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Promotor Márcio Thadeu vence eleição
para PGJ do Maranhão

O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva
Marques, com 195 votos, foi o mais votado na
eleição para escolha do procurador-geral de
justiça do Ministério Público do Maranhão
para o biênio 2020/2022. A lista tríplice se
completa com o procurador de justiça
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que teve 165
votos, e com o promotor de justiça Tarcísio
José Sousa Bonfim, com 129 votos.

Como votantes, participaram da disputa,
realizada por processo eletrônico, 324
membros do MPMA, do total de 326 aptos
para votar. Dois votos não foram computados.

Ao final da votação, a Comissão Eleitoral
encaminhou, também por meio eletrônico, o resultado para o governador Flávio Dino, que
tem o prazo de 15 dias para nomear o futuro chefe do Ministério Público do Maranhão.
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Na abertura dos trabalhos, a comissão eleitoral abriu a zerésima, na presença dos três
candidatos, demonstrando a regularidade do sistema. De hora em hora a comissão
indicou o percentual de membros que já tinham votado.

A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral, designada pelo Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público Maranhão, sendo composta pelos procuradores de justiça
Selene Coelho de Lacerda (presidente), Teodoro Peres Neto e Rita de Cassia Maia
Baptista (todos membros titulares) e Domingas de Jesus Fróz Gomes e Marco Antonio
Anchieta Guerreiro (membros suplentes).

De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral, todo o processo ocorreu de forma
regular e transparente. “O processo eleitoral foi realizado por meio eletrônico.Tudo se deu
de forma tranquila, democrática, o que foi possível com a contribuição dos candidatos”,
avaliou a procuradora de justiça Selene Coelho de Lacerda.



Marcio Tadeu é o mais votado e encabeça lista
tríplice para escolha do novo procurador-geral de
Justiça do Maranhão

Por uma diferença de 30 votos para o segundo colocado, o promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques encabeça

a lista tríplice para escolha do novo procurador-geral de Justiça  do Maranhão.  Ele ficou  com 195 votos, seguido pelo

procurador de justiça Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que teve 165 votos, e pelo promotor Tarcísio José Sousa Bonfim,

com 129 votos.

Como votantes, participaram da disputa, realizada por processo eletrônico, 324 membros do MPMA, do total de 326

aptos para votar. Dois votos não foram computados.

Ao final da votação, a Comissão Eleitoral encaminhou, também por meio eletrônico, o resultado para o governador

Flávio Dino, que tem o prazo de 15 dias para nomear o futuro chefe do Ministério Público do Maranhão.

Na abertura dos trabalhos, a comissão eleitoral abriu a zerésima, na presença dos três candidatos, demonstrando a

regularidade do sistema. De hora em hora a comissão indicou o percentual de membros que já tinham votado.

por  Aquiles Emir  - 18 de maio de 2020
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A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral, designada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério

Público Maranhão, sendo composta pelos procuradores de justiça Selene Coelho de Lacerda (presidente), Teodoro Peres



Neto e Rita de Cassia Maia Baptista (todos membros titulares) e Domingas de Jesus Fróz Gomes e Marco Antonio

Anchieta Guerreiro (membros suplentes).

De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral, todo o processo ocorreu de forma regular e transparente. “O

processo eleitoral foi realizado por meio eletrônico.Tudo se deu de forma tranquila, democrática, o que foi possível com

a contribuição dos candidatos”, avaliou a procuradora de justiça Selene Coelho de Lacerda.



Márcio Thadeu é o mais votado para o cargo de procurador-
geral de Justiça
Publicado em 18 de maio de 2020

O promotor de Justiça Márcio Thadeu Silva Marques, atual diretor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, foi o mais votado
para o cargo de procurador-geral de Justiça, biênio 2020/21.

A eleição que definirá o sucessor de Luiz Gonzaga Martins Coelho, atual procurador-geral, foi finalizada às 17h desta segunda-feira.

Thadeu obteve 195 votos, 30 a mais em relação ao procurador de Justiça e atual corregedor do MPMA, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau. O
promotor de Justiça Tarcísio José Sousa Bonfim ficou em terceiro lugar com 129 votos.

A lista tríplice será encaminhada ao governador Flávio Dino (PC do B) ainda hoje.

Cabe ao comunista determinar a nomeação, seguindo, ou não, a ordem de votação obtida pelos postulantes.

Nos bastidores, comenta-se que Dino deverá nomear o vencedor do pleito.
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Com 195 votos, promotor Márcio Thadeu vence
eleição para procurador-geral de justiça do Ministério
Público

 01 Comentário
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Promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques…

Pela ordem de votação, integram a lista Márcio Thadeu Silva Marques, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau e Tarcísio José Sousa
Bonfim

O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques, com 195 votos, foi o mais votado na
eleição para escolha do procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão
para o biênio 2020/2022. A lista tríplice se completa com o procurador de justiça Eduardo
Jorge Hiluy Nicolau, que teve 165 votos, e com o promotor de justiça Tarcísio José Sousa
Bonfim, com 129 votos.

Como votantes, participaram da disputa, realizada por processo eletrônico, 324 membros
do MPMA, do total de 326 aptos para votar. Dois votos não foram computados.

Ao final da votação, a Comissão Eleitoral encaminhou, também por meio eletrônico, o
resultado para o governador Flávio Dino, que tem o prazo de 15 dias para nomear o futuro
chefe do Ministério Público do Maranhão.

Na abertura dos trabalhos, a comissão eleitoral abriu a zerésima, na presença dos três
candidatos, demonstrando a regularidade do sistema. De hora em hora a comissão
indicou o percentual de membros que já tinham votado.

A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral, designada pelo Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público do Maranhão, sendo composta pelos procuradores de
justiça Selene Coelho de Lacerda (presidente), Teodoro Peres Neto e Rita de Cassia Maia
Baptista (todos membros titulares) e Domingas de Jesus Fróz Gomes e Marco Antonio
Anchieta Guerreiro (membros suplentes).

De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral, todo o processo ocorreu de forma
regular e transparente. “O processo eleitoral foi realizado por meio eletrônico.Tudo se
deu de forma tranquila, democrática, o que foi possível com a contribuição dos
candidatos”, avaliou a procuradora de justiça Selene Coelho de Lacerda.
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes       BASTIDORES
TER 19/05/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

O ex-deputado Ulysses Guimarães, o Sr. Constituinte de 1988, dizia 
que o tempo não perdoa quem não sabe trabalhar com ele. Já o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mais direto: O tempo não perdoa 
quem tem medo dele. 

Perdão atrasado

Por recomendação médica, um kit contendo a hidroxicloroquina passou a ser usado nos últimos dias nas unidades de saúde do Maranhão para o combate dos 
efeitos do coronavírus nos pacientes. Por conta disso, o governador Flávio Dino teve que explicar os motivos que levaram a adoção da medida no estado apesar de 

muitas críticas feitas por ele ao presidente Jair Bolsonaro. Políticos de oposição reclamam da demora da determinação por parte do Governo do Estado.   
PÁGINA 3

Os problemas dos 
relacionamentos 

durante quarentena

DIARIAMENTE
Projeto obriga hospitais

a informar famílias
Projeto de Duarte Jr. propôs lei que 

obriga hospitais a enviar informações 
diárias aos familiares de pacientes com 
doenças infectocontagiosas.

Padre Braúlio Ayres 
morre  aos 66 anos 

PÁGINA 10

Tirando a violência doméstica, que 
precisa ser denunciada e à qual nenhuma 

mulher deve se submeter, especialistas 
em comportamento humano alertam: 
tomar medidas drásticas em meio ao 
isolamento imposto pela pandemia 
pode trazer sérias consequências e 

arrependimentos. PÁGINA 7
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Hospital de Campanha de São Luís é entregue 
somando 200 leitos para o combate ao covid-19

PÁGINA 2

Uso de remédios contra covid 
causa polêmica no Maranhão

Pesquisa mostra que 
mulheres e negros 
têm maior índice de 
desemprego no MA

Maranhão registra 
dez dias sem morte de 
profissionais de saúde 

pelo coronavírus
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MINISTÉRIO PÚBLICO
Márcio Thadeu 
Marques vence 
a eleição para 

procurador-geral

 
SESSÃO ONLINE: Assembleia aprova 
novas medidas contra pandemia

O promotor de justiça Márcio Thadeu Sil-
va Marques foi o mais votado na eleição para 

escolha do procurador-geral de justiça do 
Ministério Público do Maranhão para o bi-
ênio 2020/2022. A lista tríplice se completa 
com Eduardo Jorge Hiluy Nicolau e Tarcísio 

José Sousa Bonfim. PÁGINA 5

LAMENTAÇÃO
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O hospital receberá pacientes encaminhados de uma das quatro Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) referência da capital

MAIS LEITOS

Hospital de Campanha
é entregue em São Luís

O
en fren ta men to ao no vo co- 
ro na ví rus na Re gião Me tro- 
po li ta na ga nhou mais um 
re for ço com a en tre ga do 

pri mei ro Hos pi tal de Cam pa nha de 
São Luís, re a li za da pe lo Go ver no do 
Es ta do on tem. A es tru tu ra pos sui 
3.500 m² e con ta com 200 lei tos, sen do 
186 clí ni cos e 14 de UTI. O es pa ço foi 
mon tan do no pa vi lhão de even tos do 
Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos, de 
pro pri e da de do Se brae-MA, e le vou 
du as se ma nas pa ra fi car pron to.

“O hos pi tal de cam pa nha era o nos- 
so pla no C, vis to que a pri o ri da de era 
cri ar es tru tu ras que, após a pan de- 
mia, pu des sem fi car per ma nen tes pa- 
ra a so ci e da de e ser vis sem ao sis te ma 
pú bli co. Di fe ren te men te de ou tros 
hos pi tais que inau gu ra mos, a nos sa 
fes ta não se rá ho je, mas quan do en- 
cer rar mos es te ser vi ço por que é 
quan do te re mos a cer te za de que ven- 
ce mos a pan de mia e tam bém o co ro- 
na ví rus”, afir mou o se cre tá rio de Es ta- 
do da Saú de, Car los Lu la.

O hos pi tal re ce be rá pa ci en tes en- 
ca mi nha dos de uma das qua tro Uni- 
da des de Pron to Aten di men to (UPAs) 
re fe rên cia da ca pi tal. Pa ra que fos se 
co lo ca do à dis po si ção da po pu la ção, 
o Go ver no do Es ta do fez uso do de cre- 
to go ver na men tal nº 35.779, que ga- 
ran tiu a mon ta gem da es tru tu ra. As 
obras fo ram pos sí veis gra ças à par ce- 
ria en tre a Em pre sa Ma ra nhen se de 
Ad mi nis tra ção Por tuá ria (EMAP), a 
Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) e 
a Em pre sa Ma ra nhen se de Ser vi ços 
Hos pi ta la res (Em serh), que se rá a ad-

HOSPITAL FOI MONTADO NO PAVILHÃO DE EVENTOS DO MULTICENTER SEBRAE

mi nis tra do ra da uni da de.
O pre si den te da EMAP, Ted La go, re- 

for çou que o hos pi tal de cam pa nha é 
re sul ta do da so ma de es for ços em prol 
da po pu la ção. “De ci di mos fa zer nes te 
es pa ço por ser mais cen tral e es tar 
mais per to dos hos pi tais de re fe rên- 
cia. Es sa é a nos sa for ma de con tri buir 
com os es for ços que o Go ver no tem 
re a li za do pa ra en fren tar a pan de mia, 
ao mes mo tem po for ta le cen do a nos- 
sa re la ção en tre a co mu ni da de por- 
tuá ria e a so ci e da de”, ob ser vou o pre- 
si den te.

De acor do com o pre si den te da 
Em serh, Mar cos Gran de, a es tru tu ra 
cum pre um pa pel im por tan te na re de 
de as sis tên cia aos pa ci en tes. “O hos- 
pi tal é es tra té gi co pa ra am pli ar a ca- 
pa ci da de de aten di men to. Com is so, e 
com o tem po, que re mos co me çar a li- 
be rar as nos sas uni da des pa ra pa ci en- 
tes que não fo ram in fec ta dos pe lo co- 
ro na ví rus”, en fa ti zou.

Pre sen te na ce rimô nia e re pre sen- 
tan do o go ver na dor Flá vio Di no, o se- 
cre tá rio de Es ta do da Ca sa Ci vil, Mar-
ce lo Ta va res, rei te rou o com pro mis so 
do Go ver no no en fren ta men to à do- 
en ça. “O es for ço tem si do de for ma 
con jun ta pa ra que con ti nu e mos a ofe-
re cer um tra ta men to dig no a ca da 
ma ra nhen se que en fren tar a Co vid-
19. No en tan to, des ta ca mos que na da 
se rá su fi ci en te se ca da ci da dão não ti- 
ver cons ci ên cia que es ta é uma lu ta de 
to dos”, des ta cou.

A equi pe de pro fis si o nais que da rá 
su por te no hos pi tal de cam pa nha se rá 
com pa tí vel ao quan ti ta ti vo de lei tos 
ins ta la do. Pa ra is so, fa zem par te do 
cor po de es pe ci a li da des do es pa ço 
mé di cos in ten si vis tas tan to pa ra UTI 
co mo en fer ma ria, além de um qua dro 
mul ti dis ci pli nar for ma do por psi có lo- 
gos, fi si o te ra peu tas, te ra peu tas ocu- 
pa ci o nais, en fer mei ros, téc ni cos de 
en fer ma gem e nu tri ci o nis tas.

OMS

“Maioria da população não tem anticorpos”

DIRETOR-GERAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, TEDROS ADHANOM, DECLAROU QUE HÁ PREOCUPAÇÃO COM O VÍRUS

Te dros Adha nom, di re tor-ge ral da
Or ga ni za ção Mun di al de Saú de
(OMS), afir mou ho je (18) que es tu dos
re cen tes mos tram que, mes mo nas re- 
giões mais afe ta das pe lo no vo co ro na- 
ví rus, a pro por ção da po pu la ção com
an ti cor pos não su pe ra os 20%. E na
mai or par te dos lu ga res es tá em me- 
nos de 10%. “Em ou tras pa la vras, a
mai o ria da po pu la ção do mun do se- 
gue em uma si tu a ção de sus ce ti bi li da- 
de em re la ção ao ví rus. O ris co se gue 
ele va do e ain da nos res ta um lon go
ca mi nho a per cor rer”.

As de cla ra ções de Adha nom fo ram
fei tas du ran te a aber tu ra da 73ª As- 
sem bleia Mun di al da Saú de (World
He alth Assembly – WHA, si gla em in- 
glês), even to anu al que acon te ce sem- 
pre em maio, em Ge ne bra, na Suí ça.

“Co mo se pra ti ca o dis tan ci a men to
so ci al quan do se vi ve em la res su per- 
lo ta dos? Co mo al guém fi ca em ca sa
quan do tem que tra ba lhar pa ra dar de
co mer a sua fa mí lia? Co mo fa zer a hi- 
gi e ne das mãos quan do não se tem

água lim pa?”, ques ti o na Adha nom.
Pa ra ele, al guns paí ses es tão ten do su- 
ces so ao evi tar a trans mis são co mu ni- 
tá ria dis se mi na da, en quan to ou tros
ain da es tão atra ves san do sua pi or fa- 
se e, ain da, há os que es te jam ava li an- 
do co mo fle xi bi li zar as res tri ções pa ra
re to mar ati vi da des so ci ais e econô mi- 
cas.

Se gun do Adha nom, a OMS com- 
pre en de ple na men te e res pei ta o de- 
se jo dos paí ses de re to mar as ati vi da- 
des, mas aler ta que “é pre ci sa men te
por que que re mos a re cu pe ra ção
mun di al mais rá pi da pos sí vel, que
ins ta mos os paí ses que se jam cau te lo- 
sos. Paí ses que avan çam com mui ta
ra pi dez, sem ter es ta be le ci do uma ba- 
se só li da de saú de pú bli ca ade qua da
pa ra de tec tar e su prir a trans mis são,
cor rem um sé rio ris co de afe tar a sua
pró pria re cu pe ra ção”.

Adha nom re cor da que, há seis me- 
ses, era ini ma gi ná vel pen sar que as
gran des ci da des es ta ri am pa ra das e

que sim ples men te dar a mão pa ra al-
guém fos se uma ame a ça à vi da. No
en tan to, em me nos de seis me ses a
pan de mia deu a vol ta ao mun do, afe-
tan do paí ses gran des e pe que nos, ri- 
cos e po bres.

“Bi lhões de pes so as per de ram o
em pre go. Há mui to te mor e in cer te- 
zas. A eco no mia mun di al es tá so fren- 
do a pi or con tra ção des de a Gran de
De pres são. A pan de mia ex põe quais
são os de fei tos, as de si gual da des, as
in jus ti ças e as con tra di ções do nos so
mun do mo der no, des ta can do nos sos
pon tos for tes e nos sos pon tos fra cos.
Ape sar do po de rio econô mi co, mi li tar
e tec no ló gi co de mui tas na ções, es te
mi nús cu lo ví rus es tá nos dan do uma
li ção de hu mil da de. O mun do não vai
ser o mes mo. To dos sa be mos que te- 
mos que fa zer to do o pos sí vel pa ra
evi tar que es sa ex pe ri ên cia se re pi ta.
Nos so mai or fra cas so se ria não apren- 
der com as li ções que es sa pan de mia
nos dei xou”, afir mou o di re tor-ge ral
da OMS.

LI SI A NE MAR TINS

TESTES

Terapia com anticorpos
pode iniciar até setembro

ISSO PODE SER USADO PARA MEDICAMENTOS E  VACINAS

Des de que a pan de mia do no vo co ro na ví rus se es pa- 
lhou pe lo mun do, di ver sos ci en tis tas es tão em bus ca de
me di ca men tos e va ci nas efi ca zes con tra a Co vid-19. En- 
quan to ne nhu ma des sas al ter na ti vas são con cluí das, o
tra ta men to com an ti cor pos po de ser uma for ma de
com ba ter a do en ça. Ago ra, o ci en tis ta da Uni ver si da de
Roc ke fel ler, Mi chel Nus senzweig, anun ci ou ter um ma- 
te ri al pron to pa ra uso e pre ten de ini ci ar os tes tes em hu- 
ma nos até se tem bro.

“Os an ti cor pos que con se gui mos clo nar são ex tre ma- 
men te po ten tes e po dem vir a ser usa dos de du as ma- 
nei ras”, ex pli cou o ci en tis ta. A pri mei ra é uti li zar co mo
tra ta men to pa ra eli mi nar o ví rus em pes so as do en tes e a
se gun da pa ra pre ve nir a in fec ção.

Em um es tu do pre li mi nar, Nus senzweig en con trou
an ti cor pos mui to se me lhan tes em di fe ren tes pa ci en tes.
Pa ra ele, is so é um bom si nal na bus ca por uma va ci na, já
que uma pro teí na es pe cí fi ca po de ser o su fi ci en te pa ra
eli mi nar o Sars-Cov-2. Além dis so, a equi pe des co briu
que, ape sar de po ten tes, os an ti cor pos são pro du zi dos
em bai xa con cen tra ção.

Se gun do o pes qui sa dor, po rém, pa ra uma pro du ção
em lar ga es ca la de an ti cor pos con tra a Co vid-19, é ne- 
ces sá rio que gran des far ma cêu ti cas en trem no pro je to.
As em pre sas VIR e Re ge ne ron são al gu mas das que já fa- 
zem par te da cor ri da in ter na ci o nal pa ra o de sen vol vi- 
men to de te ra pi as pa ra a do en ça.

En quan to ne nhum tra ta men to se mos tra efi caz, a
me lhor for ma de com ba ter a do en ça é ado tar as me di- 
das de pre ven ção pa ra di mi nuir sua dis se mi na ção.

MELHORIA

10 dias sem mortes de
profissionais da saúde

MORTES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE CAÍRAM NO MARANHÃO

Di an te das per das diá ri as e cons tan tes de pa ci en tes
pa ra o co ro na ví rus, um da do po si ti vo tem si do re gis tra- 
do nos bo le tins da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES),
ao lon go dos úl ti mos 10 di as se gui dos não ocor reu ne- 
nhu ma mor te de pro fis si o nal de saú de in fec ta do com a
Co vid-19.

O úl ti mo re gis tro de fa le ci men to foi no dia 6 de maio,
con ta bi li zan do um to tal de 12 pro fis si o nais de saú de
que per de ram vi da. O nú me ro se man te ve en tre os di as
7 a 17 de maio.  Até ago ra 803 es tão in fec ta dos, en tre os
pa ci en tes es tão mé di cos, en fer mei ros, téc ni cos em en- 
fer ma gem, fi si o te ra peu tas e far ma cêu ti cos. Um to tal de
702 con se gui ram su pe rar a do en ça e es tão cu ra dos.

Pa ra aten der a de man da de pa ci en tes a SES, lan çou
no mês de abril um edi tal pa ra a con tra ta ção de mé di cos
pa ra atu ar na li nha de fren te no com ba te ao no vo co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão. Fo ram ofer ta das 40 va gas, se le ti- 
vo en cer rou no dia 30 de abril.

No dia 8 de maio, o Go ver no do Ma ra nhão anun ci ou
que vai pa gar o va lor má xi mo de in sa lu bri da de aos pro- 
fis si o nais de saú de, atra vés de uma gra ti fi ca ção de efe ti- 
vo de sem pe nho. A me di da con tem pla aque les que fa- 
zem par te da re de es ta du al, com sa lá rio de até R$ 2.500,
e que es tão na ati va tra ba lhan do em al gu ma uni da de re- 
fe rên cia de com ba te a Co vid-19. O va lor re pas sa do se rá
de 40% cor res pon den te ao sa lá rio mí ni mo.

A me di da con tem pla pro fis si o nais que atu am nos se- 
to res de por ta ria, hi gi e ne e lim pe za, rou pa ria, far má cia,
ser vi ços ge rais, nu tri ção, psi co lo gia, fo no au di o lo gia,
mo to ris tas, téc ni cos em la bo ra tó rio, téc ni cos em en fer- 
ma gem e au xi li a res de en fer ma gem, fi si o te ra pia, re cep- 
ção, além dos tra ba lha do res da co pa e co zi nha. Tam bém
te rão di rei to à gra ti fi ca ção os pro fis si o nais de em pre sas
ter cei ri za das que tra ba lham na ca pi tal e no in te ri or.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Entre os principais projetos aprovados estão a suspenção do corte de serviços essenciais
no período da pandemia, como o fornecimento de água, gás e energia elétrica 

Ga ran ti as aos ma ra nhen ses

Exe cu ti vo

Ca la mi da de pú bli ca

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pacote de medidas
para combate à Covid 

A
As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão apro vou, na Ses- 
são Ex tra or di ná ria com Vo ta- 
ção Re mo ta por Vi de o con fe- 

rên cia, re a li za da nes ta se gun da-fei ra
(18), mais um pa co te de me di das pa ra
o en fren ta men to da Co vid-19 no es ta- 
do. En tre os prin ci pais pro je tos apro- 
va dos es tão o que sus pen de o cor te de
ser vi ços es sen ci ais no pe río do da
pan de mia, co mo o for ne ci men to de
água, gás e ener gia elé tri ca, além do
que ins ti tui bo ni fi ca ção em con cur- 
sos pú bli cos aos pro fis si o nais da saú- 
de, que atu a ram di re ta men te no com- 
ba te à Co vid-19. Tam bém fo ram apro- 
va dos pe di dos de re co nhe ci men to de
ca la mi da de pú bli ca em 13 mu ni cí pi- 
os ma ra nhen ses.

A ses são vir tu al foi con vo ca da e
con du zi da pe lo che fe do Le gis la ti vo,
que des ta cou a im por tân cia da pau ta
pri o ri tá ria com pos ta por pro je tos vol- 
ta dos di re ta men te ao com ba te do no- 
vo co ro na ví rus.

“Es ta mos, ho je, vo tan do pro je tos,
em sua mai o ria, de com ba te à pan de- 
mia da Co vid-19 no Ma ra nhão. Por is- 
so, agra de ço a pre sen ça e par ti ci pa- 
ção de to dos os par la men ta res nes ta
ses são tão im por tan te na qual apre ci- 
a mos no vas me di das de en fren ta- 
men to a es se pro ble ma”, dis se Othe li- 
no.

Uma das ma té ri as apro va das na
ses são foi o Pro je to de Lei 124/2020,
de au to ria de Othe li no. Se gun do o PL,
os con cur sos pú bli cos pa ra os pro fis- 
si o nais da área da saú de, no âm bi to
da Ad mi nis tra ção Pú bli ca Es ta du al,
de ve rão con tar co mo tí tu lo o tem po
de ser vi ço pres ta do a hos pi tais pú bli- 

cos e pri va dos pe los pro fis si o nais que
atu a ram di re ta men te no com ba te à
Co vid-19. O Pro je to aca tou emen das
dos de pu ta dos Ne to Evan ge lis ta
(DEM) e Mar co Au ré lio (PC doB), in- 
cluin do os au xi li a res dos ser vi ços hos- 
pi ta la res en tre os con tem pla dos.

Foi apro va do, ain da, o Pro je to de
Lei 134/2020, tam bém de au to ria do
de pu ta do Othe li no Ne to, que pre vê
pu ni ção pa ra quem di vul gar “fa ke
news” so bre pan de mi as, en de mi as e
epi de mi as vi gen tes no es ta do. A ma- 
té ria te ve emen da apre sen ta da pe lo
de pu ta do Dr. Yglésio (PROS), pro pon- 
do ma jo ra ção dos va lo res das mul tas
pro pos tas e um cri té rio de re du ção de
pu ni ção, em ca so de ar re pen di men to
efi caz e re pa ra ção de da nos por pu bli- 
ca ção de des men ti dos.

“To dos os di as sa em no tí ci as com
men ti ras so bre a pan de mia. Es sas
men ti ras atin gem a to dos, in de pen- 
den te de la do ou pre fe rên cia po lí ti ca.
Por tan to, es se é um pas so im por tan te
pa ra que pos sam ser pu ni das as pes- 
so as que di vul ga rem fa ke news”, res- 
sal tou o pre si den te da As sem bleia.

Ou tro pro je to im por tan te apro va- 
do foi o de nú me ro 086/2020, de au to- 
ria dos de pu ta dos Ne to Evan ge lis ta
(DEM) e Adri a no (PV), que es ta be le ce
me di das de pro te ção aos ma ra nhen- 
ses du ran te o pla no de con tin gên cia
do no vo co ro na ví rus do Go ver no do
Es ta do. A ma té ria ve da, en tre ou tros
pon tos, a in ter rup ção de ser vi ços es- 
sen ci ais por fal ta de pa ga men to, a
exem plo do for ne ci men to de ener gia
elé tri ca, gás, água e tra ta men to de es- 

go to.
Tam bém foi apre ci a do e apro va do

o Pro je to de Lei 116/2020, de au to ria
do de pu ta do Dr. Yglésio, al te ran do a
Lei Es ta du al 11.248, de 31 de mar ço de
2020, que dis pen sa a ne ces si da de de
ca rim bos em pres cri ções pa ra aqui si- 
ção de me di ca men tos, re qui si ções de
exa mes e te ra pi as na re de pú bli ca,
pri va da e jun to aos pla nos de saú de.

Du ran te a ses são com vo ta ção re- 
mo ta tam bém foi apro va da e pro mul- 
ga da a Me di da Pro vi só ria 306, de au- 
to ria do Po der Exe cu ti vo, al te ran do a
Lei 10.765, de 29 de de zem bro de
2017, que dis põe so bre a cri a ção do
gru po ocu pa ci o nal Tri bu ta ção, Ar re- 
ca da ção e Fis ca li za ção (TAF), da Ad-
mi nis tra ção Tri bu tá ria do Es ta do do
Ma ra nhão; e o Pla no de Car rei ras,
Car gos e Sa lá ri os.

Tam bém de au to ria do Po der Exe-
cu ti vo, foi apro va do o Pro je to de Lei
152/2020, que au to ri za o Exe cu ti vo a
re a li zar a afe ta ção de bens imó veis em
fa vor do Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do
do Ma ra nhão.

Os par la men ta res tam bém apro va- 
ram 13 pe di dos de re co nhe ci men to
de es ta do de ca la mi da de pú bli ca em
mu ni cí pi os ma ra nhen ses, en tre eles,
Co li nas, Ti mon, La go dos Ro dri gues,
Ca ro li na, Ma ga lhães de Al mei da, Bom
Je sus das Sel vas, Al cân ta ra, Es pe ran ti- 
nó po lis, San ta Lu zia do Pa ruá, Con- 
cei ção do La go Açu, Ro sá rio, Ma ta Ro-
ma e San ta Inês.

LISTA TRÍPLICE

Definida eleição para  procurador-geral de justiça

O PROMOTOR DE JUSTIÇA, MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES, COM 195 VOTOS, FOI O MAIS VOTADO

Pe la or dem de vo ta ção, in te gram a
lis ta Már cio Tha deu Sil va Mar ques,
Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau e Tar cí- 
sio Jo sé Sou sa Bon fim

O pro mo tor de jus ti ça Már cio Tha- 
deu Sil va Mar ques, com 195 vo tos, foi
o mais vo ta do na elei ção pa ra es co lha
do pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão pa ra o
bi ê nio 2020/2022. A lis ta trí pli ce se
com ple ta com o pro cu ra dor de jus ti ça
Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau, que te ve
165 vo tos, e com o pro mo tor de jus ti- 
ça Tar cí sio Jo sé Sou sa Bon fim, com
129 vo tos.

Co mo vo tan tes, par ti ci pa ram da
dis pu ta, re a li za da por pro ces so ele- 
trô ni co, 324 mem bros do MP MA, do

to tal de 326 ap tos pa ra vo tar. Dois vo- 
tos não fo ram com pu ta dos.

Ao fi nal da vo ta ção, a Co mis são
Elei to ral en ca mi nhou, tam bém por
meio ele trô ni co, o re sul ta do pa ra o
go ver na dor Flá vio Di no, que tem o
pra zo de 15 di as pa ra no me ar o fu tu ro
che fe do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão.

Na aber tu ra dos tra ba lhos, a co mis- 
são elei to ral abriu a ze ré si ma, na pre- 
sen ça dos três can di da tos, de mons- 
tran do a re gu la ri da de do sis te ma. De
ho ra em ho ra a co mis são in di cou o
per cen tu al de mem bros que já ti- 
nham vo ta do.

A elei ção foi con du zi da pe la Co- 
mis são Elei to ral, de sig na da pe lo Co lé- 

gio de Pro cu ra do res de Jus ti ça do Mi- 
nis té rio Pú bli co Ma ra nhão, sen do
com pos ta pe los pro cu ra do res de jus-
ti ça Se le ne Co e lho de La cer da (pre si- 
den te), Te o do ro Pe res Ne to e Ri ta de
Cas sia Maia Bap tis ta (to dos mem bros
ti tu la res) e Do min gas de Je sus Fróz
Go mes e Mar co An to nio An chi e ta
Guer rei ro (mem bros su plen tes).

De acor do com a pre si den te da Co- 
mis são Elei to ral, to do o pro ces so
ocor reu de for ma re gu lar e trans pa-
ren te. “O pro ces so elei to ral foi re a li za- 
do por meio ele trô ni co.Tu do se deu de
for ma tran qui la, de mo crá ti ca, o que
foi pos sí vel com a con tri bui ção dos
can di da tos”, ava li ou a pro cu ra do ra de
jus ti ça Se le ne Co e lho de La cer da.
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Ti ro no pé

Im bró glio

Ris co exis te

Pe ço per dão à to das as pes so as pre ju di ca -
das pe lo blo queio dos ati vos

Ro cha ba te….

Jerry re ba te

Per dão atra sa do
O ex-de pu ta do Ulysses Gui ma rães, o Sr. Cons ti tuin te de 1988,

di zia que o tem po não per doa quem não sa be tra ba lhar com ele.
Já o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va foi mais di re to: O tem- 
po não per doa quem tem me do de le. Se ja co mo for, o ex-pre si- 
den te Fer nan do Col lor de Mel lo, es pe rou 30 anos pa ra, só on tem,
usan do a fer ra men ta da re de so ci al twit ter, pa ra pe dir per dão aos
bra si lei ros por ter con fis ca do a pou pan ça em 1990, ano em que
as su miu o car go, com a mi nis tra da Fa zen da Zé lia Car do so de
Mel lo.

De pen den do do pon to de vis ta e da si tu a ção, de fa to, o tem po
não é as sim tão be ne vo len te na ar te de per do ar. A pas sa gem dos
di as, me ses, anos e sé cu los pre fe re sem pre le var de va ga ri nho as
pes so as, sem alar de e sem que elas se de em con ta que o tem po é
mu tá vel. É o pro ces so de re no va ção, de subs ti tui ção e de ge ra ções
que fa zem as pes so as per ce ber que, em sín te se, tu do se re pe te. O
mun do vi ve na eter na bus ca de al gum fu tu ro im pro vá vel que lhe
dê sen ti do às coi sas. Se es sas coi sas são ver da dei ras ou fú teis, só o
tem po di rá.

Pois é. De pois de Col lor, o pri mei ro pre si den te elei to de pois do
ci clo da di ta du ra mi li tar, o Bra sil e o mun do so fre ram pro fun das
trans for ma ções po lí ti cas, econô mi cas, so ci ais e tec no ló gi cas. E
por que, en tão, só ago ra, Fer nan do Col lor sen tiu ta ma nho re mor- 
so a pon to de pe dir per dão? E que re al men te foi o con fis co no cha- 
ma do Pla no Ca ra tê? Res pos ta: em 1990, quan do o pre si den te re- 
cém-em pos sa do Fer nan do Col lor de Mel lo anun ci ou que os va lo- 
res de po si ta dos aci ma 50 mil cru za dos no vos de po si ta dos nos
ban cos se ri am re ti dos.

A me di da ra di cal in te gra va o pa co te econô mi co cha ma do Pla- 
no Bra sil No vo. A res tri ção ocor re ria por 18 me ses. Nes te pe río do,
os do nos do di nhei ro não po de ri am aces sá-lo. Na épo ca, os sa- 
ques nas ca der ne tas de pou pan ça ou na con ta cor ren te fo ram li- 
mi ta dos a 50 mil cru za dos no vos. E on tem, o se na dor do MDB-AL,
dis se que foi uma de ci são “di fi cí li ma” to ma da pa ra ten tar con tar a
hi pe rin fla ção que che ga va a 80% ao mês. “E os mais po bres eram
os mai o res pre ju di ca dos, na per da do po der de com pra. Em ques- 
tão de di as, pes so as es ta vam mor ren do de fo me”. A per gun ta é: Os
bra si lei ros vão per do ar o pe ca do ‘ca pi tal’ de Col lor?

Aque le pla no Col lor, que blo que ou o di nhei ro de to do mun do
no ban co, até ho je tem mi lha res e mi lha res de pes so as bus can do
re a ver o que per deu. Era pa ra con tro lar a in fla ção dei xa da por Jo sé
Sarney, mas quem a con tro lou mes mo foi o Pla no de Re al, de FHC,
em 1994.

Os pou pa do res, por sua vez, ain da ho je se guem na Jus ti ça a
dis cu tin do a per da no pla no Col lor, e de pois,n os de Sarney: Cru- 
za do e Ve rão. Em 2018, foi lan ça da uma pla ta for ma on-li ne pa ra
quem per deu di nhei ro pos sa fa zer a ade são a um acor do de res ti- 
tui ção.

Di an te dos fa tos do pas sa do, mui tos se per gun tam se exis te al- 
gum ris co da pou pan ça ser con fis ca da no va men te na cri se pre- 
sen te. Afi nal, em abril, os bra si lei ros de po si ta ram R$ 215,36 bi- 
lhões na pou pan ça, sa ca ram R$ 184,9 bi lhões. Fi cou um sal do de
R$ 30,46 bi lhões.

 

 

Do atu al se na dor, ex-pre si den te Fer nan do Col lor, di zen do ter
cre di ta do que aque las me di das ra di cais eram o ca mi nho cer to. “In- 
fe liz men te, er rei”.

 
Mes mo com o fim do lock down em São Luís, do min go

pas sa do, o pre fei to Edi val do Jú ni or (PDT) dis se que as
equi pes con ti nu a rão nas ru as, de do min go a do min go,

fis ca li zan do e ori en tan do a po pu la ção so bre a im por- 
tân cia do iso la men to so ci al. “A hi gi e ni za ção, ain da é a me di da
mais efi caz de pre ven ção da co vid-19”, pos tou no twit ter.

 
Em no va ses são re mo ta por vi de o con fe rên cia, a As sem- 

bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão apro vou, on tem, a sus- 
pen são do cor te de ser vi ços es sen ci ais no pe río do da

pan de mia, co mo o for ne ci men to de água, gás e ener- 
gia elé tri ca.

 
Tam bém pro vou o pro je to que ins ti tui bo ni fi ca ção em

con cur sos pú bli cos aos pro fis si o nais da saú de, que
atu a ram di re ta men te no com ba te à co vid-19. E ain da,

pe di dos de re co nhe ci men to de ca la mi da de pú bli ca em
13 mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Ao in si nu ar on tem que Flá vio Di no po de es tar ban can do seu
apa re ci men to diá rio na mí dia na ci o nal, o se na dor Ro ber to Ro cha
(PSDB) re ce beu pron to con tra-ata que do de pu ta do fe de ral Már- 
cio Jerry, vi ce-lí der do PC doB.

Jerry re a giu: “Apa re ce por que tem o que di zer ao país e ao mun- 
do. É voz com cre di bi li da de. Ago ra um se na dor zi nho in sig ni fi can- 
te co mo V.Exa. ja mais cha ma rá a aten ção da im pren sa na ci o nal. Aí
fi ca aí a per der tem po se con tor cen do de in ve ja… e men tin do”.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020
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Duarte Jr propõe lei que 
obriga hospitais a enviar 
informações diárias de 
pacientes para familiares

COMBATE CORONAVÍRUS

  Du ar te propôs lei que obri ga hos pi tais a en vi ar in for ma ções diá ri-
as aos fa mi li a res de pa ci en tes com do en ças in fec to con ta gi o sas

 Du ran te a pan de mia de co ro na ví rus, são mui tos os 
re la tos de fa mí li as em bus ca de in for ma ções atu a li za-
das so bre o es ta do de saú de de pa ren tes hos pi ta li za-
dos. De vi do ao al to po der de con tá gio da co vid-19 (a 
do en ça pro vo ca da pe lo co ro na ví rus) e às ca rac te rís ti-
cas com ple xas do tra ta men to, que en vol vem a ne ces-
si da de de iso la men to do pa ci en te, o de pu ta do es ta-
du al Du ar te Jr (Re pu bli ca nos) pro to co lou um pro je to 
de lei que ga ran te o di rei to das fa mí li as à in for ma ção 
diá ria so bre o es ta do de pa ci en tes in ter na dos em hos-
pi tais pú bli cos e pri va dos do Ma ra nhão.

O ob je ti vo da pro pos ta é mi ni mi zar a an gús tia e 
an si e da de des te mo men to, além de pro te ger o di rei-
to à in for ma ção e ga ran tir se gu ran ça aos fa mi li a res, 
já que a re co men da ção é que es tes não en trem em 
con ta to fí si co mais pró xi mo com os fa mi li a res in ter-
na dos com do en ças in fec to con ta gi o sas.

Du ar te Jr ex pli ca que as in for ma ções ao tér mi no 
de ca da dia de in ter na ção, sob su per vi são do se tor de 
Ser vi ço So ci al dos hos pi tais e uni da des de saú de. “As 
fa mí li as re ce be rão men sa gens de áu dio por meio de 
apli ca ti vos, po den do tam bém ser en vi a das por es cri-
to, e-mail ou ou tra for ma de co mu ni ca ção ele trô ni ca”, 
es cla re ce o par la men tar. “Se apro va da, es ta lei va le-
rá du ran te en de mi as, epi de mi as e pan de mi as, co mo 
a que es ta mos vi ven do nes te mo men to”, com ple ta.

O pro je to de Du ar te pre vê tam bém que, no mo-
men to da en tra da no cen tro mé di co, o pa ci en te de ve 
in for mar em for mu lá rio os da dos de pe lo me nos um 
fa mi li ar ou uma pes soa pró xi ma que re ce be rá as atu-
a li za ções do tra ta men to. Além dis so, o se tor de Ser vi-
ço So ci al do hos pi tal de ve rá re a li zar uma bus ca ati va 
ca so o pa ci en te se ja in ter na do in cons ci en te ou não 
sai ba in for mar o con ta to de al gum fa mi li ar ou pes-
soa pró xi ma.

Procon/MA, Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar fiscalizam agências bancárias 

PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

C
om o objetivo de garantir a 
segurança e saúde de quem 
procura as agências bancá-
rias para recebimento da se-

gunda parcela do auxílio emergen-
cial, do governo federal, o Instituto 
de Promoção e Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão (Procon/
MA), Vigilância Sanitária e Polícia Mi-
litar continuaram, nesta segunda-feira 
(18), as ações de fiscalização a agên-
cias bancárias.

As equipes verificaram se as ins-
tituições financeiras estão seguindo 
os protocolos de segurança sanitá-
ria estabelecidos pelas autoridades 
de saúde para a prevenção do novo 
coronavírus (Covid-19) no Estado.  

Entre os pontos observados, esti-
veram o distanciamento de seguran-
ça entre as pessoas, uso de equipa-
mentos de proteção individual pelos 
funcionários, higienização frequente 
das superfícies e disponibilização aos 
consumidores de álcool em gel e/ou 
água e sabão, conforme previsto pelo 
Decreto Estadual nº 35.731, de 11 de 
abril de 2020. 

“Além das medidas preventivas, 
previstas para o funcionamento das 
agências bancárias, o Procon/MA tam-
bém verifica o cumprimento de ou-
tras obrigações, como o devido abas-
tecimento dos caixas eletrônicos e o 
tempo de espera para o atendimen-
to”, explica a presidente do Procon/
MA, Adaltina Queiroga.

Ações conjuntas

A fiscalização realizada pelo Pro-
con/MA, Vigilância Sanitária e Corpo 
de Bombeiros é parte das ações con-
juntas promovidas pelo Governo do 
Maranhão para garantir o pagamento 
do auxílio federal com segurança aos 
maranhenses. 

Além de verificar o respeito às nor-
mas, por meio do Corpo de Bombei-

ros, o executivo estadual tem atuado 
na organização das filas nas agências 
da Caixa Econômica Federal, visan-
do manter a ordem e o espaçamento 
correto entre os indivíduos durante 
todo o período em que se estender 
o pagamento do benefício. 

“É fundamental que os cidadãos 
também sigam as orientações quan-
to ao uso obrigatório de máscaras, 
além de respeitar o distanciamento 
nas filas. A conscientização dos ci-
dadãos também é muito importan-
te para que essas medidas sanitárias 
sejam efetivas”, completou a Adalti-
na Queiroga. 

As agências bancárias que deso-
bedecerem aos protocolos de segu-
rança para a contenção do corona-
vírus serão notificadas, autuadas e 
estarão sujeitas à sanção adminis-
trativa de multa. Conforme Medi-
da Provisória n° 314, de 08 de maio 

de 2020, as multas agora têm valor 
base de R$ 504.612,18 (quinhentos 
e quatro mil, seiscentos e doze reais 
e dezoito centavos), o qual pode au-
mentar ou diminuir, de acordo com 
a existência de situações atenuantes 
ou agravantes. 

No mês de abril, o Procon/MA mul-
tou a Caixa Econômica Federal em R$ 
1.022.679,60 (um milhão vinte e dois 
mil seiscentos e setenta e nove reais 
e sessenta centavos) por descumpri-
mento das normas estabelecidas pelo 
Governo do Estado. 

A inobservância das medidas sani-
tárias representa falha na prestação 
do serviço da instituição bancária, 
colocando em risco a vida, saúde e 
segurança dos consumidores, con-
dutas vedadas pelos artigos 6º, in-
ciso I, e 20, parágrafo 2º, do Código 
de Defesa do Consumidor.

POSSE
Tyrone Silva assume hoje 
presidência d TRE-MA em 
sessão por videoconferência
POR RAIMUNDO BORGES

Na sessão por vídeoconferência, a primeira na his-
tória do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o 
desembargador Tyrone José Silva assume a presidência 
da corte, em substituição ao colega de TJ, desembar-
gador Cleones Cunha. Ele terá como vice-presidente, 
o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, 
que recentemente deixou a Presidência do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, para Lourival Serejo.

Tyrone era vice-presidente e corregedor eleitoral 
do TRE, tendo sido eleito para a sua direção, no biê-
nio 2020/2021. A posse solene de ambos nas respecti-
vas funções ocorre hoje, às 11h, por videoconferência 
transmitida ao vivo pelo canal TRE-MA do Youtube. 
Ele assume o Tribunal Eleitoral no momento em que 
reina absoluta incerteza sobre o adiamento ou não 
das eleições municipais de outubro, já definida pelo 
TSE em todo o país. Até o cancelamento da disputa e 
prorrogação de mandatos por dois anos é defendida 
no Senado e na Câmara Federal, mesmo sem que haja 
consenso sobre a matéria.

A pandemia de coronavírus, que está mudando as 
rotinas da maioria dos brasileiros e joga um véu de 
incertezas sobre o futuro da economia, também pode 
ter efeitos colaterais na Política. Tanto na Câmara dos 
Deputados quanto no Senado, ganha força a ideia de 
cancelar as eleições de prefeito e vereadores, marca-
das para o dia 4 de outubro.

Os defensores da proposta pretendem estender os 
mandatos dos chefes do Executivo e dos parlamenta-
res em todos os municípios do país até 2022, quando 
ocorreria uma eleição geral. No mesmo dia, seriam 
eleitos presidente da República, senadores, deputa-
dos federais e estaduais, governadores, prefeitos e 
vereadores. Mas tudo é incerteza, porque depende 
de emenda constitucional aprovada pelo Congresso. 
O próximo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto 
Barros, no entanto, fala em adiar as eleições para de-
zembro, mas é contra a coincidência em 2022.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 010/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 

produtos de panificação a fim de atender as necessidades do Município de Buriticupu - 

MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação agendada e 

publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o Aviso de 

Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do certame. 

Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de maio de 

2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 011/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 

Pneus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 

afim de atender as necessidades municipais, está SUSPENSA por tempo indeterminado, 

e terá sua continuação agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas 

as referidas análises, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data 

para reabertura do certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. 

Buriticupu/MA, 18 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 012/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento 

e instalação de semáforos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Buriticupu/MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação 

agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o 

Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do 

certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de 

maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 007/2020, objetivando Formação de Registro 

de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de 

aparelhos de ar condicionado para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 

Buriticupu - MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação 

agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o 

Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do 

certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de 

maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 008/2020, objetivando Formação de registro de 

preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de produtos de 

enxoval para recém-nascidos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Buriticupu - MA, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua continuação 

agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas análises, o 

Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para reabertura do 

certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de 

maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020. O 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA designado pela Portaria nº 

024/2020, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que 

a licitação referente ao Pregão Presencial 009/2020, objetivando Formação de registro de 

preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para atender as 

necessidades das diversas secretarias Municipais de Buriticupu/Ma, está SUSPENSA por 

tempo indeterminado, e terá sua continuação agendada e publicada nos diários oficiais. 

Após serem realizadas as referidas análises, o Aviso de Licitação e Edital serão republica-

dos com uma nova data para reabertura do certame. Informações pelo E-mail: cplburiti-

cupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA, 18 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa 

Ferreira. Pregoeiro da CPL.

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

 

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ – MA

A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú - MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que realizará licitação na seguinte forma: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020-SE-
GUNDA CHAMADA. Processo Administrativo nº 01.2402.0001/2020. OBJETO: Contratação 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos automotivos e fornecimento de 

peças, pneumáticos e baterias para atender as necessidades do município. MODALIDADE: 

Pregão. FORMA: Presencial. TIPO: Menor Preço por item. DATA DE ABERTURA: 29 de maio de 2020 

às 09:00 horas. A sessão de julgamento será realizada nas dependências da Sala da CPL, no prédio 

do antigo hospital, situada na Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, 01 – Centro, no dia, hora e 

local acima em epígrafe, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, o Edital 

e maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 

horas, telefone (99) 3614 6010 ou ainda pelo email: itaipavamelhorparatodos@hotmail.com. 

Itaipava do Grajaú/MA, 13 de maio de 2020

WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA

Pregoeiro

LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A
CNPJ n° 06.272.575./0084–77

Estabelecida no endereço Rodovia BR 316, n° 4081, Setor 

Cidade Ind. Norte, Bairro Boa Esperança, município de Timon/-

MA, torna público que REQUEREU junto a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a expe-

dição da Outorga do Direito do Uso da Água (Lançamento) 
com finalidade do uso para Esgotamento sanitário / Diluição 

de efluentes para atividade Toalheiros, conforme e-proces-
so n° 64908/2020. 

As equipes verificaram se as instituições financeiras 
estão seguindo os protocolos de segurança sanitária
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De acordo com as investigações, o empresário foi sequestrado pela ex-companheira,
Daiane Almeida, e pelo companheiro dela, Wanderson Ferreira, que estava foragido

CRIME EM BALSAS

Suspeitos de matar
empresário são presos
DA REDAÇÃO

U
m ca sal que es ta va fo ra gi do 
por sus pei ta de se ques trar, 
tor tu rar e as sas si nar o em- 
pre sá rio Fran cis co Ade li no 

Re te, co nhe ci do co mo “Chi co Pa ra ná” 
(fo to abai xo), em ou tu bro de 2019, na 
ci da de de Bal sas, foi pre so no úl ti mo 
fim de se ma na, na ci da de de Goi a na, 
lo ca li za da no es ta do de Per nam bu co. 
A ação po li ci al acon te ceu na tar de do 
dia 16, sá ba do pas sa do.

De acor do com a Po lí cia Ci vil, Wan- 
der son Fer rei ra de Al mei da, de 37 
anos, es ta va es con di do em Goi a na 
des de ja nei ro des te ano, e Dai a ne da 
Sil va Al mei da, de 24 anos, che gou ao 
mu ni cí pio per nam bu ca no há dez di- 
as, após fu gir da pri são do mi ci li ar que 
ha via si do con ce di da de vi do à pan de- 
mia da Co vid-19, do en ça cau sa da pe- 
lo no vo co ro na ví rus.

O cri me

DAIANE ALMEIDA E WANDERSON FERREIRA ESTAVAM EM UMA CIDADE EM PERNAMBUCO

DIVULGAÇÃO

A po lí cia en con trou no dia 19 de 
ou tu bro de 2019 na zo na ru ral do mu- 
ni cí pio de Ri a chão, no Ma ra nhão, o 
cor po do em pre sá rio de Bal sas, Fran- 
cis co Ade li no Re te, co nhe ci do co mo 
“Chi co Pa ra ná”, que es ta va de sa pa re- 
ci do des de o mês de ju nho do ano 
pas sa do. Se gun do o de le ga do Re gi o- 
nal de Bal sas, o ca so só foi es cla re ci do 
por que um sus pei to de par ti ci pa ção 
do cri me que res pon dia em li ber da de 
co la bo rou com as in ves ti ga ções.

O cor po de Chi co Pa ra ná de sa pa re- 

ceu no dia 18 de ju nho de 2019, mas a 
po lí cia só to mou co nhe ci men to do 
ca so no ve di as de pois, quan do a fa mí-
lia per ce beu que ha via al go de er ra do.

O em pre sá rio che gou a en trar em 
con ta to com a fa mí lia pe din do aju da 
fi nan cei ra pa ra um tra ta men to de 
saú de.

De acor do com as in ves ti ga ções, o 
em pre sá rio foi se ques tra do pe la ex-
com pa nhei ra, Dai a ne Al mei da, e pe lo 
atu al com pa nhei ro de la, o me câ ni co 
Wan der son Fer rei ra de Al mei da, que 
es ta va fo ra gi do.

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Após agreções, mulher
mata marido a facadas

O CASO ACONTECEU APÓS UMA DISCUSSÃO ENTRE O CASAL

DIVULGAÇÃO

Uma mu lher, iden ti fi ca da co mo Jo a na Evan ge lis ta
Men des Reis Go mes, de 23 nos, é sus pei ta de ter ma ta do
o ma ri do a gol pes de fa ca das, no úl ti mo sá ba do (16), na
Rua The re zi nha de Sou za, do Re si den ci al João Al ber to
em São Luís. A ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo Rei nal do
Cal das Go mes, de 34 anos.

De acor do com as in for ma ções, Rei nal do te ria che ga- 
do com si nais de em bri a guez em sua re si dên cia e uma
dis cus são te ria co me ça do en tre o ca sal, mo men to em
que ele te ria agre di do Jo a na e ela re vi da do com gol pes
de fa ca na re gião do tó rax do ho mem.

A po lí cia in for mou que a pos sí vel au to ra do cri me li- 
gou pa ra um vi zi nho pa ra que ele fos se até a re si dên cia
do ca sal en con trar Rei nal do. 

Ao che gar na ca sa, o vi zi nho se de pa rou com o ho- 
mem mor to. A po lí cia se gue in ves ti gan do o ca so, sen do
que ho mi cí dio é uma das li nhas abor da das pe las au to ri- 
da des po li ci ais.

• 1- Man te nha os pro du tos de lim pe za fo ra
do al can ce de cri an ças e ani mais. Es ses
pro du tos po dem atrair a aten ção prin ci -
pal men te de cri an ças pe que nas, en tre 1 e 5
anos de ida de.
• 2- Evi te o ar ma ze na men to des ses pro du -
tos em re ci pi en tes di fe ren tes e não eti que -
ta dos.
• 3- Su per vi si o ne as cri an ças, não per mi -
tin do que elas aces sem os am bi en tes on de
es ses pro du tos são guar da dos.
• 4- Não dei xe de ter gen tes e pro du tos de
lim pe za em ge ral em bai xo da pia ou no
chão dos ba nhei ros.
• 5- Leia e si ga as ins tru ções des cri tas no
ró tu lo de ca da pro du to.
• 6- Evi te a mis tu ra de pro du tos quí mi cos.
• 7- Ga ran ta a ven ti la ção quan do for ma -
nu se ar um des ses pro du tos des ti na dos à
lim pe za, hi gi e ni za ção e de sin fec ção.
• 8- Inu ti li ze as em ba la gens va zi as. Is so
por que elas sem pre fi cam com re sí du os, ou
se ja, res tos dos pro du tos. Jo gue fo ra as em -
ba la gens va zi as, pre fe ren ci al men te va len -
do-se do sis te ma de co le ta se le ti va, de mo -
do a se pa rá-las do li xo or gâ ni co.
• 9- Em ca so de emer gên ci as to xi co ló gi cas,
não pro vo que vô mi to. Te nha em mãos o
nú me ro do Cen tro de In for ma ção e As sis -
tên cia To xi co ló gi ca, o CI A Tox: 0800-722-
6001.

PRODUTOS DE LIMPEZA

Alerta sobre aumento de intoxicação
A fim de re du zir os ris cos à saú de cau sa- 

dos pe lo au men to da ex po si ção tó xi ca por
pro du tos de lim pe za no país, a Agên cia Na- 
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) di- 
vul gou a No ta Téc ni ca (NT) 11/2020, que
aler ta a po pu la ção so bre o cres ci men to dos
ca sos de in to xi ca ção.

De acor do com a An vi sa, em bo ra não
ha ja in for ma ções que de mons trem o vín- 
cu lo de fi ni ti vo en tre a ex po si ção e os es for- 
ços de hi gi e ni za ção e de sin fec ção pa ra evi- 
tar a dis se mi na ção da co vid-19, pa re ce ha- 
ver uma as so ci a ção tem po ral com o au- 
men to do uso dos pro du tos.

O do cu men to ori en ta tam bém so bre o
uso e o ar ma ze na men to ade qua dos dos
cha ma dos sa ne an tes do mis sa ni tá ri os, ou
se ja, os sa ne an tes de uso do mi ci li ar que
con têm subs tân ci as ou pre pa ra ções des ti- 
na das à hi gi e ni za ção e à de sin fec ção.

A no ta foi ela bo ra da com ba se nos da dos
dos Cen tros de In for ma ção e As sis tên cia
To xi co ló gi ca (CI A Tox). “Pa ra se ter uma
ideia do cres ci men to dos ca sos de in to xi ca- 
ção, de ja nei ro a abril des te ano os CI A Tox
re ce be ram 1.540 re gis tros de in to xi ca ção
de vi do a pro du tos de lim pe za en vol ven do
adul tos, um au men to equi va len te a 23,3%,
com pa ra do ao mes mo pe río do de 2019, e
de 33,68%, com re la ção a 2018”, in for ma a
An vi sa.

Cri an ças
No que se re fe re às cri an ças, fo ram re gis- 
tra dos 1.940 ca sos, um au men to de 6,01% e
de 2,7%, em re la ção a 2019 e 2018, res pec ti- 
va men te. De acor do com a Agên cia, os nú- 
me ros mos tram que os aci den tes do més ti- 

cos en vol ven do ex po si ção tó xi ca a subs- 
tân ci as quí mi cas são mais fre quen tes com
o pú bli co in fan til e, por tan to, há ne ces si- 
da de de dis pen sar mais cui da dos às cri an- 
ças.

Ori en ta ções bá si cas

SAU LO DU AI LI BE

AÇÃO POLICIAL

PRF recupera carro roubado em Minas

O VEÍCULO FORD FOCUS FOI PARADO NO KM 14 DA BR-135, NA SAÍDA DA CAPITAL MARANHENSE

PRF

Uma equi pe de Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF) do Ma ra nhão re cu pe rou car ro
rou ba do em Mi nas Ge rais.

De acor do com in for ma ções, os agen- 
tes re a li za vam abor da gens de ro ti na no
km 14 da BR-135, em São Luís, quan do,
nas pri mei ras ho ras da ma nhã de on tem,
se gun da-fei ra (18), por vol ta das 5h20, fis- 
ca li zou um veí cu lo Ford Fo cus Se, de cor
pra ta, com pla cas de Be lo Ho ri zon te/MG,
que tra fe ga va no sen ti do cres cen te da ro- 
do via.

Du ran te che ca gem nos ele men tos
iden ti fi ca do res do veí cu lo, os po li ci ais
cons ta ta ram que se en con tra va com ocor- 
rên cia de rou bo/fur to nos sis te mas, re gis- 
tro re a li za do pe la Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca de Mi nas Ge rais.

Di an te das in for ma ções ob ti das foi
cons ta ta da, a prin cí pio, ocor rên cia de re- 

cep ta ção de veí cu lo.
O au to mó vel e o con du tor fo ram en ca- 

mi nha dos pa ra de le ga cia de Po lí cia Ci vil
em São Luís.

São Luís, terça-feira, 19 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Kit de fármacos para
combater sintomas
leves do coronavírus
CIDADES 1

PANDEMIA 

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/484289

Novo protocolo 

Paulo Soares

Dicas de 
alimentação
para a
criançada
crescer forte
VIDA 8

AL aprova proposta que
proíbe corte de luz, água e gás
Projeto é de autoria de Adriano Sarney e Neto Evangelista e vai à sanção do governador; foi aprovada
ainda matérias que tratam de fake news e da decretação de calamidade em 11 cidades. POLÍTICA 2 E GERAL 8 
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Alternativo

ALTERNATIVO 6

Luan Santana
fará show
especial para
o Dia dos
Namorados

Medicação deve ser distribuída gratuitamente a pacientes nas UPAs

Morte de
Pe. Bráulio
comove e
repercute
no MA
GERAL 7

Despedida

São Luís amanheceu movimentada nesta segunda-feira, após término do lockdown, no domingo; concentração maior foi registrada na Rua Grande (foto), orla e em
agências bancárias; com o fim do bloqueio total, voltou a valer decreto anterior e um novo será divulgado nesta quarta-feira pelo Governo do Estado. CIDADES 2

Movimento de volta, após fim de lockdown



2 POLÍTICA São Luís, 19 de maio de 2020. Terça-feira O Estado do Maranhão 

AL aprova proposta que proíbe o
corte de serviços essenciais no MA
Além deste projeto, que é de autoria de Adriano Sarney e Neto Evangelista, os deputados aprovaram ainda matéria que
trata de fake news estabelecendo multa aos meios de comunicação que publicarem “desinformação” sobre a Covid-19

A
Assembleia Legislativa
do Maranhão aprovou,
nesta segunda-feira, em
sessão por videoconfe-

rência, o projeto de lei de autoria
dos deputados estaduais Adriano
Sarney (PV) e Neto Evangelista
(DEM) que trata de medidas de
proteção aos maranhenses durante
a pandemia do novo coronavírus.
Se sancionado e se tornar lei, ficará
proibido no estado o corte no for-
necimento de água, energia e gás. 

Ainda de acordo com a pro-
posta, fica vedado o aumento de
preço de produtos e serviços; fica
suspensa a validade de docu-
mentos públicos que necessitem
de atendimento presencial para
sua renovação e, também, a inci-
dência de multa e juros por atraso
no pagamento das faturas de ser-
viços públicos.

“Não podemos esquecer as di-
ficuldades financeiras que a po-
pulação está enfrentando, oca-
sionado por essa pandemia da
Covid-19. Esse projeto irá pro-
porcionar mais segurança e me-
lhor resultados do ponto de vista
eminentemente do enfrenta-
mento sanitário da pandemia, ga-
rantindo proteção aos consumi-
dores de serviços públicos
essenciais”, disse Adriano Sarney.

O projeto foi aprovado e segue
para sanção do governador. As
medidas deverão durar até que se
finde essa situação atual na saúde
pública.

Outras propostas
Outra proposta aprovada pelos
deputados estaduais foi o Projeto
de Lei 124/2020, de autoria de
Othelino Neto (PCdoB). Segundo
o PL, os concursos públicos para
os profissionais da área da saúde,
no âmbito da Administração Pú-
blica Estadual, deverão contar
como título o tempo de serviço
prestado a hospitais públicos e
privados pelos profissionais que
atuaram diretamente no com-
bate à Covid-19. 

O Projeto acatou emendas dos
deputados Neto Evangelista
(DEM) e Marco Aurélio (PCdoB),
incluindo os auxiliares dos servi-
ços hospitalares entre os con-
templados.

Foi aprovado, ainda, o Projeto
de Lei 134/2020, também de au-
toria do deputado Othelino Neto,
que prevê punição para quem di-
vulgar “fake news” sobre pande-
mias, endemias e epidemias vi-
gentes no estado. A matéria teve
emenda apresentada pelo depu-
tado Dr. Yglésio (PROS), propondo
majoração dos valores das multas
propostas e um critério de redu-
ção de punição, em caso de arre-
pendimento eficaz e reparação de
danos por publicação de des-
mentidos.

“Todos os dias saem notícias
com mentiras sobre a pandemia.
Essas mentiras atingem a todos,

independentemente de lado ou
preferência política. Portanto, esse
é um passo importante para que
possam ser punidas as pessoas
que divulgarem fake news”, res-
saltou o presidente da Assembleia.

A proposta – que poderá ser
tornar lei se sancionada pelo go-
vernador Flávio Dino – é vista

como uma forma de limitação da
liberdade de expressão. Entre o
que prevê a proposta, em seu pa-
rágrafo único é previsto como fake
news “a distribuição individual de
desinformação ou boatos via jor-
nal impresso, televisão, rádio, ou
mídias sociais”.

Mesmo assim, Othelino Neto
diz que a proposta não deve ser
confundida com censura à opi-
nião. “Inclusive, no texto da lei está
expresso que se estiver sendo emi-
tida opinião não se caracterizará
como fake news, mas é preciso
combater essa prática desumana,
que faz com que pessoas possam
perder suas vidas e recursos pú-
blicos sejam desperdiçados. A par-
tir desta lei, quem produzir e di-
vulgar fakes, comprovadamente,
será multado, independente das
legislações específicas na área cri-
minal”, esclareceu Othelino. �

MAIS

Durante a sessão com
votação remota também foi
aprovada e promulgada a
Medida Provisória 306, de
autoria do Poder Executivo,
alterando a Lei 10.765, de 29
de dezembro de 2017, que
dispõe sobre a criação do
grupo ocupacional Tributação,
Arrecadação e Fiscalização
(TAF), da Administração
Tributária do Estado do
Maranhão; e o Plano de
Carreiras, Cargos e Salários.
Também de autoria do Poder
Executivo, foi aprovado o
Projeto de Lei 152/2020, que
autoriza o Executivo a
realizar a afetação de bens
imóveis em favor do
Ministério Público do Estado

do Maranhão.
Os parlamentares também
aprovaram 13 pedidos de
reconhecimento de estado de
calamidade pública em
municípios maranhenses,
entre eles, Colinas, Timon,
Lago dos Rodrigues, Carolina,
Magalhães de Almeida, Bom
Jesus das Selvas, Alcântara,
Esperantinópolis, Santa Luzia
do Paruá, Conceição do Lago
Açu, Rosário, Mata Roma e
Santa Inês.
Em todos os pedidos, os
prefeitos justificam a
declaração de estado de
calamidade em saúde pública
em razão da existência de
casos confirmados da Covid-
19 e de H1N1. 

Arrecadação

Adriano Sarney: proposta sobre cortes de serviços leva em conta as dificuldades financeiras da população

Fornecimento de
água e energia não
pode ser suspenso

Proposta proíbe
aumento de preços

e serviços

Divulgação
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Uso da cloroquina no MA

N
ão está claro quem autoriza o uso do medicamento
cloroquina no Maranhão para tratamento de pacientes
com Covid-19 e que tenham comorbidades. O governo

do Estado publicizou, no último fim de semana, a
distribuição de um kit de fármacos quando os pacientes são
receitados para o uso da cloroquina e outros medicamentos
entre eles paracetamol.

No site da Secretaria Estadual de Saúde (SES) está exposto
o protocolo que prevê o uso da cloroquina em casos graves
da Covid-19 e quando o paciente estivesse internado.
Entende-se que a prerrogativado do uso, nesse caso, cabe a
um médico.

Não se sabe, entretanto, como foram organizados os
procedimentos para que as
unidades de saúde
distribuam os fármacos.
Assim como não está claro
até que ponto a SES tem
responsabilidade no uso de
um medicamento, cuja
comprovação de sua eficácia
contra o novo coronavírus
não ficou provada pela
comunidade científica.

E é devido a essa falta de
respaldo científico que o uso
da cloroquina já levou à
troca do comando do Ministério da Saúde duas vezes, já que
os médicos Henrique Mandetta e Nelson Teich não
concordaram com o que queria o presidente da República,
Jair Bolsonaro, que é oficializar o uso do medicamento como
tratamento para a Covid-19.

Já no Maranhão, o uso da cloroquina vem sendo feito em
pacientes, mesmo sem comprovação científica.

•O escolhido pelo desembargador Tyrone Silva para ocupar o cargo de diretor geral
do TRE foi o juiz da Corte Eleitoral, em final de mandato, Gustavo Villas Boas.

•Villas Boas sai da magistratura para a diretoria e sucederá o atual diretor geral, An-
dré Menezes.

• Deputados estaduais maranhenses aprovaram, nesta segunda-feira, proposta
que  prevê multa aos meios de comunicação que publicarem fake news sobre a
Covid-19 no Maranhão. 

E MAIS

No Maranhão,
pacientes têm
recebido a
cloroquina, 
mesmo sem
comprovações
científicas

As teorias
Nos bastidores, há as mais diversas teorias sobre o uso da cloroquina no

Maranhão. Vai desde estratégia para evitar a superlotação do sistema até o
uso político do protocolo.

Há ainda quem diga que a intenção do Estado é maquiar os números de
casos da Covid-19 no Maranhão.

O que se sabe de fato é que o governador Flávio Dino (PCdoB) tenta pas-
sar a ideia de que o uso dos medicamentos são de responsabilidades ex-
clusivas dos médicos e não de sua gestão.

Medidas
A Assembleia Legislativa aprovou uma série de medidas de combate ao

novo coronavírus no Maranhão.
Uma das propostas foi dos deputados Adriano Sarney (PV) e Neto Evan-

gelista (DEM) que prevê a proibição de corte de energia, água e gás no pe-
ríodo da pandemia.

Outra proposta também aprovada diz respeito à bonificação para pro-
fissionais de saúde da rede estadual.

Pesar I
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) manifestou profundo pesar

pelo falecimento do padre José Bráulio Sousa Ayres.
Amiga do pároco, que estava à frente da Paróquia Santíssima Trintade,

na Cidade Olímpica, Roseana se disse consternada com a morte de padre
Bráulio.

“Uma grande perda. Padre Bráulio era um amigo querido que os fiéis em
todo o Maranhão confiavam”, disse a emedebista.

Pesar II
Roseana Sarney se manifestou ainda sobre a morte do ex-prefeito de São

Vicente Férrer, João Batista Corrêa Figueiredo, o João Cebola.
A ex-governadora lamentou o falecimento do ex-prefeito ocorrido no úl-

timo domingo, 17, no hospital em Pinheiro, onde estava internado.
João Cebola comandou São Vicente Férrer no fim dos anos 80, mas se

mantinha atuante na política local.

Posse
Hoje (19), a partir das 11h, o desembargador Tyrone Silva assumirá a pre-

sidência do TRE no estado. O desembargador José Joaquim Figueiredo vol-
ta ao tribunal para ser o corregedor eleitoral de novo.

Tyrone sucederá a Cleones Cunha, então presidente da Corte, e José Joa-
quim fica como vice-presidente da Corte.

Tyrone Silva terá como desafio conduzir a Justiça durante o restante
do período pandêmico, que deve alterar a data do calendário eleitoral
deste ano.

Balanço
No dia 14 deste mês, durante última sessão eleitoral, o então pre-

sidente do TRE no Maranhão, Cleones Cunha, disse ter sido uma “fe-
licidade” conduzir o Tribunal.

Hoje (19), durante posse do colega Tyrone Silva, o magistrado de-
ve aproveitar para fazer um balanço de sua gestão.

Dentre avaliações, o trabalho de recadastramento dos eleitores nos
últimos meses, impossibilitados de comparecer presencialmente aos
locais de atendimento, será destacado.

DE OLHO

COMPÕEM O KIT distribuído pelo Governo do
Maranhão para os casos leves da Covid-19. O kit
vem com Cloroquina/Hidroxocloroquina,
Azitromicina, Ivermectina, corticoide, vitaminas C
e D, além de remédios para febre e dores, como
paracetamol e dipirona.
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Deputados Duarte Júnior, Detinha e Eduardo Braide já estão com ações
relacionadas ao pleito de outubro tramitando no TRE do Maranhão

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

F
altando aproximadamente
cinco meses para as elei-
ções deste ano - e com as
atividades de pré-campa-

nha praticamente paralisadas em
virtude da pandemia do novo co-
ronavírus (Sars-CoV-2) -, três pré-
candidatos a prefeito de São Luís já
enfrentam problemas com a Justiça
Eleitoral.

Os deputados estaduais Duarte
Júnior (Republicanos) e Detinha
(PL), e o deputado federal Eduardo
Braide (Podemos) foram represen-
tados pelo Ministério Público Elei-
toral (MPE), todos pós possível pro-
paganda eleitoral antecipada, o que
é considerado irregular.

O pré-candidato Republicano,
na verdade, já responde a duas
ações. Numa delas, ele foi denun-
ciado pela promotora Moema Pe-
reira, e obrigado a retirar um out-
door com propaganda pessoal
localizado no retorno do Comando
Geral da Polícia Militar, no Calhau.
Além disso, a representante do MPE
solicita pagamento de multa.

“In casu, o próprio custo do out-
door e a sua localização em área de
fácil acesso, com imensa circulação
de veículos e pessoas todos os dias,
demonstram que o representado
sabia da sua existência, tanto é que
sequer alegou desconhecimento
acerca da instalação do invento.
Logo, a sua responsabilidade está

mais do que evidenciada! A propó-
sito, o Tribunal Superior Eleitoral já
decidiu que a retirada de propa-
ganda veiculada através de outdoor
não elide a aplicação da multa”, des-
tacou a promotora em pedido en-
dereçado à Justiça Eleitoral.

No segundo caso, o juiz Douglas
Amorim, da 89ª Zona Eleitoral, de
São Luís, determinou, também após
pedido da mesma promotora, que
os Correios se abstivessem de con-
tinuar encaminhando às residên-
cias de ludovicenses material com
propaganda supostamente irregu-
lar do deputado Duarte Júnior.

Segundo o MPE, revistas com
ações do parlamentar estavam
sendo encaminhadas por mala di-
reta dos Correios às residências de
eleitores, em desobediência à legis-
lação eleitoral. Exemplares do ma-
terial com ações do mandato do de-
putado foram encaminhados até
mesmo ao procurador regional Elei-
toral, Juraci Guimarães Júnior, e ao
promotor eleitoral Pablo Bogéa Pe-
reira Santos. De acordo com Duarte,
"o material produzido trata-se de
uma prestação de contas sobre seu
mandato”.

Máscaras
A deputada Detinha é alvo de re-
presentação junto com o marido, o
deputado federal Josimar de Mara-
nhãozinho, presidente estadual do
Partido Liberal no Maranhão.
Ambos foram denunciados pela
promotora eleitoral Lena Cláudia

Ripardo Pauxis, da 2ª Zona Eleito-
ral, após viralizarem imagens deles
apontando para a confecção e dis-
tribuição de máscaras de proteção
respiratória personalizadas com as
cores e o número do PL (22). Para
Pauxis, a prática configura propa-
ganda eleitoral antecipada vedada
pela legislação.

“O expediente utilizado por
ambos, a pretexto de fornecer gra-
tuitamente à população mecanis-
mos salutares de prevenção à pro-
liferação da Covid-19 e congêneres,
evidencia que os Representados, em
período defeso e valendo-se de
meio de divulgação, cujo uso é pros-
crito mesmo ao longo da época re-
gular de propaganda eleitoral, vem
promovendo a imagem da pré-can-
didata junto ao eleitorado do mu-
nicípio, comprometendo o equilí-
brio na disputa política e a lisura do
processo eleitoral que se avizinha”,
declarou a promotora.

Na semana passada, ao ser de-
nunciado pelo procurador regio-
nal eleitoral, Juraci Guimarães Jú-
nior – que encaminhou cópias das
imagens a vários promotores elei-
torais do estado -, Josimar de Ma-
ranhãozinho negou que tenha co-
metido qualquer irregularidade.
Em nota à imprensa, ele declarou
que a máscara com que aparece
nas redes sociais foi presente “de
uma amiga”.

Braide foi denunciado por su-
posta propaganda pessoal em in-
serções partidária na TV. Segundo o

procurador Juraci Guimarães Júnior,
“o uso de promoção pessoal de pré-
candidato por meio de publicidade
bastante onerosa e de grande al-
cance como a publicidade em tele-
visão, meio inclusive vedado no pe-
ríodo eleitoral, traz contornos de
propaganda eleitoral antecipada,
que deve ser apurada pelo Ministé-
rio Público Eleitoral”, concluiu. �

Duarte Júnior, Detinha e Eduardo Braide já enfrentam problemas na Justiça Eleitoral com ações relacionadas às eleições municipais deste ano

Tyrone Silva assume hoje presidência
do Tribunal Regional Eleitoral no MA
Desembargador terá como desafio conduzir a Corte em meio à indefinição acerca do adiamento
do processo eleitoral deste ano; último movimento local era favorável ao pleito em outubro

O desembargador Tyrone Silva as-
sumirá hoje, 19, em solenidade a
ser realizada por videoconferência
a partir das 11h transmitida ao vi-
vo pelo YouTube, a presidência do
Tribunal Regional Eleitoral do Ma-
ranhão (TRE). Ele sucederá a Cleo-
nes Cunha, então ocupante do car-
go e que cujo biênio na Corte Elei-
toral se encerrou no dia 16 de maio,
dois anos após ter assumido.

A definição de Tyrone Silva na
presidência se deu em sessão ad-
ministrativa no último dia 7 deste
mês, quando o desembargador
Cleones Cunha anunciou que o co-
lega magistrado, José Joaquim Fi-
gueiredo dos Anjos, não iria con-
correr à presidência do órgão, indo
assumir na ocasião a vice-presi-
dência e a corregedoria da Corte.

Tyrone Silva, antes de assumir a
presidência, ocupava as funções de

corregedor e vice-presidente. Na
sessão de hoje, a Corte Eleitoral de-
verá novamente confirmar o juiz
federal Wellington Cláudio Pinho
de Castro como integrante do TRE
no estado para o biênio 2020/2022.

Ele assumiu a vaga deixada pelo
também juiz federal Clodomir Se-
bastião Reis no também no dia 7
deste mês.

Desafio
O novo presidente da Corte terá
como desafio, nos próximos me-
ses, posicionar de forma clara e
com base nas orientações das au-
toridades sanitárias nacionais e es-
taduais a instituição acerca da pro-
moção das eleições municipais
deste ano. No dia 23 do mês pas-
sado, a O Estado, durante entre-
vista coletiva online, o então pre-
sidente do TRE no Maranhão,
Cleones Cunha, disse que o pleito
estava marcado para o dia 4 de ou-
tubro em primeiro turno.

À época, o magistrado afirmou
ainda que a data somente seria
modificada caso a “situação pan-

dêmica” do coronavírus no país
apresentasse piora. Desde o últi-
mo posicionamento oficial da
presidência da Corte, o número
de casos da doença no estado sal-
tou de 1.951 casos confirmados
no dia 23 do mês passado para
13.238, de acordo com o último
boletim da Secretaria Estadual de
Saúde (SES).

A posição do Maranhão acerca
das eleições vai ao encontro do que
defende, até o momento, a presi-
dência do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). No entanto, o futuro
presidente da Corte nacional, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, deu
declarações públicas de que, de-
pendendo da situação da doença
no território nacional, a data das
eleições “pode ser revista”, o que ge-
raria mudança no parecer da Cor-
te estadual sobre o assunto.  �

Pré-candidatos a prefeito
de São Luís enfrentam
ações na Justiça Eleitoral

Tyrone Silva comandará o TRE

MAIS

Atenção do MPE

Não formalmente
denunciado, mas alvo da
atenção do Ministério
Público Eleitoral, segundo
apurou O Estado, há ainda
o deputado estadual Neto
Evangelista, pré-candidato
do DEM na capital. Ele tem
aparecido na promoção do
programa “Acolhendo
Heróis” - que garante
hospedagem a
profissionais de Saúde que,
em virtude da atuação na
linha de frente do combate
ao novo coronavírus,
contraíram a Covid-19 e
não pretendem voltar para
casa. A iniciativa, contudo,
é bancada, em parte com
recursos públicos, o que
pode configurar crime
eleitoral.

Fotos/Divulgação

Divulgação
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Mundo

ROMA 

As mortes pela epidemia de
Covid-19 na Itália subiram em
99 nesta segunda-feira, contra
alta de 145 no dia anterior, in-
formou a Agência de Proteção
Civil do país, marcando o pri-
meiro registro abaixo de 100
desde 9 de março.

Os novos casos aumentaram
em apenas 451, contra alta de 675
no domingo, o número diário
mais baixo desde 2 de março.

O declínio no número diário de
mortes desta segunda-feira con-
trariou uma tendência de longo
prazo na qual as mortes caíam aos
domingos apenas para aumentar
novamente no dia seguinte.

O número total de mortos
desde o surgimento do surto, em
21 de fevereiro, agora é de
32.007, segundo a agência, o que
representa o terceiro maior nú-
mero de óbitos do mundo, de-
pois dos Estados Unidos e do
Reino Unido.

O número de casos confirma-
dos desde o início do surto é de
225.886, o sexto maior número
do mundo atrás dos Estados Uni-
dos, Rússia, Espanha, Reino
Unido e Brasil.

As pessoas registradas como
portadoras da doença caíram de
68.351 para 66.553.

Havia 749 pessoas em terapia
intensiva nesta segunda-feira,
contra 762 no domingo, man-
tendo um declínio de longa du-
ração. Dos infectados original-
mente, 127.326 foram declarados
recuperados, contra 125.176 no
dia anterior.

A agência disse que 1,959 mi-
lhão de pessoas foram testadas
para o vírus, ante 1,933 milhão no
domingo, dentro de uma popula-
ção de cerca de 60 milhões.

Grécia se abrindo 
A Grécia reabriu a Acrópole, museus
e outras grandes atrações turísticas
durante a segunda-feira ensolarada
em Atenas graças à amenização do
isolamento pelo coronavírus.

As restrições  estão sendo sus-
pensas gradualmente – o acesso
às praias foi liberado no sábado
em meio a uma onda de calor e as
igrejas acolheram fiéis no do-
mingo.“Hoje visitei a Acrópole,
um monumento  que continua a
inspirar com seus mármores”,
disse a presidente grega, Katerina
Sakellaropoulou. �

Número de mortes
na Itália fica abaixo
de 100 pela 1ª vez
Mortes pela Covid-19 no país subiram em 99 nesta
segunda-feira,18, contra alta de 145 no dia anterior

Casos de Covid-19 nos
EUA ultrapassam 1,5
milhão e vírus avança 
Total de mortes causadas pelo novo coronavírus no país se aproxima de 90.000,
mas maioria dos estados do país relatou queda em novos casos da doença

Marinha dos EUA por Tim Heaps

Brigas de casais acabam
com três mortes de
homens no Maranhão

Os maranhenses Wanderson Fer-
reira de Andrade, de 37 anos; e
Daiane da Silva Almeida, de 24
anos, devem ser transferidos até a
primeira semana do próximo mês
para o presídio de Balsas. De acor-
do com a polícia, eles foram pre-
sos no último dia 16, na cidade de
Goiana, na zona da Mata Norte de
Pernambuco, acusados de terem
sequestrado, torturado, assassina-
do e ocultado o corpo do empre-
sário Francisco Adelino Rete, o Chi-
co Paraná. O crime ocorreu no mês
de junho de 2019, em Riachão, no
sul do Maranhão.

O processo está tramitando na
4ª Vara Criminal de Balsas, mas, até
o período da tarde de ontem não
havia data definida para o julga-
mento dos acusados.

Ainda segundo o delegado, a
polícia ficou sabendo que os acu-
sados estavam escondidos em uma
oficina mecânica, localizada às
margens da PE-75, em Goiânia. O
Wanderson estava na cidade des-
de janeiro deste ano, enquanto,
Daiane da Silva chegou a esse mu-
nicípio há dez dias . Ela havia fugi-
do após ser beneficiada com a pri-
são domiciliar concedida em vir-
tude da pandemia do Covid-19.

No momento, Wanderson de
Andrade está preso no Centro de
Observação e Triagem Professor

Everardo Luna (Cotel), em Abreu e
Lima, na Região Metropolitana do
Recife, e Daiane da Silva foi reco-
lhida para a Colônia Penal Femini-
na do Bom Pastor, na capital per-
nambucana. 

Crime
O polícia informou que Daiane da
Silva era amante da vítima como
também tinha um relacionamen-
to amoroso com Wanderson de
Andrade. O crime foi planejado de-
pois que  Wanderson de Andrade
descobriu que a mulher se encon-
trava com o empresário.

A vítima foi sequestrada pelo ca-
sal em companhia de um homem
e levado para uma chácara, em
Riachão, onde ficou mantido por
dez dias nesse cativeiro. Os crimi-
nosos chegaram a pedir uma
quantia de um milhão de reais pa-
ra liberarem o empresário.

Chico Paraná foi morto a golpes
de punhal e enterrado em uma co-
va rasa. A polícia informou que o
corpo da vítima somente foi en-
contrado em outubro de 2019,
após a prisão de Eriosvaldo da Sil-
va, o terceiro participante do cri-
me. Os criminosos ainda conse-
guiram cerca de R$ 400 mil e reali-
zaram diversas compras em lojas
de Balsas utilizando o cartão de
crédito do empresário. �

Acusados de matar
empresário vão
ser transferidos
Wanderson Ferreira e Daiane da Silva teriam
assassinado Chico Paraná no sul do Maranhão 

Dois dos crimes ocorreram na capital, enquanto o terceiro aconteceu na
zona rural de Nina Rodrigues; armas brancas foram usadas nos três casos 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado 

T
rês homens foram assassi-
nados por arma branca, de
acordo com a polícia, pe-
las suas companheiras, du-

rante esse último fim de semana.
Dois casos ocorreram em São Luís
e uma das vítimas foi identificada
como Reinaldo Caldas Gomes, de
34 anos. Esse crime ocorreu no sá-
bado, 16, no Residencial João Al-
berto, área da Vila Lobão.

Ainda segundo a polícia, Joa-
na Evangelista Mendes, idade não
revelada, era companheira da ví-
tima e sofria de violência domés-
tica. Inclusive, ela chegou a re-
gistrar ocorrência em desfavor do
seu companheiro sob a acusação
de agressão física, na Delegacia
da Polícia Civil. No sábado, 16,
Joana Mendes chegou a arrumar
as malas para ir embora com o fi-
lho, de 7 meses.

Reinaldo Caldas ao observar es-
sa cena acabou brigando com a es-
posa. A polícia informou que du-
rante a discussão ele acabou sen-
do golpeado no peito esquerdo e
morreu ainda no local. Enquanto,
Joana Mendes e a a criança toma-
ram rumo ignorado. O caso está
sendo investigado pela equipe da
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), mas até
o período da tarde de ontem não
havia registro de prisão.

Assassinato no Anjo da Guarda 
No domingo, 17, foi assassinado
Carlos Magno França Costa, de 44
anos, na Avenida Vaticano, no bair-
ro do Anjo da Guarda. Segundo a
polícia, ele foi morto a golpes de fa-
ca durante uma briga com a sua

companheira, Maria de Fátima Sil-
vestre, de 36 anos.

Ela declarou para a polícia que
o seu esposo escorregou em cima
da faca e acabou sendo golpeado
no tórax. A polícia não acreditou na
versão da acusada, que foi apre-
sentada na sede da SHPP, localiza-
da na Avenida Beira-Mar, onde fo-
ram tomadas as devidas providên-
cias sobre o caso. 

No interior 
O terceiro caso ocorreu no povoa-
do Barra do Rosa, zona rural de Ni-
na Rodrigues, no domingo, e teve
como vítima Francisco Viana de
Sousa, o Groza, idade não revela-
da. Segundo a polícia, ele ingeria
bebida alcoólica e agredia a com-
panheira, identificada como Wil-

ma, como ainda os próprios filhos,
que são menores de idade.

No dia do crime, Groza, sob
efeito de bebida alcoólica, tentou
agredir a esposa, e acabou sendo

golpeado e veio a falecer. Wilma
fugiu do local com os filhos e o ca-
so está sendo investigado pela
equipe da Polícia Civil. O corpo da
vítima foi removido para o hospi-
tal desse município para ser au-
topsiado e, em seguida, liberado
para os familiares.

Feminicídio
Um  feminicídio também foi regis-
tado. A polícia informou que Car-
linhos matou a tiros a própria es-
posa, Leudiane da Silva, de 28 anos,
no último sábado, e, logo após, co-
meteu suicídio, na cidade de São
João do Paraíso. Os corpos foram
achados pelos vizinhos e levados
para o hospital. Há informações
que ele sentia muito ciúmes da
companheira. �

Divulgação

Divulgação

WASHINGTON 

O número de casos de Covid-19
nos Estados Unidos ultrapas-
sou 1,5 milhão nesta segunda-
feira, com o total de mortes
causadas pelo novo coronaví-
rus no país aproximando-se de
90.000, segundo uma contagem
realizada pela Reuters com
base em números estaduais e
municipais.

A maioria dos Estados norte-
americanos relataram uma
queda em novos casos da
doença respiratória na semana
encerrada em 17 de maio, com
apenas 13 Estados observando
um crescimento das infecções
em comparação à semana ante-
rior, de acordo com uma análise
separada da Reuters.

O Tennessee teve o maior au-
mento semanal, com 33%. Os
novos casos na Louisiana cresce-
ram 25%, e o Texas registrou 22%
mais casos do que na primeira se-

mana de maio, de acordo com a
análise de dados da Reuters do
“The Covid  Tracking Project”, um
esforço voluntário para monito-
rar o surto.

Aumento de casos
Michigan viu os novos casos au-
mentarem 18% após cinco sema-
nas de queda. O estado foi dura-
mente atingido no início do surto

e já registrou mais de 4.800 mortes.
Em termos nacionais, os novos
casos de Covid-19 recuaram 8%
na última semana, auxiliados
pelos contínuos declínios em
Nova York e Nova Jersey. Quase
todos os 50 Estados norte-ame-
ricanos, no entanto, têm permi-
tido que algumas empresas rea-
brissem e que residentes se
deslocassem com mais liberdade,
elevando o medo entre algumas
autoridades de saúde de uma se-
gunda onda de surtos.

O Centro para Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC) do
país tem recomendado que os Es-
tados esperem que o número diá-
rio de novos casos de Covid-19
recue por 14 dias antes de afrou-
xarem as restrições de distancia-
mento social.

Em 17 de maio, 13 Estados ha-
viam cumprido esse critério, in-
ferior aos 14 Estados da semana
anterior, segundo a análise da
Reuters. �

Navio-hospital da Marinha do EUA chega a San Diego, na Califórnia 

Francisco Viana de Sousa foi assassinado pela esposa na zona rural da cidade de Nina Rodrigues, no interior do MA

Wanderson e Daiane foram presos no interior de Pernambuco 

ASSASSINATOS 

Mais um assassinato
ocorreu no decorrer deste
último fim de semana, na
Grande Ilha. No começo da
tarde de sábado, 17, foi
morto Luís Paulo dos Santos
Frazão, de 22 anos, no
bairro da Santa Bárbara. Ele
levou um tiro na cabeça. 

Mais mortes  



8 GERAL São Luís, 19 de maio de 2020. Terça-feira O Estado do Maranhão

A
Assembleia Legislativa
do Maranhão (Alema)
aprovou, em turno úni-
co, na Sessão Extraordi-

nária com Votação Remota por Vi-
deoconferência realizada nessa se-
gunda-feira, 18, mais 11 projetos de
decretos legislativos de calamida-
de pública em municípios. Os pro-
jetos foram solicitados pelos pre-
feitos das respectivas cidades em
decorrência do agravamento da
pandemia do novo coronavírus.

Na sessão, conduzida pelo pre-
sidente Othelino Neto (PCdoB), as
matérias foram votadas de forma
conjunta, pelo fato de que a fun-
damentação é a mesma para todos
os pedidos.

Os parlamentares apreciaram os
projetos de decretos legislativos, com
pareceres da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), que
aprovou os pedidos de reconheci-
mento do estado de calamidade pú-
blica nos municípios de Colinas, Ti-
mon, Lago dos Rodrigues, Carolina,
Magalhães de Almeida, Bom Jesus
das Selvas, Alcântara, Esperantinó-
polis, Santa Luzia do Paruá, Concei-
ção do Lago Açu, Rosário, Mata Ro-
ma e Santa Inês. O relator da maioria
foi o deputado Ricardo Rios (PDT),
presidente da CCJ.

Durante a votação, Adriano (PV)
defendeu a necessidade de aprova-
ção dos decretos. “É uma iniciativa
importante para garantir a liberação

de recursos a esses municípios”, dis-
se. O deputado Felipe dos Pneus
(PRTB) complementou: “Os municí-
pios enfrentam um momento deli-
cado com o avanço da pandemia. Por
isso torna-se necessário a decretação
de estado de calamidade”.

O primeiro vice-presidente da As-
sembleia, deputado Glalbert Cutrim
(PDT), destacou a importância da
aprovação e pediu que a cidade de
Santa Inês seja incluída. Ele informou
que a situação naquele município é
delicada. Rafael Leitoa (PDT), por sua
vez, registrou que Timon também en-
frenta grandes dificuldades com a
pandemia. Já Wellington do Curso
(PSDB) defendeu a fiscalização da
aplicação dos recursos públicos, por
parte dos prefeitos.

Fundamentação 
Em todos os pedidos, os prefeitos jus-
tificam a declaração de estado de ca-
lamidade em saúde pública em razão
da existência de casos confirmados
da Covid-19 e de H1N1. Eles levam
em conta, ainda, a Portaria 188, de 03
de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que  declarou Emergência em
Saúde Pública de Importância Na-
cional, por causa da infecção huma-
na pelo novo coronavírus.

Todos justificaram que elabora-
ram o Plano de Contingência e que
“a situação demanda o emprego ur-
gente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, da-

nos e agravos à saúde pública, para
evitar a disseminação da doença em
suas cidade.

Pareceres favoráveis
Dentro da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde receberam
pareceres favoráveis, os decretos mu-
nicipais transformaram-se em proje-
tos de decretos legislativos. Em alguns
dos municípios, foram criados ainda
o Centro de Operações de Emergên-
cia em Saúde, sob a coordenação da

Secretaria Municipal de Saúde, para
o monitoramento da emergência em
saúde. De acordo com os prefeitos,
compete ao Comitê Municipal de
Prevenção e Combate ao Coronaví-
rus e ao Centro de Operações de
Emergência em Saúde definir as me-
didas e estratégias referentes ao en-
frentamento da proliferação do co-
ronavírus, de acordo com a evolução
do cenário epidemiológico. O esta-
do de calamidade pública terá dura-
ção de 15 dias, podendo ser prorro-

gado por até 180 dias.
Já tinham sido votados sete pedi-

dos de intervenção na sessão ante-
rior, para os municípios de Balsas, Ca-
xias, Santa Helena, Mirinzal, Presi-
dente Dutra, Tutóia e Formosa da
Serra Negra. Municípios como São
Luís, Bacabal, São José de Ribamar e
Vitória do Mearim tiveram seus de-
cretos de calamidade aprovados em
sessões anteriores. �

Aprovada calamidade em
mais 11 municípios do MA
Em sessão remota, Assembleia Legislativa acolheu pedidos das prefeituras, que alegaram a
necessidade de tomar medidas urgentes para evitar a proliferação do novo coronavírus

Em nova sessão remota. deputados aprovaram decretação de calamidade pública em 11 cidades 

Divulgação

Imperatriz:
juiz nega à
Defensoria
pedido de
lockdown

O juiz Joaquim da Silva Filho (Vara da
Fazenda Pública de Imperatriz) ne-
gou pedido de urgência da Defenso-
ria Pública Estadual, para que o Mu-
nicípio de Imperatriz e o Estado do
Maranhão adotem medidas de con-
tenção da pandemia causada pelo co-
ronavírus (Covid-19), incluindo o blo-
queio total (lockdown), como medi-
da de isolamento social.

A decisão, proferida no último dia
16,, foi emitida nos autos da Ação Ci-
vil Pública com pedido de tutela de
urgência, com o argumento de que o
atual estágio de contaminação e pro-
pagação do vírus demanda a adoção
de medidas mais drásticas, “em razão
de suposta saturação do Sistema de
Saúde de Imperatriz”.

O Município de Imperatriz e o Es-
tado do Maranhão deverão, no prazo
de cinco dias, apresentar plano de
atendimento e de enfrentamento da
pandemia na cidade e cópia do Ter-
mo de Ajustamento de Conduta ce-
lebrado com o Ministério Público. A
Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz e Sindicato Rural de Im-
peratriz, no mesmo prazo, deverão se
manifestar sobre os pedidos da ação.
Após as respostas, a Defensoria Pú-
blica deverá ser intimada para se ma-
nifestar, em igual prazo.

O juiz baseou a decisão em posi-
cionamento do Supremo Tribunal Fe-
deral, em julgamento de Ação Direta
de Inconstitucionalidade,  que defi-
niu as competências dos Estados, Mu-
nicípios e da União na elaboração das
políticas públicas de combate à pan-
demia e concluiu que a “a competên-
cia dos estados, municípios e da
União, não lhes confere carta branca
para limitar a circulação de pessoas e
mercadorias...”, e ainda, que “ as me-
didas de restrição devem ser precedi-
das de recomendação técnica e fun-
damentada do órgão de vigilância sa-
nitária ou equivalente”.

Segundo o juiz, os documentos
acostados à exordial pela DPE se li-
mitaram à Recomendação Defenso-
rial, ofício de resposta do Município à
recomendação, telas do sistema de re-
gulação de leitos de UTI, áudios e ma-
térias em mídia. �

Íntegra em oestadoma.com/484295

Íntegra em oestadoma.com/484292



De Jesus

O
Maranhão já se apro-
xima de mil mortes cau-
sadas pelo novo coro-
navírus. O boletim

epidemiológico divulgado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES)
na noite de domingo, 17, mostra
que o número de infectados é de
13.238. As estatísticas de contami-
nados e óbitos apenas aumentam
a cada dia. Devido a essa situação,
um novo protocolo de medica-
mentos para o tratamento da
Covid-19 foi lançado, mas para pa-
cientes com sintomas leves. Den-
tre os fármacos, está a hidroxiclo-
roquina, cuja eficácia ainda é
motivo de polêmica no mundo,
devido aos efeitos colaterais.

O novo protocolo da SES tem
como foco as pessoas que já pos-
suem outras enfermidades, com
exceção de doenças cardíacas, no
período de 1º até o 5º dia de in-
fecção pelo novo coronavírus. A
medida consiste em um kit de fár-
macos, que combinam hidroxi-
cloroquina, azitromicina, corti-
coide e vitaminas C e D. Esses
micronutrientes estão relaciona-
dos à imunidade. Também inclui
remédios já conhecidos para
febre e dores, como paracetamol
e dipirona.

De acordo com o Governo do
Estado, o Ambulatório de Covid-
19 do Hospital Doutor Carlos Ma-
cieira, na capital, utiliza o proto-
colo desde o último dia 12 de maio.
O paciente, antes de receber o kit
de fármacos, passa por uma ava-
liação médica criteriosa, incluindo
exame de eletrocardiograma. Isso
está sendo feito porque, segundo
estudos da Food and Drug Admi-
nistration (FDA), dos Estados Uni-
dos da América (EUA), o uso da hi-
droxicloroquina pode gerar efeitos
colaterais, como problemas de
ritmo cardíaco, que foram obser-
vados em ensaios clínicos.

Conforme o diretor do Hospital
Carlos Macieira, Edilson Medeiros,
o ambulatório já recebeu cerca de
150 pacientes que foram encami-
nhados pelas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA), em São Luís,
por meio de vans próprias para
essa assistência. O Governo do Es-
tado informou que a SES reco-
mendou o uso da cloroquina e hi-
droxicloroquina para tratamento
dos pacientes com Covid-19 desde
o início do atendimento aos casos
na rede pública estadual.

“Apesar de já ser usada há bas-
tante tempo para tratamento de
malária e outras doenças reuma-
tológicas, por exemplo, a hidro-
xicloroquina possui efeitos cola-
terais como qualquer outra
medicação”, destaca o Governo
do Estado. Importante dizer que
o novo protocolo da Secretaria de
Estado da Saúde foi elaborado a
partir de uma recomendação do
Conselho Regional de Medicina
do Maranhão (CRM/MA), Asso-
ciação Médica do Maranhão e
Sindicato dos Médicos do Estado
do Maranhão.

A recomendação prevê a distri-
buição gratuita em UPAs do kit de
fármacos. Ademais, no dia 23 de
abril, o Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) permitiu o uso de
cloroquina e hidroxicloroquina no
tratamento da Covid-19, com a res-
salva de que o médico tenha o con-
sentimento do paciente.

Permissão do CFM
Por meio do Parecer nº 04/2020,
o CFM estabeleceu critérios e con-
dições para a prescrição de cloro-

quina e hidroxicloroquina em pa-
cientes com diagnóstico confir-
mado de Covid-19. Porém, a enti-
dade ressaltou que não há
evidências sólidas de que essas
drogas tenham efeito comprovado
na prevenção e tratamento da
doença, como mostram estudos
científicos publicados em vários
países. Mas, como o contexto é de
pandemia, três situações foram
elencadas pela autarquia para
prescrição dos medicamentos.

A primeira situação tem relação
com casos de pacientes com sin-
tomas leves, em início de quadro
clínico, quando tenham sido des-
cartadas outras viroses, como
H1N1, e existe diagnóstico confir-
mado da Covid-19. A segunda pos-
sibilidade se refere às pessoas com
sintomas importantes, mas ainda
sem necessidade de cuidados in-
tensivos, com ou sem recomenda-
ção de internação.

E, por fim, a terceira situação diz
respeito aos pacientes críticos, que
recebem cuidados intensivos, in-
cluindo ventilação mecânica. Mas
o Conselho Federal de Medicina
ressalta, no Parecer, que é difícil
imaginar que em infectados com
lesão pulmonar grave estabelecida
e, na maioria das vezes, com res-
posta inflamatória sistêmica e ou-
tras insuficiências orgânicas, a hi-
droxicloroquina ou a cloroquina
possam ter um efeito clinicamente
importante. Em todas as três con-
dições, o princípio que, obrigato-
riamente, deve nortear o trata-
mento é o da autonomia do
médico, assim como a valorização
da relação entre o profissional e o
paciente.

O parecer também diz que o
profissional fica obrigado a expli-
car ao doente que não existe, até o
momento, nenhum trabalho cien-

tífico, com ensaio clínico ade-
quado, feito por pesquisadores re-
conhecidos e publicado em revis-
tas científicas de alto nível, que
comprove qualquer benefício do
uso das drogas para o tratamento
da Covid-19. Além disso, o médico
deverá explicar os efeitos colate-
rais possíveis, obtendo o Consen-
timento Livre e Esclarecido do pa-
ciente ou dos familiares, quando
for o caso.

Por este motivo, ao observar
esses aspectos, o médico que uti-
lizar os medicamentos em pa-
cientes portadores do novo coro-
navírus não cometerá infração
ética. “Essas considerações que
serviram de base para as decisões
do CFM basearam-se nos conhe-

cimentos atuais, podendo ser mo-
dificadas a qualquer tempo pelo
Conselho Federal de Medicina à
medida que resultados de novas
pesquisas de qualidade forem di-
vulgados na literatura”, destaca o
documento do CFM.

Recomendações do CRM/MA
De acordo Protocolo de Atendi-
mento emitido pelo Conselho Re-
gional de Medicina no Maranhão,
o ideal é que o tratamento para
pacientes infectados pelo novo
coronavírus seja iniciado o mais
precocemente possível, ainda na
fase infecciosa, uma vez que, na
fase inflamatória, a condição do
paciente se deteriora rapida-
mente. O objetivo é evitar que o

Sistema de Saúde Pública e Su-
plementar fique sobrecarregado,
pois a demanda por leitos au-
menta em Hospitais de Referên-
cia e de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI).

A entidade frisa que, caso a uni-
dade de saúde não atenda so-
mente pacientes com suspeita do
novo coronavírus, deve ser provi-
denciado acesso exclusivo para
quem apresenta síndrome gripal,
com equipes de profissionais
usando os Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs). Além
disso, recomenda-se a disponibi-
lidade de oxímetro digital para
que a equipe médica estabeleça
em qual fase da doença os pa-
cientes se encontram. Para a Fase
1 da Covid-19, as medicações re-
comendadas são hidroxicloro-
quina, azitromicina e zinco. A po-
sologia para a primeira substância
é a seguinte: no 1º dia, 400mg via
oral de 12 horas em 12 horas. Do
2º ao 7º dia, 400mg via oral ao dia.

Otempo de uso pode variar se-
gundo avaliação médica, podendo
durar de 5 até 10 dias, conforme
o caso, de acordo com o protocolo
do Conselho Regional de Medi-
cina no Maranhão. Com relação a
azitromicina, devem ser adminis-
trados 500mg via oral, em dose
única diária poro 5 dias. Nessa si-
tuação, o esquema pode ser so-
mente de 3 dias nos casos leves.
No que tange ao zinco, a posolo-
gia é a ingestão de 66mg do sul-
fato diariamente após a refeição,
que pode ser o almoço ou jantar,
durante 14 dias. A população-alvo,
segundo o CRM/MA, são todas as
pessoas idosas ou portadoras de
doenças crônicas que apresentem
sintomas gripais.

A entidade pontua que os me-
lhores resultados ocorrem com

tratamento o mais precoce possí-
vel, bem como qualquer paciente,
em qualquer faixa etária, que es-
teja sintomático.

Fases da Covid-19
No protocolo, o Conselho destaca
que na Fase 1, denominada Re-
plicação Viral ou Infecciosa, co-
meça no contágio e vai até o 10º
dia. Os sintomas frequentes são
tosse seca, febre, cefaleia persis-
tente, desconforto na garganta,
sensação de “bolo” ao engolir, dor
torácica, náuseas, vômitos, diar-
reia, perda do olfato (anosmia) e
perda do paladar (ageusia), além
de astenia, termo médico para au-
sência de força ou vigor e sensa-
ção de fadiga e fraqueza corporal.

“Além da cefaleia persistente,
anosmia e ageusia, outros sinto-
mas menos frequentes foram re-
latados, como tontura, sonolên-
cia, comprometimento da
consciência, neuropatia perifé-
rica, epilepsia, entre outros”, ob-
serva o Conselho. De acordo com
a entidade, os sintomas da fase de
replicação viral são ausentes ou
autolimitados em cerca de 85%
dos casos, e quando sintomáticos,
desaparecem entre 7 a 10 dias,
momento em que o paciente
entra na fase da inflamação, que
ocorre em 15% dos contaminados
e requer atenção redobrada.

Nesta segunda fase, ainda pode
ocorrer a replicação viral, mas já
acontece a inflamação pulmonar.
Também são notadas alterações
clínicas como piora da tosse. A ter-
ceira fase é chamada de Tempes-
tade de Citocinas, que são subs-
tâncias naturalmente produzidas
pelas células do sistema imuno-
lógico para favorecer a reação in-
flamatória, que é uma resposta de
defesa de um organismo acome-
tido por uma agressão. Os sinais
de alerta são dificuldades para res-
pirar, sensação de ter os pulmões
esmagados e lábios azulados.

“De um modo geral, os pa-
cientes idosos e portadores de
doenças crônicas como obesi-
dade, hipertensão arterial sistê-
mica e diabetes mellitus são con-
siderados grupos de risco para
evoluir para as fases 2 e 3, mas
deve-se estar atento para quais-
quer pacientes que permaneçam
sintomáticos por mais de 7 dias”,
esclareceu o Conselho Regional
de Medicina.�

cidade@mirante.com.br
São Luís, Terça-feira, 19 de maio de 2020

São Luís amanhece
movimentada com 
término do lockdown
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Kit de fármacos deve ajudar pacientes
com sintomas leves do coronavírus
Novo protocolo da SES foi publicado em um período no qual as estatísticas de contaminados e mortes pelo novo
coronavírus estão elevadas no Maranhão; até ontem, 13.238 casos da doença haviam sido confirmados no estado 

HIDROXICLOROQUINA

A hidroxicloroquina é usada em tratamento contra malária.
Também é indicada para pessoas que tenham doenças
autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso.
Ela é muito confundida com a cloroquina, embora os
benefícios clínicos sejam parecidos. Por outro lado, os
efeitos adversos no organismo dos pacientes são distintos.
A hidroxicloroquina, segundo alguns estudos científicos, é
considerada um pouco mais segura, com menos efeitos
colaterais. 
As pesquisas mostram que os dois medicamentos podem
causar problemas como distúrbios de visão, irritação
gastrointestinal, alterações cardiovasculares e neurológicas,
cefaleia, fadiga ou nervosismo. A hidroxicloroquina, que foi
determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) como produto controlado, possui contraindicações,
como para pacientes que tenham menos de 6 anos e
alérgico a cloroquina.
Devido aos efeitos colaterais, um hospital da França
interrompeu o tratamento experimental usando
hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. Foi
verificado que o eletrocardiograma dos pacientes
analisados apresentou anomalias, o que comprova a
conclusão de alguns estudos no mundo que mostram que o
medicamento tem potencial para levar uma pessoa à morte
súbita cardíaca em determinados infectados.

CORONAVÍRUS NO MA

O boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde na noite de
domingo, 17, mostra a
confirmação de 13.238
casos do novo coronavírus
no Maranhão. Desse total,
8.514 estão em isolamento
domiciliar, 892 em
internação em enfermaria e
375 em internação em UTI.
Já aconteceram 576 mortes
decorrentes da doença. O
órgão declarou que o
número de profissionais de
saúde contaminados é de
803, mas 702 já estão
recuperados, com registro
de 12 óbitos.
Atualmente, de acordo com
a SES, 195 municípios do
estado têm casos
confirmados da Covid-19.
São Luís é o epicentro da
doença no Maranhão com
5.995 contaminados.

MEDICAÇÃO
deve ser distribuída
gratuitamente nas

Unidades de Pronto
Atendimento



Agências bancárias ficaram lotadas na segunda-feira; população voltou às ruas, esquecendo o isolamento

Fluxo de veículos foi menor durante o lockdown e rodízio de placas

Grande movimentação de pessoas foi registrada na manhã de segunda-feira,18, primeiro dia após o encerramento do lockdown na Grande Ilha 

FIQUE ATENTO

O que pode funcionar?
Supermercados (com metade da capacidade), farmácias, delivery de alimentos, óticas, serviços
drive-thru, entrega e retirada de lavanderia, lojas de tecido, postos de combustíveis e lojas de
material de construção.
O que não pode funcionar?
Shoppings centers, cinemas, academias, teatros, bares, casas noturnas, salões de beleza e
atendimento presencial em restaurantes e lanchonetes (com exceção de delivery e drive-thru).

Fotos/Paulo Soares

Maior número de pessoas foi registrado na Rua Grande, orla e portas de agências
bancárias; com o fim do bloqueio total, voltou a vigorar o decreto anterior

Fim do lockdown deixa
São Luís movimentada 

De Jesus

2 CIDADES São Luís, 19 de maio de 2020. Terça-feira  O Estado do Maranhão

S
ão Luís registrou um mo-
vimento maior de pessoas
em alguns pontos, na
manhã de ontem. Com o

término do lockdown, no domingo,
17, a população pareceu ter esque-
cido o isolamento social, ‘ganhou as
ruas’ e se aglomerou, principal-
mente nas portas das agências ban-
cárias. Muita gente também se di-
rigiu à Rua Grande e às praias. Na
orla, banhistas aproveitaram para
caminhar, passear com cães e tomar
banho de mar.

Na Rua Grande (e vias transver-
sais), principal centro de comércio
da capital, o vaivém de pessoas co-
meçou cedo, apesar de apenas al-
guns estabelecimentos terem
aberto as portas para venda de pro-
dutos essenciais da alimentação e
remédios. Policiais militares foram
deslocados para a área a fim de fa-
zerem o disciplinamento de con-
sumidores e veículos. Em alguns tre-
chos, parecia que não havia mais
necessidade do isolamento social,
devido ao grande número de tran-
seuntes, a maioria usando másca-
ras, no entanto.

Nas portas das agências bancá-
rias, as filas estavam longas e as pes-
soas voltaram a se aglomerar, des-
respeitando as medidas de
distanciamento mínimo. Homens
do Corpo de Bombeiros ficaram a
postos para tentar organizar o fluxo
de entrada e garantir o mínimo de
distanciamento entre clientes.

Atividades
Com o término do lockdown, fica
permitido um rol mais amplo de ati-
vidades essenciais e suspensa a de-
claração de autorização de trânsito
para funcionários de serviços es-
senciais e rodízio de veículos na ca-
pital maranhense e nos municípios

de São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa, ou seja,
na região metropolitana. Conforme
o governador Flávio Dino, em anún-
cio feito em suas redes sociais, um
novo decreto será editado amanhã,
como medida de combate ao novo
coronavírus.

Por enquanto, fica em vigor o de-
creto anterior ao lockdown. Entre
as medidas, estão o fechamento do
comércio não essencial, a paralisa-

ção das aulas presenciais nas uni-
dades de ensino público e privado,
o controle de acesso a supermerca-
dos e farmácias, a suspensão de
eventos de lazer e o fechamento de
bares e restaurantes, que podem
funcionar apenas com serviço de
entrega.

O decreto inclui ainda a suspen-
são de eventos esportivos, entre ou-
tros bloqueios a atividades não es-
senciais. Além disso, permanece a

obrigação do uso de máscara em
ambiente coletivo e seguem proi-
bidas terminantemente as aglome-
rações. Todas as medias visam re-
duzir o número de casos e de
mortes por Covid-19. O mais re-
cente boletim emitido pela Secre-
taria de Estado da Saúde informa
que o Maranhão registrou 10.739
casos confirmados, sendo 496 óbi-
tos. Além disso, 2.591 pacientes
estão curados da doença. �

Com o lockdown, somente na ca-
pital maranhense, houve uma re-
dução entre 60% a 70% de veículos
na vigência do rodízio de carros,
que durou quatro dias, na semana
passada. Objetivo do bloqueio to-
tal foi impedir o avanço do novo co-
ronavírus na Grande Ilha, epicen-
tro da Covid-19 no estado, de acor-
do com dados da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES).

Em uma live nas redes sociais,
na tarde desta segunda-feira, 18, a
diretora-geral do Departamento Es-
tadual de Trânsito do Maranhão
(Detran/MA), Larissa Abdalla Brit-
to, disse que os dados sobre a re-
dução da frota de veículos em São
Luís, durante o rodízio, foi reporta-
da pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT). Ela
destacou que o órgão municipal
possui câmeras de videomonitora-
mento nas 10 principais avenidas
da cidade, como a Jerônimo de Al-
buquerque, São Luís Rei de França
e dos Africanos, o que auxiliou na
fiscalização.

Larissa Abdalla pontuou que, ao
contrário do que muitas pessoas
imaginaram, o objetivo do lock-
down e do rodízio de carros não era
multar, mas tornar mais restrito o
deslocamento, para coibir a pro-
pagação do coronavírus na região
metropolitana, onde a quantidade
de casos só aumenta. “O objetivo
era que as pessoas ficassem em ca-
sa, tornando mais restrita a possi-
bilidade de contaminação”, escla-
receu a diretora-geral do De-
tran/MA, na live.

Ela ressaltou que a frota regis-
trada de veículos no Maranhão é de
cerca de 1.800 milhão. Desse total,
500 mil circulam na Grande Ilha. A
distribuição fica da seguinte forma:
em São Luís, 420 mil; em São José
de Ribamar, 43 mil; Em Paço do Lu-
miar, 28 mil; e em Raposa, aproxi-
madamente 5 mil. “Nem todos os
veículos circulam em São Luís. Es-
ses 500 mil não poderiam ter trafe-
gado na capital durante o lock-
down. Mas é a frota registrada, que
serve como base”, enfatizou Laris-
sa Abdalla.

Redução na circulação
Conforme a diretora-geral comen-
tou, os percentuais de redução no

período do lockdown são signifi-
cativos. No transporte coletivo,
houve uma diminuição superior a
80% da frota, segundo dados re-
portados pela SMTT e pelas outras
prefeituras da região metropolita-
na, assim como pela Agência Esta-
dual de Mobilidade Urbana e Ser-
viços Públicos (MOB) e a Polícia
Militar. Ela frisou que menos ôni-
bus representou menos pessoas
nos terminais de integração e nos
próprios coletivos, um fato que, de
alguma forma, ajudou na elimina-
ção da possibilidade de contágio
do novo coronavírus.

No entanto, Larissa Abdalla dei-
xou claro que a fiscalização em via
urbana é de competência das pre-
feituras, por meio das secretarias de
trânsito. Já as rodovias estaduais
(MAs) são de responsabilidade da
MOB. “O Detran/MA é o órgão exe-
cutivo máximo de trânsito no esta-
do. O governador estabeleceu um
grupo de trabalho para apreciar as
medidas, tanto o lockdown como o
rodízio. Então, o Detran fez parte,
para realizar o acompanhamento”,
pontuou ela.

A diretora geral do Detran/MA
observou que, na vigência das
duas medidas, houve áreas da
Grande Ilha que ficaram comple-
tamente vazias. Em outras, houve
concentração de pessoas, mas por
um aspecto cultural da vida coti-
diana da cidade, como as feiras,
mercados e locais de compra de
alimentos, bem como nas agências
bancárias, por conta do recebi-
mento do Auxílio-Emergencial, do
governo federal.

Preocupação e receio
Larissa Abdalla disse que uma das
preocupações, que deixou os ór-
gãos envolvidos receosos, era que
algumas pessoas começassem a
aliar o término do rodízio ao tér-
mino do lockdown. Isso porque a
alternância de placas ocorreu du-
rante quatro dias, tendo sido en-
cerrada na quinta-feira, 14. Já o blo-
queio total, considerada a medida
mais rígida de distanciamento so-
cial, foi concluído no domingo, 17,
como estava previsto na Medida
Provisória do Governo do Estado.�

Redução na circulação 
de veículos foi de 60% 

Íntegra em oestadoma.com/484282



O Estado do Maranhão     São Luís, 19 de maio de 2020. Terça-feira 7GERAL

Levantamento, em 11 hospitais públicos do país, foi realizado pela Sociedade
Brasileira de Mastologia; queda foi de cerca de 75% em março e abril

Covid-19: cai busca para
tratar câncer de mama

BRASÍLIA

A
pandemia do novo coro-
navírus  provocou queda
de atendimentos em hos-
pitais públicos de pacien-

tes em rastreamento e tratamento
para câncer de mama, de cerca de
75% em março e abril, em compa-
ração a igual período do ano passado,
de acordo com pesquisa da Socie-
dade Brasileira de Mastologia (SBM).

“Nós solicitamos aos colegas
mastologistas que fizessem um le-
vantamento desses dois meses de
2019 para que pudéssemos com-
parar com os [atendimentos] deste
ano. A gente observou uma dimi-
nuição muito significativa da taxa
dos atendimentos cirúrgicos”, disse
à Agência Brasil o presidente da
SBM, Vilmar Marques.

O levantamento abrangeu 11
hospitais públicos de todas as re-
giões do país, que atendem pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) nas
principais capitais. O maior com-

prometimento na assistência a pa-
ciente com câncer de mama foi re-
gistrado no Maranhão. No Instituto
Maranhense de Oncologia Alde-
nora Belorá (Cacon), que concen-
tra a maioria das pacientes em tra-
tamento do câncer de mama,
apenas 55 pessoas foram atendidas
em abril deste ano, contra 442 aten-

dimentos feitos no mesmo mês de
2019, redução de mais de 87%.

Segundo o especialista, isso re-
flete o sistema como um todo. “Se
nós não estamos operando, é sinal
que essa paciente não está sendo
assistida, porque ela existe, prin-
cipalmente se nós observarmos
os dados do Instituto Nacional de

Câncer José de Alencar Gomes da
Silva (Inca) que apontam que nós
vamos ter, este ano, um incre-
mento de 10%. Qualquer redução
já é grande”, avaliou Marques.

O Inca estima para o Brasil um
total de 66.280 casos novos de
câncer de mama, para cada ano
do triênio 2020-2022. Esse valor
corresponde a um risco estimado
de 61,61 casos novos a cada 100
mil mulheres.

O presidente da SBM afirmou
que as pacientes não estão indo aos
consultórios e não estão chegando
aos hospitais públicos porque a
maioria dessas unidades está des-
tinando seus atendimentos à
Covid-19. A elevada taxa de ausên-
cia é explicada pelo medo do con-
tágio, que faz com que as pacien-
tes com câncer de mama não saim
das residências para dar segui-
mento ao tratamento. Com isso, o
diagnóstico é postergado. �

Íntegra em oestadoma.com/484265Íntegra em oestadoma.com/484283

Inca estima que o Brasil tenha 66 mil novos casos até 2022

Divulgação

Divulgação

Morte de Padre
Bráulio causa
comoção no MA
Segundo Arquidiocese, paróquias celebrarão missas
em intenção do padre, de acordo com as agendas

A morte do padre José Bráulio Sousa
Ayres, o padre Bráulio, nesta segunda-
feira, 18, causou comoção e tristeza
e repercutiu bastante no Maranhão.
Inúmeros fiéis, amigos e integran-
tes da Igreja se pronunciariam la-
mentando a grande perda. O pároco,
que tinha 66 anos e estava internado
em hospital da capital, morreu em
decorrência da Covid-19. O enterro
seguiu os protocolos previstos em
casos de morte pela doença.

Padre Bráulio é um importante
nome da Igreja católica mara-
nhense. Nascido em Penalva, foi o
primeiro pároco da Paróquia Nossa
Senhora de Nazaré, no Cohatrac,
quando foi criada em 1992 e, atual-
mente, ele exercia sua função na Pa-
róquia da Santíssima Trindade, na
Cidade Olímpica. 

Em nota, a Arquidiocese declarou
que ter sido pega de surpresa, já que
as notícias mais recentes sobre a evo-
lução da doença eram bastantes po-
sitivas. “A Arquidiocese de São Luís
do Maranhão deve muito ao Padre
Bráulio. Se pudermos sublinhar uma

as suas importantes atuações em
favor dela, chamaríamos a atenção
pela importância de Padre Bráulio na
retomada da formação de novos
presbíteros não só para a Arquidio-
cese de São Luís, mas para todo o Ma-
ranhão (…) Estamos todos de luto -
sua família de origem (irmãos/ãs, so-
brinhos e demais parentes), o pres-
bitério da Arquidiocese de São Luís,
a Paróquia Santíssima Trindade. Con-
solemo-nos mutuamente. �

Padre José Bráulio Sousa Ayres
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Procon, Vigilância Sanitária 
e PM fiscalizam agências 
bancárias durante
pagamento do auxílio 
emergencial

PÁG.12

PÁG.3

PÁG.7

A Assembleia Legislativa aprovou, na Sessão Extraordinária 
com Votação Remota por Videoconferência, realizada 
nessa segunda-feira (18), mais um pacote de medidas para o 
enfrentamento do novo coronavírus no Maranhão. PÁG.3

Assembleia Legislativa 
aprova novo pacote de 
medidas para combate 
ao novo coronavírus 
no Maranhão

O enfrentamento ao novo coronavírus na Região Metropolitana ganhou mais um 
reforço com a entrega do primeiro Hospital de Campanha de São Luís, realizada 
pelo Governo do Estado nessa segunda-feira (18). A estrutura, que conta com 200 
leitos, sendo 186 clínicos e 14 de UTI, foi montada no pavilhão de eventos do 
Multicenter Sebrae-MA, e levou duas semanas para ficar pronto. PÁG.4

PRIMEIRO HOSPITAL 
DE CAMPANHA DE 
SÃO LUÍS GARANTE 
MAIS DE 200 LEITOS 
PARA COMBATER 
CORONAVÍRUS

Equipe do governo do estado, comandada por Carlos Lula, fez a entrega do Hospital de 
Campanha de São Luís, no Multicenter Sebrae.

Vacinação contra a Influenza/H1N1 foi retomada ontem (18) e segue até o dia 5 de junho, para o 
primeiro grupo do público-alvo

Vacinação contra Influenza/H1N1
é retomada pela Prefeitura com
inclusão de novos grupos

Deputado Gastão Vieira
contesta que FNDE seja 
“instrumento de cobiça” 
e não de formulação do 
financiamento da Educação

Medidas emergenciais para 
indígenas e quilombolas 
durante a pandemia podem
ser votadas nesta terça

Crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias), 
adultos de 55 anos a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas são o público-alvo do cronograma 
de vacinação contra gripe Influenza/H1N1 iniciado nessa segunda-feira (18) pela Prefeitura de São Luís. 

PÁG. 5

Durante a sessão por videoconferência, os parlamentares aprovaram 
um pacote de medidas de combate ao coronavírus

A
. B

A
E

T
A

Cotação – Comercial C. R$ 5,719 | V. R$ 5,720 – Turismo C. R$ 5,69 | V. R$ 6,03 – Euro C. R$ 6,2549 | V. R$ 6,2581 - Libra C. R$ 6,988 | V. R$ 6,991 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Preamar    –  17:54 4:46 5,1 m |  1ª  –   Baixamar  –11:09 1,1 m | 2ª Preamar  –17:07 5,1 m  | 2ª  –   Baixamar - 23:24 0,8 m  |
Loteria –   Lotofácil –1968 (18/05/2020) –  01-02-03-04-05-07-09-13-14-16-18-20-22-23-25| Quina – 5272 (18/05/2020) – 14-65-66-68-73

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

24° – 31°
Manhã Tarde Noite

PÁG.12

Três homens 
são mortos 
pelas suas 
mulheres 
durante o fim 
de semana



Existe esperança
Nada será como antes, 
afirmam os novos pensadores 
do comportamento humano e 
corporativo. Quase todos os 
pesquisadores, economistas, 
sociólogos, antropólogos, 
filósofos e expertises do tema 
estão engajados nesta luta 
por um novo caminho que 
possa sinalizar claridade no 
final deste túnel de incertezas. 
Até agora, muito tem sido 
feito para salvar vidas e dar 
sobrecarga de sobrevivência às 
empresas que estão em estado 
terminal, mas que empregam 
suas últimas forças para não 
soçobrarem. A luta intensa 
para escapar da quebradeira 
impõe robustas práticas de 
governança e aprimoramento 
da gestão para conquistar um 
lugar ao sol no novo cenário 
que se anuncia.
A quarentena forçada que a 
maioria dos estados brasileiros 
está impondo, incorporou 
profundas modificações 
nos hábitos de consumo e 
de comportamento, e nos 
leva a reflexão se o mercado 
ressuscitará com novos 
padrões, entronizando a era 
da digitalização das empresas 
e focando produtos e marcas 
para um ambiente de negócios 
mais preocupado com a 
proteção da saúde, de maior 
amplitude socioambiental e, 
quiçá, ajustado para uma era 
empresarial que não se sabe 
qual será.
Do jeito que o vírus se espalha 
é impossível prever quando 
esta terrível pandemia será 
domada. Mas, as estimativas 
mais otimistas indicam 
longo período de abstinência 
produtiva e de recolhimento 
do consumidor a sua ilha 
de proteção – o isolamento 
social – condição que permite 
garantir a manutenção da 
vida. Está difícil projetar o 
amanhã das nossas vidas e 
das empresas que, por acaso, 
sobrarem dessa tempestade 
sanitária.
Até o momento não há um 
porto seguro. O temor de um 
colapso na economia reduzindo 
o nosso PIB e a projeção de 
uma crise de longa duração e 
bem longe de um final mais 
condescendente, abalam a 
confiança do mercado, fazem 
a moeda americana disparar, 
criando um bolsão angustioso 
de vulnerabilidades para a 
retomada da produção e do 
emprego.
De que forma vamos atravessar 
esse momento de cenário 
nebuloso, com milhares de 
pessoas mortas ou infectadas 
e a possibilidade da existência 
da maior quebradeira de 
negócios e dizimação de postos 
de trabalho. Talvez seja essa 
a grande indagação de toda a 
sociedade.
No lastro dessa crise, o 
contágio na economia é 
imenso. Na humanidade, é 
terrível. Apenas o Brasil, até 
o momento, abarca mais de 
200 mil contaminados e quase 
14 mil mortes. É um abalo 
muito grande para a economia 
de uma nação que até o ano 
passado respirava otimismo e 
lutava para melhorar a vida dos 
brasileiros com a retomada do 
emprego e renda.
Entretanto, nem tudo está 
perdido. Crises começam e 
acabam. Não são perpétuas. 

Mesmo com o vento não 
estando a favor é preciso jogar 
muita água para fazer o eixo 
do moinho rodar. A indústria 
vai ter que aperfeiçoar seus 
processos de produção e 
logística. O caminho do 
futuro é novo e inclui além 
da tecnologia e inovação, a 
colaboração e a solidariedade, 
como aconteceu em nosso 
estado quando várias fábricas 
doaram álcool gel, água 
mineral, equipamentos de 
proteção à saúde, alimentos 
e outros itens importantes. 
O governo federal reanima a 
economia com a injeção de 
quase R$ 1trilhão no mercado.
O Sistema Fiema, engajado 
nesta cruzada, doou 7.500 
cestas básicas para os 
habitantes dos municípios 
maranhenses atingidos 
pelas enchentes. O SESI 
disponibilizou espaços fixos 
e unidades Móveis para os 
sistemas de saúde locais. 
Distribuiu mais de 10 mil 
máscaras, vacinas, testes de 
coronavírus e kits de higiene 
para idosos. O SENAI 
fabrica equipamentos de 
EPI e recupera respiradores 
hospitalares. A Fiema 
acompanha os pleitos dos 
sindicatos associados, 
conduzindo demandas da 
categoria industrial com 
o governo do estado e a 
prefeitura da Capital.
Como representante da 
indústria maranhense, 
apresentou ao governo 
sugestões e propostas para 
amenizar os efeitos dessa 
crise virótica. Mantemos 
canal direto com empresários, 
trabalhadores e a sociedade 
com divulgação de farto 
material de relevância para 
quem produz e trabalha. E, 
apesar do corte de 50% das 
receitas do SESI e SENAI, os 
empregos foram mantidos.
O fio da esperança reluz com 
um grande anunciado. É 
preciso, neste período, ampliar 
a discussão dos grandes 
problemas locais e nacionais. 
Como também é indispensável 
criar ambiente para maior 
entrosamento com os 
governantes para se estabelecer 
maior confiança entre as 
partes. Nesse novo ambiente 
não sobra espaço para posições 
pessoais. Ouvir e ser escutado 
é princípio elementar do 
processo democrático. Nossas 
pautas e demandas precisam 
ter maior eco, porque a lógica 
determina que não há estado 
em situação confortável com 
empresas falidas.
O governo acena com 
Protocolo de Retomada 
das atividades no território 
maranhense. São normas 
reguladoras que devem ser 
tratadas como recomendação 
e não como convenção ou 
determinação com lastro 
legal. As empresas não podem 
continuar sendo penalizadas. 
Estão no seu limite para 
escapar da quebradeira.
É preciso que, nesta e em 
outras ocasiões, governo 
e iniciativa privada se 
unam, dando as mãos em 
prol desse bem comum, o 
desenvolvimento do Maranhão.
(EDILSON BALDEZ DAS NEVES 
– PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO-FIEMA E VICE-PRESIDENTE 
DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA –CNI)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“O melhor governo é aquele em que há o 

menor número de homens inúteis”.

(Voltaire)

Sobe
A Assembleia Legislativa do 
Maranhão aprovou, na Sessão 
Extraordinária com Votação 
Remota por Videoconferência, 
mais um pacote de medidas para 
o enfrentamento da Covid-19 
no estado. Entre os principais 
projetos aprovados estão o que 
suspende o corte de serviços 
essenciais no período da 
pandemia, como o fornecimento 
de água, gás e energia elétrica.

Desce
Segundo levantamento das 
denúncias feitas por meio do 
Disque 100, dos 159 mil registros 
feitos ao longo de 2019 pelo 
Disque Direitos Humanos, 86,8 
mil são de violações de direitos 
de crianças ou adolescentes, um 
aumento de quase 14% em relação 
a 2018. 

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

O nosso abraço desta terça-feira 
vai para a jornalista e colunista 
social do Jornal Pequeno, 
Orquídea Santos, que recebe os 
cumprimentos por mais um ano 
de vida. Votos de muito sucesso 
e felicidades à aniversariante. 
Parabéns!

•Não me arvoro a afirmar se 
a cloroquina funciona ou não 
contra a praga chinesa, mas 
não deixa de ser estranho que 
seus “gravíssimos” efeitos 
colaterais só existam contra ela. 
Até como simples profilático 
contra a malária sempre foi usada 
largamente, mas, contra a CoVid, 
virou veneno. @Fabricio_Rebelo

O irracionalismo no debate é 
aspecto nacional. Eu sei que 
você já tentou convencer algum 
conhecido mostrando dados e 
fontes e recebeu como resposta 
o famoso “te respeito, mas 
discordo”. Sabem o que isso 
significa: que a cloroquina tem 
tudo para ser sucesso no país de 
João de Deus @heldermaldonado

Novo protocolo da #cloroquina 
está pronto e passará por 
Bolsonaro (que não é médico) 
antes de ser publicado.Realmente, 
esse país não tem jeito... 
ministério da saúde pra que? @
monikalive

Presidente da república não pode 
prescrever remédio, enquanto 
governadores e prefeitos não 
podem proibir o uso deles. Quem 
deve fazer isso são os médicos. 
Politizar esse assunto é um crime, 
e é isso que estão fazendo. É 
contra essa politização que me 
oponho e luto! @joaquimhaickel

Se Paulo Guedes entregasse os 
40 milhões de testes mensais que 
prometeu, seria razoável defender 
que assintomáticos possam 
transitar livremente. Mas o que 
ele fala não se escreve. Tá cada 
vez mais claro que Guedes não se 
guia pelo princípio da verdade, 
mas pela defesa do governo. 
@P_droMenezes

Fidel está fazendo um de seus 
famosos discursos:
— E a partir de agora teremos de 
fazer mais sacrifícios!
Diz alguém na multidão:
— Trabalharemos o dobro!
— E temos de entender que 
haverá menos alimentos!
Diz a mesma voz:
— Trabalharemos o triplo!
— E as dificuldades vão 
aumentar!
Completa a mesma voz:
— Trabalharemos o quádruplo!
Fidel então pergunta ao chefe de 
segurança:
— Quem é esse sujeito que vai 
trabalhar tanto?
— O coveiro, meu comandante.

Aniversário de 
Ananda Eduarda

Familiares e amigos esta-
rão juntos em mais uma 

importante celebração: Ananda 
Eduarda, filha de Eduardo, um 
dos fun- cionários da equipe 
gráfica do Jornal Pequeno, muda 
de idade. Ela completa nove 
anos, nesta terça-feira (19), e 
haverá uma comemoração bem 
simples, só mesmo em família, 
na residência da aniversariante.
Muita saúde e muitas benções 
para Ananda Eduarda. Feliz 

aniversário!

GIL MARANHÃO

Projeto de Lei apresentado nessa 
segunda-feira (18) pelo líder do 
PTB na Câmara, deputado federal 
Pedro Lucas Fernandes (MA), 
vai beneficiar moradores de áreas 
rurais e urbanas onde não há 
abastecimento de água fornecido 
pelo governo ou por empresas 
concessionárias.
A proposta do parlamentar 
maranhense impede a cobrança de 
taxa ou de tarifa pelo uso da água 
dos poços particulares que pessoas 
ou empresas tiverem que perfurar 
para desenvolver suas atividades.
Fernandes argumenta na proposta 
que a água é indispensável para a 
manutenção das propriedades, seja 
nas cidades, seja no campo, e cita 
como exemplo os cuidados com o 
gado na área rural.
“Como, nesse caso, o Poder 
Público em geral não fornece água 
por via direta (órgão próprio) ou 
indireta (concessionária), não faz 
sentido a exigência de outorga e 
a cobrança de taxa ou de tarifa”, 
explicou.
SANEAMENTO BÁSICO
O líder petebista lembrou que, 
atualmente, a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Lei 9.433, 
de 1997) estabelece que só 
será cobrado o uso de recursos 
hídricos sujeito a outorga. Dessa 
forma, quando o seu projeto 
virar lei, não mais estará sujeito 
a outorga – e, consequentemente, 
também a cobrança – o uso da 
água em propriedades rurais ou 
urbanas provenientes de poços 

particulares, nos casos em que 
não houver rede pública de 
abastecimento.
O projeto de Pedro Lucas também 
altera a Lei de Saneamento Básico 
(Lei 11.445, de 2007), proibindo 
a cobrança de taxa ou de tarifa 
quando o poder público não 
abastecer a rede de água do local. 

(COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA).

Pedro Lucas apresenta proposta 
proibindo cobrança de água de poço 
particular em área rural e urbana

Pedro Lucas: “Projeto visa beneficiar moradores de áreas rurais e 
urbanas onde não há abastecimento de água fornecido pelo governo 
ou por empresas concessionárias”

Roberto Rocha viabiliza R$ 7,5 milhões para
60 prefeituras elaborarem o Plano Municipal de 
Saneamento em parceria com a UFMA e a Funasa
A falta de saneamento básico 
nos municípios brasileiros pode 
gerar inúmeros problemas de 
saúde à população, sobretudo, 
com doenças relacionadas à água 
contaminada e outras infecciosas, 
como a dengue. A situação do 
Maranhão é crítica. O estado 
possui apenas 11,6% de esgoto 
tratado e pouco mais da metade, 
52,7% da população, com acesso à 
água tratada, segundo o Ministério 
do Desenvolvimento Regional. 
Porém, essa triste realidade pode 
começar a mudar.
É que o senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) viabilizou R$ 7,5 
milhões para municípios com até 
50 mil habitantes sejam inseridos 
no edital de chamamento, lançado 
na semana passada pela Fundação 

Nacional da Saúde (Funasa). 
Ou seja, cada prefeitura precisa 
aderir ao Termo de Execução 
Descentralizado, que é um 
documento cuja finalidade é de 
oferecer apoio técnico para a 
elaboração do Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) 
em parceria com a Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA).
Na prática, o plano municipal vai 
identificar quais são as carências 
e deficiências do município 
no âmbito do saneamento. 
Ele mapeia quais serão os 
investimentos prioritários que o 
Governo Federal deverá fazer, 
como melhorias no sistema de 
esgotamento sanitário, aumento 
da oferta de água tratada, coleta 
de lixo adequada ou drenagem e 

manejo das águas pluviais.
Essa conquista expressa uma 
melhoria significativa na 
qualidade de vida da população 
no sentido de prevenir doenças, 
diminuir as desigualdades sociais 
e regionais, além de preservar 
o meio ambiente e impulsionar 
o desenvolvimento econômico 
dos municípios, graças à 
universalização do acesso ao 
saneamento básico.
O montante viabilizado pelo 
congressista maranhense é via 
Funasa direto para UFMA. A 
primeira parcela já foi depositada 
para o início da execução dos 
planos. A participação conjunta da 
sociedade é fundamental em todo 
processo.

Duarte Jr propõe lei que obriga hospitais a enviar 
informações diárias de pacientes para familiares
Durante a pandemia do novo 
coronavírus, são muitos os 
relatos de famílias em busca de 
informações atualizadas sobre 
o estado de saúde de parentes 
hospitalizados. Devido ao alto 
poder de contágio da covid-19 
(a doença provocada pelo 
coronavírus) e às características 
complexas do tratamento, 
que envolvem a necessidade 
de isolamento do paciente, o 
deputado estadual Duarte Jr 
(Republicanos) protocolou um 
projeto de lei que garante o 
direito das famílias à informação 
diária sobre o estado de pacientes 
internados em hospitais públicos e 
privados do Maranhão.
O objetivo da proposta é 
minimizar a angústia e ansiedade 
deste momento, além de proteger 
o direito à informação e garantir 
segurança aos familiares, já 
que a recomendação é que 
estes não entrem em contato 
físico mais próximo com os 
familiares internados com doenças 
infectocontagiosas.
Duarte Jr explica que as 
informações ao término de cada 
dia de internação, sob supervisão 

do setor de Serviço Social dos 
hospitais e unidades de saúde. “As 
famílias receberão mensagens de 
áudio por meio de aplicativos, 
podendo também ser enviadas 
por escrito, e-mail ou outra forma 
de comunicação eletrônica”, 
esclarece o parlamentar. “Se 
aprovada, esta lei valerá durante 
endemias, epidemias e pandemias, 
como a que estamos vivendo neste 
momento”, completa.
O projeto de Duarte prevê também 
que, no momento da entrada no 
centro médico, o paciente deve 
informar em formulário os dados 
de pelo menos um familiar ou 
uma pessoa próxima que receberá 
as atualizações do tratamento. 
Além disso, o setor de Serviço 
Social do hospital deverá realizar 
uma busca ativa caso o paciente 
seja internado inconsciente ou não 
saiba informar o contato de algum 
familiar ou pessoa próxima.
Ainda segundo o projeto de lei, 
se o paciente sofrer complicações 
no estado de saúde, seus 
familiares deverão receber 
informações sobre a situação 
imediatamente após a realização 
dos procedimentos médicos 

necessários. Em caso de óbito, 
as famílias ou pessoas próximas 
deverão receber informações 
também imediatamente, bem 
como orientações sobre os 
procedimentos necessários para a 
liberação do corpo.
O projeto de lei será votado 
em sessão on-line por 
videoconferência conduzida 
pela Assembleia Legislativa do 
Maranhão.

Duarte propôs lei que obriga 
hospitais a enviar informações 
diárias aos familiares de 
pacientes com doenças 
infectocontagiosas
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***Os líderes de partidos no 
Senado decidiram ontem, 18, 
adiar a votação de projetos que 
atingem os bancos. As propostas 
que tratam da limitação de juros 
para o cheque especial e aumenta 
a CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido) não foram 
incluídos na pauta desta semana.

*** Ainda não há definição 
de quando as matérias serão 
analisadas pelos senadores. Uma 
nova reunião do colegiado de 
líderes está prevista para sexta-
feira, 22.

*** A princípio, a votação da 
proposta que limita as taxas do 

cheque especial e do cartão de 
crédito estava agendada para a 
última quinta-feira, 14. A sessão, 
no entanto, foi cancelada pelo 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), após 
reunião com representantes de 
instituições financeiras.

Rapidinhas
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Informe JP

Miudinhas
• Nesta terça-feira (19), às 11 horas, por videoconferência 
com transmissão ao vivo pelo canal TRE-MA do Youtube, os 
desembargadores Tyrone José Silva e José Joaquim Figueiredo dos 
Anjos tomam posse como presidente e corregedor, respectivamente, 
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.

• A solenidade inicia com a posse do desembargador José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos como membro efetivo, categoria 
desembargador, vaga deixada pelo encerramento do biênio do 
desembargador Cleones Cunha como membro efetivo.

• Em seguida, haverá a posse de Tyrone como presidente e de José 
Joaquim como vice-presidente e corregedor regional eleitoral, que 
serão saudados pela juíza Lavínia Helena Macedo Coelho.

Em entrevista ao programa Globonews Debate, junto com os governa-
dores João Dória (SP), Romeu Zema (MG), Rui Costa (BA) e Antonio 
Denarium (RR), na noite de sábado (16), o governador Flávio Dino 
ressaltou que a paralisação da economia não deriva dos decretos dos 
governadores.
“Se fosse assim, essa paralisação não estaria ocorrendo na China e na 
Europa. Precisamos entender que só existe uma forma séria e decente 
de retomar a economia, que é vencer a pandemia”, disse o governador 
do Maranhão. 
Ele disse ainda que quem deseja retomar a economia mais rapidamente 
são aqueles que neste momento estão tendo coragem em sustentar as 
medidas preventivas, porque sem elas haveria maior número de casos 
confirmados e mais mortes.
“Alguém acha que as cadeias produtivas, globais, de oferta e demanda 
vão se estabelecer num contexto de grave pandemia? Alguém acha 
que haverá investimentos privados com pessoas morrendo? Então, nós 
temos que entender que não há contradição a não ser falácia ideológi-
ca entre defender a vida e a economia. Só há um modo verdadeiro de 
defender a economia, que é defendendo a vida”, assegurou Dino.
Durante a entrevista, o governador falou ainda do desejo de reabrir 
o comércio o mais rápido possível. “Nunca chegamos a interromper 
totalmente, nós fizemos um planejamento escalonado, baseado nos da-
dos epidemiológicos. Nós temos que fazer isso de maneira a não ferir 
direitos, a integridade física e a vida das pessoas”, afirmou o governa-
dor do Maranhão.

Dino no debate da Globo News com 
Dória, Zema, Rui Costa e Denarium

Assembleia aprova novo pacote de medidas 
para combate ao coronavírus no Maranhão
A Assembleia Legislativa 
aprovou, na Sessão Extraordinária 
com Votação Remota por 
Videoconferência, realizada 
nessa segunda-feira (18), 
mais um pacote de medidas 
para o enfrentamento do novo 
coronavírus no Maranhão.
Entre os principais projetos 
aprovados estão o que suspende 
o corte de serviços essenciais 
no período da pandemia, como 
o fornecimento de água, gás e 
energia elétrica, além do que 
institui bonificação em concursos 
públicos aos profissionais da 
saúde, que atuaram diretamente 
no combate à Covid-19. Também 
foram aprovados pedidos de 
reconhecimento de calamidade 
pública em 13 municípios 
maranhenses.
A sessão virtual foi convocada 
e conduzida pelo chefe do 
Legislativo, que destacou a 
importância da pauta prioritária 
composta por projetos voltados 
diretamente ao combate do novo 
coronavírus.
“Estamos, agora, votando 
projetos, em sua maioria, de 
combate à pandemia da Covid-19 
no Maranhão. Por isso, agradeço 
a presença e participação de todos 
os parlamentares nesta sessão tão 
importante na qual apreciamos 
novas medidas de enfrentamento a 
esse problema”, disse Othelino.
Uma das matérias aprovadas 
na sessão foi o Projeto de Lei 
124/2020, de autoria de Othelino. 
Segundo o PL, os concursos 
públicos para os profissionais 
da área da saúde, no âmbito da 
Administração Pública Estadual, 
deverão contar como título o 
tempo de serviço prestado a 
hospitais públicos e privados 

pelos profissionais que atuaram 
diretamente no combate à 
Covid-19.
O projeto acatou emendas dos 
deputados Neto Evangelista 
(DEM) e Marco Aurélio (PCdoB), 
incluindo os auxiliares dos 
serviços hospitalares entre os 
contemplados.
Foi aprovado, ainda, o Projeto 
de Lei 134/2020, também de 
autoria do deputado Othelino 
Neto, que prevê punição para 
quem divulgar “fake news” sobre 
pandemias, endemias e epidemias 
vigentes no estado. A matéria 
teve emenda apresentada pelo 
deputado Dr. Yglésio (PROS), 
propondo majoração dos valores 
das multas propostas e um critério 
de redução de punição, em caso 
de arrependimento eficaz e 
reparação de danos por publicação 
de desmentidos.
“Todos os dias saem notícias 
com mentiras sobre a pandemia. 

Essas mentiras atingem a 
todos, independente de lado ou 
preferência política. Portanto, esse 
é um passo importante para que 
possam ser punidas as pessoas que 
divulgarem fake news”, ressaltou 
o presidente da Assembleia.
GARANTIAS AOS 
MARANHENSES
Outro projeto importante 
aprovado foi o de número 
086/2020, de autoria dos 
deputados Neto Evangelista 
(DEM) e Adriano (PV), que 
estabelece medidas de proteção 
aos maranhenses durante o 
plano de contingência do novo 
coronavírus do Governo do 
Estado. De acordo com a proposta 
aprovada, fica proibido o aumento 
de preços de produtos e serviços; 
a interrupção de serviços como 
energia, água, gás; está suspensa a 
validade de documentos públicos 
que necessitem de atendimento 
presencial para sua renovação e, 

também, a incidência de multa e 
juros por atraso no pagamento das 
faturas de serviços públicos.
“Esse projeto irá proporcionar 
mais segurança e melhores 
resultados do ponto de vista, 
eminentemente, do enfrentamento 
sanitário à pandemia, garantindo 
proteção aos consumidores de 
serviços públicos essenciais”, 
disse Adriano, mesma opinião 
compartilhada por Neto 
Evangelista.
Também foi aprovado projeto 
do deputado Yglésio que altera 
a lei que dispensa a necessidade 
de carimbos em prescrições para 
aquisição de medicamentos, 
requisições de exames e terapias 
na rede pública, privada e junto 
aos planos de saúde.
EXECUTIVO
Foi aprovada e promulgada, 
ainda, a MP do Poder Executivo 
alterando a lei que cria o 
grupo ocupacional Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização (TAF), 
da Administração Tributária do 
Estado do Maranhão; e o Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários.
Também foi aprovado o projeto 
que autoriza o Executivo a realizar 
a afetação de bens imóveis em 
favor do Ministério Público do 
Estado do Maranhão.
CALAMIDADE PÚBLICA
Os parlamentares aprovaram, 
ainda, 13 pedidos de 
reconhecimento de estado de 
calamidade pública em municípios 
maranhenses, entre eles, Colinas, 
Timon, Lago dos Rodrigues, 
Carolina, Magalhães de Almeida, 
Bom Jesus das Selvas, Alcântara, 
Esperantinópolis, Santa Luzia do 
Paruá, Conceição do Lago Açu, 
Rosário, Mata Roma e Santa Inês.

Duarte Jr manifesta-se sobre aprovação do projeto anticortes
Por meio de sua assessoria, 
o deputado Duarte Jr se 
manifestou sobre o projeto de 
Neto Evangelista e Adriano que 
estabelece medidas de proteção 
aos maranhenses na pandemia.
Disse o parlamentar do 
Republicanos que já havia 
apresentado, em 2019, um 
Projeto de Lei Anti corte, 
proibindo o corte de água e luz 
nos feriados e finais de semana, 
mas a sua proposição não foi 
aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça. O fato, 
fora do período da pandemia, 
gerou muita polêmica.
Um dos argumentos da 
CCJ foi que o projeto era 
inconstitucional, mesmo tendo 
a comissão sido alertada pelo 
parlamentar de que vários estados 
já possuíam lei semelhante. 
“Além disso” – lembrou o 
deputado – “um Acórdão do 
Supremo Tribunal Federal, 
de 18 de dezembro de 2018, 

que julgou a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5961/
PR, reconheceu a legitimidade 
dos deputados estaduais para 
legislarem sobre serviços 
essenciais, declarando a 
constitucionalidade e validade da 
Lei nº 14.040/03, a Lei Anticorte 
do Paraná”.
“Já na sessão on-line desta 
segunda, a Assembleia 
Legislativa aprovou o projeto 
de Adriano e Neto Evangelista 
que estabelece, em seu artigo 
2º, a proibição do corte de 
água, gás e tratamento de 
esgoto em todo o Maranhão, 
enquanto durar a pandemia de 
coronavírus”, ressaltou Duarte, 
complementando: “Dessa vez, a 
CCJ reconheceu a legitimidade 
dos deputados de legislar sobre o 
tema e emitiu parecer favorável 
ao PL de Adriano e Neto, que foi 
protocolado no dia 31 de março 
de 2020. Entretanto, antes disso, 
no dia 7 de fevereiro, eu já havia 

reapresentado o PL Anticorte 
(mais de um mês antes do PL 
aprovado nesta segunda ter 
sido protocolado), com emenda 
aditiva no dia 22 de março. No 
entanto, a iniciativa não tramitou 
com a mesma velocidade que os 
projetos de Neto e de Adriano e 
se encontra desde então pendente 
de análise na CCJ”.
Disse o deputado que ainda 
durante a votação de ontem 
solicitou que os projetos 
de Adriano e Neto fossem 
anexados ao seu, baseado na 
regra da prevalência do projeto, 
prevista nos artigos 141 e 170 
do Regimento Interno da Casa, 
que dá prioridade para o projeto 
que for primeiro apresentado. 
Além disso, disse que apresentou 
uma emenda aditiva que trata 
de matéria idêntica à prevista 
no artigo 2º do PL de Adriano e 
Neto, mas que teve seu pedido 
rejeitado, sob o argumento de 
que não constaria registro do 

protocolo físico da emenda, 
mesmo tendo o deputado 
comprovado, por meio do 
protocolo eletrônico e por email, 
como definido pelas novas regras 
da Alema, em face do isolamento 
decorrente da pandemia.
Duarte votou a favor do PL 
086/2020, mas deixou registradas 
as suas reclamações.
“Votei a favor e não poderia ser 
diferente, por se tratar de medida 
realmente necessária, devido 
aos problemas econômicos 
decorrentes da pandemia. Mas 
o direito de acesso contínuo 
e ininterrupto aos serviços 
essenciais de água, luz e esgoto 
precisa ser garantido sempre, 
não só em momentos de grave 
crise como a que estamos 
enfrentando”, enfatizou o 
deputado, cujo PL Anticorte 
previa, também, a proibição do 
corte de energia elétrica, que, 
segundo ele, foi excluído do 
projeto aprovado nesta segunda.

Gastão contesta que FNDE seja “instrumento de cobiça”
e não de formulação do financiamento da Educação
O ex-presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e membro 
titular da Comissão de Educação 
da Câmara Federal, deputado 
Gastão Vieira (PROS-MA), 
lamentou nessa segunda-feira (18) 
que o órgão venha sendo usado 
como moeda de troca na política 
brasileira.
“Como ex-presidente do FNDE eu 
vejo que o órgão continua sendo 
instrumento de muita cobiça e 
não o grande órgão da formulação 
da política de financiamento 
da Educação brasileira”, disse 
o parlamentar maranhense à 
reportagem do Jornal Pequeno, 
em Brasília.
O FNDE administra mais de R$ 
29 bilhões, o representa quase a 
metade dos recursos do Ministério 
da Educação. A nova direção do 
órgão faz parte da compra de 
deputados do chamado “Centrão” 
(formada por partidos como PP, 
PL, DEM, MDB, Avante e outros) 
pelo governo federal para montar 

uma base aliada no Congresso 
Nacional.
Nessa segunda-feira o presidente 
Jair Bolsonaro autorizou 
a nomeação de Garigham 
Amarante Pinto, assessor do PL 
na Câmara dos Deputados, para 
comandar a Diretoria de Ações 
Educacionais do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE).
Garigham é ligado ao ex-deputado 
Valdemar da Costa Neto, que 
lidera a sigla é foi condenado a 7 
anos de 10 meses por corrupção 
além de ser alvo de diversas 
investigações. Por conta de tudo 
isso, Costa Neto renunciou ao 
cargo de deputado federal por 
duas vezes. Bolsonaro passou 
a negociar diretamente cargos 
nas últimas semanas, com o 
agravamento da crise política em 
seu governo e aumento de pedidos 
de impeachment.
NEGOCIAÇÃO
“Tudo isto é muito triste, me 
espanta”, disse Gastão Vieira em 

relação a negociação do cargo 
do FNDE. “Porque um órgão 
que é encarregado de financiar a 
melhoria da educação brasileira, 
que vai muito mal, entra numa 
onda de troca política”, acentuou.
“Não o que estão indo para lá 
não mereça. Mas é extremamente 
difícil fazer o órgão funcionar 
nessas condições, até porque 

haverá reação, com certeza, dos 
funcionários da casa”, concluiu 
Gastão.
A entrega do FNDE ao “Centrão” 
quase resultou na demissão do 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, que não concordou 
com a “troca política”, mas 
acabou cedendo, após pressão dos 
parlamentares.

Para Gastão, o FNDE deve ser o grande órgão de formulação do 
financiamento da Educação e não instrumento de cobiça política

Durante a sessão por videoconferência, os parlamentares aprovaram 
um pacote de medidas de combate ao coronavírus

Luta sem trégua
Em seu perfil oficial no Twitter, 
o senador Weverton, líder do 
PDT no Senado, deixou esta 
informação:
“O Senado não fará recesso 
no mês de julho. A decisão foi 
tomada na reunião de líderes, 
nesta segunda-feira (18).
Entendemos que o momento é 
de concentrar forças em ajudar 
legislativamente no combate à 
pandemia de coronavírus. Essa 
luta não admite pausas até que 
esteja vencida”.
Boa prática
Em outra postagem, com a 
exibição de um vídeo, o senador 
Weverton acrescenta:
“Um exemplo de boa prática 
na gestão pública! Já está em 
funcionamento o moderno 
aparelho de tomografia que o 
prefeito de Igarapé Grande, 
Erlânio Xavier, instalou, 
pelo município, para garantir 
atendimento à população local”.
Nenhum remorso
O senador Roberto Rocha, líder 
do PSDB no Senado, criticou 
virulentamente o governador 
Flávio Dino em suas redes 
sociais, no final da tarde dessa 
segunda-feira, 18.
“Com as mãos sujas de sangue, 
o governador do Maranhão, 
Flávio Dino, como um 
verdadeiro comunista, não 
demonstra nenhum remorso 
pelas mortes de centenas de 
maranhenses”.
Resposta aos ataques
O secretário estadual de 
Cidades, Rubens Júnior, pré-
candidato oficial do PCdoB à 
Prefeitura de São Luís, escreveu:
“Trabalho é a resposta do 
governador Flávio Dino e de 
toda sua equipe aos ataques e às 
fakenews produzidas em grande 
escala nos últimos tempos. O 
foco é salvar vidas”!
Solidariedade à 
imprensa
A senadora Eliziane Gama, líder 
do partido Cidadania, também 
comentou no Twitter:
“Em mais um domingo (17) 
marcado por manifestação 
antidemocrática prestigiada e 
incentivada pelo presidente da 
República, vimos outra cena 
de violência contra a imprensa. 
Minha total solidariedade à 
repórter da BandNews, Clarissa 

Oliveira, agredida com a 
bandeira do Brasil por uma 
manifestante. Lamentável”!
Hospital de campanha
O deputado federal Márcio 
Jerry, presidente do PCdoB 
no Maranhão, destacou, 
nessa segunda-feira (18), a 
inauguração do segundo hospital 
de campanha do Maranhão, que 
irá fortalecer a rede de saúde do 
estado, ampliando o atendimento 
aos pacientes infectados pelo 
novo coronavírus.
A estrutura foi montada no 
espaço Multicenter Sebrae, em 
São Luís, e conta com 200 leitos, 
sendo 190 para enfermaria e 10 
de cuidados intensivos.
“O governador Flávio Dino está 
de parabéns por essa entrega. 
Trata-se de mais uma ação com 
o apoio da Vale. Avanços todos 
os dias no combate à pandemia. 
Parabéns a todos, Maranhão 
unido!”, disse o parlamentar.
Reabertura de 
comércio (I)
A pedido do Ministério Público 
do Maranhão e do Ministério 
Público Federal, a Justiça 
Federal deu o prazo de três 
dias para que o Município 
de Imperatriz apresente as 
justificativas sobre as regras de 
flexibilização para reabertura do 
comércio.
A decisão é resultado de uma 
Ação Civil Pública proposta 
pelo MPMA e MPF, contra o 
Município de Imperatriz, por 
conta do decreto expedido 
sábado (16), que editou regras 
para reabertura do comércio.
A ACP também pede que a 
União reforce a fiscalização 
quanto aos recursos aplicados 
para combater a pandemia.
Reabertura de 
comércio 
O documento foi assinado 
pelo titular da 5ª Promotoria 
de Justiça Especializada na 
Defesa da Saúde Pública de 
Imperatriz, Newton Barros de 
Bello Neto, e pelo procurador 
da República Alexandre Ismail 
Miguel. A decisão foi proferida 
pelo juiz federal Claudio Cezar 
Cavalcantes.
Segundo o novo decreto 
assinado pelo prefeito Assis 
Ramos, shoppings, autoescolas 
e lojas diversas poderão atender 
mediante algumas regras e 
horários pré-estabelecidos.
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Desafio da urna
O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, toma posse como presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira, em sessão virtual, 
com o desafio de manter o calendário eleitoral e a eleição municipal 
em outubro diante da pandemia. Pode encontrar também o reclame 
do presidente Jair Bolsonaro – desde deputado federal ele cobra isso 
– sobre a impressão de votos na urna, o que não foi implantando. 
Os políticos estão apreensivos sobre a saúde pública. Mês que vem 
os partidos devem registrar as candidaturas, e não há certeza da 
autorização para as convenções partidárias, que causam aglomerações. 
E não há planos nas legendas para convenções virtuais. 

Rio sem esquerda
Um dos favoritos ao cargo, 
Marcelo Freixo retirou a pré-
candidatura à Prefeitura do Rio 
de Janeiro após PSOL resistir à 
aliança com o PT. A esquerda 
está à deriva na cidade.
Chico fora
Engana-se quem falar no quadro 
histórico Chico Alencar. O 
ex-vereador, ex-estadual e ex-
federal está fora. Vai priorizar 
o doutorado e uma candidatura 
para vereador. 
Sem festa
O fim de semana seria de 
cidades históricas lotadas 
com a religiosa Festa do 

Divino. Pirenópolis (GO) 
tem a tradicional Cavalhada 
e encenação da batalha dos 
Mouros x Cristãos. Receberia 
até 15 mil turistas. Bom Jesus 
da Lapa (BA), onde tem a 
Gruta, ficou vazia com pousadas 
fechadas. Quase 100 ônibus de 
turismos foram cancelados.
Gabinete 904 
O deputado Ricardo Silva (PSB-
SP) assumirá a vaga deixada 
por Luiz Lauro Filho (PSB-SP), 
que morreu ontem de infarto– e 
que entrou em abril no lugar do 
falecido deputado Luis Flávio 
Gomes, vítima de leucemia. 
Toda sorte a Ricardo. 
Cartão virtual
A Elo e a Caixa geraram mais 
de 1 milhão de cartões de 
débito virtuais, impulsionados 
com a liberação o Auxílio 
Emergencial. O benefício 
já pode ser utilizado sem 
necessidade de saque para 
compras online no débito em 
diversos sites e app. 
Correção
Não procede a nota aqui 
publicada de que o Governo 
de Pernambuco comprou 140 
Renegade para fiscalização. 
Pedimos desculpas ao leitor e à 
administração estadual.

Fábios 
O comando da Polícia 
Federal substituiu o chefe de 
Comunicação da corporação. 
Saiu o agente Fábio Ricardo 
Bueno e entrou ontem o 
delegado Fábio Ricardo Mota. 
Guerreiros
Em apenas um dia, três jovens 
profissionais de enfermagem 

morreram vítimas de 
coronavírus no Amapá. São 
Sayonara Vaz, Evandro Costa e 
Viviane Brito. 
Asas da História
A Força Aérea vai leiloar 
peças e sucatas do caça F-5, do 
helicóptero H 34 Super Puma, 
e do T-25 Neiva e Pluma na 
quinta (25) a partir das 11h no 
site www.joaoemilio.com.br

Oi..
A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, pode ter derrubado, 
involuntariamente, o ministro Nelson Teich, ao visitar semana passada 
um hospital de Floriano (PI) que tem cloroquina no protocolo de 
tratamento. O MS só enviou um representante. O Ministério de 
Ciência e Tecnologia também enviou turma.
..e tchau 
Damares mandou vídeo para o presidente Jair Bolsonaro. Teich 
foi cobrado entre portas, pela fixação do presidente em garantir o 
medicamento no tratamento de contaminados – o que o então ministro 
não concordava. Foi um dos motivos da saída do cargo.
Despertador
Aliás, Nelson Teich acordou na coletiva, engrossou a voz, mas já era 
tarde.

Primeiro Hospital de Campanha de São Luís 
garante mais de 200 leitos para combater coronavírus

Representantes do Governo do Estado durante a entrega Hospital de 
Campanha de São Luís

O enfrentamento ao novo 
coronavírus na Região 
Metropolitana ganhou mais um 
reforço com a entrega do primeiro 
Hospital de Campanha de São 
Luís, realizada pelo Governo do 
Estado nessa segunda-feira (18). 
A estrutura possui 3.500 m² e 
conta com 200 leitos, sendo 186 
clínicos e 14 de UTI. O espaço 
foi montando no pavilhão de 
eventos do Multicenter Negócios 
e Eventos, de propriedade do 
Sebrae-MA.
“O hospital de campanha era 
o nosso plano C, visto que a 
prioridade era criar estruturas que, 
após a pandemia, pudessem ficar 
permanentes para a sociedade 
e servissem ao sistema público. 
Diferentemente de outros 
hospitais que inauguramos, a 
nossa festa não será hoje, mas 
quando encerrarmos este serviço 
porque é quando teremos a certeza 
de que vencemos a pandemia e o 
coronavírus”, afirmou o secretário 
de Estado da Saúde, Carlos Lula.
O hospital receberá pacientes 
encaminhados de uma das quatro 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) referência da capital. Para 
que fosse colocado à disposição 
da população, o Governo fez 
uso do decreto governamental nº 
35.779, que garantiu a montagem 
da estrutura. 
As obras foram possíveis graças 
à parceria entre a Empresa 
Maranhense de Administração 

Portuária (Emap), a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) e a 
Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh), que será a 
administradora da unidade.
O presidente da Emap, Ted 
Lago, reforçou que o hospital de 
campanha é resultado da soma de 
esforços em prol da população. 
“Decidimos fazer neste espaço 
por ser mais central e estar mais 
perto dos hospitais de referência. 
Essa é a nossa forma de contribuir 
com os esforços que o Governo 
tem realizado para enfrentar 
a pandemia, ao mesmo tempo 
fortalecendo a nossa relação 
entre a comunidade portuária 
e a sociedade”, observou o 

presidente.
De acordo com o presidente 
da Emserh, Marcos Grande, 
a estrutura cumpre um papel 
importante na rede de assistência 
aos pacientes. “O hospital 
é estratégico para ampliar a 
capacidade de atendimento. 
Com isso, e com o tempo, 
queremos começar a liberar as 
nossas unidades para pacientes 
que não foram infectados pelo 
coronavírus”, enfatizou.
Presente na cerimônia e 
representando o governador 
Flávio Dino, o secretário de 
Estado da Casa Civil, Marcelo 
Tavares, reiterou o compromisso 
do Governo no enfrentamento 

à doença. “O esforço tem 
sido de forma conjunta para 
que continuemos a oferecer 
um tratamento digno a cada 
maranhense que enfrentar a 
Covid-19. No entanto, destacamos 
que nada será suficiente se cada 
cidadão não tiver consciência 
que esta é uma luta de todos”, 
destacou.
A equipe de profissionais que 
dará suporte no hospital de 
campanha será compatível ao 
quantitativo de leitos instalado. 
Para isso, fazem parte do corpo de 
especialidades do espaço médicos 
intensivistas tanto para UTI 
como enfermaria, além de um 
quadro multidisciplinar formado 
por psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e nutricionistas.
Mais saúde
No último sábado (16), a SES 
fez a entrega de um hospital de 
campanha, em Açailândia. Com 
obra executada pela empresa 
Vale, a estrutura construída em 
26 dias possui 60 leitos, sendo 
53 de enfermaria e sete de 
UTI. Para dar maior agilidade 
ao translado de pacientes, o 
hospital conta com o apoio de 
duas ambulâncias de plantão, 
ambas equipadas com estrutura 
de UTI. Aproximadamente 217 
profissionais integram a equipe 
que dá assistência aos pacientes.

ESPLANADEIRA

# O Depen abre concurso para mais de 300 vagas, com salários de até 
R$ 6 mil. 
# Ame Digital está entre as 30 marcas mais lembradas durante a 
pandemia. 
# Ipiranga, UNICEF e ICONIC lubrificantes vão distribuir mais de 
60 mil itens de higiene em 18 comunidades em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. 
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José Reinaldo
O deputado federal José Reinaldo Tavares escreve às terças-feiras para o Jornal Pequeno

DESERTO DE IDEIAS
A Covid -19, da maneira mais 
dolorosa possível, está mostrando 
um país despreparado com graves 
problemas, com áreas que se 
assemelham aos países mais 
atrasados do mundo. Não temos 
planejamento e nem projetos. 
Não planejamos a nossa logística, 
que é muito desintegrada, nem 
nossa saúde, educação, segurança, 
controle do nosso território que, 
por isso mesmo, é um paraíso para 
o tráfico de armas e de drogas. 
Não planejamos o nosso 
desenvolvimento tecnológico, a 
indústria 4.0, a internet 5G, e nem 
a logística de transportes, que 
paga caro por isso. Não damos 
as mãos para as favelas, para as 
crianças e famílias pobres e temos 
grande parte da nossa população 
sem água tratada e nem sistema 
de esgotos, o que prejudica a 
balneabilidade de nossas praias, 
impróprias para banhos.
Mesmo setores vitais, como o 
agronegócio que vem sustentando 
a economia brasileira há muito 
tempo, não é olhado com 
tal: o único setor moderno, 
tecnologicamente, no Brasil de 
hoje e extremamente produtivo. 
Exportações na pandemia - A 
importância do agronegócio é 
tão grande que, mesmo com o 
mundo paralisado pelo vírus, o 
País foi o único, entre os países 
mais ricos do mundo, a expandir 
exportações durante a pandemia. 
O Brasil exportou mais ainda para 
a Ásia, nos primeiros meses do 
ano, do que o habitual, mesmo 
com os problemas causadas pelo 
coronavírus. 
O quadro é ainda mais positivo 
se considerarmos que a Ásia 
deve sair da crise antes de 
outras regiões do planeta e, se 

mantiverem o ritmo de compras 
do Brasil, sobretudo de proteína, 
nos ajudará a minimizar os efeitos 
de uma recessão. No período 
examinado, já batemos recordes 
históricos de venda de carne 
suína e bovina para a China. A 
soja voltou a assumir o pódio das 
exportações brasileiras com a 
queda do petróleo. 
A exportação brasileira de soja 
totalizou US$ 5,5 bi em abril, 
alta de 65% em relação a abril do 
ano passado. A China importou 
72% de toda a soja exportada pelo 
Brasil. As vendas brasileiras de 
soja para a China subiram 75%, 
em abril, em relação ao 2019. E, 
além disso, a China aumentou 
fortemente as compras de minério 
de ferro e carnes. Em abril, a 
China comprou todo o minério 
de ferro embarcado pelo Brasil. 
E não chegamos nem perto do 
nosso limite. Roberto Rodrigues 
ex-ministro da Agricultura, disse 
recentemente que temos um 
promissor mercado na África, 
na Índia e no Oriente Médio e 
que a produção de alimentos terá 
que aumentar até 2027 para que 
a a população mundial tenha sua 
demanda de alimentos atendida. 
Segundo o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), a oferta de alimentos 
precisa ser 20% maior no mundo 
todo para que ninguém passe 
fome, mas segundo eles, isso só 
acontecerá se o Brasil aumentar a 
sua produção em 41% até 2027. É 
o único país que tem, no mundo, 
condições de aumentar tanto a sua 
produção. Chama atenção para a 
maior preocupação: a logística de 
transportes deficiente e a falta de 
ferrovias.
Isso fica evidente quando vemos 

que o Centro-Oeste produz 56% 
da produção de soja do Brasil, 
mas só 28% é exportada por 
portos da região. Um verdadeiro 
absurdo, uma tremenda 
deseconomia que tira dinheiro do 
setor, pagando fretes muitos mais 
caros para exportar pelos portos 
do Sul e Sudeste do País. 
Só para ilustrar a Ferrovia Norte 
Sul ficará pronta, em breve, e 
não se sabe ainda qual será o 
porto principal do maior eixo de 
transporte e de desenvolvimento 
do país. E nada supera, nesse 
mister, o complexo portuário da 
Baía de São Marcos, com berços 
com profundidade mínima de 
25m que, como a exportação de 
minério mostrou, permite enormes 
economias de frete. Nenhum outro 
porto no Brasil apresenta essas 
condições. Mas, nada acontece. 
 Tereza Cristina, ministra da 
Agricultura, elogiada por todos 
os ex-ministros como Paulineli, 
Roberto Rodrigues, Blairo Maggi, 
é a responsável por boa parte do 
que está acontecendo. Vamos 
nos lembrar que, no começo do 
governo, autoridades públicas, 
como o próprio presidente, 
fizeram declarações atacando a 
China. 
A China reagiu e o próprio 
presidente veio a fazer uma 
viagem ao país para reatar 
os laços estremecidos. Mas 
foi a viagem da ministra 
Tereza Cristina àquele país 
com o contato pessoal com as 
maiores autoridades do País, 
que verdadeiramente reatou a 
confiança. A tal ponto que ela 
conseguiu fazer um acordo 
para ter acesso total ao Banco 
Genético da China, um dos mais 
importantes e completos do 

mundo, fundamental para que 
a Embrapa entre em uma nova 
era do conhecimento no preparo 
de novas sementes selecionadas 
muito mais produtivas e 
resistentes. 
Ela, além de abrir totalmente 
o mercado de soja e de outros 
grãos, abriu o mercado da carne 
brasileira inclusive nos EUA e 
Rússia. Hoje, o agronegócio chega 
a mais de 25% do PIB brasileiro, 
com perspectivas de ir muito mais 
além se melhorar sua logística de 
transportes. E a China é, de longe, 
o nosso maior importador de 
minério e de grãos. Um trabalho 
muito bem feito de Tereza 
Cristina, que foi fundamental 
também no acordo com União 
Europeia e o Mercosul. 
É importante falar isso porque 
estão saindo do próprio palácio 
“informações” sobre a saída 
iminente da ministra porque a ala 
ideológica do governo não aceita 
essa parceria com a China e, 
sabendo que havia esse fato sendo 
comentado há tempos, o Centrão 
se aliou a gente do setor que tem 
como bandeira perdoar dívidas de 
agricultores e outras benesses do 
governo, para tentar substitui-la. 
Bem, ninguém é eterno, mas tirá-
la por quê? Se ela foi quem mais 
trouxe benefícios ao país, com a 
sua atuação? 
Se isso realmente acontecer como 
será a reação da China, nosso 
maior parceiro comercial? Essa 
decisão pode trazer consequências 
ruins para o país e para milhões 
de trabalhadores. E pode tirar o 
acesso à tecnologia de ponta, justo 
agora com tantas perspectivas 
boas para o agro brasileiro.
É bom ter juízo, gente.
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A morte de 
Bimbinha
Na última sexta-feira (15) o 
futebol maranhense ficou de 
luto com a perda do ex-jogador 
do Sampaio Corrêa, Reginaldo 
Castro, mais conhecido por 
Bimbinha. Ele foi encontrado 
morto em um quarto onde morava, 
no bairro Itaqui-Bacanga.
A causa da morte não foi 
divulgada pela família. O 
ex-jogador, que tinha 63 anos, 
sofria de doença renal crônica e 
diabetes, segundo informações do 
seu filho Régis.
No Sampaio, Bimbinha atuou 
de 1875 a 1982, depois saiu e 
voltou em 1984 e vestiu a camisa 
Tricolor até 1988. Os anos de 
glórias foram os anos 80 quando 

foi pentacampeão maranhense 
pelo Mais Querido (1984, 1985, 
1986, 1987 e 1988).
Além do Sampaio, Bimbinha foi 
jogador do Moto Club (1983 e 
1989), Izabelense, do Pará (1983) 
e Expressinho (1990 e 1991), sua 
última equipe.

Bimbinha

Felicitações para 
Nonnato Reis e Josy 
Ribeiro!
Assim que tomaram 
conhecimento do susto por que 
passaram, quando infectados pelo 
Novo Coronavírus, os jornalistas 
Nonnato Reis e Josy Ribeiro, por 
este colunista, via e-mail, que 
recebeu a informação do próprio, 
ontem, seus colegas de longas 
datas, em vários matutinos e na 
Assessoria de Comunicação da 
Câmara, manifestaram alívio pela 
vitória do querido casal sobre este 
considerado o Mal do Século.
Em seu Relato de Sobreviventes, 
Nonnato Reis, nas redes sociais, 
narra uma verdadeira via-
crúcis enfrentada pelos dois, 
quando perceberam os sintomas 
ameaçadores e procuraram 
recursos em hospitais de São Luís, 
num tempo em que a demanda 
supera de longe a oferta de 
atendimentos, com as enfermarias 

superlotadas, e tiveram a 
solidariedade de seus vizinhos, em 
seu residencial, e de médica, em 
posto do Turu.  Sãos e salvos, em 
recuperação da saúde, Nonnato 
Reis e Josy Ribeiro se fizeram 
recepcionistas das felicitações dos 
seus colegas de profissão, que são 
seus sinceros admiradores, antes 
de tudo.

Nonnato Reis e Josy Ribeiro

Novo livro de Herbert Santos
O livro está no ponto de publicação, 
mas integrantes da obra, dentre 
moradores e os que já foram do 
Bairro do Apicum, já começaram a 
festejar (antes do Novo Coronavírus 
surgir), assim que o autor, Herbert 
de Jesus Santos, anunciou o seu 
19.º título, As Vozes do Sobrado 
Maia(Por Dentro dos Apicuns do Ás 
Nego Lápis ao Genial Jornalista e 
Escritor Erasmo Dias), com fotos e 
mais de 200 páginas. Herbert (Beto, 
para os seus amigos dos Apicuns) 
disse da sua gratidão pela recepção 
carinhosa que teve, ali, chegado, da 
Madre de Deus, para avançar nos 
estudos, só menor que na casa dos 
seus padrinhos, Francisco e Aldenora 
Galvão dos Santos. Herbert de Jesus

Live de Brandão e 
Ribinha
Nesta sexta-feira (22), às 20h, 
acontece a Live da Festança 
Junina, com os cantadores 
Roberto Brandão e Ribinha do 
Maracanã. A live será transmitida 
pelos canais oficiais no Instagram, 
Facebook e Youtube, da Festança 
no Ceprama Fiquem ligados! Roberto Brandão e Ribinha

TAA lança "Bate-Palco"
O Teatro Arthur Azevedo lançou na última nesta sexta (15) uma série de 
entrevistas em formato de lives, com profissionais da cultura maranhense. 
Batizadas de “Bate-Palco”, as lives terão como assunto principal as artes 
cênicas no cenário durante e pós-pandemia, sem esquecer das demais 
modalidades artísticas.
“Bate-Palco” é parte do projeto Conexão Cultural e trará artistas, 
produtores e técnicos em uma boa conversa sobre arte, às sextas-
feiras, das 17h30 às 18h15 no Instagram do Teatro Arthur Azevedo (@
teatroarthurazevedooficial). As entrevistas estarão disponíveis também na 
página do Teatro no Facebook (facebook.com/teatroarthurazevedooficial) 
e no canal do Youtube.

SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral   |   Aspiração   |   Silicone no painel   |   Pretinho

SIMPLES: R$ 20,00   |   LAVAGEM COM CERA: 
R$ 25,00

Fones: 9 8456-0728; 9 8787-3883
Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal n• 8.666/93 e suas 
alterações, comunica que no dia 04.06.2020 às 15:30 horas, fará licitação 
para contratação de empresa para execução de obra de manutenção de 
sistema de iluminação pública do município na Zona Rural e Zona Urba-
na, na modalidade Tomada de Preço, tipo execução indireta sob regime 
empreitada pôr Menor Preço Global. Os interessados deverão procurar 
à sede da Prefeitura Municipal, na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé 
Doca - Ma. E o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min 
às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente 
mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
através de DAM (documento de arrecadação municipal). Esclarecimen-
tos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus 
Articulados. Zé Doca - Ma, 14 de maio de 2020. Silvia Maria Silva Lima – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020.

Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, na forma da Lei Federal 
n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 08.06.2020 
às 09:30 horas, fará licitação para contratação de empresa para 
execução de obra de sistema de abastecimentos água - 04 po-
ços tubular, na modalidade Tomada de Preço, tipo execução 
indireta sob regime empreitada pôr Menor Preço Global. Os 
interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, 
na Av. Militar, s/nº - Vila do BEC – Zé Doca - Ma. E o edital e 
seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da 
Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min 
às 12h00min, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratui-
tamente mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 
(cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação 
municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocola-
dos na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expe-
diente. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Zé Doca 
- Ma, 14 de maio de 2020. Silvia Maria Silva Lima – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.

Adiar o Enem 2020 é uma questão de justiça social
MARLON BOTÃO FILHO*

O Enem 2020 precisa ser 
adiado. Essa é uma questão 
de reponsabilidade social, de 
humanidade e justiça. Eu sei: essas 
características que acabo de citar 
não são, nem de longe, a cara do 
governo Jair Bolsonaro. Mas é 
importante lembrar que o presidente, 
apesar do que pensa, não pode 
tudo. Manter as provas do Enem 
2020, em meio à pandemia de 
Covid-19, é escancarar o desprezo 
à classe trabalhadora, aos menos 
favorecidos e a milhões de jovens 
brasileiros que encontram, no Enem, 
uma das únicas formas de lutar por 
melhores condições de vida num país 
tão desigual como o Brasil.
Na campanha publicitária que 
defende a aplicação do Enem 2020, 

o governo federal repete a mesma 
ladainha de sempre: “o Brasil 
não pode parar”, e sugere que os 
jovens “estudem de qualquer jeito, 
de qualquer lugar, por livros, pela 
internet”. O que eu posso tirar de 
tudo isso, sem nem sequer entrar 
no mérito de que enfrentamos uma 
pandemia, é simples: o presidente 
do Brasil não conhece o Brasil. 
Do contrário, saberia que mais da 
metade dos lares brasileiros não 
possui acesso a um computador com 
internet em casa.
De acordo com dados do Centro 
Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic), apesar do 
aumento gradual dos últimos anos, o 
acesso à internet nas classes C e D 
ainda é muito baixo. Como esses 
jovens poderão disputar as vagas 

do Enem, em pé de igualdade, com 
estudantes das classes A e B – que, 
apesar do fechamento das escolas 
por medidas sanitárias, continuaram 
com aulas online?
Quando trazemos esses 
números para a realidade do 
Maranhão, o quadro é ainda mais 
preocupante. Recente pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE) mostra que o 
Maranhão ainda ocupa o último 
lugar quando o assunto é acesso 
a internet. Vou repetir, para que 
você tenha tempo para absorver 
a gravidade deste quadro: o 
Maranhão é o estado com a menor 
taxa de acesso à internet no Brasil. 
Apenas um terço dos domicílios 
maranhenses tem acesso à rede, 
o que equivale a 33,1%, quando 
a média nacional é de 57,8%. E 

mais: 6,5% dos maranhenses não 
viram a campanha publicitária do 
governo pela aplicação do Enem 
2020 porque nem sequer possuem 
TV em casa.
Manter o Enem 2020, conhecendo 
essa grave e dura realidade, é a 
forma de o governo federal dizer 
o infame “E daí?!” mais uma vez. 
E daí que milhões de jovens não 
têm acesso a internet para estudar 
e serão prejudicados por isso? Esta 
é a questão que o governo tem de 
responder.
Do lado de cá, nós, enquanto 
sociedade, precisamos resistir a essa 
injustiça que certamente agravará 
ainda mais a desigualdade social do 
nosso país. Lutemos!

*Marlon Botão Filho, 19 anos, 
estudante de História.

Lockdown
Judiciário de Imperatriz nega 
pedido de bloqueio total na cidade
O juiz Joaquim da Silva Filho 
(Vara da Fazenda Pública de 
Imperatriz) negou pedido de 
urgência da Defensoria Pública 
Estadual, para que o Município de 
Imperatriz e o Estado do Maranhão 
adotem medidas de contenção da 
pandemia causada pelo coronavírus 
(Covid-19), incluindo o bloqueio 
total (lockdown), como medida de 
isolamento social.
A decisão, de sábado (17), foi 
emitida nos autos da Ação Civil 
Pública com pedido de tutela de 
urgência, com o argumento de que 
o atual estágio de contaminação 
e propagação do vírus demanda a 
adoção de medidas mais drásticas, 
“em razão de suposta saturação do 
Sistema de Saúde de Imperatriz”.
O Município de Imperatriz e do 
Estado do Maranhão deverão, no 
prazo de cinco dias, apresentar 
plano de atendimento e de 
enfrentamento da pandemia no 
âmbito do Município de Imperatriz 
e cópia do Termo de Ajustamento 
de Conduta celebrado com o 
Ministério Público Estadual. A 
Associação Comercial e Industrial 
de Imperatriz e Sindicato Rural 
de Imperatriz, no mesmo prazo, 
deverão se manifestar sobre os 
pedidos da ação. Após as respostas, 
a Defensoria Pública deverá ser 
intimada para se manifestar, em 
igual prazo.
O juiz fundamentou a negativa 
da decisão em posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal 

em julgamento de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), 
na qual definiu as competências 
dos Estados, Municípios e da 
União na elaboração das políticas 
públicas de combate à pandemia 
do Covid-19, e decidiu que o STF r 
determinou que “a competência dos 
estados e municípios, assim como 
a da União, não lhes confere carta 
branca para limitar a circulação 
de pessoas e mercadorias...”, 
e ainda, que “ as medidas de 
restrição devem ser precedidas 
de recomendação técnica e 
fundamentada do respectivo 
órgão de vigilância sanitária ou 
equivalente”.

Segundo o juiz, os documentos 
acostados à exordial pela 
Defensoria Pública Estadual 
se limitaram à Recomendação 
Defensorial, ofício de resposta do 
Município à recomendação, telas 
do sistema de regulação de leitos de 
UTI, áudios e matérias em mídia. 
“Em resumo, a autora não juntou 
aos autos nenhuma recomendação 
técnica e fundamentada do 
respectivo órgão de vigilância 
sanitária pela decretação do 
lockdown como única medida 
adequada ao caso. Também não 
apresentou evidências científicas 
que a medida imposta seria de 
extrema relevância e o caminho 

a ser seguido, para o controle da 
pandemia”, ressaltou.
POLÍTICAS PÚBLICAS
O juiz informou que, dentre as 
medidas com foco no atendimento 
da população, tomadas pelo 
Município de Imperatriz e pelo 
Estado do Maranhão, consta 
a assinatura de Termo de 
Ajustamento de Conduta, em que 
fora reformulada a sistemática 
de atendimento e estabelecidas 
ações para ampliação da rede 
de atendimento inicial e do 
quantitativo dos leitos de UTI local. 
“Há de se destacar, ainda, que 
não só as políticas públicas foram 
levadas a efeito pelo Município 
de Imperatriz e pelo Estado do 
Maranhão, também se encontram 
em vigor protocolos médicos 
divulgados pelas entidades médicas 
atuantes em Imperatriz”, concluiu.
Por fim, justificou que Imperatriz 
é a referência econômica da 
região do Sul do Maranhão, com 
abrangência em um raio de mais 
de 300 quilômetros, influenciando 
cidades do Maranhão, Pará e 
Tocantins. E seu bloqueio, bem 
com o das rodovias secundárias, 
implicaria em desabastecimento 
das cidades que por ela é cortada 
e a implementação do lockdown 
no trecho seria de difícil execução, 
vez que a rodovia interliga cidades 
adjacentes a Imperatriz, Sul do 
Pará, Região Central e Norte do 
Maranhão, dentre outros sentidos.

O Judiciário de Imperatriz negou pedido da DPE para a adoção de 
lockdown no município

DIVULGAÇÃO

Aldeias Altas

Ilegalidades em convênio motivam MP a 
ajuizar ACP por improbidade administrativa
Fraudes em um convênio firmado 
em 2013 pelo Município de Aldeias 
Altas e a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedes) 
para construção de estrada vicinal, 
levaram o Ministério Público do 
Maranhão (MPMA) a ajuizar, em 13 
de maio, Ação Civil Pública por ato 
de improbidade administrativa contra 
os implicados nas irregularidades.
Na manifestação, o titular da 1ª 
Promotoria de Justiça de Caxias, 

Francisco de Assis da Silva Júnior, 
requer, entre outras sanções, 
a indisponibilidade de bens 
dos envolvidos no valor de R$ 
1.047.410,00 e o pagamento dano 
moral coletivo de, no mínimo, R$ 
500 mil.
A lista de acionados inclui o ex-
prefeito José Benedito da Silva 
Tinoco, a empresa Lima Silva 
Projetos e Avaliações Ltda – EPP, os 
empresários Maria de Fátima Silva, 

Francisco Sampaio e o procurador da 
empresa, Sinésio Sousa.
Aldeias Altas é termo judiciário de 
Caxias. 
IRREGULARIDADES
Iniciadas em abril de 2016, 
as investigações do MPMA 
demonstraram o uso de nome de 
“laranjas” e a simulação de provas de 
execução dos serviços, referentes ao 
convênio n˚ 200/2013.
Na visão do MPMA, a empresa 

Lima Silva Projetos e Avaliações 
Ltda – EPP, era um meio para 
desvio de recursos públicos porque 
era formada em nome de terceiros 
(Francisco Sampaio) e gerenciada 
por procuração por outras pessoas 
(Sinésio Sousa). A movimentação 
financeira da empresa era alternada 
entre os dois. Maria de Fátima 
Silva também participou das 
irregularidades com o uso de seu 
nome.
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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

Três homens são mortos pelas suas 
mulheres durante o fim de semana

D
IV

U
L

G
Ç

Ã
O

D
IV

U
L

G
Ç

Ã
O

Em dois dos casos, as autoras teriam sido agredidas fisicamente por seus maridos antes de 
cometerem os crimes
AIDÊ ROCHA

Nesse final de semana, três 
homens foram assassinados por 
suas mulheres, no Maranhão. 
Dois crimes ocorreram em São 
Luís e um na cidade de Nina 
Rodrigues. Ao menos em duas das 
ocorrências, conforme apontam 
os primeiros levantamentos, as 
autoras teriam sido agredidas 
fisicamente por seus maridos, 
antes de cometerem os 
homicídios.
O primeiro caso ocorreu na 
madrugada de sábado (16), na 
Rua Therezinha de Souza, do 
Residencial João Alberto – região 
do Santo Antônio, em São Luís. 
Reinaldo Caldas Gomes, de 34 
anos, foi morto após ser atingido 
com golpes de faca no peito e no 
ombro por sua esposa, identificada 
como Joana Evangelista Mendes 
Reis Gomes, 23. 
Vizinhos do casal informaram 
ter ouvido uma discussão entre 
os dois e que Joana estava com 
as malas prontas para ir embora, 
quando o marido chegou na 
residência. O homem iniciou as 
ameaças e tentativas de agressão, 
e a mulher revidou usando a faca. 
Ela ligou para um amigo pedindo 
ajuda e ao chegar no imóvel 

Reinaldo já estava sem vida. 
De acordo com o delegado George 
Marques, da Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), na noite de sexta-feira 
(15), antes do crime, a vítima 
estava ingerindo bebida alcoólica 
com os irmãos em uma festa. “Há 
um contexto de que eles brigavam 
bastante, mas não existe prova de 
que ele batia nela e nem ela nele. 
Tudo ainda vai ser investigado. 
Mas a perícia identificou sinais 

de luta corporal na casa deles, 
objetos fora do local e algumas 
manchas de sangue”, explicou 
Marques.  
Joana permanece foragida. 
Conforme o delegado, ela deve 
se apresentar na delegacia nos 
próximos dias. 
EM NINA RODRIGUES
Na manhã de domingo (17), o 
povoado Barro do Rosa, em Nina 
Rodrigues, foi palco da morte de 
Francisco Viana, esfaqueado pela 

própria esposa, identificada como 
Wilma, que tentava se defender 
das agressões cometidas por ele. 
Segundo as informações, sempre 
que consumia bebidas alcoólicas, 
Francisco costumava agredir a 
mulher e as filhas. 
Após cometer o crime, Wilma 
foi presa e encaminhada para a 
Delegacia Regional de Itapecuru-
Mirim, onde permanecerá à 
disposição da Justiça.
NO ANJO DA GUARDA
O terceiro caso, também no 
domingo (17), foi registrado 
no bairro do Anjo da Guarda. 
No local, a polícia prendeu 
em flagrante Maria de Fátima 
Silvestre da Cunha. Ela é a 
principal suspeita da morte do seu 
marido, identificado como Carlos 
Magno França Costa.
De acordo com a polícia, Maria 
de Fátima alegou que o marido 
escorregou e caiu em cima 
da faca. Ocorre que as provas 
colhidas no local, refutam 
a versão dela. “A faca foi 
encontrada já lavada na cozinha, e 
tem manchas de sangue da vítima 
dentro de casa. Se ele escorregou 
do lado de fora, não era para 
ter manchas dentro”, pontuou o 
delegado George Marques.

Para se defender das agressões, 
Joana esfaqueou o seu marido, 
Reinaldo Gomes

Em Nina Rodrigues, Francisco 
Viana foi morto por sua 
mulher, que também era 
costumava ser agredida por ele

Final de semana prolongado com mais sete mortes na Grande São Luís
Além dos crimes já citados, 
nos quais as mulheres mataram 
seus maridos – no Residencial 
João Alberto e no Anjo da 
Guarda, o final de semana 
prolongado teve o registro de 
mais sete homicídios, na região 
metropolitana de São Luís. Todos 
os crimes foram cometidos com 
uso de arma de fogo, sendo a 
maioria das vítimas jovens, com 
idade entre 18 e 22 anos.
No domingo (17), três pessoas 
foram assassinadas. Na Vila dos 
Nobres – região do Coroadinho, 
Adeilson Alvares Ferreira, de 
18 anos, foi alvejado com cinco 
disparos de arma de fogo. O 
jovem estava na companhia da 
namorada, quando os suspeitos 
o abordaram e dispararam contra 
ele.
Já na Rua Paulo Afonso, no 
Alto São Sebastião – também na 
região do Coroadinho, Alexandro 
Pinheiro Nunesfoi atingido 
dentro de casa com tiros na 
cabeça, efetuados por homens 

que estavam em um Corsa 
Classic branco. Ele ainda chegou 
a ser levado ao Hospital Djalma 
Marques, o Socorrão 1, mas não 
resistiu aos ferimentos. 
A última vítima do domingo 
foi morta no Bairro de Fátima. 
Segundo a polícia, Janielson 
Sousa da Silva, de 22 anos, foi 
executado com treze disparos, 
enquanto aguardava uma pizza. 
Três homens, que não foram 
identificados, são suspeitos do 

crime. 
Vale destacar, também, os 
homicídios ocorridos na sexta-
feira (15), feriado antecipado no 
Maranhão, devido à prevenção 
contra o novo coronavírus. Na 
ocasião, três pessoas foram 
mortas,na Vila Cafeteira e Parque 
Jair, em São José de Ribamar; 
e no Cruzeiro do Anil, em São 
Luís.
Elas foram identificadas, 
respectivamente, como Deivid 

Santos Aguiar, de 39 anos – 
morador da Vila Kiola; Uberlan 
Rodrigues Sousa, conhecido 
como “Cheira Cola”, de 39 
anos – morador da Maioba; 
e Guilherme Pablo da Silva, 
conhecido como “Ratão”, de 19 
anos – morador da Vila Militar. 
Todos foram vítimas de arma de 
fogo. 
Em nenhum dos crimes foi 
possível identificar a autoria 
nem determinar a motivação. As 
investigações para elucidar os 
três homicídios serão conduzidas 
pela Superintendência de 
Homicídios e Proteção às Pessoas 
(SHPP).
ONTEM
Já na manhã de ontem (18), 
um homem, identificado como 
Daniel Paiva de Sousa, de 32 
anos, foi morto a tiros na Vila 
Alcione Ferreira, em São José 
de Ribamar. A suspeita é que ele 
tenha sido vítima do confronto 
entre facções, que costumam se 
enfrentar naquela comunidade.

“Cheira Cola” foi morto no Parque Jair, na sexta-feira (15); Janielson 
Sousa foi executado dentro de uma pizzaria, no Bairro de Fátima

Casal preso em Pernambuco pela morte de 
empresário será transferido para o Maranhão
O casal Wanderson Ferreira 
de Almeida e Daiane da Silva 
Almeida, que estava foragido 
da Justiça e foi preso no sábado 
(16), na cidade de Goiana, no 
estado de Pernambuco, deverá ser 
transferido ao Maranhão em até 
30 dias, segundo a Polícia Civil. 
Eles são suspeitos de sequestrar, 
matar e ocultar o cadáver do 
empresário Francisco Adelino 
Rech, mais conhecido como 
“Chico Paraná”, em junho do ano 
passado, na cidade de Balsas. 

Conforme informações do 
delegado regional de Balsas, 
Fagno Vieira, o recambiamento da 
dupla para o estado depende agora 
do alinhamento entre a Polícia 
Civil com o Poder judiciário. 
Daiane estava foragida desde o dia 
23 de abril, após ter sido liberada 
pela Justiça para cumprir prisão 
domiciliar, devido às medidas 
de prevenção ao coronavírus. Na 
ocasião, ela saiu do presídio de 
Balsas sem usar a tornozeleira 
eletrônica, que estava em falta na 

unidade prisional. 
Como era previsto pela polícia, a 
mulher foi encontrar o namorado 
logo após a fuga. O mecânico 
Wanderson Ferreira estava em 
Goiana desde janeiro e no local 
mantinha uma oficina, de acordo 
com as investigações. 
Até que retornem ao Maranhão, 
ambos permanecerão presos 
em unidades prisionais de 
Pernambuco. 
“Chico Paraná” foi morto com 
golpes de punhal e requintes de 

crueldade, dez dias após ter sido 
sequestrado. O corpo dele só foi 
encontrado quatro meses depois, 
na zona rural do município de 
Riachão. 
De acordo com as investigações 
da polícia, Daiane e o namorado, 
o mecânico Wanderson Ferreira 
de Almeida, são os responsáveis 
pelo crime. O empresário foi 
mantido em cárcere privado na 
casa dela, que também mantinha 
um relacionamento com ele fazia 
dois anos. (AIDÊ ROCHA)

Covid-19: Brasil passa de 
250 mil casos confirmados

O balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira 
(18), registrou 13.140 novos casos confirmados de covid-19, totalizando 
254.220. Foi o maior número registrados em 24 horas, desde o início 
da pandemia no país. O resultado marcou um acréscimo de 5,4% em 
relação a domingo (17), quando o número de pessoas infectadas estava 
em 241.080.  
O Brasil teve 674 novas mortes registradas nas últimas 24 horas e 
chegou a 16.792. O resultado representou um aumento de 4,2% em 
relação a ontem, quando foram contabilizados 16.118 mil falecimentos 
por covid-19. A letalidade (número de mortes por quantidade de casos 
confirmados) ficou em 6,6% e a mortalidade (número de óbitos por 
quantidade da população) foi de 7,9
Do total de casos confirmados, 136.969 (54%) estão em 
acompanhamento e 100.459 (39,5%) foram recuperados. Há ainda 2.277 
óbitos sendo analisados. (AGÊNCIA BRASIL)

Procon/MA, Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar fiscalizam agências bancárias durante 
pagamento do auxílio emergencial

Com o objetivo de garantir a 
segurança e saúde de quem 
procura as agências bancárias 
para recebimento da segunda 
parcela do auxílio emergencial, 
do governo federal, o Instituto de 
Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA),Vigilância 
Sanitária e Polícia Militar 
continuaram, nessa segunda-feira 
(18), as ações de fiscalização a 
agências bancárias.
As equipes verificaram se as 
instituições financeiras estão 
seguindo os protocolos de 
segurança sanitária estabelecidos 
pelas autoridades de saúde para 
a prevenção do novo coronavírus 
(Covid-19) no Estado.
Entre os pontos observados, 
estiveram o distanciamento de 
segurança entre as pessoas, uso 
de equipamentos de proteção 
individual pelos funcionários, 
higienização frequente das 
superfícies e disponibilização 
aos consumidores de álcool em 
gel e/ou água e sabão, conforme 
previsto pelo Decreto Estadual nº 
35.731, de 11 de abril de 2020.

“Além das medidas preventivas, 
previstas para o funcionamento 
das agências bancárias, o Procon/
MA verifica o cumprimento 
de outras obrigações, como o 
devido abastecimento dos caixas 
eletrônicos e o tempo de espera 
para o atendimento”, explicou 
a presidente do Procon/MA, 
Adaltina Queiroga.
AÇÕES CONJUNTAS
A fiscalização realizada pelo 
Procon/MA, Vigilância Sanitária 
e Corpo de Bombeiros é parte 
das ações conjuntas promovidas 
pelo Governo do Maranhão para 
garantir o pagamento do auxílio 
federal com segurança aos 
maranhenses.
Além de verificar o respeito às 
normas, por meio do Corpo de 
Bombeiros, o executivo estadual 
tem atuado na organização das 
filas nas agências da Caixa 
Econômica Federal, visando 
manter a ordem e o espaçamento 
correto entre os indivíduos 
durante todo o período em que 
se estender o pagamento do 
benefício.

Parlamentares devem criar grupo
para estudar adiamento das eleições

Com o avanço da pandemia da covid-19 no Brasil, Câmara e Senado 
devem tentar adiar o calendário das eleições municipais deste ano, 
marcadas para outubro deste ano. Apesar da resistência de políticos em 
se tratar do tema no início da crise, o prolongamento da pandemia levou 
a uma mudança de postura. 
Em reunião com líderes da Câmara nesta segunda-feira, 18, o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que irá criar um grupo 
de trabalho, com deputados e senadores, para estudar a mudança 
de calendário. “Câmara e Senado devem criar grupo para estudar 
adiamento de eleições”, afirmou o líder do Cidadania, Arnaldo Jardim 
(SP). 
Segundo ele, tudo indicada que o calendário terá problemas, porque 
além das datas das votações, partidos e candidatos precisam cumprir 
exigências e eventos antes de outubro. “Não vamos prorrogar mandatos. 
A ideia é jogar data para frente. Maia vai conversar com o ministro 
Luís Roberto Barroso”, disse Jardim. Barroso assume a presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na segunda-feira, 25.
Uma das propostas que já circula entre os parlamentares é adiar o 
primeiro turno para o dia 15 de novembro e deixar o segundo turno para 
o início de dezembro. “Devemos criar o grupo de trabalho, nada foi 
decidido ainda”, afirmou o líder do PSB, Alessandro Molon (RJ).

MPF investigará vazamento de 
informações da Operação Furna da Onça

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro 
informou nesta segunda-feira 
(18) que vai investigar o suposto 
vazamento de informações 
da Operação Furna da Onça, 
deflagrada pela Polícia Federal 
(PF) em 2018. O MPF também 
vai pedir à Justiça Federal o 
desarquivamento de um inquérito 
que foi aberto na época para 
apurar o caso, mas que terminou 
sem evidência de crime.
A Furna da Onça foi um 
desdobramento da Operação 
Lava Jato que investigou 
suspeitas de corrupção entre 
deputados e empresas privadas, 
além do loteamento de cargos em 
órgãos públicos.
A decisão foi tomada pelo 
procurador da República 
Eduardo Benones, do Núcleo de 
Controle Externo da Atividade 
Policial, após o surgimento de 
um fato novo.

Segundo notícias veiculadas na 
imprensa, um delegado da PF 
supostamente teria antecipado 
informações sobre a investigação 
de Fabrício Queiroz, ex-assessor 
parlamentar do então deputado 
estadual pelo Rio de Janeiro e 
atual senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). O empresário 
Paulo Marinho, suplente do 
senador, teria repassado as 
informações sobre a divulgação 
antecipada.
A Polícia Federal divulgou nota 
em que informa que decidiu 
instaurar procedimento para 
investigar eventual desvio 
de conduta em relação à 
divulgação de informações 
sobre a operação. Na nota, a 
Polícia Federal destaca que “se 
notabilizou por sua atuação 
firme, isenta e imparcial no 
combate à criminalidade, dentro 
de suas atribuições legais e 
constitucionais”.
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