ro não con se gue cair na
re a li da de, ao ver tra gé dia de mor tes e in fec ta dos, em nú- 
me ros ca da dia mais as sus ta do res.

O pre si den te da Re pú bli ca só tem uma ob ses são: aca bar
com o iso la men to so ci al, fa zer o país vol tar ao tra ba lho,
mos trar que ele es tá cer to e que o mun do es tá er ra do. Co- 
mo se tra ta de um no vo ví rus, le tal e que nin guém o co nhe- 
ce em pro fun di da de, mui to me nos tem co mo cu rá-lo no
cur to pra zo, o che fe do go ver no bra si lei ro pre fe re apos tar
em re mé di os ain da não com pro va dos em ne nhum meio ci- 
en tí fi co. Ele faz de con ta que não per ce be que, quan to mais
hou ver dis tan ci a men to so ci al, me nos con tá gio ocor re rá e
mais ce do a ati vi da de econô mi ca vol ta rá a fun ci o nar.

O Bra sil es tá nu ma en cru zi lha da de sé ri as con sequên ci- 
as. On tem, por exem plo, Jair Bol so na ro vol tou a se reu nir
com um gru po de em pre sá ri os de pe so na eco no mia. O ob- 
je ti vo é o mes mo da vi si ta sur pre sa que ele fez ao STF, pa ra
pres si o nar os mi nis tros. Des ta vez, a pres são se rá so bre os
go ver na do res pe la re a ber tu ra do co mér cio. Ele dis se que “é
guer ra” e que o se tor em pre sa ri al pre ci sa “jo gar pe sa do”
com os che fes de go ver no es ta du ais.

Pa ra o pre si den te, “um ho mem es tá de ci din do o fu tu ro
de São Pau lo (go ver na dor João Do ria) e de ci din do tam bém
o fu tu ro da eco no mia do Bra sil”. Do ria é seu ad ver sá rio po- 
lí ti co. Na opi nião do pre si den te, os em pre sá ri os têm que
cha mar o go ver na dor e jo gar pe sa do. “Jo gar pe sa do, por- 
que a ques tão é sé ria, é guer ra.” Por sua vez, o vi ce-pre si- 
den te Ha mil ton Mou rão, em ar ti go pu bli ca do on tem no
Es ta dão, ana li sou: “O País es tá a ca mi nho do ca os”. Ele diz
não en xer gar ou tro lu gar no mun do que es te ja “cau san do
tan to mal a si mes mo co mo o Bra sil’.

Em no va tro ca de far pas en tre o Pa lá cio Pla nal to e o Pa lá- 
cio dos Leões, Flá vio Di no re ba teu o pre si den te Bol so na ro
que, mais uma vez cri ti cou os go ver na do res e os acu sou de
res pon sá veis pe la cri se econô mi ca, em ra zão do fe cha- 
men to do co mér cio.

Bol so na ro pro vo cou ain da os che fes es ta du ais, pe din do
que eles pe çam des cul pas. Di no re ba teu: “Se a cri se econô- 
mi ca fos se cau sa da pe los go ver na do res, por que ela exis te
em ou tros paí ses?”

E Di no foi mais lon ge. Em sua pá gi na no twit ter es cre- 
veu: “Quem es tá cau san do a gra ve cri se econô mi ca é o co- 
ro na ví rus. In crí vel que Bol so na ro fin ja ig no rar is so. E a res- 
pon sa bi li da de da ges tão econô mi ca é de le”.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, de sau to ri zan do ao mi nis- 
tro da Saú de, Nel son Tei ch a de ba ter o uso da clo ro qui na no
tra ta men to da co vid-19. E com ple tou: “Vo ta ram em mim
pa ra eu de ci dir, es sa de ci são pas sa por mim”, ra lhou.

 

Ata ca do pe lo pre si den te, o go ver na dor João Do- 
ria pe de pa ra Bol so na ro sair da bo lha e co me çar a

li de rar “se for ca paz”. Ele res pon deu a fa la do pre- 
si den te a em pre sá ri os, cul pan do os go ver na do res pe la cri- 
se econô mi ca.

 
Jair Bol so na ro pu bli cou on tem al te ra ção no de- 

cre to que dis põe so bre a pa dro ni za ção de be bi- 
das no país. Com as mu dan ças, as cer ve jas ago ra
po de rão ser pro du zi das com subs ti tu tos do lú pu- 

lo, es pu ma ar ti fi ci al e qual quer ti po de co ran te.
 

Ho je é fe ri a do an te ci pa do da Ade são do Ma ra- 
nhão à In de pen dên cia do Bra sil, mas pa ra a po- 
pu la ção que já vi ve no iso la men to so ci al, na da
mu da em na ro ti na. Sem praia, sem res tau ran te,

sem bar e sem fe ri a dão. O fe ri a dão se es tá ne le.

O pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or pos tou on tem no
twit ter que nos úl ti mos três di as, os bo le tins epi de mi o ló gi- 
cos re gis tram re du ção de no vos ca sos da Co vid-19 em São
Luís. Uma boa no ti cia, mas ele ape lou pe lo iso la men to so- 
ci al.

Edi val do Jú ni or man dou equi pes de bom bei ros ci vis,
ter cei ri za dos da Pre fei tu ra, pa ra dis ci pli nar e ori en tar fei- 
ran tes e con su mi do res nos mer ca dos do Bair ro de Fá ti ma,
Ma caú bas, João Pau lo e Cohab, on de ocor rem aglo me ra- 
ções to do dia.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Conexão Cultural movimenta 
redes sociais com apresentações 
de artistas maranhenses

 
A programação do Conexão Cultu-

ral tem movimentado as redes sociais 
com apresentações de diversos artistas 
maranhenses. A campanha é promo-
vida pelo Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Estado da Cultu-
ra (Secma), para fomentar a cultura e 
oferecer agenda diversificada durante 
a pandemia, que suspendeu todos os 
eventos impactando de forma negati-
va o segmento cultural.

“Fazem parte do Conexão Cultural 
não apenas as apresentações musicais, 
mas outras linguagens como literatu-
ra, teatro, audiovisual, dança entre ou-
tras”, informou o secretário de Estado 
da Cultura, Anderson Lindoso. 

“Os museus e as casas de cultura 
também participam com exposições e 
visitas virtuais, desafios, lives e outras 
atividades, tudo para não deixar para-
do o setor cultural e ao mesmo tempo 
oferecer opções diferentes de arte e en-
tretenimento”, complementou.

No domingo, 17, às 17h, vai ao ar o 
segundo episódio da série ‘Divino Ma-
ranhão’, que retrata a história, origem, 
curiosidades e personagens da Festa 
do Divino de Alcântara. A ideia sur-
giu como forma de contrabalançar o 
cancelamento da festa que anualmen-
te é realizada com grande participa-
ção popular.

O primeiro episódio já está disponí-
vel no canal YouTube ‘Cultura do Ma-
ranhão’ (https://bit.ly/2KxWeM1), da 
Secma. 

No YouTube o público pode con-
ferir, ainda, vídeos com shows, con-
tação de histórias, performances e 
outras apresentações de artistas mara-
nhenses. Já são mais de 200 vídeos. A 
programação de lives pelo Instagram 
@cultura.maranhão também conti-
nua movimentando as redes sociais. 
As apresentações são diárias, cada 
uma com duração de 15 a 30 minutos.

Nesta sexta-feira, 15, as atrações 
são Jean da Sanfona, às 10h, Banda 
Casaloca, às 15h, Dicy (Live especial 
Negras Vozes Mulheres), às 16h30, Mar-
quinhos Bill, às 18h, e Guto, às 20h.

No sábado, 16, tem show do can-
tor, compositor e violonista Roberto 
Ricci, às 18h, da cantora Luana Go-
mes, às 16h30, e apresentação do Dj 
Neto Myller, às 20h.

ENSINO PRIVADO

Flávio Dino sanciona 
lei que reduz valor de 
mensalidades  escolar

O Governador Flávio Dino sancionou, na tar-
de desta quinta-feira (14), lei estadual que prevê 
desconto nas mensalidades relativas ao ensino 
privado no Maranhão. Os percentuais variam de 
10 a 30%. O projeto foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Maranhão e autoriza que o descon-
to seja feito durante o período de suspensão das 
aulas presenciais, em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus (Covid-19). 

A lei vale para escolas privadas de ensino fun-
damental e médio, nível técnico, faculdades, cur-
sos de pós-graduação e cursinhos preparatórios. 
Para instituições de ensino com até 200 alunos 
matriculados, o desconto será de 10%; entre 200 
e 400 estudantes, de 20%; e acima de 400 alunos, 

Corte de energia 
 por inadimplência é 
proibida pela Aneel

Publicação no Diário Oficial da União (DOU) 
desta quarta-feira, 25 de março, traz a Resolu-
ção Normativa 878/2020 da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). A divulgação es-
tabelece medidas para preservação da pres-
tação do serviço público de distribuição de 
energia elétrica, em decorrência da calamida-
de pública atinente à pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), com validade de 90 dias.

Entre as medidas, a resolução proíbe o cor-
te de energia por inadimplência nas unidades 
consumidoras listadas na resolução conside-
rando as disposições dos Decreto 10.282/2020, 
o Decreto 10.288/2020 e o no artigo 11 da Re-
solução Normativa  414/2010.

A partir da publicação, a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) reforça que, onde 
existam pessoas usuárias de equipamentos 
de autonomia limitada - vitais à preservação 
da vida humana e dependentes de energia 
elétrica - não poderá haver cortes, além das 
unidades residenciais enquadradas no sub-
grupo B1, inclusive as subclasses residenciais 
de baixa renda e da subclasse residencial ru-
ral, do subgrupo B2.

A área técnica de Planejamento Territorial 
e Habitação da CNM explica que a suspen-
são não tem impactos apenas para unidades 
consumidoras urbanas e rurais, mas também 
para serviços e atividades consideradas essen-
ciais, como hospitais, centros de produção, 
armazenamento e distribuição de vacinas e 
soros, captação e tratamento de lixo, polícia, 
Corpo de Bombeiros e a própria produção e 
distribuição de energia elétrica. Mas, faz um 
alerta: os débitos vencidos serão cobrados a 
partir do vencimento.

 Logo, isso não é uma isenção aos consumi-
dores, mas uma medida emergencial para as-
segurar o acesso ao serviço nas condições de 
calamidade. Vale destacar ainda que os con-
sumidores que possuam condições de realizar 
o pagamento, realizem, evitando, assim, as 
cobranças futuras. A resolução também pro-
íbe qualquer cancelamento de benefício da  
tarifa social de energia elétrica.

 
A CNM explica que a medida da Aneel é 

fundamental para assegurar o fornecimento 
de energia para os cidadãos em situação mais 
vulnerável, além de uma melhor adequação 
das ações dos governos municipais na pre-
venção da Covid-19, em especial, nas áreas mais 
vulneráveis.

EFEITO CORONAVÍRUS

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020. Processo Administrativo 02.0405.0001/2020 - A Comissão 
Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de  Governador Luiz Rocha – MA, torna público 
que realizará licitação na seguinte forma: OBJETO; Contratação de empresa para a execução de serviços 
de pavimentação de ruas, em bloco sextavado, no município de Governador Luiz Rocha. MODALIDADE: 
Tomada de Preços. TIPO: Menor preço, na forma de Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por 
Preço por Lote. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ABERTURA: 04 de junho de 2020, 
às 09:00h. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha MA, 
na Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os editais e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala de reunião da CPL, no prédio da Prefeitura, 
situado à Praça João Gonçalves, s/nº, Centro, Governador Luiz Rocha - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Esclarecimento adicional no endereço supra, ou pelo endereço eletrônico 
pmglr.licitacao@hotmail.com.

Governador Luiz Rocha/MA, 11 de maio de 2020
Adriely Rodrigues da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2020.  A Prefeitura Municipal de Paraibano através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que realizará na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado a Praça 
Guilhermino Brito - 248 - Centro, Paraibano/MA, sob égide da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei 
Federal n.º 8.666/1993, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 3001.0401 - 0003/2017 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes, Licitação Pública na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando  Registro de Preços para objetivando a futura e eventual aquisição de 
peças destinadas a frota de veículos e maquinas pesadas de interesse do Poder Público Municipal. A abertura da 
sessão pública será no dia 27 de maio de 2020, às 09h00min (nove horas). O edital encontra-se disponível no site 
www.paraibano.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail edital.paraibano@gmail.com e poderá ser 
consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data 
de sua publicação mediante o recolhimento da taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, 
através do DAM e posteriormente obtido na Prefeitura Municipal de Paraibano, Sala da Comissão de Licitação, no 
endereço supracitado. Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. 
Paraibano - MA. Paraibano - MA. 11 de Maio de 2020. José Hélio Pereira de Sousa – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA
C.N.P.J. 05.303.144/0001-30
Praça Guilhermino Brito - 284 - Centro, Cep: 65.670-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Nesta sexta-feira, 15, as atrações são Jean da Sanfona, às 10h, Banda Casaloca (foto)15h

 Dicy (Live especial Negras Vozes Mulheres)

Marquinhos Bill hoje  às 18h

O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8
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Em três cidades do Maranhão, a polícia prendeu suspeitos de assassinatos, traficantes e
assaltantes após sequestro. Agentes continuam operações mesmo durante pandemia

AÇÕES POLICIAIS

Suspeitos presos em
operações no interior
SAULO DUAILIBE

Bar rei ri nhas

A
po lí cia re a li zou uma ação 
con jun ta com a guar ni ção de 
ser vi ço da 2ª Com pa nhia de 
Po lí cia Mi li tar e De le ga cia de 

Po lí cia de Itin ga do Ma ra nhão, per- 
ten cen te a 9ª De le ga cia Re gi o nal de 
Açai lân dia, pa ra dar cum pri men to ao 
man da do de pri são pre ven ti va con tra 
uma pes soa sus pei ta de cri mes de ho- 
mi cí dio qua li fi ca do e ten ta ti va de ho- 
mi cí dio qua li fi ca do.

A pes soa pre sa é uma mu lher que 
po de ter par ti ci pa ção em um ho mi cí- 
dio e uma ten ta ti va de ho mi cí dio 
ocor ri do no fim do mês de de zem bro 
do ano pas sa do.

O cri me acon te ceu na Rua Jo sé dos 
Reis Fei to sa, em fren te à Bo a te Ka la- 
ma zoo, em Itin ga. Após os pro ce di- 
men to de pra xes, a pre sa foi con du zi- 
da a Uni da de Pri si o nal de Res so ci a li- 
za ção de Da vi nó po lis, on de per ma ne- 
ce rá a dis po si ção da jus ti ça.

Já na ci da de de Bar rei ri nhas, ou tra 
ope ra ção da Po li cia Ci vil do Ma ra- 
nhão, atra vés da 20 De le ga cia Re gi o- 
nal da ci da de, deu cum pri men to ao 
Man da do de Pri são con tra uma pes- 
soa que mo ra em Ro sá rio. Ela é sus- 
pei ta dos cri mes pre vis tos nos Arts. 33 
e 40, in ci so VI, da Lei 11.343/06.

No en tan to, o sus pei to, no mo men- 
to da as si na tu ra do au to de pri são, as- 
si nou no me di fe ren te da que le que ha- 
via apre sen ta do no RG, sen do de ime- 
di a to da do voz de pri são em fla gran te 
de li to pe lo Art. 299 do CPB, fal si da de

Por to Fran co

AS OPERAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL CONTINUAM NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO

DIVUKGAÇÃO

ide o ló gi ca. O sus pei to tam bém atua 
no traá fi co de dro gas da re gião dos 
Len çóis Ma ra nhen ses e já vi nha sen- 
do mo ni to ra do. O sus pei to per ten cen 
a uma fac ção cri mi no sa que atua na 
área.

Po li ci ais da 10ª De le ga cia Re gi o nal, 
atra vés do Gru po de Pron to Em pre go, 
pren de ram um ho mem sus pei to de 
as sal to na ci da de de Por to Fran co. O 
cri me acon te ceu no dia 18 de abril 
des te ano, on de, ele e mais qua tro ele- 
men tos, man ti ve ram a fa mí lia re fém e 
le va ram R$ 27 mil em ob je tos e di- 
nhei ro, uti li za ram um car ro Fi at Uno, 
de cor chum bo, atu an do co mo o mo- 
to ris ta da qua dri lha.

Após in ves ti ga ções, a po lí cia con- 
se guiu ras tre ar um dos apa re lhos ce- 
lu la res sub traí do de uma das ví ti mas, 

on de che ga ram a um de ter mi na do 
en de re ço na ci da de de Im pe ra triz. Di-
an te do en de re ço ob ti do, a au to ri da de 
po li ci al re que reu a bus ca e apre en são 
na re si dên cia, lo ca li zan do o apa re lho 
ce lu lar.

Con for me a pro pri e tá ria do imó vel, 
na qual foi re a li za do a bus ca e a apre- 
en são, o apa re lho ce lu lar foi ad qui ri- 
do pe la quan tia de R$ 200. O sus pei to 
tam bém te ria par ti ci pa do de ou tros 
as sal tos, co mo nas ci da des de Da vi- 
nó po lis e Ci de lân dia.

Além dos cri mes já in for ma dos, ele 
tam bém par ti ci pou do as sal to que te- 
ve na Es tra da do Ar roz, on de re sul tou 
em tro ca de ti ros com a po lí cia e a 
apre en são de al guns car ros.
Ele foi cap tu ra do e le va do à Uni da de 
Pri si o nal de Res so ci a li za ção de Por to 
Fran co, on de fi ca rá à dis po si ção da 
jus ti ça.

DA RE DA ÇÃO

VILA BRASIL

Homem é preso por
suspeita de tráfico

ALÉM DE DROGAS, UMA MOTO FOI APREENDIDA NA AÇÃO

POLÍCIA MILITAR

Po li ci ais mi li ta res do 6º Ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar
pren de ram um ho mem sus pei to de trá fi co de en tor pe- 
cen tes, no bair ro Vi la Bra sil, em São Luís.

De acor do com a po lí cia, na ação foi apre en di da trin- 
ta bu chas de ma co nha pron tas pa ra co mer ci a li za ção,
além de uma ba lan ça de pre ci são, uma mo to XRE 300 e
R$ 24 em es pé cie.

Se gun do os  mi li ta res, du ran te ron das a guar ni ção
avis tou um in di ví duo tra fe gan do em uma mo to em ati- 
tu de sus pei ta, por is so foi da da a or dem de pa ra da e o
sus pei to em pre en deu fu ga. Os po li ci ais ini ci a ram o
acom pa nha men to tá ti co até a Vi la Bra sil on de ocor reu a
abor da gem.

Os mi li ta res in for ma ram ain da que o sus pei to já pos- 
sui di ver sos an te ce den tes cri mi nais e se gue mo ni to ra do
por meio de tor no ze lei ra ele trô ni ca. Ele foi apre sen ta do
no plan tão da De le ga cia da Ci da de Ope rá ria jun ta men- 
te com os ma te ri ais apre en di dos.

Tra ba lho re mo to

AÇÃO REMOTA

JT-MA produz 121 mil atos processuais

AS AÇÕES TRABALHISTAS FORAM FEITAS NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 10 DE MAIO DESTE ANO

DIVULGAÇÃO

A pro du ti vi da de em tra ba lho re mo to de
ma gis tra dos e ser vi do res da Jus ti ça do Tra- 
ba lho no Ma ra nhão (JT-MA), no pe río do de
13 de mar ço a 10 de maio des te ano, re sul- 
tou em 121.987 atos pro ces su ais, que es tão
dis tri buí dos en tre 5.032 sen ten ças; 1.679
acór dãos; 7.660 de ci sões; 24.774 des pa- 
chos; 2.375 al va rás; 1.489 pro ces sos bai xa- 
dos na fa se de exe cu ção; 1.555 pe nho ras on
li ne; e 77.423 do cu men tos jun ta dos aos au- 
tos por ser vi do res.

Os da dos es tão no bo le tim de pro du ti vi- 
da de di vul ga do pe la Co or de na do ria de
Ges tão Es tra té gi ca, Es ta tís ti ca e Pes qui sa
(CGE EP) do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 16ª Re gião (Ma ra nhão).

Ain da se gun do o bo le tim, do to tal,
15.176 atos pro ces su ais cor res pon dem ao
tra ba lho da se ma na de 4 a 10 de maio,
quan do fo ram pro fe ri das 469 sen ten ças,
1.411 de ci sões, exa ra dos 776 acór dãos, efe- 
tu a dos 3.411 des pa chos, ex pe di dos 161 al- 
va rás, bai xa dos 183 pro ces sos na fa se de
exe cu ção, re a li za das 157 pe nho ras on li ne
e 8.608 do cu men tos fo ram jun ta dos aos

au tos por ser vi do res.

Por de ter mi na ção do Ato Con jun to GP e
GVP/CR nº 1/2020, de 23 de mar ço des te
ano, a Jus ti ça do Tra ba lho no Ma ra nhão es- 
tá atu an do em sis te ma de tra ba lho re mo to
em to da a ju ris di ção, e a co mu ni ca ção aos
ma gis tra dos, ad vo ga dos, par tes, mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, ser vi do res e de mais
au xi li a res da Jus ti ça de ve rá ser re a li za da
por meio te lefô ni co ou ele trô ni co.

O Ato Con jun to GP e GVP/CR nº 4/2020,
de 29 de abril de 2020, pror ro gou, por pra zo
in de ter mi na do, a sus pen são do ex pe di en te
pre sen ci al no âm bi to do Tri bu nal.

Ape sar de o tra ba lho re mo to ter si do re- 
gu la men ta do em 23 de mar ço, me di das
emer gen ci ais es ta be le ci das pe lo Ato do
Ga bi ne te da Pre si dên cia nº 01/2020, de ter-
mi na ram, des de 16 de mar ço, o re gi me de
te le tra ba lho tem po rá rio pa ra ges tan tes,
mai o res de 60 anos e por ta do res de do en- 
ças crô ni cas com pro va das por lau do ou re- 
la tó rio mé di co.

MARANHÃO

Judiciário prorroga regime de plantão

A PORTARIA FOI ASSINADA PELO PRESIDENTE DO TJMA, DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO

O TJ MA pror ro gou até o dia 31 de maio
de 2020, no âm bi to do Po der Ju di ciá rio do
Ma ra nhão, o pra zo de vi gên cia do re gi me
de plan tão ex tra or di ná rio, ins ti tuí do pe lo
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça, con for me a
Re so lu ção nº 318.

A Por ta ria foi as si na da pe lo pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, de- 
sem bar ga dor Lou ri val Se re jo, e pe lo cor- 
re ge dor-ge ral da Jus ti ça, de sem bar ga dor
Pau lo Vel ten. Os pra zos pro ces su ais nos
fei tos que tra mi tam em meio ele trô ni co,
fi cam sus pen sos em ra zão da im po si ção
de me di das sa ni tá ri as res tri ti vas à li vre lo- 
co mo ção de pes so as es ta be le ci das no De- 
cre to nº 35.784, pe lo pe río do de 11 a 15 de
maio de 2020.

Con for me a Por ta ria, ha ven do pror ro- 
ga ção das im po si ções à li vre lo co mo ção
de pes soa, fi cam au to ma ti ca men te sus- 
pen sos os pra zos pro ces su ais de pro ces- 
sos que tra mi tam em meio ele trô ni co pe lo
pe río do que per du rar o “ lock down”.

Os pra zos sus pen sos de que tra ta o ca- 
put são ex clu si va men te pa ra os fei tos que
tra mi tam nos mu ni cí pi os de São Luís, São
Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po- 
sa, e no Se gun do Grau de Ju ris di ção. Per- 
ma ne cem sus pen sos os pra zos pro ces su- 

ais dos fei tos que tra mi tam em meio fí si- 
co.

Per ma ne ce as se gu ra da a apre ci a ção
das ma té ri as mí ni mas a que se re fe re as
Re so lu ções CNJ no 313 e 314, em es pe ci al,
dos pe di dos de me di das pro te ti vas em de- 
cor rên cia de vi o lên cia do més ti ca, das
ques tões re la ci o na das a atos pra ti ca dos
con tra cri an ças e ado les cen tes ou em ra- 
zão do gê ne ro.

Pa ra a re a li za ção da au di ên cia de vem
ser con si de ra das even tu ais di fi cul da des
de in ti ma ção de par tes e tes te mu nhas, re- 
a li zan do-se a as sen ta da so men te quan do
pos sí vel a par ti ci pa ção das par tes, ad vo- 
ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
ve da da a atri bui ção de res pon sa bi li da de
aos pro cu ra do res em pro vi den ci a rem o
com pa re ci men to de par tes e tes te mu- 
nhas a qual quer lo ca li da de fo ra de pré di- 
os ofi ci ais do Po der Ju di ciá rio pa ra par ti- 
ci pa ção em atos vir tu ais.

Os atos que even tu al men te não pu de- 
rem ser pra ti ca dos pe lo meio ele trô ni co
ou vir tu al, de ve rão ser adi a dos e cer ti fi ca- 
dos pe la se cre ta ria ju di ci al, após de ci são
fun da men ta da do ma gis tra do, con for me
art. 3º, §2º da Re so lu ção nº314/2020 do
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça.

São Luís, sexta-feira, 15 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AOS LEITORES 
Comunicamos aos nossos leitores que hoje, sexta-feira, 
feriado estadual antecipado da Adesão do Maranhão à 
Independência, o Jornal Pequeno para suas máquinas e só 
volta a circular no domingo.

A Diretoria 

2ª parcela do auxílio emergencial será paga
a partir de segunda, diz presidente da Caixa

PÁG.12

  PÁG.4  PÁG.2    PÁG.6 INFORME JP – PÁG.3

Ambulatórios e 
leitos ampliam 
combate ao
coronavírus 
na Região 
Tocantina

Fiscais
de partidos 
políticos podem 
ser pagos com 
recursos do 
Fundo Eleitoral

100% de 
desconto
na tarifa de
energia para
famílias de 
baixa renda

Projeto
garante mais
de 22 milhões 
para segurança
pública do 
Maranhão

O governador Flávio Dino sancionou ontem (14) a lei estadual que prevê desconto 
nas mensalidades relativas ao ensino privado no Maranhão. Os percentuais variam 
de 10 a 30%. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa.  PÁG. 3

GOVERNADOR 
SANCIONA LEI QUE 
REDUZ VALOR DE 
MENSALIDADES 
ESCOLARES
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Flávio Dino destaca importância da lei que prevê desconto nas mensalidades relativas ao 
ensino privado no Maranhão

Itaú e Americanas sofrem
autuações na Rua Grande
por desrespeito a lockdown

Durante fiscalização em loja de departamentos, na Rua Grande, fiscais do Procon e da Vigilância 
Sanitária encontraram produtos não essenciais sendo ofertados aos consumidores

O Procon-MA, com o apoio da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, autuou ontem (14) as Lojas 
Americanas e Banco Itaú, localizadas na Rua Grande, por não cumprirem normas do lockdown que 
estabeleceram medidas preventivas e restritivas para os municípios da Ilha de São Luís. PÁG. 5

Hospital Carlos Macieira
ganha mais leitos de UTI

O Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM) ganhou, nesta semana, novos leitos 
de UTI para atendimento exclusivo a casos graves da Covid-19. Com os dez 
novos leitos, a unidade amplia a assistência aos pacientes diagnosticados com 
a doença. PÁG.5

Hospital Carlos Macieira amplia assistência aos pacientes com Covid-19

Cotação – Comercial C. R$ 5,8182 | V. R$ 5,8202 – Turismo C. R$ 5,8 | V. 6,15 – Euro C. R$ 6,2815 | V. R$ 6,2842 – Libra C. R$ 7,108 | V. R$ 7,1122 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar –0:55 4,3 m|  1ª Preamar -7:14 2,0 m  | 2ª Baixamar–13:18 4,3 m| 2ª Preamar -19:58 1,8 m |
Loteria  –   Quina –  5269 (14/05/2020) – 08-27-34-46-54 | Time Mania – 1484 (14/05/2020) 10-23-45-47-71-73-75 | Time do coração: JI-PARANÁ / RO |
Dupla Sena  – 2078 (14/05/2020) – 1º sorteio 07-10-12-23-25-36 | 2º sorteio 15-19-31-33-39-49 |

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

24° – 33° Manhã Tarde Noite
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Miudinhas
• Produtores rurais de todo o Maranhão podem se cadastrar na 
Central Virtual de Abastecimento e divulgar seus itens, que ficarão 
acessíveis a compradores de todo o país.

•  Criada pelo Governo do Estado, a central é coordenada pela 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) 
e tem como objetivo promover a comercialização dos itens da 
produção familiar, minimizando impactos do novo coronavírus 
(Covid-19). 

• O cadastro pode ser feito pelo site https://sagrima.ma.gov.br/
central-virtual-de-abastecimento/. Podem se cadastrar produtores de 
itens diversos como hortaliças, frutas, verduras, farinha, polpa, ovos, 
leite, doces, grãos, além de criadores de animais (porco, galinha, 
bode, peixe e outros).

Com a votação realizada pelo Senado na quarta-feira (13), em sessão 
remota, o Congresso Nacional concluiu a aprovação do substitutivo 
do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) ao Projeto de Lei do Congresso 
(PLN) 7/2020. O texto aprovado libera crédito suplementar no valor de 
R$ 776 milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O dinheiro será repartido entre os estados e o Distrito Federal para 
ser investido em segurança pública. Mais cedo, os deputados federais 
já haviam aprovado a matéria. Agora, o substitutivo vai à sanção 
presidencial.
A matéria visa cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 
determinando que a União está obrigada a repassar “imediatamente” 
aos estados e ao Distrito Federal metade das verbas do Fundo Nacional 
de Segurança Pública originárias de receitas com loterias oficiais. O 
STF entendeu que esses recursos são classificados como “transferência 
obrigatória”.
Em seu perfil oficial no Twitter, o senador Weverton, líder do PDT no 
Senado, anunciou a boa nova para o Maranhão:
“O Congresso Nacional aprovou. nessa quarta-feira, 13, a liberação 
imediata de cerca de R$ 800 milhões para os estados investirem 
em segurança pública. Do montante, o Maranhão ficará com R$ 
22.348.643,00. O projeto segue para sanção presidencial”.

Projeto garante mais de
R$ 22 milhões para segurança 
pública do Maranhão

Investimento 
fundamental
A senadora Eliziane Gama, líder 
do partido Cidadania, também 
comentou no Twitter:
“É bom que se lembre que 
esse fundo [o Fundo Nacional 
de Segurança Pública] 
historicamente estava parado, e 
os estados tiveram que buscar 
esse recurso para o investimento, 
portanto, no combate à 
criminalidade. É um recurso 
importante, que será decisivo 
para aquilo que todos nós 
queremos, que é uma sociedade, 
de fato, sem violência. Portanto, 
um investimento fundamental 
em estados que passarão a 
receber esse recurso agora 
aprovado pelo Congresso 
Nacional”, comemorou Eliziane.
Curva de queda
O prefeito Edivaldo Holanda Jr 
destacou, nas redes sociais, a 
redução dos casos da Covid-19 
em São Luís, mas, mesmo assim. 
fez um apelo às pessoas que não 
trabalham em serviço essencial 
para que se mantenham em casa 
para manutenção da curva de 
queda.
“Nos últimos três dias, os 
boletins epidemiológicos 
registram redução de novos 
casos da Covid-19 em São Luís. 
É uma boa noticia, mas peço 
que aqueles que não sejam do 
serviço essencial colaborem com 
a medida do isolamento social 
para que possamos manter essa 
tendência de queda”, disse.
Ocupação de leitos
O prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior disse que a taxa de 
ocupação dos leitos para a Covid 
ainda é alta em São Luís.
Segundo o boletim da Secretaria 
de Saúde do Maranhão, a taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
é 87,56 por cento e de leitos 
clínicos é de 85,50 por cento.
Edivaldo também anunciou a 
abertura de uma ala no Hospital 
da Criança para atendimento de 
crianças com síndromes gripais, 
incluindo H1N1 e Covid-19
Isenção no futuro
Uma medida provisória 
publicada nesta quinta-feira 
(14) restringe as hipóteses de 
punição a agentes públicos por 
atos relacionados à pandemia de 
coronavírus.
De acordo com a MP 966/2020, 
os servidores só podem ser 
responsabilizados civil ou 
administrativamente “se agirem 

ou se omitirem com dolo ou 
erro grosseiro”. O texto editado 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
foi publicado no Diário Oficial 
da União. A regra se aplica a 
atos adotados no enfrentamento 
da covid-19 e no combate aos 
efeitos econômicos e sociais da 
crise.
Segundo a medida provisória, 
o agente público não 
pode ser responsabilizado 
automaticamente por adotar uma 
“opinião técnica” em relação 
à pandemia — a não ser que 
fique provado que houve “dolo 
ou erro grosseiro” na aplicação 
da opinião técnica ou se houver 
conluio entre servidores.
“Absurdos que 
agridem”
O deputado federal Márcio 
Jerry, presidente do PCdoB no 
Maranhão, reagiu a mais esta 
medida provisória editada pelo 
presidente da República:
“Bolsonaro é insuperável no 
cometimento de absurdos 
que agridem o Brasil. Com 
nova MP ele quer ser proteger 
preventivamente dos erros 
que comete todos os dias. 
Deveria tá preocupado era em 
proteger preventivamente o 
povo brasileiro do contágio 
do coronavírus. Mais uma 
estupidez”.
Devolução da MP
Em suas redes sociais, a 
senadora Eliziane Gama 
anunciou que irá solicitar a 
devolução da MP 966, que 
protege autoridades e agentes 
públicos de erros cometidos no 
combate à pandemia.
“Se o objetivo é incentivar o 
uso da cloroquina, de muitos 
efeitos colaterais, esse é um erro 
grosseiro, que nem mesmo a MP 
dá guarida.
Essa MP é muito estranha, e 
anistia agentes públicos de 
possíveis crimes, cometidos em 
meio ao combate da pandemia 
do Covid19. Anistiar possíveis 
desvios de conduta de agentes 
públicos é criar um excludente 
de ilicitude pra quem quer 
cometer ato ilícito.
Não é razoável afrouxar regras 
administrativas e muito menos 
possíveis atos de corrupção, 
nessa pandemia. Um desvio 
moral e ético de um servidor 
ou gestor público tem impacto 
direto e imediato na vida das 
pessoas”, afirmou a senadora, 
em sua conta no Twitter.

Sancionada lei que reduz valor de
mensalidades do ensino privado
O governador Flávio Dino 
sancionou, nessa quinta-feira, 14, 
a lei estadual que prevê desconto 
nas mensalidades relativas ao 
ensino privado no Maranhão. Os 
percentuais variam de 10 a 30%.
O Projeto de Lei 088/20 já tinha 
sido aprovado na Assembleia 
Legislativa, no dia 27 de abril, 
que trata da redução proporcional, 
de até 30%, das mensalidades das 
instituições privadas de ensino, 
durante o período de suspensão 
das aulas presenciais, atendendo 
ao plano de contingência do novo 
coronavírus implementado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 

(SES).
A matéria abrange escolas, 
faculdades e cursinhos 
preparatório, e recebeu emenda 
dos deputados Dr. Yglésio 
(PROS), Neto Evangelista (DEM) 
e Rafael Leitoa (PDT).
De acordo com o PL, o 
desconto será cancelado 
automaticamente com o fim 
do Plano de Contingência do 
novo coronavírus da SES e a 
liberação para o retorno das 
aulas presenciais. No caso 
de descumprimento, ensejará 
aplicação de multas nos 
termos do Código de Defesa 

do Consumidor, pelos órgãos 
responsáveis pela fiscalização, em 
especial a Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Estado 
do Maranhão (Procon-MA).
“Considerando que as instituições 
de ensino estão com as 
despesas reduzidas com itens 
como manutenção do espaço, 
água, energia e alimentação 
de seus funcionários e alunos 
(que estudavam em período 
integral), por estarem suspensas 
as atividades presenciais, é 
justo que os estudantes ou seus 
responsáveis financeiros, que 
também tiveram seus rendimentos 

afetados, tenham a sua 
mensalidade reduzida”, justificou 
o deputado Rildo Amaral.
O deputado Duarte Jr, comentou 
em suas redes sociais a 
confirmação do projeto pelo 
Executivo: “O Governador 
Flávio Dino acaba de sancionar 
lei estadual que prevê descontos 
nas mensalidades em toda a 
rede de ensino do Maranhão. 
Consumidor, exija o abatimento 
que varia de 10% a 30%. Aqueles 
que efetuaram pagamentos sem 
o percentual de desconto, devem 
pedir a restituição”.

Proposta de Braide garante pensão especial
a famílias vulneráveis vítimas do coronavírus
GIL MARANHÃO

O deputado federal Eduardo 
Braide apresentou, ontem, 
14, na Câmara, projeto de lei 
que concede pensão especial 
a dependentes de pessoas 
vulneráveis que faleceram em 
consequência do coronavírus.
Terão direito à pensão especial: 
cidadão brasileiro maior de 16 
anos de idade; sem emprego 
formal ativo; que não seja titular 
de benefício previdenciário 
ou beneficiário do seguro-
desemprego ou de programa de 
transferência de renda federal, 
ressalvado o Bolsa Família; e cuja 
renda familiar mensal per capita 
seja de até 1/4 do salário mínimo.
“Este projeto vem auxiliar uma 
considerável parcela de brasileiros 
que não tem condições de 
contribuir para a previdência, vive 
de trabalho informal ou mesmo 
enfrenta o desemprego; e que, 

ainda assim, precisa de alguma 
forma obter sustento para suas 
famílias”, afirmou o parlamentar 
maranhense.

O projeto estabelece que para 
ter direito ao benefício da 
pensão especial, que será no 
valor de 1 salário mínimo, serão 

considerados dependentes: 
cônjuge ou companheiro (a); 
filhos menores de 21 (vinte e um) 
anos de idade ou, de qualquer 
idade, se pessoa com deficiência 
física ou intelectual; pais; irmãos 
menores de 21 anos de idade ou, 
de qualquer idade, se pessoa com 
deficiência física ou intelectual.
As despesas para a concessão do 
benefício, segundo a proposta 
de Braide, virão da programação 
orçamentária ‘Indenizações 
e Pensões Especiais de 
responsabilidade da União’.
Eduardo Braide destacou a 
produção legislativa durante 
a pandemia e afirmou que 
o Congresso tem pautado e 
aprovado, com certa agilidade, 
vários projetos que beneficiam 
famílias em situação de 
vulnerabilidade e protegem 
segmentos e setores diversos da 
sociedade. (COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA)

MAGNO ROMERO
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Projeto de Eduardo Braide concede pensão especial aos dependentes 
de pessoas vulneráveis que faleceram em consequência da Covid-19

O senador Weverton comenta projetos de combate ao coronavírus

GIL MARANHÃO
O secretário do Tesouro Nacional, 
Mansueto de Almeida, em reunião 
remota, ontem, 14, na Comissão 
Mista de Acompanhamento das 
Ações do Coronavírus, previu 
que o déficit nas contas públicas 
brasileiras pode chegar a R$ 700 
bilhões em 2020, o que, somado 
à forte queda do Produto Interno 
Bruto no mesmo período, deve 
fazer com que o endividamento 
público ultrapasse a marca de 
90% do PIB.
“Se o rombo for em torno de R$ 
700 bilhões, o que é plausível, o 
déficit, só em 2020, passará de 
9% do PIB. A dívida pública, que 
havíamos reduzido para menos de 
76% do PIB no ano passado, pode 
passar de 90% agora. Uma dívida 

dessa dimensão pode ser muito 
alta para um país que não cresce, 
ou que cresce só 1% ao ano, mas 
não será alta se crescermos 3% 
ou 4% ao ano quando a pandemia 
passar”, afirmou om secretário.
REFORMA TRIBUTÁRIA 
– Mansueto avaliou que uma 
das dificuldades do Brasil é sua 
alta carga tributária, em torno de 
33% do PIB. E acrescentou que 
a média na América Latina é em 
torno de 22% do PIB.
“Não tem jeito. Para recuperarmos 
a arrecadação, vamos ter que 
voltar a crescer. Nos tornamos um 
país muito caro e, para arcarmos 
com essa conta gradualmente, 
fazendo o ajuste fiscal gradual, 
vamos ter que manter a trajetória 

da racionalização do gasto 
público. Precisamos controlar o 
crescimento dos gastos públicos 
após a pandemia, fazer as 
reformas necessárias para o país 
crescer. E isso ajudar no ajuste 
fiscal, para não ter que aumentar a 
carga tributária”, declarou.
O secretário do Tesouro afirmou 
que as forças político-sociais do 
país deverão se esforçar na busca 
de consensos em torno de uma 
agenda de reformas no cenário 
pós-pandemia. A prioridade do 
governo em 2020, segundo ele, 
será a saúde das pessoas e minorar 
o forte impacto negativo causado 
pelo coronavírus na economia. 
Contudo, a agenda de Reformas 
Estruturais deve ser retomada 
em 2021 no Congresso Nacional, 

“para afastarmos preocupações 
dos investidores internacionais 
quanto à capacidade do Brasil de 
honrar o endividamento”.
Dentre as reformas, Mansueta 
acredita que priorizadas 
mudanças no modelo tributário 
e a modernização de marcos 
regulatórios em diversos setores 
da infraestrutura. Para ele, estas 
são condições para que o Brasil 
possa voltar a crescer entre 
3% e 4% ao ano. Além disso, 
o Parlamento e a sociedade 
precisam rever programas e 
políticas hoje incluídas no 
Orçamento federal, “porque 
a margem para investimentos 
públicos está estrangulada”. (COM 
INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA SENADO)

“O estado do Maranhão deve 
receber R$ 1,89 bilhão para 
enfrentar os efeitos da crise 
causada pelo coronavírus. Tanto 
o governo estadual como as 
prefeituras perderam arrecadação 
e precisam de recursos para ajudar 
a população”. A afirmação foi 
feita pelo senador Weverton ao 
realizar um balanço de 21 projetos 
aprovados, até o momento, de 
combate ao coronavírus.
Disse Weverton que o Senado 
tem priorizado a votação de 
projetos para o enfrentamento da 
Covid-19 e que os senadores estão 
empenhados em aprovar propostas 
que ajudem a população neste 
momento difícil.
Weverton foi relator do primeiro 
tema votado: o decreto que 
reconheceu a calamidade pública 
foi aprovado em março.
“Com meu voto favorável, o PDL 
88/2020 possibilita ao governo 
descumprir, até 31 de dezembro, 
a meta fiscal, que é de déficit 

de R$ 124 bilhões, e direcionar 
mais recursos para o combate à 
pandemia”, afirmou o senador.
Conforme o senador, a Casa 
aprovou, ainda, propostas 
importantes, como o auxílio 
emergencial. Em sessão por ele 
presidida, ampliou o número 
de trabalhadores autônomos 
que poderão receber o auxílio 
de R$ 600. O texto estende o 
benefício para outras categorias 
de trabalhadores informais e 
autônomos, como caminhoneiros, 
diaristas, garçons, catadores 
de recicláveis, motoristas de 
aplicativos, manicures, camelôs, 
garimpeiros, guias de turismo, 
artistas, taxistas, entre outros.
“São profissionais que estão 
sendo diretamente afetados em 
suas atividades. Imagina o caso 
de artistas como músicos, por 
exemplo. O trabalho deles é 
com multidões, aglomerações, 
eventos. Eles estão impedidos de 
fazer isso, nesse momento. Fica 

extremamente difícil conseguir o 
sustento nesse período”, explicou.
Outra proposta foi o socorro 
emergencial para estados e 
municípios, aprovado em sessão 

presidida por Weverton. O Projeto 
de Lei Complementar 39/2020 
prestará auxílio financeiro de R$ 
125 bilhões a estados e municípios 
para combater a pandemia.

Rombo nas contas públicas pode chegar a
R$ 700 bilhões, prevê secretário do Tesouro

Weverton destaca projetos aprovados pelo
Senado que ajudam no combate à pandemia
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Teoria da conspiração
O governo da Austrália pretende 
investigar, por exemplo, se 
o covid-19 foi produzido em 
laboratório, como acreditam 
alguns especialistas.
Tratativas 
confirmadas
Itamaraty confirma a conversa dos 
chanceleres dos dois países quatro 
dias antes das primeiras retaliações 
chinesas contra a Austrália.

Juntos e coordenados
Araújo e Marise Payne, diz o 
Itamaraty, “decidiram trabalhar 
juntos e de modo coordenado para 
enfrentar os desafios da crise do 
covid-19”.
Aberto a discutir 
China
Hostilizado a cada frase sobre a 
China, Ernesto Araújo tem sido 
aberto a convites como o da 
Austrália para discutir o país de Xi 
Jinping.

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

PELA PRIMEIRA VEZ.

O Hospital Dr. Carlos Macieira 
(HCM), que faz parte da rede 
estadual de Saúde, ganhou nesta 
semana novos leitos de UTI 
para atendimento exclusivo a 
casos graves da Covid-19. Com 
os dez novos leitos, a unidade 
amplia a assistência aos pacientes 
diagnosticados com a doença. O 
incremento reforça o compromisso 
do governo do Maranhão com a 
ampliação do número de leitos em 
todo o estado.  
“A gestão estadual trabalha sem 
parar para ampliar a capacidade 
de atendimento da nossa rede. A 
intenção é não deixar faltar leitos; 
para isso estamos fazendo a nossa 
parte e pedimos que a população 
permaneça adotando as medidas 
preventivas, a fim de reduzir a 
demanda pelos serviços de saúde. 
Juntos podemos vencer essa 
guerra”, ressaltou o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula.
Os dez novos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva possuem 
estrutura adequada para o 
atendimento a pacientes graves, 
com monitor e respirador, como 
explica o diretor-geral do HCM, 
Edilson Medeiros. “Estes leitos são 
destinados a pacientes mais graves 
regulados pela rede estadual, 
que são aqueles que precisam de 
monitorização contínua, que já 
estão com agravo pulmonar e que 

precisam de estrutura de terapia 
intensiva”, pontuou.
O HCM é uma das unidades 
de referência no estado para o 
tratamento de pacientes com o 
novo coronavírus. Para reforçar 
o atendimento, o hospital 
convocou mais 39 profissionais 
de saúde, incluindo técnicos de 
enfermagem, enfermeiros, médicos 
e fisioterapeutas aprovados no 
seletivo emergencial realizado pelo 
governo do Estado e que vão atuar 

no novo espaço.
A diretora-executiva do Instituto 
Acqua, Paula Assis, ressaltou 
o empenho de todos com a 
ampliação dos serviços. “Cada 
novo leito aberto no hospital 
é a garantia de que mais vidas 
poderão ser salvas e mais pessoas 
terão atendimento de urgência e 
emergência. A gestão do Acqua, 
em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde, tem se 
empenhado diuturnamente para 

cuidar da população maranhense”, 
afirmou.
Com a ampliação, o Hospital Dr. 
Carlos Macieira passa a funcionar 
com  84 leitos de terapia intensiva 
e 128 leitos de enfermaria 
exclusivos para atendimento a 
pacientes com confirmação da 
Covid-19. “Estamos finalizando 
também a montagem de mais 27 
leitos de enfermaria que serão 
disponibilizados em breve”, 
acrescentou Edilson Medeiros.

Rua Grande
Itaú e Lojas Americanas são autuados por 
desrespeito às medidas contra o coronavírus
Banco não possuía higienização nem organização de filas; e 
o estabelecimento comercial vendia produtos não essenciais
LUCIENE VIEIRA

Nessa quinta-feira (14), o Instituto 
de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA), com o apoio da 
Superintendência de Vigilância 
Sanitária do Estado (Suvisa), e 
da Polícia Militar, emitiu auto de 
infração às Lojas Americanas e 
ao Banco Itaú, ambos localizados 
na Rua Grande. A fiscalização 
dos estabelecimentos visa o 
cumprimento das normas do 
lockdown, que estabeleceu medidas 
preventivas e restritivas para os 
municípios de São Luís, São José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e 
Raposa, em virtude da Covid-19.
Em caso de descumprimento 
das exigências do lockdown, os 
estabelecimentos poderão sofrer 
desde advertências, pagamento de 
multas, e interdição parcial ou total. 
As multas poderão ir de R$ 2 mil 
a R$ 1,5 milhão, podendo dobrar o 
valor em caso de reincidência. 
De acordo com o diretor de 
fiscalização do Procon, Carlos 
Eduardo Garcia, as Lojas 
Americanas e o Banco do Itaú 
precisam fazer adequações. Nas 
lojas Americanas, está permitido 
apenas a venda dos produtos 
alimentícios. Mas ontem, segundo 
o Procon, foram encontrados 
expostos artigos não essenciais, 
como roupas e cosméticos, à 
disposição do consumidor.
Já o Banco do Itaú não estava 
oferecendo álcool em gel na 
entrada da agência, não havia 
funcionários organizando a fila 
externa, e os caixas eletrônicos 
estavam inoperantes. O 
superintendente da Vigilância 

Sanitária do Estado, Edmilson 
Diniz, informou que foi verificado 
o distanciamento entre os clientes 
na parte interna e externa das 
agências, e o tempo de espera para 
o atendimento.
“Com todos os caixas de 
autoatendimento funcionando, as 
pessoas não precisarão ficar por 
muito tempo no espaço, e isso 
também evita aglomeração. O 
distanciamento deve ser de um 
metro e meio entre as pessoas, 
tanto clientes como funcionários. 

E, o tempo de espera para os 
atendimentos feitos nos outros 
caixas, deve ser de 30 minutos a 1 
hora e 30 minutos, no máximo”, 
informou Edmilson Diniz.
A Suvisa também verificou as 
medidas de higiene, como o uso de 
máscaras, luvas, disponibilização 
de álcool em todas as mesas de 
atendimento, e no espaço dos 
caixas de autoatendimento. Sobre 
o auto de infração ao Banco Itaú, 
Edmilson Diniz garantiu que 
as adequações devem ser feitas 

imediatamente pela agência 
bancária. 
O diretor de Fiscalização do 
Procon informou, ainda, que a 
fiscalização de ontem foi realizada 
após denúncias de que essas 
empresas não estariam cumprindo 
as medidas restritivas de combate 
à Covid-19, e as orientações do 
lockdown. “Estamos recebendo 
diversas denúncias; e, a partir 
delas, realizamos as ações de 
fiscalização”, concluiu Carlos 
Eduardo. 4

Durante fiscalização em loja de departamentos, na Rua Grande, fiscais do Procon e da Vigilância Sanitária 
encontraram produtos não essenciais sendo ofertados aos consumidores

GILSON FERREIRA

Governo amplia oferta de leitos de 
UTI no Hospital Dr. Carlos Macieira

Unidade amplia assistência aos pacientes com Covid-19 

DIVULGAÇÃO

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É a maior esculhambação que já vi na vida”
Ex-ministro Delfim Netto sobre os desaforos de Bolsonaro na saída do 
Alvorada

PODER SEM PUDOR

Tarefa para macho, tchê
Certa vez perguntaram a Antônio Carlos, 
presidente da província de Minas Gerais, por 
que ele se juntou aos gaúchos, na Aliança 
Liberal, para derrubar Washington Luís e colocar Getúlio Vargas no poder. 
Ele explicou: “Na vida, a gente tem que saber escolher as companhias na 
hora certa. Para brigar num bar, chamo os filhos do Mendes Pimentel. Para 
ir ao teatro, vou com Ataulfo de Paiva. Mas para tomar o poder, tomo com 
os gaúchos.”

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

São só fakenews
Azevêdo negou também 
nomeação para cargos no 
Ministério da Economia ou 
Itamaraty, como especularam sites 
importantes no Brasil. 
Foco no presente
O diretor da OMC não recebeu 
qualquer convite do governo 
Bolsonaro. “Minha única 
prioridade é organizar os 
próximos passos na OMC”, diz.
Fantasia desfeita
Roberto Azevêdo descarta 
qualquer possibilidade de 
candidatura em 2022. “Não 
tenho interesse nisso”, garanteo 
diplomata de carreira.
Fui
Antes de anunciar sua saída da 
direção-geral da OMC, Roberto 
Azevêdo avisou por telefone o 
chanceler Ernesto Araújo e o 
presidente Jair Bolsonaro. Não 
queria que o governo brasileiro 
soubesse pelos jornais.
Ô falsidade
Não passaram da mais genuína 
exibição de falsidade os sorrisos 
e abraços de Jair Bolsonaro e 

Rodrigo Maia, ontem, no Planalto. 
Eles se detestam, mas chefiam 
poderes da República e precisam 
se entender.
Pedala, Caiado
O governador do DF, Ibaneis 
Rocha, aplicou um “pedala” em 
Ronaldo Caiado, de Goiás, cujo 
governo negligenciava os doentes 
de covid-19 do entorno, que, sem 
opção, lotam hospitais de Brasília. 
Foi só Ibaneis ameaçar vedar 
atendimento que Caiado assentiu 
com trabalho conjunto.
Organizando a 
bagunça
Bolsonaro tenta se habituar à 
ideia de parar com declarações 
na “grade”, na porta do Alvorada, 
desde que o jornalista Orlando 
Brito sugeriu que ele se dirija ao 
comitê de imprensa do Planalto 
sempre que quiser falar.
Líder modesto
Militar disciplinado, o deputado 
Major Vítor Hugo(PSL-GO), líder 
do governo na Câmara, não tem 
conselhos para Bolsonaro. “Quem 
sou eu? O presidente é muito mais 
experiente, sabe tudo de política”, 
afirmou.

Brasil provoca China 
associando-se à Austrália
O governo do Brasil flerta com o perigo: avalia se juntar à Austrália na 
defesa de “investigação independente” das origens do covid-19 na China. 
O chanceler Ernesto Araújo conversou demoradamente, sexta (8), com a 
colega australiana Marise Payne. A ideia ofende tanto os chineses que a 
retaliação não tardou na terça (12), o governo de Xi Jinping suspendeu a 
importação de carne bovina de quatro abatedouros, dois deles da JBS, e 
decidiu também taxar a cevada australiana em 76,8%.

Azevêdo não vai atuar no Brasil após deixar OMC
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto 
Azevêdo, confirmou a esta coluna que não tem planos de retornar ao Brasil 
após deixar em 31 de agosto o mais importante cargo já ocupado por um 
brasileiro em organismo internacional. Ele sairá da OMC com um ano de 
antecedência, e negou que tenha qualquer pretensão de voltar ao Brasil para 
assumir cargos. A tendência é ele se afastar do setor público.

Patriotada na máscara
A deputada Bia Kicis (PSL-DF), bolsonarista raiz, inovou no modelo 
da máscara de proteção contra covid-19. A máscara da deputadatem a 
estampa da bandeira brasileira com a foto do presidente.
O pior dos mundos
Levantamento da CNI sobre o impacto do coronavírus revela que 70% 
das indústrias perderam faturamento, 45% sofrem com inadimplência 
dos clientes, 44% têm pedidos cancelados e 21% reduziram a 
produtividade.
Passou batido
O TSE parece não ter percebido a jogada: atendeu pedido do PMB e 
permitiu que partidos paguem os fiscais contratados na eleição com o 
Fundo Eleitoral. Mais um encargo para justificar o fundão indecente.
Pergunta na fila
A nova máquina do aeroporto de Brasília que mede a temperatura de 
passageiros também identifica ladrões?
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Estado10

Redução salarial
Era para acontecer ontem a sessão online na Câmara de Caxias na qual 
seria votada a proposta de redução salarial, em 30%, de secretários, 
adjuntos, coordenadores e chefes de autarquia de Caxias MA... E, 
ainda, a redução de 70% no salário do prefeito.
Enviada ao Legislativo pelo prefeito Fábio Gentil (Republicanos), a 
proposta precisa passar pelo crivo dos vereadores para que tenha efeito 
legal. Como a iniciativa do chefe do Executivo enfrenta resistência 
entre os integrantes do primeiro, segundo e terceiro escalão, a vereança 
receia o desgaste pela medida em véspera de eleição. Por conta disso, 
ainda ontem, edis da base aliada tentavam convencer o prefeito a 
voltar atrás, mas Gentil continua argumentando que a redução salarial 
é necessária nestes tempos de pandemia da Covid-19, pois as finanças 
públicas foram abaladas no decorrer da crise econômica causada pelo 
coronavírus, que já se estende há meses.
O certo é que até ontem à tarde havia esse impasse, com o prefeito de 
Caxias decidido a manter a proposta e a edilidade resistindo em levar 
a mesma a plenário. Na verdade, a pressão em cima dos vereadores da 
parte de secretários, adjuntos, coordenadores e chefes de autarquia tem 
sido grande para que os mesmos não a aprovem, isso desde o dia 27 
de abril passado, quando Fábio Gentil convocou os subordinados para 
falar da redução salarial e explicar as razões financeiras que o levavam 
a tomar a decisão.

Gonzo
Comunicação - Ainda na noite de quarta-feira passada, vereadores 
governistas já se comunicavam uns com os outros para decidir sobre 
como se comportar na sessão legislativa online marcada para ontem... 
Diziam eles, zangados, que além de “um desgaste eleitoral” teriam 
“também uma redução de 30%” em seus próprios proventos???!!!... Aí 
já era demais!!!
Tristeza e temor - A cada notícia da morte de caxienses por Covid-19, 
os que os conheciam na Princesa do Sertão vão à tristeza e ao grande 
temor de que a doença também se alastre por aqui!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

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

Pressão
Fontes da coluna no Legislativo 
dizem que, de fato, seria grande 
a pressão em cima deles pelos 
atingidos com a proposta da 
redução salarial...
Aprovação
...Apesar disso, acreditam as 
fontes, os vereadores governistas 
tenderiam a aprovar as medidas se 
o prefeito não recuar...
Para todos
...Porque, na verdade, a história 
da hipótese do desgaste eleitoral 
valeria para todos, tanto para os 
vereadores como para o próprio 
Fábio Gentil. E se o próprio 
prefeito está disposto a assumir 
o risco eles não teriam como não 
aprovar a redução salarial...
Reuniões
...Além disso, frise-se, o prefeito 
já se reuniu por duas vezes com 
os vereadores governistas para 
tratar desse assunto e em todas 
as reuniões reiterou os mesmos 
argumentos da crise econômico-
financeira no município...
Duas vezes
...Dessa maneira, não haveria 
porque o prefeito recuar agora, 
após o assunto já ter sido duas 
vezes debatido com a vereança, 
realça outro parlamentar...
Salário dos vereadores
...Já uns poucos vereadores 
confessam à boca miúda que o 
que estaria pegando mesmo seria 
o fato de que os próprios edis 
também teriam uma redução de 
30% em seus salários com essa 
medida...
Salário do prefeito
...O que não faz sentido, pois na 
proposta também consta uma 
redução de 70% no salário do 
prefeito... Ou seja, se Fábio Gentil 
propõe uma redução de 70% 
em seu próprio salário por que 
a edilidade não aceitaria reduzir 
30% de seus proventos?
Nova reunião
Decerto que era esse o assunto no 
dia de ontem. E até o fechamento 
da coluna não se sabia ainda 
do resultado de uma nova 
reunião havida entre o prefeito 
e os integrantes de sua base no 
Legislativo pela manhã.
Covid-19
Em São Luís já haviam morrido 
os caxienses Numa Pompílio 

Neto, 50 anos, e Helvécio 
Pacheco Medeiros, 68 anos, 
ambos de Covid-19...
Numa Neto
...O médico Numa Pompílio 
Netoera neto do ex-prefeito de 
Caxias Numa Pompílio. E morreu 
após passar 10 dias lutando contra 
a Covid-19...
Helvécio Medeiros
...José Helvécio Pacheco 
Medeiros foi servidor na 
Prefeitura de Caxias nas gestões 
de Numa Pereira e Aluízio Lobo, 
depois mudou-se para São Luís, 
onde trabalhou no antigo Banco 
do Estado do MA e no Banco do 
Brasil.
Luiz Santos
...Já anteontem aconteceu o 
mesmo com Luiz Santos, 66 anos, 
em Fortaleza (CE). Caxiense, 
publicitário, consultor, ele era 
sócio-diretor da empresa LS 
Estratégia e redator na empresa 
JWThompson na capital 
cearense...
Luiz Santos II
...Era filho de Waldec Santos, 
antigo arrendatário do Excelsior 
Hotel, e irmão de José Carlos e 
Francisco Santos, que formaram 
o grupo musical caxiense The 
Bats (década de 60). José Carlos 
também foi vereador em Caxias...
Lindomar Lucena
...E, por fim, ontem, a morte do 
também caxiense e ex-prefeito 
de Presidente Dutra Lindomar 
Lucena Lima, aos 83 anos. 
Ele faleceu em um hospital 
de Teresina (PI) também de 
Covid-19...
Grupo Lucena
...Lindomar Lucena liderava 
o grupo político Lucena no 
município de Presidente Dutra 
desde 1972, quando foi eleito 
vereador e, em 1976, foi eleito 
prefeito. Atualmente, o filho 
Itamar é o atual vice-prefeito e 
seu sobrinho Lucena vereador 
no município. Sua filha Cynthia 
Lucena é coordenadora do 
setor de Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) em Caxias. 
Cynthia também contraiu o 
coronavírus.

VENDO
Apartamento

Condomínio dos 
  Bancários, 3Q, Suite 
WC, Cozinha, àrea DE 
Serviço, Dispensa, 3º 

Andar Nascente 
CENTRO 

Valor: R$ 120,00 mil
Contato:

(98)98155-1683
(98)99121-8399

CRECI: 3461

ALUGO
Apartamento

Condomínio Village
Jardins 2, Nascente, 
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02

quartos, com semi-
suíte, WC, àrea de lazer 

completa.
Valor: R$ 700,00

Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399

CRECI: 3461

Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

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

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

Fone: 3227-3441

 A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, a Licença Prévia para atividade do 
Hospital da Região Tocantina conforme processo: 4242 / 2020.
 

São Luís, 14 de maio de 2020.
JORGE FUMIO KUSABA

Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Solidariedade

Apenados de Itapecuru-Mirim produzem 
máscaras para doação gratuita na comunidade
A Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados 
(Apac) de Itapecuru-Mirim 
implantou um projeto para 
produção de máscaras artesanais 
de proteção à Covid-19 
confeccionadas pelos 22 
apenados em regime fechado 
assistidos pela instituição. 
Já foram produzidas 1.390 
máscaras, que estão sendo 
distribuídas gratuitamente para 
os mais necessitados, na cidade.
O projeto conta o apoio da 
juíza da 2ª Vara da Comarca 
de Itapecuru Mirim, Mirella 
Cézar Freitas; Prefeitura 
Municipal; Secretaria Estadual 
de Administração Penitenciária; 
empresários e moradores, que 

têm arcado com o aluguel das 
três máquinas de costura e de 
todo o material necessário para a 
confecção das peças.
As máscaras produzidas são 
distribuídas gratuitamente 
pela Apac para a comunidade 
carente, agentes de saúde, aos 
acompanhantes dos pacientes 
internados no Hospital 
“Adélia Matos Fonseca”, aos 
familiares dos recuperandos 
e voluntários, aos internos do 
Instituto Missionário Resgate 
que trabalha com a recuperação 
de dependentes químicos, 
bem como aos pacientes e 
acompanhantes que fazem 
hemodiálise na rede hospitalar.
A primeira doação foi feita por 

Ricardo Cavalcante Nascimento, 
encarregado de segurança 
da Apac, para o diretor do 
Hospital Adélia Matos Fonseca, 
Raimundo Bandeira de Melo, 
para uso dos acompanhantes dos 
pacientes internados.
Segundo informações da 
diretoria da Apac, no total foram 
distribuídas 1.390 máscaras para 
a órgãos da saúde do município 
(460), comunidade carente 
(300), voluntários e parceiros 
(200), instituições filantrópicas 
(150), instituições religiosas 
(100), uso internos e familiares 
dos recuperandos (180).
A diretoria da instituição 
informou que esse projeto foi 
possível com o empenho dos 

funcionários, voluntários, bem 
como dos órgãos públicos e 
pessoas físicas parceiras, que 
doaram recursos e materiais 
(TNT e elásticos), e pela 
dedicação dos recuperandos, 
que se dispuseram a aprender 
um novo ofício e colaborar 
para minimizar os efeitos da 
pandemia no município.
O interessado em conhecer 
mais sobre o projeto, contribuir 
com recursos ou materiais ou 
agendada uma visita on-line 
pode fazer contato por meio 
dos telefones (98) 98478-0774 
ou 98482-6088 (Apac). O 
contato ainda pode ser feito pelo 
instagram @apacitapecuru.

MP recomenda medidas de prevenção contra 
Covid-19 a presos idosos em Barra do Corda
 O Ministério Público do Maranhão expediu 
Recomendação, no dia 8, ao diretor da 
Unidade Prisional de Barra do Corda, Genilson 
Pinto Ribeiro, para a adoção de medidas de 
prevenção ao novo coronavírus (Covid – 19), 
para a proteção de presos idosos, nos referidos 
estabelecimentos. O documento foi assinado 
pelo promotor de justiça Guaracy Martins 
Figueiredo.
No momento da entrada na unidade, deve ser 
observada a faixa etária da pessoa presa e, caso 
esta não possua documentação, considerar 
a priori a idade informada pelo preso até 
confirmação oficial.
Para os idosos deve ser perguntado se possui 
alguma doença no pulmão, coração, rins ou 
fígado, tuberculose, distúrbio metabólico 
(incluindo diabetes), transtorno mental que 
possa afetar a função respiratória, necessidade 
de medicamentos para aumentar a imunidade, 

como câncer, HIV/Aids e outros.
Se houver relato ou suspeita de idoso com 
doença crônica, deve ser providenciada, 
de imediato, consulta médica para que seja 
examinada a saúde da pessoa presa.
A alocação dos idosos deve ser em local 
específico, garantindo, assim, o isolamento 
deles dos demais detentos.
REVISTA
No que diz respeito aos procedimentos de 
segurança de revista de detentos idosos, deve 
ser utilizado scanner corporal e/ou detectores 
de metal, em substituição às revistas íntimas.
Deve ser garantido o atendimento médico ao 
preso idoso na própria unidade prisional e, na 
sua impossibilidade, que sejam realizados o 
transporte e a escolta para os serviços externos 
de saúde, devendo o atendimento ser imediato 
nos casos de reclamação do detento de dor 

de garganta, tosse, febre e dificuldade para 
respirar.
Igualmente foi recomendada a observação da 
Resolução nº 2/2012, do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciário e da Portaria 
Interministerial nº 7/2020, para destinação 
de cuidados especiais no transporte de presos 
idosos, com isolamento dos casos suspeitos 
ou confirmados de Covid-19, e a adoção de 
medidas para proteção individual dos demais 
custodiados e dos agentes responsáveis pelo 
transporte.
Para isso, devem ser utilizadas máscaras e 
outros equipamentos de proteção individual, 
assim como adotadas medidas que possibilitem 
maior ventilação do veículo durante o 
transporte e, ao final do transporte, que seja 
realizada a higienização das superfícies internas 
do veículo com a utilização de álcool a 70%

Com o objetivo de fortalecer a 
Política de Segurança Alimentar 
do Maranhão, o governo do 
Estado, por meio da Secretaria do 
Desenvolvimento Social (Sedes), 
iniciou a entrega de 16 caminhões 
para municípios que fazem parte 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) modalidade 
mista. Os veículos irão auxiliar na 
comercialização de produtos de 
agricultores familiares locais.
O secretário Márcio Honaiser 
explicou que a aquisição dos 
veículos faz parte do plano de 
prioridades do governo do Estado, 
que é a garantia de segurança 
alimentar para os maranhenses.
“Está é uma das várias ações 
que estamos executando para 
melhorar a segurança alimentar 
do Maranhão. Além da ampliação 
de restaurantes populares, 
distribuição de leite para famílias 
em vulnerabilidade social e 
entidades filantrópicas, através 
do PAA Leite, adquirimos os 
caminhões que irão ajudar os 
agricultores familiares de 16 
municípios maranhenses a 
comercializarem os seus produtos, 

garantindo assim o movimento 
da economia local e alimento de 
qualidade para a população”, disse 
o secretário.
Através de um convênio com 
aporte de R$ 3,4 milhões, firmado 

com o Ministério da Cidadania e 
o governo do Maranhão no ano 
de 2018, o município de Lagoa 
Grande foi o primeiro município 
a receber o veículo. Os 15 
municípios restantes receberão ao 

longo desta semana. 
Para o prefeito Francisco 
Freitas, o veículo chegou em um 
importante momento de manter 
a segurança e a higiene dos 
alimentos que serão consumidos.
“Em meio a pandemia, onde 
os cuidados com a higiene 
dos alimentos precisam ter 
um cuidado redobrado, é 
importante para a nossa cidade 
um veículo que facilite a vida 
dos nossos agricultores e do 
transporte dos produtos que serão 
comercializados. Estamos felizes 
e gratos por esse presente”, disse 
o prefeito.
O PAA tem a finalidade de 
promover o acesso à alimentação 
e incentivar a agricultura 
familiar. Para isso, o programa 
compra alimentos produzidos 
pela agricultura familiar e os 
destina às pessoas em situação 
de insegurança alimentar e 
nutricional e àquelas atendidas 
pela rede socioassistencial, 
pelos equipamentos públicos de 
segurança alimentar e nutricional 
e pela rede pública e filantrópica 
de ensino.

Municípios começam a receber caminhões 
para o Programa de Aquisição de Alimentos

 Conforme o Governo, a aquisição de veículos para o PAA é 
prioridade

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

Policiais militares do Piauí 
prenderam, na quarta-feira (13), 
um maranhense acusado de 
roubar uma motocicleta na cidade 
de Parnaíba. José de Ribamar 
Rodrigues Sousa, 19 anos, é 
natural de São Luís, e já havia 
sido preso pelo mesmo crime em 
2019. 
De acordo com a polícia 
piauiense, ele e um comparsa 
teriam abordado a vítima, no 
bairro São Vicente de Paula, 
armados com uma faca e um 
simulacro de arma de fogo. 
Após o roubo, os suspeitos 
foram alcançados por populares 
e colidirama moto em um muro. 

José de Ribamar foi dominado 
pela população, e o outro fugiu. 
Ele foi levado à Central de 
Flagrantes, onde foi autuado pelo 
crime de roubo. 
No ano passado, também em 
Parnaíba, o maranhense destelhou 
uma residência e do local levou 
um aparelho celular. Conforme a 
polícia, um homem de 53 anos, 
dono do imóvel, foi agredido com 
socos e pontapés, tendo, inclusive, 
desmaiado. 
Na época, ele foi preso deitado 
em uma rede na própria casa 
da vítima, com quem José 
Ribamar, conforme apontaram 
as investigações, teria tido um 
relacionamento amoroso e não 
estaria aceitando o término.

Jovem natural de São Luís é preso 
por roubo em Parnaíba, no Piauí

2ª parcela do auxílio emergencial será paga
a partir de segunda, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira 
(14) que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será 
depositada a partir da próxima segunda-feira (18).
Segundo Guimarães, o pagamento será escalonado com base na data de 
nascimento dos beneficiários. O cronograma exato será divulgado nesta 
sexta (15), às 15h.
Nesta quinta, o G1 mostrou que a Caixa completou duas semanas sem 
liberar novos créditos do auxílio emergencial. O último balanço dos 
pagamentos divulgado pelo banco, às 12h da terça-feira (13), apontava 
que haviam sido creditados até então R$ 35,5 bilhões a 50 milhões de 
brasileiros - mesmos números informados desde 30 de abril.
CONTA DIGITAL PARA TODOS
O presidente da Caixa também afirmou, na live, que o banco vai criar 
contas digitais para todos os beneficiários do auxílio emergencial. 
No pagamento da primeira parcela, em abril, a Caixa criou 20 milhões 
de contas desse tipo, voltadas para quem ainda não tinha conta bancária 
nem cartão do Cadastro Único do governo federal (CadÚnico) – ou seja, 
não tinha um meio digital para receber os R$ 600. 
Os outros 29,7 milhões de beneficiários receberam o dinheiro em contas 
bancárias que já existiam antes, ou no cartão do Bolsa Família. Agora, 
segundo Guimarães, mesmo essas pessoas passarão a receber o auxílio 
em uma conta digital da Caixa. Assim como o cronograma, os detalhes 
só serão divulgados na tarde desta sexta.

“Apesar dos conflitos meu papel é 
construir pontes”, afirma Rodrigo Maia 
após encontro com Bolsonaro

Rodrigo Maia encontrou-se com Bolsonaro, no final da tarde de 
ontem e anunciou retomada das reformas após pandemia

GIL MARANHÃO

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, encontrou-se ontem (14), 
com o presidente Jair Bolsonaro, 
no Palácio do Planalto. Apesar 
dos conflitos recentes entre o 
Executivo e Legislativo, ele 
afirmou que seu papel como 
chefe de Poder, é construir pontes 
para ajudar o país a sair da crise e 
garantir renda e emprego para os 
brasileiros.
Mais disse que o encontro com 
Bolsonaro é uma sinalização 
de que a Câmara está aberta 
ao diálogo. “O que eu disse a 
ele [Bolsonaro] é que devemos 
encontrar os pontos que nos 
unem, e que todos temos o 
mesmo objetivo, que é cuidar da 
vida dos brasileiros e olhar o pós-
pandemia”, afirmou o presidente.
Antes do encontro, Maia havia 
sido criticado por Bolsonaro, 
que o acusou de querer “afundar 
a economia” para prejudicar o 
governo.
Questionado por jornalistas, 
Rodrigo Maia não quis responder 

e disse que vai manter o diálogo 
e buscar convergências. “Os 
conflitos geram insegurança e 
perda da confiança da sociedade, 
neste momento em que os que 
têm responsabilidade do diálogo 
estão confrontando. O meu papel 
institucional é levar ao presidente 
a pauta da Câmara e mostrar o 
que estamos fazendo. Temos 
a divergência do momento do 
isolamento, mas isso não pode 
nos dividir”, afirmou Maia.
RETOMADA DAS 
REFORMAS
Maia disse que as reformas 
deverão voltar à agenda do 
Parlamento nas próximas 
semanas e que o impacto 
fiscal delas será maior do que 
o previsto no período pré-
pandemia. Também destacou 
que a reforma administrativa 
deverá ter outro tamanho e que a 
reforma tributária poderá incluir 
outros temas, como a renda, 
além da reforma no setor de bens 
e serviços. (COM INFORMAÇÕES DA 
AGÊNCIA CÂMARA)

ISAC NÓBREGA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Lei de ajuda a estados pode resultar 
em calote a empréstimos externos

A lei de socorro de R$ 120 
bilhões a estados e municípios 
afetados pela pandemia do novo 
coronavírus pode resultar em 
calote a empréstimos externos. 
A avaliação é do Ministério da 
Economia, que recomendou ao 
presidente Jair Bolsonaro que 
vete o artigo do projeto de lei 
aprovado na semana passada 
pelo Congresso Nacional.
A avaliação consta de notas 
técnicas divulgadas no começo 
desta noite. Como anunciado 
recentemente pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
a pasta também recomendou 
o veto ao artigo que permite 
que determinadas categorias 
de servidores públicos locais 
tenham aumento de salário por 
18 meses.
O projeto de lei aprovado pelo 
Congresso autoriza os estados 
e os municípios a suspender o 

pagamento de empréstimos com 
garantia da União contraídos 
com instituições financeiras 
nacionais e internacionais. 
Nesse caso, o Tesouro Nacional 
teria de cobrir a inadimplência, 
pagando as parcelas em atraso e 
posteriormente cobrando a dívida 
dos governos locais.
O Ministério da Economia, no 
entanto, entendeu que o texto 
impede que o Tesouro Nacional 
faça os pagamentos. Segundo a 
pasta, isso levaria a uma situação 
de inadimplência com credores 
internacionais, o que desrespeitaria 
leis estrangeiras e prejudicaria a 
imagem do país no exterior.
Uma complicação, na avaliação 
da equipe econômica, é que os 
empréstimos externos não estão 
abrangidos pela lei brasileira, o 
que elimina a obrigação de os 
credores estrangeiros aceitarem a 
renegociação.
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José de Ribamar foi preso por roubo na cidade piauiense de Parnaíba

A Polícia Militar prendeu, na 
noite de quarta-feira (13), dois 
suspeitos de assaltarem uma 
residência na Rua Macapá, 
no bairro Parque Araçagi, em 
São José de Ribamar. A dupla, 
identificada apenas como Richard 
e Railson, tinha cometido o 
crime, horas antes. 
De acordo com a PM, eles 
confessaram o crime e levaram os 
policiais até o local onde estavam 
guardados os objetos roubados. 
Foram recuperadas as duas 
televisões, um notebook, bateria, 
fones, mochilas e roupas que 
foram subtraídas. 
Um terceiro homem, conhecido 
como João Victor, também 
participou da ação criminosa, 
mas não foi capturado. Ele estaria 
envolvido com vários crimes na 
região. 
Os dois presos foram 
encaminhados ao Plantão Central 
do Cohatrac, onde foram autuados 
em flagrante. Richard, segundo a 
polícia, já possui duas passagens 
pelo mesmo crime. 

OUTROS ROUBOS
Também na quarta-feira (13), no 
bairro da Pirâmide – no município 
de Paço do Lumiar, uma farmácia 
foi alvo de assaltantes. De acordo 
com funcionários, dois homens 
chegaram ao local e anunciaram 
o assalto. 
Na ocasião, além dos R$ 130 do 
caixa da farmácia, dois celulares 
também foram levados. A dupla 
estava usando arma de fogo, no 
momento da ação. 
Já na madrugada de ontem (14), 
foi a vez de outra residência ser 
invadida. Desta vez, no bairro do 
Alto do Turu II, também em São 
José de Ribamar; as vítimas foram 
amarradas e trancadas em um 
cômodo, enquanto os suspeitos 
subtraíam os objetos da casa. 
Os quatro homens armados, 
segundo a polícia, levaram duas 
televisões, um notebook e a 
quantia de R$ 2 mil em espécie. 
Diversas rondas foram feitas pela 
Polícia Militar, mas nenhuma 
prisão foi realizada em ambos os 
crimes. (AIDÊ ROCHA)

PM prende dupla após assalto 
a residência no Parque Araçagi

Material recuperado com presos por suspeita de roubo a residência
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão
contra assaltantes em São Luís
Nessa quinta-feira (14), a 
Polícia Civil, por meio da 
Superintendência de Polícia Civil 
da Capital (SPCC), cumpriu três 
mandados de prisões preventivas 
contra suspeitos de assaltos a 
estabelecimentos comerciais de 
São Luís. 
O primeiro foi em desfavor de 
um homem apontado, segundo 

as investigações, como autor dos 
crimes de roubo praticados no 
Magazine Liliane, no bairro do 
João Paulo; e na loja O Boticário 
da Cohama. Ambos ocorreram 
em 2020. Ele não teve o nome 
divulgado. 
Os outros dois mandados foram 
contra um suspeito que já estava 
preso, desde o último dia 7 de 

maio. Ele foi detido pela Polícia 
Civil, escondido no povoado 
Videl, na cidade deBacabeira. 
O homem foi o autor de um 
assalto à empresa Liliane e 
a um açougue no bairro do 
Bequimão, que ocorreram no 
ano passado. Em 2020, ele 
teria participado de roubos a 
uma residência, um depósito de 

água e em um mercado na Vila 
Maranhão. Durante uma das ações 
criminosas, ele trocou tiros com 
policiais e chegou a atingir um 
deles. 
Após os procedimentos legais, 
os presos permanecerão no 
Complexo Penitenciário de São 
Luís, onde ficarão à disposição da 
Justiça. (AR)

Ex-presidiário é 
executado a tiros na
zona rural de São Luís

Assaltante é baleado e 
morre ao tentar roubar 
policial em Coroatá 

Um homem, identificado como 
Edio Ribeiro da Silva, de 25 anos 
foi executado a tiros na região do 
Rio Grande, zona rural de São 
Luís. A vítima foi alvejada com 
cinco tiros e morreu no local. 
De acordo com a polícia, Edio 
era ex-presidiário e estava em 
liberdade há dois meses. Não 
há informações sobre os autores 

do homicídio, que atingiram o 
homem com tiros na cabeça, 
costas e nádegas. 
No local do crime, os policiais 
encontram sete cápsulas de 
munição calibre 380. O caso será 
investigado pela Polícia Civil,por 
meio da Superintendência de 
Homicídio e Proteção à Pessoa 
(SHPP). (AR)

Um homem, que não teve o nome 
divulgado, morador da cidade de 
Vargem Grande, morreu ao tentar 
assaltar um policial militar, em 
Coroatá, na quarta-feira (13). 
De acordo com o sargento Nunes 
Filho, ele saía da residência 
quando foi surpreendido pela 
dupla. Um deles estava a pé e 
outro em uma moto. Ambos 
estavam armados. 

Ainda conforme o PM, os 
suspeitos dispararam e ele 
revidou. Nesse momento, o que 
estava na moto fugiu em direção 
à cidade de Vargem Grande e 
o outro correu para dentro de 
um matagal. Esse último foi 
encontrado já sem vida. 
O outro envolvido na ação contra 
o sargento não foi identificado 
nem preso. (AR)
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