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Projeto é coordenado pela Secretária de Estado de Relações Institucionais e visa manter a saúde emocional durante a pandemia;
para prevenir o contágio pelo coronavírus em unidades, líderes religiosos recebem orientação e EPIs . CIDADES 6
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Adiamento do Enem divide
opiniões na Grande Ilha

Professores e candidatos têm posicionamentos diferentes sobre o adiamento do Exame Nacional
de Ensino Médio; para alguns é necessário, mas para outros, pode comprometer total de vagas. GERAL 8 
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Covid-19: vereadores de São Luís
pedem hospital de campanha
Além da proposição do vereador Joãozinho Freitas, os parlamentares apreciaram matérias sobre violência
doméstica em tempo de pandemia e medidas sanitárias, como instalação de lavatórios em via pública da capital 

M
esmo com a suspen-
são dos trabalhos
presenciais da Câ-
mara Municipal, os

vereadores de São Luís seguem
apresentando novas proposições,
impondo e sugerindo medidas
para o enfrentamento da pande-
mia pelo novo coronavírus e suas
consequências.

Ontem, durante mais uma ses-
são extraordinária - que foi a 6ª rea-
lizada de maneira remota - a preo-
cupação com a falta de proteção
aos feirantes, ações contra violên-
cia doméstica, ameaças à saúde de
idosos, pessoas com deficiência,
gestantes, mães com recém-nasci-
dos e adolescentes em situação de
rua foram alguns dos temas de pro-
jetos de leis que entraram em pauta
no legislativo ludovicense.

No entanto, para virar normas
para capital maranhense, antes
devem ir à deliberação das co-
missões temáticas e, sem seguida,
serem votados pelos vereadores
para seguir a avaliação do chefe
do executivo.

Dos seis projetos que constavam
na ordem do dia, dois foram de au-
toria do vereador Cézar Bombeiro
(PSD), outros dois de autoria do ve-
reador Joãozinho Freitas (PTB) e os
demais de autoria do vereador
Chico Carvalho (PSL). Todos en-
traram em pauta e passaram a tra-
mitar nas Comissões de Justiça,
Saúde, Assistência Social, Agricul-
tura e Orçamento.

Voltado à proteção dos feirantes
e trabalhadores de mercados pú-

blicos, o PL nº 078/20, de Cézar
Bombeiro (PSD), propõe a dispo-
nibilização de instrumentos bási-
cos de higiene, bem como a inten-
sificação de limpeza e dedetização
das feiras e mercados da cidade,
por parte do executivo, por meio
da Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pesca e Abastecimento (Se-
mapa), sobretudo, na atual crise sa-
nitária instalada pela covid-19.

Outra sugestão apresentada por
Bombeiro, veio por meio do PL nº
79/20, que dispõe sobre a alteração
do parágrafo 3º (terceiro), do art.
35, da Lei Municipal de nº 6.340 de

10 de julho de 2018, que trata sobre
o Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS). Através de sua inicia-
tiva, o líder do PSD na casa, pede
providências, de modo a contem-
plar, no auxílio por morte, as covas
funerárias.

Hospital de campanha
Assinado por Joãozinho Freitas
(PTB), o PL nº 080/20 tem foco na
saúde dos militares que estão na
linha de frente ao combate do co-
ronavírus. Para isso, o texto propõe
a implantação de hospitais de cam-
panha no Centro de Formação e

Aperfeiçoamento de Praças da Po-
lícia Militar do Maranhão
(PM/MA).

Na busca de proteger mães
com recém-nascidos, o líder do
PTB no legislativo ludovicense,
também apresentou o PL nº
081/20, autorizando a entrega de
1 kit materno emergencial con-
tendo itens de higiene, assepsia e
prevenção para genitoras com
nascimento de filhos entre abril e
junho no município.

Proteção
Ações de violência doméstica no

contexto da pandemia também
esteve na pauta de discussões,
por meio do PL nº 082/20, de au-
toria de Chico Carvalho (PSL).
Pelo texto, o parlamentar pede
que seja criado o programa de
acolhimento emergencial para
mulheres em situação de vio-
lência doméstica durante a vi-
gência do estado de calamidade
pública, com efeitos enquanto
durarem as medidas de quaren-
tena e restrições de atividades
no contexto da pandemia da
Covid-19.

De autoria do mesmo vereador,
o PL nº 082/20 também propõe
ações na área social visando a
adoção de medidas de proteção
para idosos, pessoas com defi-
ciência, gestantes e mães com
crianças e adolescentes em situa-
ção de rua durante as ações emer-
genciais de combate à epidemia
de Covid-19 na capital.

Medidas
Além dos projetos de leis que pas-
saram a tramitar nos colegiados da
Casa, também foram encaminha-
dos requerimentos de autoria de
diferentes vereadores, com suges-
tões que tratam de providências
frente do combate ao novo vírus,
classificado como uma pandemia
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).

As sete proposições que estavam
na ordem do dia sugerem ao poder
público a adoção de medidas para
redução dos impactos econômicos,
sociais e humanitários da pande-
mia da Covid-19 sobre os traba-
lhadores e a população de São Luís,
beneficiando os pacientes acome-
tidos por casos mais graves da
doença, taxistas e motoristas (in-
clusive os que atuam em platafor-
mas por aplicativos), os servidores
públicos do município e servido-
res da assistência social. �

O Projeto de Lei 1562/20 que
obriga o uso de máscaras em lo-
cais públicos e privados durante
o período da pandemia do co-
ronavírus do país foi aprovado
ontem, 19, durante sessão on-
line da Câmara dos Deputados.
O texto-base segue para o Se-
nado e, se aprovado, irá para a
sanção ou veto do Executivo. 

A proposta, originalmente de
autoria do deputado federal ma-
ranhense Pedro Lucas Fernandes
(PTB) e cuja relatoria foi do colega
de bancada, Gil Cutrim (PDT) re-
cebeu modificações. Entre elas,
a aplicação de uma multa de R$
300 caso haja descumprimento da
medida. Em reincidência, o valor

dobra de preço. 
A aprovação do texto foi por

contagem simbólica, ou seja,
quando há concordância das
bancadas sobre o tema. Apenas
partidos como o PT e PSOL ten-

taram incluir destaques no texto,
como a inclusão, no grupo de be-
neficiários com o recebimento de
máscaras, das pessoas que traba-
lham em unidades prisionais. Até
o fechamento desta edição, a ma-
téria era discutida pelos parla-
mentares. 

Obrigatório
Com a proposta, estabelecimen-
tos comerciais autorizados a fun-
cionar durante a pandemia se-
riam obrigados a fornecer, aos
seus funcionários e colaborado-
res, máscaras ainda que artesa-
nais, sob pena de multa. 

Segundo o relator, cabe apenas
multa em caso de descumpri-

mento. O texto original, elaborado
pelo líder do PTB na Câmara, pré-
via responsabilização cível e
penal, caso houvesse infração ou
descumprimento da regra. 

Pessoas com espectro autista
ou com algum tipo de deficiência
foram excluídas da obrigação. 

O texto exige ainda a promo-
ção, pelos órgãos de fiscalização,
de campanhas publicitárias res-
saltando a importância do uso
do acessório. Profissionais de
saúde, ainda de acordo com a
matéria aprovada pelo Legisla-
tivo, também terão leitos desti-
nados exclusivamente ao seu
atendimento durante a pande-
mia da Covid-19.  �

Câmara dos Deputados aprova projeto
que torna obrigatório o uso de máscaras 
Texto do projeto de lei, originalmente de autoria do deputado federal do Maranhão Pedro Lucas
Fernandes (PTB), contou com a relatoria do parlamentar também maranhense, Gil Cutrim (PDT)

Pedro Lucas Fernandes foi quem apresentou texto original do PL

Divulgação

MAIS

De autoria do presidente da
Casa, Osmar Filho (PDT), o
Requerimento nº 197/20, a
ser encaminhado ao chefe do
Executivo, solicita, em
caráter de urgência, a
instalação de lavatórios
móveis nas calçadas de
estabelecimentos que
desenvolvem serviços

essenciais, bem como em
determinados espaços
públicos de grande circulação
de pessoas, como medida
para conter a proliferação do
novo coronavírus, os
lavatórios devem ser
equipados com torneira com
água corrente, sabão líquido,
papel toalha e lixeira.

Lavatórios

Vereadores voltaram a se reunir em sessão remota para apreciar proposições de combate à Covid-19

Divulgação

Aprovado, uso da
máscara será

obrigatório no Brasil

Descumprimento
da regra vai gerar

aplicação de multa
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A flexibilização

Pelas declarações do governador Flávio Dino (PCdoB)
desde a semana passada, a previsão é de que hoje ele
anuncie novas medidas relacionadas com a crise sanitária

causada pelo novo coronavírus. O comunista disse isso em sua
última entrevista coletiva e também confirmou ao responder
ao site Uol sobre a inclusão de salão, barbearia e academia
como serviços essenciais pelo presidente da República Jair
Bolsonaro.

“No Maranhão, nada muda até dia 20”, disse o governador
maranhense na semana passada. E o que mudará? O
isolamento social começará a ser flexibilizado. Conforme
mostrou O Estado em sua edição do fim de semana, a
flexibilização das atividades começará pelo comércio.

A dúvida que ainda existe é se essa abertura gradual já se
inicia amanhã ou ficará com
a previsão que os
empresários trabalham, que é
dia 25, na próxima segunda-
feira.

Em meio à decisão de
afrouxar o isolamento, fica
também a dúvida se este é o
momento correto para tal
medida. Será que os números
do Maranhão sobre a Covid-
19 já permitem que se
possibilite as pessoas a
retomarem (mesmo que aos
poucos) a vida normal? As
medidas sanitárias serão
suficientes?

Se o governador confirmar a volta de atividades de forma
gradual, o ideal é que ele faça isso baseado em estudos que
apontem o momento certo. Porque, se assim não fizer, poderá
estar praticando o que condenou no discurso: se preocupar
com a economia em um momento em que o importante é
salvar vidas.

•O vereador Chico Carvalho (PSL) apresentou ontem Requerimento ao Executivo
para que o Governo do Maranhão construa um hospital de campanha na periferia
da capital maranhense.

•O parlamentar sugeriu que a estrutura fosse montada no Parque Independência,
onde era promovida a Expoema.

•Segundo Chico Carvalho, a medida atenderia às comunidades da região e tam-
bém da Zona Rural de São Luís.

E MAIS

Não se sabe ao certo
se o Governo do
Estado tem estudos
que mostrem se
o momento para
afrouxar o
isolamento é agora

Turvo
Se for pelos números disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saú-

de (SES), o horizonte para retomar as atividades comerciais na Ilha de São
Luís parece bem turvo.

O número de contaminados ainda é grande e a maioria das mortes se
mantém nos quatro municípios da Ilha.

O governo pode argumentar que o interior hoje tem mais número de
novos casos, mas vale lembrar que o isolamento para depois do Estreito dos
Mosquitos estava largado nas mãos dos prefeitos.

Sem Plano B
Ao responder à coluna, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral

do Maranhão, Tyrone Silva, disse que a Corte trabalha somente com o pra-
zo das eleições para outubro deste ano.

O magistrado admitiu ainda que a Justiça não tem uma espécie de “Pla-
no B”, caso o processo seja adiado.

Por enquanto, o calendário eleitoral que prevê o início das chamadas
“convenções partidárias” para julho deste ano está mantido.

Implicações
A ausência de um plano de contingência pela Corte Eleitoral maranhense,

caso haja um adiamento das eleições em 2020, se explica pelas implicações
constitucionais da mudança de data.

Será preciso, por exemplo, analisar termos da Constituição, e ainda da
Lei 9.504.

A opinião otimista de Tyrone Silva foi seguida pelo vice-presidente da
Corte, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que também assumiu a função
de corregedor na Justiça eleitoral.

Aceno
Em seu discurso de posse, o novo presidente do TRE do Maranhão, ace-

nou para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).
Para Tyrone Silva, o gestor estadual conduz com correção o estado du-

rante o período da pandemia.
Além de Dino, outras autoridades, como o prefeito de São Luís, Edival-

do Holanda Júnior (PDT), acompanharam a sessão solene de posse, trans-
mitida pelo YouTube.

Cadê a denúncia?
O vereador Umbelino Júnior (PRTB) falou ontem de denúncia sobre um

suposto esconde-esconde da Prefeitura de São Luís de Equipamento de Pro-
teção Individual (EPI).

O parlamentar disse que foi informado que o material já está sendo dis-
ponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O que fica sobre a tal denúncia do vereador? Se os profissionais de saú-
de estavam sendo prejudicados, Umbelino tinha as provas, por qual moti-
vo não representar ao poder público?

Uso político
A resposta é simples: o vereador do PRTB quis mostrar serviço, recebeu

informações, não confirmou, mas mesmo assim fez a tal denúncia.
Umbelino Júnior deve ter pensado nos dividendos políticos que conse-

guiria em plena pandemia da Covid-19, que vem atrapalhando muitos po-
líticos, incluindo ele, em pleno ano eleitoral.

O problema é que após tantas acusações, o vereador não manteve
o discurso e acabou quase que se desculpando com o secretário de
Saúde Lula Fylho.

DE OLHO

É O VALOR QUE o Governo Federal já teria
repassado ao Governo do Maranhão para combate
à Covid-19. Quem anuncia o valor é o senador
Roberto Rocha (PSDB).

R$ 104 milhões

Para o desembargador Tyrone José Silva, por enquanto a Justiça manterá o
calendário eleitoral - já em vigor - que prevê pleito para outubro deste ano

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O
novo presidente do Tri-
bunal Regional Eleito-
ral (TRE) no Mara-
nhão, desembargador

Tyrone Silva, ao ser questionado
por O Estado durante sua posse
na função em sessão solene rea-
lizada ontem por videoconfe-
rência, disse que mantém oti-
mismo para a promoção das
eleições no prazo anteriormente
estipulado, ou seja, outubro
deste ano. Ele admitiu que, por
enquanto, a Justiça Eleitoral
ainda não elaborou um plano de
contingência caso o pleito pre-
cise ser adiado em virtude da
pandemia do coronavírus.

De acordo com o dirigente, o
cenário preocupa. No entanto,
ele entende que, até o início do
período das convenções parti-
dárias, previstas para começar
no dia 20 de julho, haverá uma
definição mais clara sobre o
pleito. "Por enquanto, não há
prognóstico. É claro que a Corte
está atenta, mas mantenho o oti-
mismo de que não será necessá-
rio adiar as eleições deste ano e
realizá-las com a máxima eficá-
cia e zelo legal", expressou o ma-
gistrado.

A opinião de Tyrone Silva foi
corroborada pelo desembarga-
dor José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, que assumiu na mesma
solenidade a vice-presidência e
corregedoria do TRE local. 

"Conforme prevê a Resolução
número 23.606, do ano passado,
a Corte trabalha com o calendá-
rio que estima eleições para ou-
tubro. Esse, inclusive, é o pensa-
mento da direção do Tribunal
Superior Eleitoral e do futuro
presidente da Corte nacional,
ministro Barroso", disse.

Apesar do discurso, o novo
vice-presidente do TRE mara-
nhense admitiu concessões a
serem feitas no período das con-
venções. "Se até agosto, a situa-
ção não estiver normalizada, os
tribunais no âmbito regional, em

comum acordo com a corte na-
cional e o Congresso [Nacional]
irão fazer os ajustes necessários,
especialmente na chancela das
candidaturas", disse. 

Após o período das chamadas
convenções, será aberto o prazo
para registro de candidaturas. Por
fim, os candidatos poderão fazer
suas manifestações públicas, ou
os chamados comícios. Por en-
quanto, o TRE não elaborou um
plano para esta fase, caso as me-
didas de isolamento social ainda
estejam vigentes.

Sessão
A sessão de posse de Tyrone Silva
e José Joaquim Figueiredo dos
Anjos foi prestigiada por presi-
dentes de Tribunais Regionais de
outros estados, como São Paulo,
Bahia e Rio Grande do Norte, por
membros da Corte local e juízes
eleitorais.

Também assistiram a sessão,
exibida no YouTube, outras auto-
ridades como o governador do
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB),
o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior (PDT), além de re-

presentantes do Ministério Pú-
blico do Estado, da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, dentre ou-
tras. 

Em seu discurso de posse, Ty-
rone Silva destacou a responsabi-
lidade no novo cargo. “É um cargo
de grande envergadura, com de-
safios e inúmeras atribuições.
Tenho certeza de que faremos um
grande trabalho, em parceria com
os servidores da Casa, contri-
buindo para a legitimidade do pro-
cesso eleitoral no país, garantindo
sua lisura e efetividade”, afirmou.�

Em sessão remota, Tyrone Silva e José Joaquim Figueiredo assumiram a mesa diretora do TRE do Maranhão

Maia: Congresso Nacional vai
debater adiamento de eleições
Presidente da Câmara dos Deputados disse que a adiar o pleito de outubro seria uma prevenção por conta
da pandemia da Covid-19, mas não deverá implicar em estender mandatos de prefeitos e vereadores

BRASÍLIA

O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou ontem que
o Congresso Nacional discutirá o adia-
mento das eleições municipais deste
ano – sem estender o mandato dos
atuais prefeitos. O adiamento seria
uma prevenção por conta da pande-
mia do novo coronavírus

Segundo o presidente da Câmara,
a maioria dos líderes da Casa defen-
de o adiamento, desde que os man-
datos dos atuais prefeitos e vereado-
res não sejam sejam prorrogados. O
primeiro turno das eleições está mar-
cado para 4 de outubro e o segundo
turno, se houver, para o dia 25 do mes-
mo mês.

Maia afirmou que o presidente do
Senado e do Congresso Nacional, Da-
vi Alcolumbre (DEM-AP), deve criar
um grupo de trabalho conjunto, for-
mado por deputados e senadores, pa-
ra decidir sobre a questão.

"O presidente Davi vai construir um
grupo com a Câmara para que pos-
samos discutir a questão da data

da eleição, se nós vamos mantê-
la no mesmo dia ou se a decisão do
Parlamento vai ser modificá-la
dentro do próprio mandato numa
outra data. Então, seria o adia-
mento da eleição sem prorrogação
de mandato", afirmou Maia.

"Isso, eu vi ontem na discussão
com os líderes, que é uma posição
quase de unanimidade. A maioria dos
parlamentares entende que podemos
ter o adiamento, mas não devemos ter

a prorrogação de nenhum mandato",
acrescentou o presidente da Câmara.

Segundo Maia, o grupo pretende
tratar da questão também com o pró-
ximo presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, ministro Luís Roberto Bar-
roso. O ministro assumirá o coman-
do da Corte dia 25 de maio.

No começo do mês, Barroso de-
clarou em entrevista à GloboNews
que um ponto central para o adia-
mento das eleições seria a testagem

das urnas eletrônicas, prevista para
junho. Se os procedimentos fossem
prejudicados pela pandemia, se-
gundo o ministro, um adiamento te-

ria que entrar em pauta.
"Nós trabalhamos com o prazo de

junho. Se até junho, não conseguir-
mos fazer os testes, aí eu vou informar
ao Congresso Nacional, procurar o
presidente da Câmara e do Senado e
expor a eles as circunstâncias da Jus-
tiça Eleitoral", disse.

Barroso também defende que as
eleições sejam mantidas em 2020, pa-
ra evitar o risco de prorrogação dos
mandatos atuais. Ainda de acordo
com o ministro, a ocorrência do pri-
meiro turno no primeiro fim de se-
mana de outubro está definida na
Constituição e, por isso, a mudança
deve partir do Congresso. �

Novo presidente do
TRE adota tom otimista
sobre eleições em 2020

Rodrigo Maia diz que Congresso discutirá adiamento de eleições

Fotos/Divulgação

Divulgação

Ideia de adiar eleições
não prevê prorrogar

mandatos

MAIS

Preocupação

Em sua edição do dia 23 do
mês passado, O Estado
demonstrou a preocupação
de parlamentares
maranhenses com a
possibilidade de adiamento
do pleito deste ano. À época,
o deputado federal Pastor
Gildenemyr (PL) sugeria
mudanças nas datas
anteriormente estipuladas. “O
parecer do grupo de trabalho
do Tribunal [Superior
Eleitoral] ainda não é

definitivo. Não há por
enquanto uma decisão oficial.
Por enquanto, a data de 4 de
outubro está mantida, mas as
demais datas do calendário
eleitoral precisam ser
ajustadas”, disse.
Outros parlamentares como
André Fufuca (Progressistas)
e Gil Cutrim (PDT) frisaram
que as legendas, por ora,
seguiam a orientação das
Cortes e mantinham o foco
das eleições em outubro.

Por enquanto,
não há
prognóstico. É
claro que a Corte
está atenta, mas
mantenho o
otimismo de que
não será
necessário adiar as
eleições deste ano
e realizá-las com a
máxima eficácia e
zelo legal"

TYRONE SILVA, 
presidente do TRE/MA
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NELSON MELO
Da Equipe de   O Estado

A
pesar das medidas de
contenção do novo coro-
navírus, os casos confir-
mados continuam au-

mentando no Maranhão. O boletim
epidemiológico divulgado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES)
na noite de segunda-feira, 18, mos-
tra que 14.198 pessoas estão conta-
minadas no estado. O número de
óbitos já passou de 600. Na Região
Metropolitana de São Luís, o bairro
Turu permanece à frente, com 237
infectados. No entanto, pelo total de
pessoas que tiveram o teste positivo
para a doença, a periferia da Grande
Ilha ultrapassou as classificadas
como áreas nobres. 

O mapeamento disponibilizado
pela SES demonstra, detalhada-
mente, a quantidade de casos con-
firmados em cada bairro, não ape-
nas de São Luís, como dos demais
três municípios da Grande Ilha, que
são Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar. Contando as co-
munidades localizadas na periferia,
o número chega aproximadamente
2.860 contaminados, contra pouco
mais de 1 mil nas áreas conhecidas
como nobres. Na primeira situação,
a Cidade Operária está na primeira
colocação, com 165 infectados, mas,
na classificação geral, está na ter-
ceira posição, perdendo apenas
para Turu e Renascença. 

O Turu contém 237 casos positi-
vos da Covid-19, enquanto o Re-
nascença tem 190, de acordo com
o mapeamento disponibilizado pela
SES. Após esses dois bairros da “área
nobre”, aparece o Calhau, com 146.
A quantidade superior de contami-
nados na periferia pode ser expli-
cada pelas constantes aglomerações
e desrespeito às medidas de dis-
tanciamento social. Comumente,
ocorrem denúncias de festas nessas
comunidades, onde a fiscalização é
praticamente inexistente. 

Nas feiras desses bairros, como

João Paulo, Cidade Operária, Liber-
dade e Bairro de Fátima, em São
Luís, as aglomerações acontecem e
praticamente são difíceis de serem
evitadas, devido às características
desses locais, que, mesmo antes da
pandemia, já eram muito frequen-
tados, por conta da necessidade de
comprar alimentos. Mesmo durante
o lockdown ou bloqueio total, que

foi encerrado no domingo, 17, a pre-
sença de pessoas nas ruas, longe das
avenidas, não diminuiu. 

Coronavírus no Maranhão
De acordo com o boletim da SES,
dentre os 14.198 casos positivos do
novo coronavírus no Maranhão,
9.260 estão em isolamento domi-
ciliar, medida que requer cuida-

dos específicos, como a separação
de objetos pessoais, limpeza ime-
diata de banheiros após o uso e a
separação de indivíduos em cô-
modos diferentes da casa. A notí-
cia boa é que 2.998 pessoas estão
recuperadas da doença no estado,
o que significa que foram “cura-
das”, após internação ou trata-
mento em suas residências. 

A SES registra, ainda, que 819
profissionais de saúde foram infec-
tados no Maranhão. Desse total, 713
já estão recuperados. Mas 14 já mor-
reram em decorrência da doença. 

Reabertura dos comércios
Após o fim do lockdown na região
metropolitana de São Luís, os co-
mércios podem reabrir até a pró-

xima semana na Grande Ilha. As in-
formações foram confirmadas pelo
governador Flávio Dino (PC do B),
em entrevista concedida ao JMTV
2ª Edição, da TV Mirante. De acordo
com ele, um decreto será editado
ainda nesta semana. Por meio do
ato administrativo, ocorrerá a de-
terminação das novas medidas que
serão adotadas para conter a disse-
minação da Covid-19. 

Flávio Dino frisou que editará o
decreto nesta quarta-feira, 20, com
diretrizes para uma abertura pro-
gressiva do comércio, mediante
protocolos que estão sendo nego-
ciados setorialmente. “Vamos man-
ter medidas de caráter geral, ou
seja, haverá regras sanitárias em
todo o estado. Haverá possibilidade
de flexibilização por segmento eco-
nômico e por região. É o início de
um processo de abertura do setor
de comércio e serviços. Provavel-
mente no dia 25 já teremos alguns
segmentos que voltarão a funcio-
nar e a cada semana outro seg-
mento”, disse ele. 

“Poderemos ter medidas mais
rígidas em algumas regiões, se no-
tarmos uma sobrecarga no sistema
hospitalar. No Brasil inteiro, no Ma-
ranhão também, temos que ob-
servar semana a semana”, prosse-
guiu o governador.  �

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quarta-feira, 20 de maio de 2020

Religiosos prestam 
auxílio a pacientes e a
profissionais da saúde

Em  CIDADES 6

Casos de Covid-19 na periferia da
Ilha superam os de outras áreas
Cidade Operária lidera com 165 infectados pelo coronavírus, de acordo com mapeamento disponibilizado
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES); boletim mostra que 14.198 pessoas estão contaminadas no estado

SAIBA MAIS
Os10 bairros com mais

casos na Ilha de SL

Turu – 237
Renascença – 190
Cidade Operária – 165
Calhau – 146
Cohatrac I, II, III, IV,
Primavera-Cohatrac – 110
Centro de São Luís – 92
Anjo da Guarda – 88
Cohama – 87
Maiobão (Paço do 
Lumiar) – 87
Araçagi (São José de
Ribamar) - 82

Um grupo de servidores do Tribu-
nal de Justiça do Maranhão (TJMA)
está liderando uma campanha para
arrecadação de máscaras de ace-
tato. Todo o material arrecadado é
doado a unidades de saúde de São
Luís, cujos profissionais estão as-
sistindo pacientes acometidos pelo
novo coronavírus. As máscaras são
fundamentais para a proteção du-
rante o trabalho.

Segundo os organizadores da
campanha, a ideia surgiu no grupo
de WhatsApp da Associação de Téc-
nicos e Auxiliares Judiciários do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão.
“Vendo notícias sobre a situação
dos profissionais de saúde de São
Luís diariamente, no tocante à ca-
rência de Equipamentos de Prote-
ção Individuais (EPIs), nós resolve-
mos nos juntar para comprar
máscaras de acetato, pensando nos
profissionais de saúde das Unida-
des de Pronto Atendimento, Uni-
dades Básicas de Saúde e Hospitais
de São Luís”, explica a servidora Lin-
dalva Harache.

A campanha tem obtido sucesso
e os voluntários já doaram 348 más-
caras, mas a arrecadação continua,
pois a demanda é alta. As institui-
ções agraciadas até agora foram
Santa Casa de Misericórdia e Anexo
do Socorrão I, UPA do Vinhais, UPA
do Araçagi, Unidade Mista do Co-

roadinho e Unidade Mista do
Maiobão. O grupo também arre-
cada doações em dinheiro: a quan-
tia é a partir de R$ 10,00, valor de
uma máscara de acetato.

“Essa campanha é por uma
causa muito nobre, que é a segu-
rança dos profissionais de saúde.
Pretendemos atingir um número
maior desses profissionais, com a
doação das máscaras de acetato e,
para isso, esperamos que a comu-
nidade abrace essa ação social”,
complementou Lindalva Harache.

Criada em formato de escudo
para encobrir o rosto e servir como
uma barreira de proteção, a más-
cara de acetato é indicada para
médicos e enfermeiros no atendi-
mento aos pacientes. Especialis-
tas orientam, no entanto, que os
profissionais também usem a
máscara cirúrgica. �

RUA
da Cidade Operária,
bairro que registra

mais casos 
na periferia

da Ilha

Profissionais de saúde da UPA Araçagi agradecem a doação das máscaras, que são indipensáveis para a proteção durante o atendimento

SOBRE O CORONAVÍRUS
Os coronavírus são uma grande família viral, que é
conhecida desde meados dos anos 1960, por causarem
infecções respiratórias em seres humanos. Geralmente, os
efeitos no corpo causam doenças respiratórias leves ou
moderadas, semelhantes a um resfriado comum, o que pode
confundir. O novo agente da enfermidade foi descoberto no
dia 31 de dezembro, após casos registrados na China, no
continente asiático. Em termos médicos, provoca a doença
chamada de Covid-19.

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela
primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus
foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na
microscopia, parecendo uma coroa. O vírus pode deixar as

pessoas doentes, geralmente no trato respiratório superior.
Os sintomas incluem coriza, tosse, dor de garganta,
possivelmente dor de cabeça e talvez febre, que pode durar
alguns dias. 

Para aqueles com um sistema imunológico enfraquecido,
idosos e muito jovens, há uma chance de o vírus causar uma
doença do trato respiratório mais baixa e muito mais grave,
como uma pneumonia ou bronquite. Não há tratamento
específico, mas a pesquisa está em andamento. Na maioria
das vezes, os sintomas desaparecem por conta própria, e os
especialistas aconselham a procurar atendimento
precocemente. Se os sintomas forem piores que um
resfriado comum, o ideal é procurar ajuda médica. 

Conta paraConta para
depósitodepósito
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Voluntários doam máscaras de
acetato a unidades de saúde
Ideia de realizar campanha de arrecadação dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) é
de um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão, que já doou 348 máscaras

Divulgação
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Mundo

LONDRES  

O número oficial de mortos pela
Covid-19 no Reino Unido che-
gou a quase 43.000, reforçando
o status do país como o mais
atingido na Europa e levantando
mais perguntas sobre a resposta
do primeiro-ministro Boris
Johnson à crise.

Novos números oficiais da
Inglaterra e do País de Gales
elevaram o número de mortos
a pelo menos 42.990, apontou
um levantamento da Reuters,
que inclui dados publicados
anteriormente da Escócia e da
Irlanda do Norte, além de mor-
tes hospitalares recentes na In-
glaterra.

Os dados desta terça-feira do
Instituto Nacional de Estatísticas
britânico também revelaram um
quadro sombrio em casas de re-
pouso, que foram especialmente
afetadas pelo vírus que já matou
mais de 317.700 em todo o mundo.

O número de mortos em
casas de repouso em todo o
Reino Unido ultrapassou 10 mil
em 8 de maio, mostraram os
dados.

Embora diferentes maneiras

de contar dificultem as compa-
rações com outros países, o nú-
mero confirmou que o Reino
Unido estava entre os mais afe-
tados pela pandemia.

Um número tão alto de
mortes aumenta a pressão
sobre Johnson. Os partidos de
oposição dizem que ele foi
muito lento para impor um
confinamento, introduzir tes-
tes em massa e levar equipa-
mento de proteção suficiente
aos hospitais.

Abertura na Itália 
O primeiro-ministro da Itália,
Giuseppe Conte, disse à Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS)
nesta terça-feira que estava cau-
telosamente otimista sobre a
próxima fase da pandemia, à
medida que o país suaviza as
medidas impostas para comba-
ter o novo coronavírus.

“Estamos entrando nessa fase
com otimismo cauteloso e senso
de responsabilidade”, afirmou
Conte em discurso na Assem-
bleia Mundial da Saúde, que está
sendo realizada virtualmente.
“Sabemos que nossa luta está
longe de terminar.” � 

Novos casos na Inglaterra e do País de Gales
elevaram número de mortos a pelo menos 42.990

Covid-19: Trump concede
contrato para fabricação
de remédios nos EUA
Presidente americano concedeu um contrato de 354 milhões de dólares para
empresa, que tem sede no país, fabricar remédios para o combate à doença

Casa Branca / Shealah Craighead

Mais de 350 quilos de
drogas apreendidos em
estradas do Maranhão

Dois homens, nomes não revela-
dos, foram presos ontem acusa-
dos de receberem de forma ilegal
o auxílio emergencial na Caixa
Econômica Federal da cidade de
Bacabal. A polícia informou que o
prejuízo aos cofres públicos é em
torno de R$ 100 mil.

Ainda segundo a polícia, os dois
criminosos foram presos em fla-
grante e vão responder pelo crime
de estelionato majorado. Eles fo-
ram levados para a Delegacia Re-
gional de Bacabal, mas, serão apre-
sentados na sede da Polícia Fede-
ral, em São Luís. Inclusive, um dos
presos reside no bairro  João Pau-
lo, na capital. A polícia acredita que
há mais pessoas envolvidas nesse
esquema de fraudulento.

A polícia ainda informou que os
criminosos utilizavam CPF de pes-
soas necessitadas desse benefício
federal e conseguiam fazer o ca-
dastro de forma irregular no siste-
ma do Governo Federal. O dinhei-
ro era depositado em contas ban-
cárias escolhidas pelo grupo cri-
minoso e, logo após, esse valor era
sacado nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal, principalmente,
do interior do estado.

Outras prisões
No dia 30 do mês passado, os po-
liciais federais realizaram a prisão

em flagrante de duas pessoas,
após o saque indevido de R$
96.573. A polícia informou que es-
se valor corresponde ao Auxílio
Emergencial do Governo Federal
pago por conta da pandemia do
novo coronavírus.

Ainda segundo a polícia, a dupla
criminosa foi conduzida para a se-
de da Polícia Federal, na Cohama,
por uma guarnição do Batalhão de
Turismo da Polícia Militar. Os cri-
minosos foram abordados na porta
da Caixa , no Centro, na tarde do úl-
timo dia 29. Eles, além do dinheiro,
estavam com 108 cartões do Bolsa
Família, em nomes de diversas pes-
soas e vários extratos bancários. A
polícia informou que os detidos fo-
ram indiciados pelo crime de este-
lionato. �

Acusados de golpe
são presos no
interior do estado 
Os dois homens foram presos, em Bacabal, 
sob acusação de golpe em auxílio emergêncial 

Rodovias do interior do estado estão servindo de rota para o tráfico e nos
últimos 60 dias mais de 350 quilos foram apreendidos em cercos policiais  

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado 

A
s estradas do interior do
estado estão servindo de
rotas para traficantes de
entorpecentes e, em um

intervalo de menos de 60 dias, fo-
ram apreendidos mais de 350 qui-
los de drogas durante cerco policial.
A  polícia  ainda ontem encami-
nhou para o Instituto de Crimina-
lística (Icrim), no Bacanga, 250 qui-
los de maconha, avaliada em torno
de R$ 500 mil, para ser periciada e
um criminoso, de nome não reve-
lado, foi levado para o Complexo
Penitenciário de Pedrinhas.

O delegado Breno Galdino, su-
perintendente de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc), declarou
que a polícia ficou sabendo, por
meio do aplicativo WhatsApp da
Senarc ( 98-99163-4899), que um
homem em um veículo Fiat Pálio
passaria com uma grande quanti-
dade de entorpecente durante o
período da tarde de segunda-fei-
ra, 18, na cidade de Governador
Newton Bello.

De posse da informação, os po-
liciais da Senarc e da Regional de
Zé Doca montaram barreiras nes-
sa localidade. O criminoso ao per-
ceber a presença da polícia em-
preendeu fuga. Houve perseguição
policial e o carro do traficante aca-
bou caindo em um barranco. Ele
ainda tentou fugir, mas acabou
sendo preso. Durante a revista no
veículo, os policiais encontraram
vários tabletes da droga no porta-
malas e no banco do passageiro.

O detido declarou para a polícia
que tinha pego a maconha das
mãos de um homem, nome não
revelado, na região de Arame e es-

tava transportando para o municí-
pio de Nova Olinda. Ele foi autua-
do pelo crime de tráfico de droga e
e foi removido para a sede da Se-
narc, no Bairro de Fátima. “As in-
vestigações vão continuar para
prender os outros envolvidos nes-
sa empreitada criminosa”, contou
Breno Galdino.

Mais apreensões
Policiais rodoviários federais pren-
deram um homem, nome não re-
velado, no último dia 16, no KM 85
da BR 135, em Itapecuru-Mirim,
também por tráfico de droga. No
veículo GM Astra, de placas não
identificadas, havia cerca de três
quilos de maconha. Ainda apreen-
deram uma quantia de R$ 1.887,
joias e um dólar.

No dia 26 do mês passado, os

policiais do Denarc prenderam
um criminoso nas proximidades
da rodoviária velha de Imperatriz.
Ele foi abordado no momento em
que estava despachando uma cai-
xa em que havia duzentos saqui-

nhos de cocaína para o município
de Grajaú. O detido não revelou o
nome do outro envolvido nessa
ação ilegal.

Outras ações
A equipe da Senarc ainda no mês
passado conseguiu fazer mais
duas grandes apreensões de dro-
ga no interior do estado. Uma de-
las foi no dia 4, na cidade de Pe-
ritoró. De acordo com a polícia,
os policiais estavam fazendo bar-
reiras nessa região e ao abordar
um veículo encontraram 50 qui-
los de maconha.

Uma pessoa foi presa em flagran-
te e disse para a polícia que estava le-
vando a droga para  Timbiras. �

Divulgação
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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.

O governo do presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump,
concedeu um contrato de 354
milhões de dólares para a Phlow
Corp, que tem sede no país, fa-
bricar remédios que estão
sendo testados ou usados para
combater o novo coronavírus,
além de alguns medicamentos
em falta.

O contrato de quatro anos,
que tem outros 458 milhões de
dólares incluídos como opções
em potencial, é uma medida do
governo para reduzir a depen-

dência norte-americana de na-
ções estrangeiras de forma a for-
talecer sua cadeia de suprimento
de remédios.

Sediada na Virgínia, a Phlow

Corp disse que começou a fa-
bricar ingredientes farmacêuti-
cos e que finalizou formulários
de dosagem para mais de uma
dúzia de medicamentos essen-

ciais para tratar pacientes hos-
pitalizados com doenças rela-
cionadas à Covid-19.

Escassos
Muitos destes medicamentos
estão escassos e já foram im-
portados de outros países, disse
a empresa particular em um co-
municado. Índia e China res-
pondem pela grande maioria dos
ingredientes farmacêuticos ati-
vos usados para fabricar remé-
dios nos EUA.

“Durante tempo demais,
contamos com a fabricação es-
trangeira e cadeias de supri-
mento para nossos remédios e
ingredientes farmacêuticos ati-
vos mais importantes, colo-
cando a saúde, a proteção e a
segurança nacional da América
em grande risco”, disse Peter
Navarro, diretor do Escritório de
Políticas Comerciais e de Ma-
nufatura da Casa Branca, em
um comunicado. �

Presidente Donald Trump assina documento em avião presidencial

Droga apreendida em uma das operações realizadas pela Polícia Militar do Maranhão nas estradas do interior 

Acusados usavam CPFs de outras pessoas para aplicar o golpe 

SAIBA MAIS 

A polícia apreendeu 
33 quilos de maconha, que
estava em um veículo, de
placas não identificadas, no
último dia 3 deste mês, em
Ponta Porã, no Mato Grosso.
Os presos disseram que a
droga estava sendo
selevada para Imperatriz

Mais droga   

FIQUE POR DENTRO

Um golpe que promete o
pagamento de auxílio
emergencial de R$ 600 do
governo federal para
trabalhadores informais e
autônomos já atingiu mais
de 7 milhões de pessoas no
Brasil, segundo os dados da
Caixa Economica. 

Golpe 

Reino Unido se
aproxima de 43 mil
mortes por vírus 

Integra em o estadoma.com/484327
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Cotação – Comercial C. R$ 5,7596 | V. R$ 5,7609 – Turismo C. R$ 5,7| V. R$ 6,05 – Euro C. R$ 6,2879 | V. R$ 6,2916 - Libra C. R$ ,70479 | V. R$ 7,0524 – Poupança 0,5000%

Maré –    1ª Preamar  –  17:54 5:22 5,3 m |  1ª  –  Baixamar  –  11:46 0,6 m  | 2ª Preamar –17:44 5,3 m| 2ª Baixamar –23:59 0,8 m|   Loteria –  Quina – 5273 (19/05/2020) – 13-16-17-26-60 | 
Lotomania– 2075 (19/05/2020)| 00-11-12-14-21-25-26-30-35-36-46-53-56-58-60-66-69-78-85-87|  Dia de Sorte – 305 (19/05/2020)  Mês:  Agosto - 04-08-09-10-20-25-28|
Timemania – 1486 (19/05/2020) – CRB/AL –  18-22-26-37-49-58-70 |   Dupla Sena – 2080 (19/05/2020) – 1º:  11-18-38-44-45-48 |  2º:  04-13-20-26-44-46 |

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

Vira lei o crédito para amenizar impactos
econômicos nas pequenas e microempresas

Começa a funcionar 
novo call center da
Prefeitura para 
demandas da 
assistência social

Tyrone Silva e Joaquim 
Figueiredo assumem
como presidente e 
corregedor do TRE-MA

PÁG.2

PÁG. 11

Congresso 
discutirá
adiamento de 
eleição sem
estender 
mandatos, diz 
Rodrigo Maia

Câmara 
Municipal 
de São Luís
aprova novas 
propostas de
enfrentamento 
à Covid-19

Câmara Federal 
aprova projeto 
que prevê o uso 
obrigatório
de máscaras
em todas as
regiões do país

Bombeiros 
mantêm  
operação para
evitar  filas
no pagamento 
do auxílio 
emergencial

PÁG.3 PÁG.4 PÁG.4 PÁG.9

O coordenador da Bancada Federal do Maranhão, deputado Juscelino Filho, confirmou, na tarde dessa terça-feira, uma informação postada pelo blog Marrapá e ratificada 
pelo blog O INFORMANTE (JP Online), de que o presidente Jair Bolsonaro está convidando governadores de todo o Brasil para uma grande reunião por videoconferência 
nesta quinta-feira, 21. É a grande oportunidade de uma trégua pelo Brasil e pelas milhares de vítimas da pandemia da Covid-19 no país.  INFORME JP – PÁG.3 

BOLSONARO CHAMA GOVERNADORES PARA 
REUNIÃO E POSSIBILITA OPORTUNIDADE 
DE TRÉGUA PELO BRASIL E PELAS VÁRIAS 
VÍTIMAS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

COMBATE A PANDEMIA

Famílias de agrovilas de Alcântara são
abrangidas com “Quarentena Solidária”
da Agência Espacial Brasileira
Ação desenvolvida em parceria com CLA prevê a entrega de mais 
de seis toneladas de produtos de higiene, limpeza e cestas básicas
Famílias de agrovilas, situadas no entorno da Base de Alcântara, estão sendo beneficiadas com a “Quarentena 
Solidária”. Trata-se de uma ação cívico-social para o enfrentamento do novo coronavírus, realizada pela Agência 
Espacial Brasileira (AEB) em parceria com o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).  PÁG.7

 DIVULGAÇÃO

Call center vai ofertar número exclusivo para 
atender o público acompanhado pela política de 
Assistência Social

A. BAETA

 A partir desta quarta-feira (20), a Prefeitura de 
São Luís contará com um número exclusivo para 
atender o público acompanhado pela política de 
Assistência Social. A iniciativa da gestão do prefeito 
Edivaldo Holanda Junior é voltada para o cuidado 
com as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social durante a pandemia da Covid-19. PÁG.5

Ação social da AEB, em parceria com o CLA, está beneficiando famílias em Alcântara e no hemocentro de Pinheiro
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Adiamento da eleição
O adiamento das eleições municipais deste ano, de outubro para até 
dezembro, por causa da pandemia do coronavírus, está cada vez mais 
perto de ser concretizado. Os presidentes da Câmara dos Deputados e 
Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, criaram 
grupo de trabalho para apresentar uma proposta ao futuro presidente 
do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, também simpático à ideia. 
Todas as bancadas na Câmara consultadas são a favor. Mês passado, a 
Coluna soltou sondagem nacional e inédita, da Paraná Pesquisas, sobre 
o assunto: a maioria dos entrevistados (55,6%) são a favor da mudança 
de data; 37,8% são contra e 6,6% não responderam.

Contágio no banco
A Caixa tem 20 bancários e 
terceirizados afastados por 
contaminação de coronavírus 
apenas em Alagoas e Ceará. Na 
Paraíba, um empregado morreu 
infectado.
Outro lado
O ex-senador Romero Jucá 
(MDB), que levou uma 

inesperada surra nas urnas de 
2018, tornou-se... consultor de 
política e economia. 
Corona market
Começam a aparecer anúncios 
curiosos de máscaras, o novo 
filão das confecções. Em Águas 
Claras (DF), uma faixa anuncia 
estilizadas a R$ 8, com ‘licença 
da Anvisa’.

Direto do Palácio
O delegado Fábio Mota chega ao cargo de chefe da Comunicação 
no famoso “Máscara Negra”, sede da Polícia Federal em Brasília,  
apadrinhado diretamente pelo Planalto,  de onde sai. Até antes da 
nomeação, Fábio era assessor de imprensa da Secretaria de Governo 
da Presidência da República. 
Na Europa
“Se a PF tivesse independência, eu não teria sido afastado ou 
demitido”; A frase é do ex-delegado federal e ex-deputado Protógenes 
Queiroz, notabilizado por prender o banqueiro Daniel Dantas. Hoje 
residindo na Suíça, segundo conta, sob proteção. 
Linha direta
O editor faz live com Protógenes hoje, a partir das 10h, na página do 
Facebook dele (Protógenes Pinheiro) e na página do Face Coluna.
Esplanada.

Sem pista
O histórico kartódromo do 
Guará, satélite do DF, será 
desativado. O tricampeão de F1 
Nelson Piquet já acelerou na 
pista. Além de Pupo Moreno e 
Wagner Rossi.
De boa em casa
Um dos maiores defensores 
da quarentena e do isolamento 
social, o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, não 
participará da reunião online 
com o presidente Jair Bolsonaro 
amanhã. Câmara testou positivo 

para coronavírus e está em casa.
Laudo Natel
O ex-governador paulista Laudo 
Natel, que morreu anteontem, 
foi quem lançou Paulo Maluf na 
política. Primeiro, na Secretaria 
dos Transportes; em 1978, 
foi derrotado pelo próprio 
Maluf no colégio eleitoral 
para governador. Historiadores 
apontam que o gesto de Maluf 
ajudou a abertura política no 
Brasil. Natel também foi um 
dos padrinhos da ascensão do 
economista Delfim Neto.

MERCADO

Investimentos..
O colégio de Líderes do Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável, que reúne CEOs de 60 dos maiores 
grupos empresariais –45% do PIB nacional e empregador de 1 milhão 
de pessoas – recebe hoje Carlos Takahashi, presidente da BlackRock 
Brasil, regional da maior gestora de investimentos do mundo. 
.. sustentáveis
Na reunião no canal /CEBDSBR do Youtube, Takahashi vai 
levar recado do líder global da BlackRock, Larry Fink, de que a 
sustentabilidade e mudanças climáticas  remodelam finanças e 
os investimentos também no Brasil. E apresentará projeções de 
investimentos 

Câmara aprova novas propostas de
enfrentamento à Covid-19 em São Luís

Os vereadores realizaram sessão por videoconferência para apreciar propostas de combate ao coronavírus
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OA Câmara Municipal de São 
Luís aprovou, nessa terça (19), 
novas propostas com o objetivo 
de ampliar o enfrentamento à 
pandemia da Covid-19 na capital. 
As matérias foram apreciadas 
durante a sexta sessão remota da 
Casa.
Entre as proposições que 
entraram na pauta, esteve o PL 
voltado à proteção dos feirantes 
e trabalhadores de mercados 
públicos, o PL nº 078/20, de 
Cézar Bombeiro (PSD), propõe a 
disponibilização de instrumentos 
básicos de higiene, bem como 
a intensificação de limpeza 
e dedetização das feiras e 
mercados da cidade, por parte do 
executivo, por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento (Semapa), 
sobretudo, na atual crise sanitária 
instalada pela covid-19.
Outra sugestão apresentada 
por Bombeiro, veio por meio 
do PL nº 79/20, que dispõe 
sobre a alteração do parágrafo 
3º (terceiro), do art. 35, da Lei 
Municipal de nº 6.340 de 10 de 
julho de 2018, que trata sobre 
o Sistema Único de Assistência 
Social (Suas). Através de sua 
iniciativa, o líder do PSD na casa, 
pede providências, de modo a 
contemplar, no auxílio por morte, 
as covas funerárias.
HOSPITAL DE 
CAMPANHA E KIT 
MATERNO
Assinado por Joãozinho Freitas 
(PTB), o PL nº 080/20 tem foco 
na saúde dos militares que estão 
na linha de frente ao combate 
do coronavírus. Para isso, o 
texto propõe a implantação de 
hospitais de campanha no Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Praças da Polícia Militar do 
Maranhão (PM/MA).
Na busca de proteger mães com 
recém-nascidos, o líder do PTB no 
legislativo ludovicense, também 
apresentou o PL nº 081/20, 
autorizando a entrega de 1 kit 
materno emergencial contendo 
itens de higiene, assepsia e 
prevenção para genitoras com 
nascimento de filhos entre abril e 
junho no município.
PROTEÇÃO ÀS 
MULHERES E IDOSOS
Ações de violência doméstica no 

contexto da pandemia também 
esteve na pauta de discussões, por 
meio do PL nº 082/20, de autoria 
de Chico Carvalho (PSL). Pelo 
texto, o parlamentar pede que seja 
criado o programa de acolhimento 
emergencial para mulheres em 
situação de violência doméstica 
durante a vigência do estado de 
calamidade pública, com efeitos 
enquanto durarem as medidas 
de quarentena e restrições 
de atividades no contexto da 
pandemia da covid-19.
De autoria do mesmo vereador, 
o PL nº 082/20 também propõe 
ações na área social visando a 
adoção de medidas de proteção 
para idosos, pessoas com 
deficiência, gestantes e mães 
com crianças e adolescentes 
em situação de rua durante as 
ações emergenciais de combate à 
epidemia de covid-19 na capital.
MEDIDAS PARA 
MITIGAR IMPACTOS
Além dos projetos de leis 
que passaram a tramitar 
nos colegiados da Casa, 
também foram encaminhados 
requerimentos de autoria de 
diferentes vereadores, com 
sugestões que tratam de 
providências frente do combate 
ao novo vírus, classificado como 
uma pandemia pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS).
As sete proposições que estavam 
na ordem do dia sugerem ao 
poder público a adoção de 
medidas para redução dos 
impactos econômicos, sociais 
e humanitários da pandemia da 
Covid-19 sobre os trabalhadores 
e a população de São Luís, 
beneficiando os pacientes 
acometidos por casos mais graves 
da doença, taxistas e motoristas 
(inclusive os que atuam em 
plataformas por aplicativos), os 
servidores públicos do município 
e servidores da assistência social.
Assinada por Dr. Gutemberg 
Araújo (PSC), o Requerimento 
nº 166/20 sugere ao prefeito 
Edivaldo Júnior para verificar 
a possibilidade, dentro da 
legalidade, de concessão 
de incentivo financeiro aos 
profissionais da saúde municipal 
que, nesse momento de pandemia, 
se superam na sua missão de bem 
servir a comunidade em geral.
Por meio do Requerimento 
167/20, Genival Alves (PRB), 
pede que seja encaminhado 
ofício ao chefe do executivo, no 
sentido de que seja providenciado 
processo seletivo ou concurso 
público para os cargos de agente 
comunitário de saúde, agente de 
endemias, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, visando a 

necessidade de atender de forma 
digna a  população.
Por sua vez, o Requerimento 
185/20, de Ricardo Diniz 
(DEM), sugere ao prefeito 
Edivaldo Júnior que promova a 
isenção do pagamento do IPTU 
(Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana), 
para profissionais taxistas que 
atuam no município, em caráter 
emergencial, enquanto durar a 
pandemia da covid-19 na capital.
O Requerimento 186/20, de Pavão 
Filho (PDT), solicita providências 
no sentido de determinar a 
realização de testes rápidos de 
coronavírus – covid-19 nas ruas 
de São Luís em motoristas e 
passageiros com febre. Segundo 
o parlamentar, os testes rápidos 
deverão ser realizados com 
motoristas e passageiros nas ruas 
de são luís, em esquema similar 
aos das blitz da lei seca, por 
profissionais de saúde que farão a 
medição da temperatura corporal.
Além de apresentar dois projetos 
de leis, Chico Carvalho (PSL) 
também fez uma sugestão, através 
do Requerimento nº 192/20, onde 
pede ao prefeito de São Luís, 
que solicite junto ao Governo do 
Maranhão, estudos que viabilize 
a instalação de um hospital de 
campanha aonde funciona a 
Expoema.

Câmara dos Deputados 
aprova o uso obrigatório
de máscaras em todo o país

Definida a lista tríplice para 
escolha do novo procurador 
geral de Justiça

A Câmara dos Deputados aprovou 
nessa terça-feira o texto-base 
de um projeto que obriga o 
uso de máscaras de proteção 
individual em todo o país durante 
a pandemia. A regra deverá ser 
observada em espaços públicos, 
transporte coletivo e locais 
privados acessíveis ao público. 
Para virar lei, o projeto ainda 
precisa ser aprovado pelo Senado 
e sancionado pelo presidente da 
República. Desde que o surto 
do coronavírus chegou ao país, 
alguns municípios e estados já 
legislaram sobre o assunto. 
De acordo com a redação 
aprovada pela Câmara, quem for 
flagrado descumprindo a regra 
poderá ser multado em até R$ 
300, “sendo aplicada o dobro em 
caso de reincidência”, ou seja, R$ 

600.
A proposta registra ainda que 
estados e municípios podem 
fornecer o equipamento de 
proteção à população vulnerável. 
Nos locais em que não haja a 
distribuição, a multa não será 
cobrada. A nova legislação, 
entretanto, mantém a autonomia 
dos entes da federação para 
legislarem sobre a multa. O valor 
estabelecido pela lei federal só 
valerá em caso de ausência de 
normas locais sobre o assunto.
A proposta determina ainda que 
o montante arrecadado com as 
multas deve ser usado no combate 
à pandemia. O texto obriga as 
empresas a distribuírem máscaras 
a seus funcionários em caso de 
trabalho com atendimento ao 
público.

O promotor de Justiça Márcio 
Thadeu Silva Marques, o 
procurador de justiça Eduardo 
Jorge Hiluy Nicolau e o promotor 
de justiça Tarcísio José Sousa 
Bonfim integram a listra tríplice 
composta pelos membros do MP 
maranhense na segunda-feira (18) 
por meio de votação eletrônica.
Márcio Thadeu Silva Marques 
ficou em primeiro lugar com 195 
votos, seguido pelo procurador 
de justiça Eduardo Hiluy Nicolau 
que obteve 165 votos e Tarcísio 
Bonfim que recebeu 129 votos. Ao 
todo, votaram 324 promotores e 
procuradores de justiça. Dois votos 
não foram computados. Estavam 
aptos a votar 326 membros do 
Ministério Público do Maranhão.
A lista segue agora para o 
governador do Estado, Flávio 

Dino, que tem até 15 dias para 
escolher o novo procurador-geral 
de justiça para o biênio 2020/2022. 
O próximo procurador-geral será o 
sucessor de Luiz Gonzaga Martins 
Coelho.
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).

Especialista em Covid
Nestes tempos de redes sociais 
em que há ‘especialistas’ em 
tudo nos ‘achismos’,  como diria 
o saudoso Enéas Carneiro, a 
LinkedIn acertou na iniciativa. 
Elencou 12 especialistas 
em saúde que entendem da 
pandemia do Covid-19, para 
referências e informações 
confiáveis. É a lista ‘LinkedIn 
Top Voices da Saúde’.

Alerta ‘bucal’ 
Embora os dados das operadoras 
de Odontologia e Medicina de 
Grupo, que representam 77,3% 
do mercado de odontologia 
suplementar apresentem 
crescimento de 13,15%, entre 
março de 2019 e este ano, o 
SINOG, que representa essas 
operadoras, alerta que a crise 
vindoura tem contornos mais 
graves do que em 2008 e 2014.

ESPLANADEIRA

# O escritor Paulo Bretas participa da coletânea “Antologia Cultive 
- Era Uma Vez Um Anjo”, que será lançada no Salão do Livro de 
Genebra em novembro. 
# Autoatendimento digital para clientes que ligam no call center da 
TIM proporciona aumento de 15% dos acessos ao aplicativo. 
# O Mercado Livre e a ONG Atados lançam a primeira edição do 
curso “Mobilização Digital”, para ONGS e organizações sociais. 
# A Amcham-GO realiza amanhã, às 11h, o webinar: “Metodologias 
ágeis para gestão de times remotos”. 
# Rexona disponibiliza por 1 mês aulas virtuais diárias e gratuitas 
para profissionais autônomos e influenciadores. @rexonabrasil .

Esplanada
Leandro Mazzini
PODER, POLÍTICA & MERCADO

www.colunaesplanada.com.br | contato@colunaesplanada.com.br
Pautas, denúncias, críticas, sugestões para:

LEMA Comunicação | AC TJDFT Caixa Postal 8002 – CEP 70094-971 – Brasília-DF 
(61) 998553339 / reportagem@colunaesplanada.com.br . 

Twitter @colunaesplanada Facebook Coluna.Esplanada – Todos os direitos reservados.
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Sigilo comprometido
A CGU realizou testes a pedido 
do próprio MPF e verificou 
“fragilidades que podem 
comprometer o sigilo do voto”.
Eleições adiadas
A auditoria levou a comissão 
eleitoral a adiar por 30 dias 
a eleição para duas vagas no 
Conselho Superior do Ministério 
Público Federal.

Sem deixar rastros
No sistema Votum, não é 
possível identificar a gravação 
de auditoria nas tabelas, 
essencial para auditar eventuais 
alterações em votações.
Votação sem 
auditoria
Para a CGU, o Votum “não 
é auditável” e necessita de 
vigilância a fim de “bloquear 
brechas para ações maliciosas” e 
permitir sua rastreabilidade.

CHAMADA PÚBLICA N. 02/2020.OMunicípio de Itinga do Maranhão/MA, por 
meio do conselho gestor municipal - CGM, faz saber que se encontra instaurado 
o procedimento de manifestação de interesse - PMI, com o objetivo de chamar 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, interessadas em apresentar es-
tudos para subsidiar eventual procedimento licitatório, sob regime de concessão 
ou prestação de serviços, para a realização de estudos de viabilidade técnica, 
econômico-financeira e jurídica visando a apresentação de estudos de viabilida-
de técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, bem como projetos que 
contenham nível de detalhamento suficiente para a composição do edital de 
contratação de parceria público-privada ou outro modelo de concessão que seja 
economicamente viável para modernização, otimização, expansão, operação 
e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública no município e 
apresentação de projetos de iluminação.RECEBIMENTO DOS REQUERIMEN-
TOS: de 22/05/2020 a 10/06/2020 das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, na Comissão Permanente de Licitação, situada na AV. Industrial, 
n.300, Bairro Coqueiral, Itinga do Maranhão/MA, endereçado ao Conselho 
Gestor Municipal.OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis no site www.Itinga.ma.gov.br – portal da transparência, ou poderão 
ser consultados gratuitamente e obtidos, mediante pagamento no valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM, na sede da CPL, na Av. Industrial, n. 300, Bairro Coqueiral, 
Bairro Centro – Itinga do Maranhão/MA - CEP 65.900-000, estando disponível 
para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas. FRANCISCO JAIRO 
QUEIROZ - COORDENADOR TÉCNICO

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 091/2020 
– firmado em 23/03/2020 com a empresa GRAFICA E EDITORA 
BRASIL EIRELI CNPJ: 00.732.085/0001-00 e FUNDO MUNICIPAL 
DEASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITINGA DO MARANHÃO CNPJ: 
18.596.212/0001-49 2.Processo Administrativo nº 03.016/2019. 
3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, com funda-
mento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços de impressos gráficos para atender 
as necessidades do Município de Itinga do Maranhão/MA. 5.VA-
LOR: R$ 4.080,00 (Quatro mil, e oitenta reais). 6.DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTARIA: Ficha: 728 08.244.0125.2083.0000 Manutenção 
do Fundo Municipal de Assistência Social, Prestação de Serviços 
de Pessoa Jurídica, Prestação de Serviços Editorial Gráficos Na-
tureza: 3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 1.001.0000. 7.VIGÊNCIA: 
31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Ranieri Lau Brito e 
pelo contratadoSIDNEY LIMA PEREIRA. 

Ranieri Lau Brito
Secretária Municipal de Assistência Social

Começa a funcionar a partir desta quarta 
(20) novo call center da Prefeitura para 
demandas da assistência social
Pelo telefone (98) 3133-6407, pessoas atendidas pela política assistencial da 
gestão do prefeito Edivaldo poderão ter acesso a serviços da Semcas, Cras e 
Creas; central telefônica é fruto de uma parceria com o Grupo Elo
A partir desta quarta-feira (20), a 
Prefeitura de São Luís contará com 
um número exclusivo para atender o 
público acompanhado pela política 
de Assistência Social. A iniciativa 
da gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior é voltada para o 
cuidado com as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social durante 
a pandemia da Covid-19. O novo 
call center (98) 3133-6407 é fruto 
de uma parceria com o Grupo Elo, 
por meio da Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência Social 
(Semcas), sem custos financeiros 
para os cofres municipais. Com 
atendimento ampliado, terá 
capacidade para receber até duas mil 
ligações diariamente.
A ação garantirá que a população 
vulnerável, neste momento de 
isolamento social, tenha canais 
disponíveis para atender às 
demandas. Com funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, 
a nova central contará com aumento 
da capacidade e qualificação do 
atendimento. Estes fatores garantirão 
acesso mais facilitado à população 
em situação de vulnerabilidade 
social que é atendida tanto 
pelos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), quanto os 
Centros de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas), que 
foram incluídos também no call 
center.
A partir desta quarta-feira (20), a 
central contará com um menu para 

escolha do tipo de atendimento 
desejado, como definir se o 
solicitante precisa de atendimento 
para os Cras ou Creas, ou escolher o 
tipo de suporte que precisa para cada 
um desses serviços. Medida que 
garantirá mais agilidade e facilidade 
durante a ligação.
No menu da central, pode-se definir 

para qual serviço pretende se dirigir, 
se Cadastro Único (inscrição ou 
atualização); benefícios eventuais 
como auxilio-funeral, auxilio-renda, 
auxilio-natalidade; denúncias de 
violação de direitos, dúvidas ou 
outras informações.
O Grupo Elo, parceiro da Prefeitura 
na ação, é um conjunto de 

empresas que tem como missão 
desenvolver e contribuir com o 
relacionamento entre empresas 
e consumidores, que nasceu em 
meio à transformação digital. 
Com modelos de atendimento 
personalizados e inovadores, atuam 
através do telefone ou dos novos 
meios digitais.

A. BAETA

PAULO LEÔNIDAS

Call center vai ofertar número exclusivo para atender o público 
acompanhado pela política de Assistência Social

Call center vai ofertar número exclusivo para atender o público acompanhado pela política de Assistência Social

O Instituto de Promoção e Defesa do 
Cidadão e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA) multou o supermercados 
Mateus depois de detectar, segundo 
a fiscalização, produtos impróprios 
para o consumo e ausência ou 
divergência de preços. Essas teriam 
sido algumas das irregularidades 
encontradas durante as ações de 
fiscalização realizadas em lojas do 
grupo Mateus que resultaram em 
multa no valor de R$ 77.434,55 contra 
o estabelecimento. 
Segundo o Procon/MA, as infrações 
são enquadradas como falha na 
prestação do serviço, conforme 
estabelece o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). A autarquia 
aponta, ainda, como fator gerador 
da multa a existência de balança 
de precisão sem condições de 
acessibilidade.  
Além da qualidade dos produtos 
e da prestação dos serviços, o 
Procon do Maranhão informou que 
intensificou as fiscalizações por 
conta da pandemia da Covid-19, 
e que também monitora os preços 
praticados pelos supermercados, 
verificando o cumprimento do Decreto 
Estadual Nº 35.746/2020, o qual 
trouxe determinações sobre medidas 
sanitárias para estabelecimentos em 
funcionamento em todo o estado. 

“O objetivo de fortalecer as ações 
de fiscalização é garantir que o 
consumidor tenha acesso a produtos 
de qualidade e com preços justos. 
O Procon está atuante e continuará 
acompanhando de perto para que 
casos que tragam riscos à saúde ou 
à segurança do consumidor, assim 
como abusos referentes a preço não 
aconteçam”, afirmou a presidente do 
Procon/MA, Adaltina Queiroga.

FISCALIZAÇÃO
Desde que houve a declaração 
do estado de pandemia do novo 
coronavírus, feita pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em 11 
de março, o trabalho de fiscalização 
do Procon/MA a estabelecimentos 
considerados essenciais foi 
intensificado, garante Queiroga.  
Ao todo, segundo ela, já foram 
realizadas mais de 40 ações de 

fiscalização em supermercados 
da Região Metropolitana de São 
Luís resultando em pelo menos 
20 autuações por algum tipo de 
irregularidade. Estão sendo observados 
aspectos como preços, cumprimento 
dos decretos estaduais, além do padrão 
de qualidade dos produtos ofertados. 
No interior do estado, supermercados, 
mercados e outros estabelecimentos 
essenciais foram notificados e, com 
o apoio do sistema de informações 
da Secretaria de Fazenda (Sefaz), os 
preços de itens da cesta básica são 
monitorados. 
“Com essas informações o Procon/MA 
monitora, acompanha semanalmente 
os preços de compra com fornecedores 
e de venda aos consumidores para 
evitar que haja um aumento na 
margem de comercialização dos 
produtos, o que nesse  momento 
configuraria um aumento abusivo, algo 
que não podemos tolerar”, afirmou a 
presidente do Procon.  
Lembra a executiva que os 
consumidores, ao identificarem 
irregularidades nesses e em 
outros serviços essenciais, podem 
registrar denúncias pelos canais de 
relacionamento virtual do órgão, por 
meio do site: www.procon.ma.gov.
br ou no aplicativo disponível para os 
sistemas Android ou IOS.

Procon intensificou as fiscalizações durante o período de pandemia 
para resguardar direitos do consumidor

Procon/MA multa supermercado em mais de 77 mil 
por supostas falhas na prestação de serviços

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É quase uma unanimidade”
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia sobre adiar as eleições sem 
prorrogar mandatos

PODER SEM PUDOR

Times do coração
Nas conversas inusitadas sobre futebol, 
durante a inauguração do estádio Castelão, 
em Fortaleza, a então presidente Dilma 
gostou do nome de um dos times mais 
antigos do Ceará: Calouros do Ar. E disse que o adotaria como o seu. Nesse 
momento da conversa com o governador Cid Gomes, chegou o governador 
de Pernambuco, Eduardo Campos, também do PSB. E Dilma foi logo 
perguntando: “E você, Eduardo?” O pernambucano arregalou os olhos 
verdes e jurou, assustado: “Vou terminar no prazo, presidente!” Dilma sorriu 
e esclareceu que não perguntou sobre o estádio Arena Pernambuco, o mais 
atrasado de todos antes da Copa de 2014, mas pelo seu time do coração. 
Eduardo Campos revelou: Náutico.

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

Animador de 
auditório
João Dória adora criar frases de 
efeito para parecer a“voz da razão”, 
mas na hora da verdade recorre à 
cloroquinadefendida por Bolsonaro.
Levam a sério
Mato Grosso e Tocantins avaliam 
caso a caso e o Amapá usa em casos 
leves. O Amazonas não só usa como 
fez até testes sobre a dosagem. 
Quem diria
Todos os estados do Nordeste usam 
cloroquina para pacientes graves, 
mas Piauí e Paraíba atribuem a 
responsabilidade aos médicos.
Primeiro da fila
Relator do projeto do Senado 
que adia o Enem, Izalci Lucas 
(PSDB-DF) há meses lidera a fila 
de candidatos a substituir o atual 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, de quem é um dos 
maiores críticos.
Colapso no sistema
Após a Justiça proibir o repasse 

de auxílio emergencial, podem 
sumir empregos de cobradores e 
motoristas nas empresas de ônibus 
do DF. Haverá também redução da 
frota e veículos lotados em plena 
pandemia.
É só enrolação
Rodrigo Maia diz que o adiamento 
da eleição só será discutido após a 
posse de Luís Roberto Barroso na 
presidência do TSE. Fez parecer que 
o Congresso precisa de autorização 
da Justiça para isso. Não precisa.
Tá difícil
Levantamento Paraná Pesquisa no 
município de São Paulo, mostra 
que para 63% dos entrevistados 
piorou sua situação financeira, ou da 
família, após a crise provocada pela 
pandemia do coronavírus.
Outro tipo
Entre 1.206 habitantes da cidade de 
São Paulo entrevistados pelo Paraná 
Pesquisas, 54% se dizem a favor de 
manter o isolamento social como 
tem sido feito no município e 42,6% 
são contra; querem mudar.

Votações do MPF são 
vulneráveis a fraude, diz CGU
Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) levou a constatações 
devastadoras sobre o sistema eletrônico de votação do Ministério Público 
Federal (MPF), inclusive para escolha de lista tríplice para o cargo de 
Procurador Geral da República (PGR). A Secretaria de Perícia, Pesquisa 
e Análise da PGR também fez testes e verificou no sistema de votação do 
MPF, denominado “Votum”, há riscos de “excluir candidaturas, transferir 
votos de um candidato a outro ou até mesmo excluir votos”.

Apenas três estados não recomendam 
cloroquina
Acre, Goiás e Roraima são os únicos estados brasileiros onde não há 
protocolo ou recomendação de uso de cloroquina/hidroxicloroquina no 
tratamento ao coronavírus. A briga sobre usar ou não os medicamentos 
fica apenas na mídia, com governadores tentando se colocar como os 
verdadeiros opositores do presidente Jair Bolsonaro, mas a maioria, 
incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, os usam em pacientes graves.

Mão na massa
Sindicatos de táxis reclamam e pedem ajuda de políticos pela queda no 
lucro, mas deviam se espelhar na concorrência. A Uber manteve seus 
motoristas atuando no transporte de profissionais de saúde, insumos, 
sangue e criou um fundo de R$25 milhões para comunidades carentes.
Solene lorota 
O ex-ministro José Eduardo Cardozo tem senso de humor. Disse que as 
reuniões ministeriais de Dilma eram “solenes”. Com seu jeito búlgaro 
de ser, Dilma dizia um palavrão para cada duas palavras. Solenemente.
Brasileiros investidores
O número de brasileiros que investem na B3 (ex-Bovespa) dobrou 
entre julho de 2019, quando estavam registrados 1 milhão de CPFs de 
investidores, e abril deste ano; 223 mil apenas em março.
Pensando bem...
...nunca demorou tanto para um vídeo ser assistido (e vazado) em 
Brasília.
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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

Bolsonaro diz que novo protocolo 
de cloroquina será assinado hoje

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro interino da Saúde, 
Eduardo Pazuello, irá assinar nesta quarta-feira (20) o novo protocolo da 
pasta a respeito do uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Segundo 
Bolsonaro, o protocolo irá recomendar o uso do medicamento a partir dos 
primeiros sintomas.
O presidente, em entrevista à Rede Nordeste de Rádio e ao Blog do Magno, 
afirmou que, por ora, não estuda nomear novo ministro da Saúde. “Por 
enquanto, deixa lá o general Pazuello. É um tremendo de um gestor”, 
afirmou Bolsonaro.
Bolsonaro afirmou também que mantém laços de amizade com o ex-ministro 
da Saúde, Nelson Teich. “Gosto dele (Teich), estou quase apaixonado por 
ele”, afirmou. Segundo o presidente, “ele (Teich) tem ligado para o Pazuello 
e dado dicas sem aparecer”.  (ESTADÃO)

Presidente da Anvisa,  que participou de 
manifestação com Bolsonaro, está com 
Covid-19

GIL MARANHÃO

O diretor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Antonio Barra Torres, 
aliado do presidente Jair Bolsonaro 
e que com ele participou de uma 
manifestação na Esplanada dos 
Ministérios, no dia 15 de março, 
afirmou nesta terça-feira (15) que 
testou positivo para a Covid-19.  
A informação foi anunciada pelo 
próprio Torres através de um vídeo 
enviado à Comissão Externa da 
Câmara dos Deputados que analisa 
ações de enfrentamento da doença 
no País, no debate sobre o cenário 
regulatório de kits de diagnóstico 
(testes) e ventiladores pulmonares.
Torres informou que passou a 
sentir sintomas na semana passada 
e logo adotou o isolamento social. 
A confirmação de que foi infectado 
com coronavírus veio na sexta-
feira (15).  Ele disse que entrou 
em isolamento social, mas segue 
coordenando os trabalhos da 
agência à distância.
MANIFESTAÇÃO E 
CRÍTICA
Em março passado, quando o 
País já estava em isolamento 
social seguindo recomendação 
do Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Antonio Barra Torres 
compareceu a uma manifestação 
pública de apoio a Jair Bolsonaro 
e contra o Congresso Nacional, ao 
lado do próprio presidente, o que 
deixou muitos especialistas em 
saúde indignados e foi duramente 
criticado pela Associação dos 
Servidores da Anvisa (Univisa).
Na ocasião, Bolsonaro 
cumprimentou um aglomerado 
de apoiadores, tirou selfies e 
adotou medidas contraindicadas 
pela OMS no combate ao novo 
coronavírus.  A nota de repúdio 
manifestava “consternação” com 
a atitude de Barra e destacava que 
a Anvisa “vem atuando de forma 
exemplar no cumprimento das 
recomendações internacionais e 
na colaboração junto ao SUS para 
preservar a saúde da população.”
Autarquia vinculada ao Ministério 
da Saúde, a Anvisa tem como 
missão “proteger e promover a 
saúde da população, mediante a 
intervenção nos riscos decorrentes 
da produção e do uso de produtos 
e serviços sujeitos à vigilância 
sanitária, em ação coordenada e 
integrada no âmbito do Sistema 
Único de Saúde”.

 (COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA 
CÂMARA)

Eliziane Gama destaca derrubada de 
‘jabuti’ que alterava limites da Floresta 
Nacional de Brasília 

A líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), comemorou a 
derrubada de um artigo da Medida Provisória 915/2019 que pretendia alterar 
os limites da Floresta Nacinal de Brasília sem qualquer tipo de compensação 
ambiental. Para a parlamentar, o artigo retirado da MP era flagrantemente 
inconstitucional e só poderia ser admitido em projeto de lei complementar.
“Com muita sensibilidade, o Senado derrubou esse jabuti da MP 915 
que pretendia alterar os limites da Floresta Nacional de Brasília, por 
manobra flagrantemente inconstitucional. Como coordenadora da Frente 
Ambientalista na Casa, comemoro essa vitória para o bem do meio 
ambiente”, disse.
Eliziane Gama lembrou de decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) 
garantindo que nenhuma alteração em unidade de conservação seja feita por 
meio de medida provisória, mas apenas por projetos de lei.
Se já existe uma decisão no Supremo que é a Ação de Inconstitucionalidade 
nº 4717, esse princípio precisa ser levado em consideração. Se não 
considerássemos isso, estaríamos abrindo uma insegurança jurídica e um 
precedente grande para que essa medida possa ser arguida em várias outras 
ações, portanto serem judicializadas”, disse.
A MP 915, aprovada pelo Senado nesta terça-feira (19), permite a venda de 
imóveis da União em bloco se houver parecer técnico indicando que haverá 
maior valorização dos bens ou que a negociação de terrenos isolados seria 
difícil ou não recomendada.

Brasil registra mais de mil mortes em 24 
horas e chega a 17.971 óbitos por Covid-19

O Brasil bateu recorde de mortes 
registradas em um dia em razão 
da covid-19, com 1.179. No total, 
17.971 pessoas já perderam a vida 
em por causa da doença. O resultado 
representou um aumento de 7% 
em relação a ontem (18), quando 
foram contabilizados 16.792 mil 
falecimentos pela covid-19. A 
letalidade (número de mortes por 
quantidade de casos confirmados) 
ficou em 6,6% e a mortalidade 
(número de óbitos pela quantidade 
da população) foi de 8,6%.
O balanço diário do Ministério da 
Saúde registrou também recorde 
de novos casos confirmado em 

24 horas, com 17.408. No total, 
271.628 pessoas foram infectadas. O 
resultado marcou um acréscimo de 
6,8% em relação a ontem, quando o 
número de pessoas infectadas estava 
em 254.220.
Do total de casos confirmados, 
146.863 (54%) estão em 
acompanhamento e 106.794 (39,3%) 
foram recuperados. Há ainda 3.319 
mortes em investigação. O número 
marca um aumento em relação aos 
últimos números para este indicador, 
que davam entre 2.000 e 2.300 
falecimentos em investigação. 

 (AGÊNCIA BRASIL)

AIDÊ ROCHA

Na segunda-feira (18), a 
Superintendência Estadual 
de Repressão ao Narcotráfico 
(Senarc), com apoioda Delegacia 
Regional de Zé Doca, apreendeu 
250 quilos de maconha na cidade  
de Governador Newton Belo. 
A grande quantidade de droga 
estava sendo transportada por um 
homem, no interior de um veículo 
Fiat Palio.O suspeito, que foi 
preso na ação policial, estava na 
companhia de um comparsa, que 
conseguiu se livrar do cerco.
De acordo com informações 
repassadas pela Senarc, a 
descoberta da droga foi possível 
após uma denúncia anônima 
feita para o WhatsApp da 
Superintendência, indicando 
queuma carga de droga iria passar 
por Governador Newton Belo, 
transportada por dois homens 
em um veículo Fiat Palio. Por 
esse motivo, barreiras policiais 

passaram a ser montadas, a fim de 
interceptar os suspeitos.
Em uma dessas barreiras, ainda 
conforme a Senarc, o veículo 
suspeito foi avistado, tendo os 

investigadores dado ordem de 
parada, mas o motorista furou o 
bloqueio; e, durante a perseguição, 
perdeu o controle, desceu um 
barranco e acabou capturado. 

O homem que estava com ele 
conseguiu fugir. Espalhadas no 
porta-malas e nos bancos do 
automóvel, as equipes localizaram 
quase 250 peças de maconha. 
Segundo o delegado Breno 
Galdino, superintendente da 
Senarc, o preso informou que o 
entorpecente tinha como destino 
a cidade de Nova Olinda do 
Maranhão. “As investigações 
seguem, e vamos agora 
tentar localizar esse ponto de 
abastecimento na região. Saber a 
rota, e se foi adquirida dentro ou 
fora do estado”, pontuou. A droga 
apreendida está avaliada em R$ 
500 mil, ainda conforme Galdino. 
O homem preso, que não teve o 
nome revelado, foi autuado em 
flagrante por tráfico de drogas e 
associação ao tráfico, na Delegacia 
Regional de Zé Doca. Após os 
procedimentos necessários, ele 
foi encaminhado ao Complexo 
Penitenciário, onde ficará à 
disposição da Justiça.

Homem é flagrado com 250 
kg de maconha na cidade de 
Governador Newton Belo
Denúncia anônima levou à apreensão da droga, que seria distribuída na cidade de Nova Olinda

As 250 peças de maconha estavam escondidas no interior do Palio, 
ocupado pelo preso e seu companheiro

DIVULGAÇÃO

A jovem Joana Evangelista 
Mendes Reis Gomes, de 23 anos, 
suspeita pela morte do mari-
do,Reinaldo Caldas Gomes, no 
último sábado (16), no Residen-
cial João Alberto, em São Luís, 
se apresentou ontem (19), na sede 
da Superintendência de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa (SHPP). 
Acompanhada de seu advogado, a 
mulher teria confessado a autoria 
dos golpes que vitimaram Reinal-
do Gomes, segundo informações 
da Polícia Civil.  
De acordo com o delegado Felipe 

César, responsável pelas inves-
tigações, em depoimento, Joana 
teria dito que ocorreu uma dis-
cussão por ciúmes, entre o casal; 
e que, durante a briga, ela acabou 
desferindo as facadas em seu ma-
rido. Na ocasião, ainda conforme 
Felipe César, ao perceber que o 
marido havia morrido, pegou o 
filho e foi para casa de parentes; e, 
posteriormente, de amigos. 
“Vamos continuar as investiga-
ções para confirmar as versões 
que ela está dando, de que efeti-
vamente já estaria sendo agredida 

pelo seu marido”, explicou Felipe.  
Ainda segundo o delegado, por 
não ter tido flagrante e ela ter se 

apresentado espontaneamente, a 
princípio, Joana irá responder o 
crime em liberdade.(AIDÊ ROCHA)

Mulher suspeita pela 
morte do marido no 
Residencial João Alberto 
se apresenta na SHPP

Joana se apresentou ontem, na SHPP, e eu seu depoimento teria 
confessado que desferiu os golpes de faca em seu marido

Foram presos, nessa terça-feira 
(19), no município de Bacabal, 
durante uma operação conjunta 
das polícias Civil e Militar, 
dois homensque estariam 
fraudando o auxílio emergencial 
disponibilizado pelo governo 
federal em razão da pandemia 
do novo coronavírus. Segundo 
informações da Polícia Civil, 
eles utilizavam CPFs de pessoas 
que ainda não haviam recebido 
o benefício, para fazer cadastros 
indevidos no sistema do governo. 
Dessa forma, conforme as 
investigações, o dinheiro de 

dezenas de pessoas era depositado 
em contas escolhidas pelo 
grupo; e, em seguida, sacado 
em agências da Caixa e outros 
estabelecimentos. 
Os presos são tio e sobrinho. 
Eles foram identificados, 
respectivamente, como Eunélio, 
conhecido como “Nem”; e 
Werbeth Neto Júnior, que é 
seriamorador do bairro do João 
Paulo, em São Luís. Eles foram 
autuados pelocrime de estelionato 
majorado contra a Caixa 
Econômica Federal.
Ainda de acordo com a Polícia 

Civil, mais pessoas das cidades 
de Bacabal e São Luís seriam 
integrantes da quadrilha 
e estariam envolvidas na 
fraude. O prejuízo gerado pela 
quadrilha, conforme os primeiros 
levantamentos, ultrapassaria os 
R$ 100 mil aos cofres públicos e 

também aos reais beneficiários do 
auxílio. 
As investigações do caso 
seguirão para a Justiça Federal 
e Polícia Federal, que possuem 
competência para apuração 
e julgamento dos crimes em 
questão. (AR)

Dupla é presa em Bacabal por 
golpes no auxílio emergencial  

A Polícia Civil do Piauí prendeu, 
nessa terça-feira (19), na cidade 
de Timon, um homem suspeito 
de integrar uma organização 
criminosa especializada em 
roubos, furtos e desbloqueio 
de Iphones.Após os crimes, os 

aparelhos eram revendidos em 
Teresina. 
A função do suspeito, que não 
teve o nome revelado, conforme 
as investigações, era realizar 
o desbloqueio dos celulares e 
possibilitar assim a venda pela 

internet, e sem o rastreamento das 
vítimas. 
Com a prisão dele, cinco pessoas 
da quadrilha já foram tiradas de 
circulação pela polícia. No último 
dia 12 de maio, quatroforam 
presos na zona leste de Teresina. 

Ainda conforme a Polícia Civil do 
Piauí, os membros da organização, 
também, aplicavam golpespor 
meio de cartões de créditos. Eles 
pegavam os dados das vítimas 
na internet e faziam diversas 
compras. (AR)

Preso em Timon integrante de bando que desbloqueava Iphones roubados

Dupla presa em Bacabal, tentando fraudar o auxílio emergencial
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Licitações milionárias da
Prefeitura de Buriticupu são
anuladas
19/05/2020 15h39

Em 16 de maio, o Ministério Público do
Maranhão expediu Recomendação ao prefeito
de Buriticupu, para a imediata anulação de três
procedimentos licitatórios, na modalidade
pregão presencial, e a suspensão de outros três
na mesma modalidade.

Assinada pela promotora de justiça Gabriele
Gadelha Barboza de Almeida, a manifestação
ministerial foi acolhida pelo Município que
anulou as sessões marcadas para o dia 15 e
suspendeu as outras três previstas para esta
terça-feira, 19.

Os procedimentos licitatórios anulados foram o
PP07/2020, para contratação de empresa para
fornecimento de aparelhos de ar-condicionado
no valor de R$1.194.397,48; PP08/2020, para
aquisição de produtos de enxoval destinado a
recém-nascidos, no valor de R$118.905,00, e
PP 09/2020, para aquisição de gêneros
alimentícios, no valor de R$1.964.195,90.

As licitações suspensas foram o PP 10/2020,
para contratação de empresa com a finalidade
de fornecer produtos de panificação no valor de

R$473.966,00; PP 11/2020, para contratação de empresa de fornecimento de pneus, no valor de
R$444.589,00, e PP 12/2020, para fornecimento e instalação de semáforos, no valor de
R$129.393,53.

Para expedir a Recomendação, a 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu levou em consideração
ofício da Controladoria Geral da União (CGU), endereçado a todos os prefeitos e secretários
estaduais do Maranhão, recomendando a não realização de certames presenciais, priorizando-se as
licitações na modelagem eletrônica (pregão e RDC). A medida tem o objetivo de evitar a aglomeração
de pessoas por conta do novo coronavírus Covid-19.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/licitacoes-milionarias-da-prefeitura-de-buriticupu-sao-anuladas/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/05/licitacoes-milionarias-da-prefeitura-de-buriticupu-sao-anuladas/


Todas as licitações anuladas e suspensas eram na modalidade pregão presencial e estavam
marcadas para o período em que está proibida a junção de muitas pessoas.

O MPMA considerou que o fator referente ao período de distanciamento também limita o caráter
competitivo da licitação, prejudicando os principais objetivos, especialmente o de selecionar a
proposta mais vantajosa à administração municipal.



Imperatriz: Com 100% das UTIs ocupadas, Assis
Ramos terá de explicar na Justiça, motivos da
reabertura do comércio
19 de maio de 2020  Maramais

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,
também neste domingo, 17, contra o
Município de Imperatriz, por conta do
Decreto expedido neste 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.

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.

O promotor de Justiça Newton Bello Neto e o procurador da República Alexandre Miguel já
haviam oficiado ao prefeito na sexta-feira, 15, requisitando explicações sobre em quais estudos
da área da saúde o decreto se baseou para que garantisse o afrouxamento do isolamento social
sem prejudicar as medidas de prevenção e combate à contaminação à Covid-19 e evitar que
muitas mortes ocorram no Município.

https://maramais.com.br/index.php/2020/05/19/imperatriz-com-100-das-utis-ocupadas-assis-ramos-tera-que-explicar-na-justica-motivos-da-reabertura-do-comercio/
https://maramais.com.br/index.php/2020/05/19/imperatriz-com-100-das-utis-ocupadas-assis-ramos-tera-que-explicar-na-justica-motivos-da-reabertura-do-comercio/
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https://maramais.com.br/#twitter
https://maramais.com.br/#whatsapp


No documento, o representante ministerial relembrou o teor das Recomendações anteriormente
enviadas ao Município orientando que quaisquer decisões quanto à flexibilização do
distanciamento e isolamento social fossem tomadas de acordo com conclusões médico-
científicas. O promotor de justiça, no entanto, disse que não houve a demonstração de que essas
obrigações tenham sido cumpridas pelo Município.

INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL

O promotor de justiça destaca que as melhorias para o combate à Covid-19 no município provêm
de investimentos estaduais em parceria com a iniciativa privada. No documento, ele cita os
investimentos feitos com recursos estaduais, no caso da nova enfermaria do Hospital
Macrorregional, os novos leitos do Hospital Materno Infantil e também do Macrorregional, assim
como a nova enfermaria do Centro de Convenções.

Não obstante, os representantes ministeriais salientam o repasse federal ao Município no valor
de R$ 8.232.478,37 para utilização exclusiva no combate à Covid-19, além de outros repasses
de verbas que podem ser utilizados no combate ao vírus.

“Além de o ente municipal não ter contribuído em nada com as novas estruturas que estão sendo
montadas, como os novos leitos clínicos e os novos leitos de UTI, o prefeito ainda editou um
decreto e deu entrevista televisiva encorajando cidadãos a saírem e permanecerem nas ruas,
justamente na pior fase da crise do novo coronavírus na Macrorregião de Saúde de Imperatriz”,
ressaltou o promotor de justiça Newton Bello Neto.

RELATÓRIO DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

Até às 18h deste domingo, todos os leitos do Hospital Macrorregional para atendimento de casos
de Covid-19 estavam ocupados, tanto clínicos quanto os de UTI. No Hospital Municipal de
Campanha Covid-19, há 46% de ocupação dos leitos clínicos e 100% de ocupação dos leitos de
UTI.

Na esfera privada, a ocupação de leitos no Hospital Unimed é de 89% do Posto 1, 95%, do Posto
2 e 100% de ocupação da UTI adulto. No Hospital Santa Mônica os leitos clínicos estão com 85%
da capacidade ocupada e a UTI adulto com 100% de ocupação.

Na peça, os representantes ministeriais reiteram a existência de dados científicos divulgados
pela comunidade médica internacional, que indicam que, para cada caso confirmado do novo
coronavírus pode haver pelo menos mais dez infectados. Com esse cálculo, Imperatriz poderia
ter 8.520 casos de Covid-19, em correlação aos 852 casos confirmados pelo boletim
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão publicado na noite de sábado,
dia da publicação do decreto.



PEDIDOS

Na Ação Civil Pública, o MPMA e o MPF pedem que a Justiça Federal suspenda os efeitos do
novo decreto municipal em caráter de tutela de urgência, quanto à flexibilização das medidas de
distanciamento e isolamento social já editadas sob pena de multa diária de R$10 mil em face do
prefeito Assis Ramos.

A suspensão deve se dar até que o Município comprove que tais decisões foram precedidas de
amplo e minucioso estudo feito por autoridades sanitárias municipais e também estaduais, e que
foram baseadas em conclusões médico-científicas obtidas por autoridades da área da saúde
pública, além de fundamentadas nas orientações explicitadas em Boletins Epidemiológicos do
Ministério da Saúde.

Para sustentar a flexibilização das medidas de distanciamento social, o Município deve
demonstrar a superação da fase de aceleração do contágio, de acordo com os dados de
contaminação, internação e óbito, com a demonstração do quantitativo suficiente, estimado para
o pico de demanda.

Também deve haver EPIs para os profissionais de saúde, respiradores para pacientes com
insuficiência respiratória aguda grave, testes para confirmação de casos suspeitos, leitos de UTI
e internação e de recursos humanos capacitados, providências essas que devem ser tomadas
pelo próprio Município.

UNIÃO

Quanto à União, o MPMA e MPF pedem à Justiça Federal que obrigue o ente federal à
realização de fiscalização mais incisiva da aplicação dos recursos públicos repassados ao
Município e que foram destinados ao combate ao novo coronavírus.

O documento destaca ainda que a fiscalização da União deve se intensificar também a outros
recursos oriundos de repasses que podem ser utilizados no combate à Covid-19, em
consonância com o artigo 37 da Constituição Federal, sem prejuízo de que a União ingresse
como polo ativo da demanda, conforme a Lei da Ação Popular (Lei Federal 4.717/65).



MP apura queda de idosa com Covid-19 no
Hospital Real, em SLZ
Publicado em 19 de maio de 2020 por gilbertoleda

O promotor de Justiça da Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim, informou hoje (19) ao Blog do Gilberto Léda que está
apurando a denúncia de que uma idosa com suspeita de Covid-19 caiu numa unidade de saúde administrada pelo Estado
e teve ferimentos graves.

Alzelina Ferreira Lima tem 88 anos e está internada desde o dia 8 de maio no Hospital Real, recentemente requisitado
pelo governo Flávio Dino (PCdoB) para atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus. O acidente foi
descoberto pela neta, Karina Pereira.

Segundo Cutrim, um inquérito policial será aberto pela Delegacia do Idoso. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a
direção do Hospital Real já foram acionados.

“Já emitimos ofícios ao secretário de Saúde do Estado e à direção do hospital para prestar os devidos esclarecimentos.
Requisitamos ` Delegacia do Idoso abertura de Inquérito Policial”, declarou o promotor.
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De acordo com a neta da Alzelina Lima, ela descobriu a queda da avó no sábado (16), depois de dirigir-se ao hospital em
busca de informações sobre o seu quadro de saúde.

“Sábado à noite tivemos a infeliz SURPRESA de uma queda ocasionada dentro do Hospital. Ela está com a suspeita do
COVID-19 e estava reagindo bem ao tratamento, mas todos sabemos que uma queda pra uma idosa com idade de 88
anos é muito delicado”, relatou, em sua conta no Instargram.

O blog recebeu a denúncia inicialmente pelo Twitter, e compartilhou o caso com o secretário Carlos Lula, mas ainda não
obteve resposta do titular da SES.



Sem decisão do TJ, ação do MP por transparência
do governo fica parada
Publicado em 20 de maio de 2020 por gilbertoleda

Ficou parada no Tribunal de Justiça a ação do Ministério Público em que se que se pede que o Estado seja
obrigado “a demonstrar e comprovar, com total transparência, […] as medidas efetivamente adotadas e valores
financeiros recebidos e despendidos de repasses da União, emendas parlamentares e doações privadas, gastos no
enfrentamento da pandemia ocasionada pela propagação do coronavírus” (saiba mais).

O caso subiu ao 2º grau depois de promotor de Justiça da Defesa do Idoso, José Augusto Cutrim, arguir a
suspeição do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, para
julgar o caso.

O magistrado não reconheceu e solicitou apenas que um novo juiz fosse designado pela Corregedoria-Geral de
Justiça do Maranhão para atuar na Vara por 30 dias e julgar não apenas esta ação do MP, mas também outros
processos relacionados à pandemia da Covid-19 (reveja).

Como o desembargador Guerreiro Júnior suspendeu esse despacho de Martins (relembre), cabe ao plenário do TJ
definir um novo juiz para apreciar o caso. Mas, até agora, não há decisão sobre isso.
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por Jorge Aragão
19 maio 2020

Wellington aciona PF e MPF sobre
testes e EPI’s enviados ao MA

 

Nesta terça-feira (19), o deputado estadual  Wellington do Curso esteve na sede da
Superintendência da Polícia Federal para protocolar representação, que também foi
encaminhada ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ordem dos
Advogados do Brasil e Defensorias Pública Estadual e Federal.

O objetivo da representação é para investigar a incongruência existente entre os dados
divulgados pelo Governo do estado sobre o quantitativo de TESTES e EPIS da Covid-19 e
as informações do Ministério da Saúde.

“De um lado, tem-se os dados do Ministério da Saúde que atestam o envio de 232.512
testes, sendo 146.300 testes rápidos e 86.212 testes PCR. Ainda de acordo com o site,
tem se que o Maranhão já recebeu 830.300 máscaras cirúrgicas; 66.650 máscaras n95;
744.396 luvas; 448.400 sapatilhas e toucas; 5.430 óculos protetores e 98.000 cloroquina.
O Governo do Estado do Maranhão, por sua vez,  afasta-se do princípio da publicidade a
proporção em que não há transparência quanto ao destino dos insumos e materiais
enviados pelo Governo Federal. A título de exemplo, cabe mencionar o número de testes
realizados pelo Governo do Maranhão. Com dados do Boletim divulgado até o dia 17,
foram realizados apenas 25. 338 testes no Maranhão. Ocorre que, desse total, 7.242
testes foram realizadas pela Rede Privada. Tem-se, assim, a incongruência entre o dito
pelos canais de informação do Governo do estado e o que consta em canal oficial do
Ministério da Saúde. Se há testes disponíveis e há equipamentos, qual a razão para não
se fazer uso dos insumos e demais materiais?”, disse o parlamentar.

A representação foi fundamentada em dados obtidos dos canais oficiais tanto do Governo
do estado quanto do Ministério da Saúde que, se comparados, apresentam inúmeras
divergências.
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APARTE       Transparentes       BASTIDORES
QUA 20/05/2020

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

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

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

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

Acabou o mistério, a polêmica e a politicagem em torno do uso da Cloroqui-
na no tratamento da covid-19 no Maranhão. Para muitos, a droga é tiro e que-
da contra o vírus. Fake news sobre a droga invadiram redes sociais e caiu logo 
no ambiente infectado pela política alimentada pelo suprassumo da maldade.

A droga na política

INCERTEZA NO PLEITO

TRE-MA quer manter 
as eleições em outubro

O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Tyrone Silva, juntamente com o vice-presidente José Jo-
aquim Figueiredo dos Anjos, afirmaram em entrevista coletiva, durante a posse da diretoria, que o Tribunal está preparado 

para a manutenção do calendário eleitoral normalmente, mas ainda aguarda uma posição do TSE e do Congresso Nacional.  
PÁGINA 5

Ações sociais em 
tempos de covid 

não param

Maranhão recebe 25 respiradores federais

Nove mortes 
violentas em 

dois dias 

ESTUDANTES

Polícia apreende 
mais de 250 kg 
de maconha no 
interior do MA

Calendário de 
2020 é anunciado 

pela UFMA
PÁGINA 10

PÁGINA 9

ESPERANÇA
Anticorpos são 

encontrados em 
99% dos infectados 
nos Estados Unidos

O resultado é um tranquilizador, 
principalmente diante das 

incertezas que pairam em cima 
de uma possível resistência 
do corpo humano à doença. 

Espera-se que esses anticorpos 
confiram uma certa imunidade. 

PÁGINA  3

A luta no combate à covid-19 não 
para. Com ações e projetos que 

fortificam a guerra contra o novo 
coronavírus, docentes e discentes 
de instituições de ensino superior 
continuam a trabalhar em prol da 
sociedade, especificamente nesse 
período de pandemia. PÁGINA 2

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

PÁGINA 2

CRIMES
NA ILHA Programa para 

ajudar empresas 
entra em vigor

Pelo texto, micro e pequenos 
empresários poderão pedir 

empréstimos de valor 
correspondente a até 30% de sua 

receita bruta. Caso a empresa 
tenha menos de um ano de 
funcionamento, o limite do 

empréstimo será de até 50% do 
seu capital social. PÁGINA 7

PÁGINA 9

Mudanças no isolamento 
serão anunciadas hoje

Novo Call Center para assistência 
social é inaugurado na capital

A iniciativa da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior é voltada para o 
cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a 

pandemia da Covid-19 e novo centro é inaugurado hoje. PÁGINA 6

Governador Flávio Dino deve fazer um novo decreto sobre o isola-
mento social no estado hoje e há a possibilidade do início da retomada 

gradual do comércio já para a próxima semana no Maranhão. PÁGINA 3

Congresso cria comissão mista para estudar adiamento de eleições
PÁGINA 7
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Comunidade acadêmica bota a mão na massa para que projetos e ações se concretizem
a fim de ajudar na luta contra a propagação do novo coronavírus

SOLIDARIEDADE

As ações em tempos
de covid-19 não param
PATRICIA CUNHA

A
lu ta no com ba te à co vid-19 
não pa ra. Com ações e pro je- 
tos que for ti fi cam a guer ra 
con tra o no vo co ro na ví rus, 

do cen tes e dis cen tes de ins ti tui ções 
de en si no su pe ri or con ti nu am a tra- 
ba lhar em prol da so ci e da de, es pe ci fi- 
ca men te nes se pe río do de pan de mia.

Do Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão, 
pro fes so ra e alu nas do Cam pus Bar- 
rei ri nhas, pro du zem e do am más ca- 
ras pa ra um pú bli co al vo for ma do por 
co le to res de li xo, fei ran tes, den tre ou- 
tras pes so as.

Em uma de su as idas ao cen tro da 
ci da de de Bar rei ri nhas, a pro fes so ra e 
co or de na do ra do cur so de Bi o lo gia do 
Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF- 
MA) Cam pus Bar rei ri nhas, Marly So a- 
res, per ce beu que ha via mui to mo vi- 
men to, pes so as cir cu lan do sem más- 
ca ras e sem a pre o cu pa ção de se con- 
ta mi nar pe lo Co ro na ví rus. “Olhan do a 
si tu a ção de vul ne ra bi li da de des sas 
pes so as, pen sei que mui tas de las não 
se pro te gem por des cui do. No en tan- 
to, ou tras têm di fi cul da des de com- 
prar até o ali men to ou ou tros ele men- 
tos es sen ci ais pa ra a so bre vi vên cia, 
en tão, co mo ha ve rão de com prar 
más ca ras?”, ques ti o nou.

De pois de ob ser var es sa si tu a ção 
de vul ne ra bi li da de e o ris co que es sas 
pes so as es tão ex pos tas à pan de mia 
do co ro na ví rus, nas ceu a ideia do Pro- 
je to “Edu ca ção e Ação – Co vid-19”. A 
pro fes so ra fez con ta to com al guns es-

Cam pa nha So li dá ria

PROFESSORES E ALUNOS DA UEMA REALIZAM CAMPANHA SOLIDÁRIA

tu dan tes e as alu nas Kaylla Le al, Ma- 
ria Zu lei de Le al, Ta li ta Le al e Mayra Li- 
ma se dis pu se ram a aju dar na con fec- 
ção das más ca ras.

Ao to do, o gru po pro du ziu 150 más- 
ca ras sem cos tu ra e sem elás ti co, que 
fo ram as sim dis tri buí das en tre co le to- 
res de re sí du os do li xão, fre quen ta do- 
res da fei ra li vre e par ti ci pan tes do 
pro je to co mu ni tá rio “De li mi tan do es- 
pa ços e sal van do vi das”, que vi sa di- 
mi nuir a aglo me ra ção so ci al e seus 
efei tos em pes so as que sa em dos po- 
vo a dos pa ra sa car seus be ne fí ci os nas 
agên ci as ban cá ri as.

Na Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra- 
nhão, uma cam pa nha so li dá ria foi en- 
cer ra da com a do a ção de 200 ces tas de 
ali men tos pa ra o CRAS da Ci da de 
Ope rá ria, en tre gue pe la Pró-Rei to ria 
de Ex ten são e As sun tos, pa ra aju dar 
as fa mí li as que vi vem em pro fun da si- 
tu a ção de vul ne ra bi li da de fi nan cei ra, 
nes te mo men to de cri se, ge ra da pe la 

pan de mia da co vid-19. A ar re ca da ção 
dos ali men tos se deu por meio da par- 
ti ci pa ção de to dos os se to res da co- 
mu ni da de uni ver si tá ria e, tam bém, 
de pes so as de fo ra da uni ver si da de. 
Mas, de acor do com o pro fes sor Pau lo 
Ca tun da, pró-rei tor da PRO E XAE, a 
mai or con tri bui ção veio atra vés de 
do a ções fi nan cei ras, o que, pa ra ele, 
foi o gran de im pul so da cam pa nha. “A 
PRO E XAE gos ta ria de agra de cer a to-
dos que fi ze ram do a ções pa ra aju dar 
as fa mí li as que mo ram no bair ro Ci-
da de Ope rá ria. É mui to im por tan te 
in te ra gir mos com aque la po pu la ção, 
pois te mos uma uni ver si da de hu ma- 
ni za da e so li dá ria”, de cla ra o pro fes- 
sor Pau lo. A co or de na do ra do CRAS 
da Ci da de Ope rá ria, Ro sân ge la Aze ve- 
do, agra de ce a con tri bui ção da UE MA 
e de to dos os con tri buin tes que se en- 
ga ja ram na cam pa nha. “Vo cês re al-
men te es tão aju dan do mui tas fa mí li- 
as ca ren tes nes te mo men to de pan de- 
mia em que to dos nós es ta mos vi ven-
do”, dis se ela.

Máscaras pela Vida

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS  TEM SIDO UMA DAS  MANEIRAS DAS PESSOAS SE AJUDAREM MUTUAMENTE

 
Na Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 

nhão, o pro je to “Más ca ras pe la Vi da”
es tá sen do am pli a do. Ini ci al men te a
ins ti tui ção fez um le van ta men to das
cos tu rei ras da área do en tor no da uni- 
ver si da de pa ra que elas pu des sem
par ti ci par do pro je to, ge ran do ren da e
em pre go pa ra elas. Ini ci al men te, con- 
ta-se com a par ti ci pa ção das cos tu rei- 
ras do Clu be das Mães da Vi la Ver de,
em que oi to cos tu rei ras já ini ci a ram a
con fec ção de más ca ras.

Es sas cos tu rei ras vo lun tá ri as de
bair ros da área Ita qui-Ba can ga (Sá Vi- 
a na, Vi la Ver de e Con jun to Ba ce lar),
co me ça ram um tra ba lho de for mi gui- 
nha, se unin do pa ra pro du zir más ca- 
ras ca sei ras e dis tri buir de gra ças pa ra
ami gos, fa mi li a res e vi zi nhos da área. 
Cha ma das pe lo pro je to, elas ga nha- 
ram a opor tu ni da de de ter ren da com

seu tra ba lho.

Kar la Ma tos, agen te de en de mi as, é
uma das que ide a li zou o tra ba lho. In- 
te gran te do Clu be de Mães da Vi la Ver- 
de, ela e ou tras ami gas bo ta ram a mão
na mas sa. “Den tro des se gru po de
mu lhe res o que me cha mou a aten ção
foi a fal ta de di nhei ro pa ra com prar os
ma te ri ais. Pri mei ro fi ze mos pa ra a fa- 
mí lia, per ce be mos a  acei ta ção, vi mos
que tí nha mos as má qui nas, e o co- 
nhe ci men to, en tão só nos fal ta va os
ma te ri ais pa ra fa zer. Co me ça mos e
não pa ra mos mais”, dis se Kar la.

Ago ra, o pro je to “Más ca ras pe la Vi- 
da” fir mou par ce ria com Yara Bra sil
Fer ti li zan tes pa ra con fec ci o nar 5 mil
más ca ras que se rão dis tri buí das gra- 
tui ta men te pa ra a co mu ni da de lo cal,
acom pa nha da de um in for ma ti vo de
co mo ma nu se ar e hi gi e ni zar o equi- 

pa men to. Pa ra o co or de na dor do pro- 
je to, pro fes sor Sau lo Ri bei ro dos San- 
tos, as par ce ri as co mo da Yara Bra sil
Fer ti li zan tes con tri bu em pa ra que
mais pes so as es te jam pro te gi das da
Co vid-19.

Ide a li za do pe la Pró-Rei to ria de Ex-
ten são e Cul tu ra (Pro ec) e pe lo rei tor
Na ta li no Sal ga do, o pro je to ins ti tu ci o-
nal de ex ten são “Más ca ras Pe la Vi da”
têm por ob je ti vo bus car mais par cei- 
ros pa ra a con fec ção de más ca ras pa ra
do a ção.

A Pró-Rei to ra de Ex ten são e Cul tu- 
ra, Ze fi nha Ben ti vi, afir ma que o pro- 
je to vai ao en con tro dos ide ais da Uni- 
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão no
que tan ge à ex pan são das ati vi da des
ex tra mu ros, pois o ob je ti vo não é so- 
men te bus car par cei ros e con fec ci o- 
nar más ca ras, mas tam bém sal var vi- 
das no atu al mo men to de pan de mia.

Res pi ra do res

Cen tros de tes ta gem em São Luís

LI SI A NE MAR TINS

Ca sos de óbi tos em in ves ti ga ção no Bra sil

FEDERAL

Maranhão recebe 25
respiradores

RESPIRADORES DEVEM CHEGAR DO GOVERNO FEDERAL

O go ver na dor Flá vio Di no uti li zou o seu twit ter pa ra
anun ci ar que o Ma ra nhão re ce beu 25 res pi ra do res en vi- 
a dos pe lo Mi nis té rio da Saú de. Com a che ga da des ses
res pi ra do res, o Ma ra nhão pas sa a ocu par o quar to lu gar
na Re gião Nor des te a re ce ber equi pa men tos pa ra au xi li- 
ar no tra ta men to do no vo co ro na ví rus.

“Ho je re ce be mos 25 res pi ra do res en vi a dos pe lo Mi- 
nis té rio da Saú de. Agra de ce mos o apoio à ex pan são dos
lei tos que es ta mos em pre en den do. Es ta mos che gan do a
1.500 lei tos ex clu si vos pa ra co ro na ví rus”, diz Flá vio Di- 
no.

De acor do com a pla ta for ma ex clu si va pa ra apre sen- 
tar da dos du ran te a pan de mia do no vo co ro na ví rus, o
Ma ra nhão re ce beu 146.300 tes tes rá pi dos, cer ca de
86.212 tes tes PCR. Tam bém fo ram dis tri buí dos 98.000
com pri mi dos da clo ro qui na. O Ma ra nhão tam bém re- 
ce beu cer ca de 43.570 do ses de Osel ta mi vir, me di ca- 
men to pa ra o tra ta men to de ca sos mais gra ves de H1N1.

Des de os pri mei ros ca sos con fir ma dos do no vo co ro- 
na ví rus, o Ma ra nhão já ad qui riu 211 res pi ra do res pa ra
for ta le cer ain da mais o sis te ma de saú de. No dia 14 de
abril, 107 res pi ra do res que fo ram com pra dos da Chi na
che ga ram na ca pi tal ma ra nhen se.

A pes soa que apre sen tar sin to mas de Co vid-19, de ve
pro cu rar o Cen tro de Tes ta gem da Po li clí ni ca Di a man te
e as Uni da des de Pron to Aten di men to (UPAs), lo ca li za- 
das no Vi nhais, Ita qui-Ba can ga, Ci da de Ope rá ria e
Araçagy. Pa ra os pro fis si o nais da área da saú de e se gu- 
ran ça pú bli ca os aten di men tos ocor rem no Vi va da Bei- 
ra-Mar.

NOTÍCIA BOA

Brasil tem mais de
100 mil curados

BRASIL OCUPA O SEXTO LUGAR EM CURADOS NO MUNDO

Uma boa no tí cia no iní cio des ta se ma na, mar ca a lu ta
pe lo co ro na ví rus no Bra sil. Nes ta se gun da-fei ra (18), o
país ul tra pas sou a mar ca de 100.459 pes so as re cu pe ra- 
das da Co vid-19, o que re pre sen ta 39,5% do to tal de ca- 
sos con fir ma dos até o mo men to: 254.220 pes so as. Ou- 
tras 136.969 pes so as es tão sen do acom pa nha das
(53,9%) por pro fis si o nais que mo ni to ram a evo lu ção da
do en ça. As in for ma ções fo ram atu a li za das até as 19h e
re pas sa das pe las Se cre ta ri as Es ta du ais de Saú de de to do
o Bra sil ao Mi nis té rio da Saú de que di vul gou a in for ma- 
ção, atra vés de co le ti va de im pren sa no Pa lá cio do Pla- 
nal to.

No Ma ra nhão o nú me ro de re cu pe ra dos é de 2. 998
até es tá se gun da-fei ra, quan do foi di vul ga do o úl ti mo
re la tó rio da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de so bre os ca- 
sos de co ro na ví rus no es ta do.

O ma pa so bre o de sen vol vi men to do co ro na ví rus no
mun do da Uni ver si da de Johns Hop kins, mos tra o Bra sil
na sex ta po si ção em nú me ro de cu ra dos da Co vid-19. Na
lis ta es tão na fren te: Es ta dos Uni dos, Ale ma nha, Es pa- 
nha, Itá lia e Tur quia.

Até o mo men to, o país re gis tra 16.792 óbi tos, sen do
que 674 fo ram re gis tra das nos sis te mas de in for ma ção
ofi ci ais do Mi nis té rio da Saú de de do min go pa ra se gun- 
da-fei ra, ape sar de a mai o ria ter acon te ci do em ou tros
di as. Os ca sos fo ram no ti fi ca dos após a con clu são da in- 
ves ti ga ção do mo ti vo das mor tes. Des se to tal, 188 óbi tos
ocor re ram nos úl ti mos três di as e ou tros 2.277 ca sos es- 
tão em in ves ti ga ção.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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Diversos estudos sugerem que as pessoas desenvolvem imunidade duradoura ao vírus
e que não são possíveis reinfecções

LI SI A NE MAR TINS

Pro du ção de an ti cor pos 

ANÁLISE

Anticorpos encontrados 
em 99% dos infectados

U
m es tu do re a li za do em No- 
va York e ci da des vi zi nhas
mos tra que: 99% dos 624
ca sos ana li sa dos de sen vol- 

ve ram an ti cor pos con tra o co ro na ví- 
rus. O re sul ta do é um tran qui li za dor,
prin ci pal men te di an te das in cer te zas
que pai ram em ci ma de uma pos sí vel
re sis tên cia do cor po hu ma no à do en- 
ça. Pa ra che gar aos da dos fo ram es tu- 
da das 1.343 pes so as com in fec ções
con fir ma das ou sus pei tas. A gran de
mai o ria fo ram ca sos le ves.Em bo ra
de pen da de ca da ca so, es pe ra-se que
es ses an ti cor pos con fi ram uma cer ta
imu ni da de. A pos si bi li da de de al- 
guém ser in fec ta do du as ve zes per de
for ça. De fa to, os prin ci pais de fen so- 
res des sa te o ria, as au to ri da des de
saú de da Co réia do Sul, re co nhe ce ram
que os 260 pos sí veis rein fec ta dos que
ha vi am de tec ta do eram fal sos po si ti- 
vos.

O es tu do nos EUA ain da é pre li mi- 
nar e não foi re vi sa do por es pe ci a lis- 
tas in de pen den tes, mas seus au to res,
que fa zem par te da Es co la de Me di ci- 
na do Hos pi tal Mount Si nai em No va
York, for mam uma das equi pes de
mai or pres tí gio em seu cam po e par ti- 
ci pam do en saio clí ni co. pa ra tra tar
do en tes co ber tos com plas ma hi pe ri- 
mu ne. O mais pro mis sor do tra ba lho
é que a quan ti da de de an ti cor pos ge- 
ra dos é in de pen den te da ida de, se xo e

gra vi da de da do en ça – to dos pa re cem
pro du zir es sas pro teí nas pro te to ras.
Os pa ci en tes mais gra ves ge ram ain da
mais an ti cor pos, co mo de mons trou
um es tu do pre li mi nar na Chi na com
175 pa ci en tes, que em te o ria se ria
igual ou me lhor pro te gi do, ar gu men- 
tam os pes qui sa do res. Ou tro de ri va do
im por tan te: as pes so as atin gem seu
pi co de pro du ção de an ti cor pos cer ca
de 15 di as após o de sa pa re ci men to
dos sin to mas; por tan to, é re co men dá- 
vel aguar dar cer ca de du as se ma nas
após a re cu pe ra ção pa ra fa zer um tes- 
te con fiá vel, ca so con trá rio ha ve rá fal- 
sos ne ga ti vos. Tal vez por is so, es tu dos
an te ri o res mos tram que al gu mas pes- 
so as su pe ram a do en ça sem ge rar an- 
ti cor pos, ob ser vam os au to res.

Mé di cos e ci en tis tas de to do o
mun do es tão em bus ca de pes so as in- 
fec ta das com co ro na ví rus e que de- 
sen vol ve ram an ti cor pos al ta men te
efi ca zes pa ra neu tra li zar o ví rus. O
plas ma san guí neo é um dos tra ta- 
men tos pos sí veis pa ra sal var vi das de
ou tros pa ci en tes. Mas en con trar os
me lho res an ti cor pos é uma ta re fa de
di men sões cos mo ló gi cas. Ca da pes- 
soa tem mais de 1 bi lhão de cé lu las B
imu nes, ca da uma ca paz de pro du zir
um ti po úni co e es pe cí fi co de an ti cor- 
po. Se mul ti pli ca do pe los mais de
qua tro mi lhões de pes so as in fec ta das
no mun do, exis tem cer ca de 4.000 bi- 
lhões de pos si bi li da des. A quan ti da de
de an ti cor pos em um pa ci en te es tá
cor re la ci o na da com a ca pa ci da de do
plas ma de neu tra li zar o ví rus, ex pli- 
cou a mes ma equi pe em um es tu do

an te ri or pa ra de mons trar a va li da de
do tes te pu bli ca do na Na tu re Me di ci- 
ne. Os an ti cor pos se li gam à pro teí na
S que o ví rus usa pa ra pe ne trar nas cé- 
lu las hu ma nas, im pe din do-o de cau- 
sar no vas in fec ções. No en tan to, o tra- 
ba lho lem bra que ain da não se sa be
quan tos an ti cor pos são ne ces sá ri os
pa ra ter imu ni da de ou qual ca pa ci da- 
de neu tra li zan te eles têm, al go que te- 
rá que ser de mons tra do a par tir de
ago ra. Um es tu do re a li za do na Chi na
com 14 pa ci en tes re cu pe ra dos for ne- 
ce ou tro acha do po si ti vo: a mai o ria
não ape nas ge ra an ti cor pos neu tra li- 
zan tes (IgG), mas tam bém lin foc ti tos
T ca pa zes de des truir cé lu las in fec ta- 
das.  Ago ra, a gran de ques tão é quan to
tem po du ra a imu ni da de, me ses,
anos? A du ra re a li da de é que is so só
se rá co nhe ci do com a pas sa gem des se
tem po. Os co ro na ví rus hu ma nos ge- 
ne ti ca men te mais se me lhan tes ao no- 
vo SARS-CoV-2 são SARS e MERS. Nos
dois ca sos, an ti cor pos neu tra li zan tes
fo ram de tec ta dos em pa ci en tes até
três anos após a in fec ção. No ca so da
SARS, ain da exis tem an ti cor pos neu- 
tra li zan tes após 13 anos . A ques tão
res tan te é se eles con ti nu am fun ci o- 
nan do; um pou co di fí cil de res pon der.
Um pa ci en te ge rou mais de 200 an ti- 
cor pos di fe ren tes con tra o ví rus, in-
cluin do dois ca pa zes de neu tra li zá-lo
99%. A me lhor ma nei ra de pro var que
um an ti cor po fun ci o na é co lo cá-lo
pa ra com ba ter o ví rus em uma cul tu ra
de cé lu las hu ma nas sau dá veis. Is so só
po de ser fei to em la bo ra tó ri os de al ta
se gu ran ça – ní vel P-3. 

ÁPICE

Estudo vê pico de covid-19 no Brasil nesta semana

A PROJEÇÃO TEM POR BASE O QUADRO ATUAL DE ISOLAMENTO SOCIAL, MEDIDAS DE HIGIENE E CAPACIDADE DE TESTAGEM

O es pe ra do pi co da pan de mia de
CO VID-19 de ve ocor rer nes ta se ma na
no Bra sil, de acor do com um mo de lo
ma te má ti co fei to por pes qui sa do res
da Cop pe/UFRJ, Ma ri nha do Bra sil e
Uni ver si da de de Bor de aux, na Fran ça.
Ain da se gun do o mo de lo, o nú me ro
de re gis tros de ve co me çar a se es ta bi- 
li zar no fim do mês de ju lho, quan do
al can çar um pa ta mar de 370 mil. Es te
nú me ro po de che gar a 1 mi lhão, se fo- 
rem le va dos em con si de ra ção os ca- 
sos não re por ta dos.

A pro je ção foi fei ta es pe ci al men te
pa ra o Es ta dão e tem por ba se o qua- 
dro atu al de iso la men to so ci al, me di- 
das de hi gi e ne e ca pa ci da de de tes ta- 
gem. Ou se ja, se tu do con ti nu ar co mo
es tá, al can ça re mos a fa se de platô da
pan de mia da qui a mais ou me nos um
mês. En tre tan to, fri sam os ci en tis tas,
o mais pro vá vel é que as me di das de
dis tan ci a men to se jam re la xa das e o
nú me ro de tes tes re a li za dos au men te,
o que de ve em pur rar um pou co pa ra
fren te a es ta bi li za ção da do en ça e am- 
pli ar ain da mais o nú me ro de ca sos da
in fec ção.

“De pois do pi co, o nú me ro de ca sos
acu mu la dos con ti nua cres cen do, ele

não pa ra de cres cer, mas o País vai re- 
por tan do ca da vez me nos ca sos, e a
cur va co me ça a mos trar uma ten dên- 
cia de que da”, ex pli ca o pes qui sa dor
Re na to Cot ta, pro fes sor ti tu lar da
Cop pe/UFRJ e con sul tor téc ni co da
Ma ri nha do Bra sil.

O mo de lo não cal cu la o nú me ro de
mor tes, mas a mor ta li da de da atu al
pan de mia no Bra sil es tá em 6,7% – o
que nos le va ria a um to tal de pe lo me- 
nos 25 mil mor tes até o fim de ju lho.

Ocor re que há mui tas va riá veis em
jo go e, por is so, os ci en tis tas são sem- 
pre mui to cau te lo sos com as pre vi- 
sões. O nú me ro ofi ci al de ca sos de- 
pen de di re ta men te da quan ti da de de
tes tes de di ag nós ti co dis po ní veis e
po de ter al te ra ções mui to sig ni fi ca ti- 
vas, de acor do com as me di das de iso- 
la men to ado ta das. “A tes ta gem es tá
au men tan do, es ta mos em 3,5 mi lhões
de tes tes fei tos e de ve mos che gar a 10
mi lhões nas pró xi mas se ma nas”, diz
Cot ta, acres cen tan do que, com is so, o
nú me ro de ca sos re por ta dos for ço sa- 
men te au men ta rá. “Além dis so, há o
afrou xa men to da qua ren te na, se ja in- 
vo lun ta ri a men te ou por de cre to, que
vai fa zer com que o nú me ro de ca sos

au men te.”
Os dois mo vi men tos já fo ram vis tos

an tes nes ta pan de mia, al te ran do sig- 
ni fi ca ti va men te a cur va, co mo mos tra
Cot ta. Em um pri mei ro mo men to, os
nú me ros de ca sos re por ta dos coin ci- 
di am com a pro je ção fei ta pe lo gru po.
De pois da Pás coa, quan do a qua ren- 
te na co me çou a ser re la xa da, os nú-
me ros ofi ci ais co me ça ram a au men- 
tar ex po nen ci al men te. O mo vi men to
se acen tu ou ain da mais de pois que o
País co me çou a tes tar de for ma mais
abran gen te.

“Os da dos do Go o gle Mobility mos- 
tram que o iso la men to foi cain do de-
pois da Pás coa, se ja por di fi cul da de
econô mi ca ou so ci al, não im por ta,
mas hou ve uma afrou xa da por par te
dos Es ta dos, hou ve um au men to da
cir cu la ção de pes so as”, cons ta ta Cot- 
ta. “Mais pa ra a fren te, já no fim de
abril, o go ver no co me çou a com prar
mais tes tes e pas sa mos ra pi da men te
de 750 mil pa ra 3,5 mi lhões de tes tes
fei tos.” Uma ou tra res sal va é que o
Bra sil é um país con ti nen tal e a do en- 
ça es tá em di fe ren tes es tá gi os, de pen- 
den do do Es ta do e, mui tas ve zes, do
mu ni cí pio.

MATHEUS WER NECK

Pós-lock down e Qua ren te na

SEMANA QUE VEM

Dino deve iniciar
abertura do comércio

DINO ANUNCIOU COMEÇO DA ABERTURA SEMANA QUE VEM

O co mér cio de ve re a brir na Re gião Me tro po li ta na de
São Luís até a pró xi ma se ma na, in for mou o Go ver na dor
Flá vio Di no na noi te des ta se gun da-fei ra (18). Um de- 
cre to vai ser edi ta do nes ta quar ta-fei ra (20) pa ra de ter- 
mi nar as no vas me di das a se rem ado ta das.

O Go ver na dor afir mou que se rão di re tri zes pa ra uma
aber tu ra pro gres si va, me di an te pro to co los que es tão
sen do ne go ci a dos por ca da se tor do co mér cio. A ideia é
man ter me di das de ca rá ter ge ral, ou se ja, ain da as sim,
ha ve rá re gras sa ni tá ri as em to do o Ma ra nhão. Ha ve rá,
tam bém, a pos si bi li da de de fle xi bi li za ção por seg men to
econô mi co e por re gião.

Di no tam bém afir mou que é ape nas o iní cio de um
pro ces so de aber tu ra do se tor de co mér cio e ser vi ços.

“Pro va vel men te, no dia 25, já te re mos al guns seg- 
men tos que vol ta rão a fun ci o nar e a ca da se ma na ou tro
seg men to. Po de re mos ter me di das mais rí gi das em al- 
gu mas re giões, se no tar mos uma so bre car ga no sis te ma
hos pi ta lar. No Bra sil in tei ro, no Ma ra nhão tam bém, te- 
mos que ob ser var se ma na a se ma na”, dis se Flá vio Di no.

“O lock down cum priu um pa pel mui to im por tan te.
An tes de le, nós tí nha mos uma ten dên cia de as cen dên- 
cia. Já ob ser va mos a que da des tes in di ca do res. Ain da
es ta mos mui to lon ge de di zer que ven ce mos a guer ra
con tra o no vo co ro na ví rus, mas ob ser va mos a re du ção
da le ta li da de”, fi na li zou o go ver na dor.

O lock down du rou por 13 di as nas ci da des de São
Luís, Pa ço do Lu mi ar, São Jo sé de Ri ba mar e Ra po sa e
ter mi nou no úl ti mo do min go (17). O go ver no in for mou
que, en quan to não há a edi ção de um no vo de cre to, pre- 
vis to ain da pa ra es ta se ma na, fi cam em vi gor, no es ta do,
as re gras que es ta vam de ter mi na das an tes do lock down.

REGIONAL

Leitos exclusivos
para Chapadinha

LEITOS EXCLUSIVOS MONTADOS NO HOSPITAL REGIONAL

O Go ver no do Es ta do se gue in ves tin do na saú de pú- 
bli ca e am pli an do a re de de aten di men to às pes so as di- 
ag nos ti ca das com o no vo co ro na ví rus no in te ri or do
Ma ra nhão. Des ta vez, a es tru tu ra ex clu si va foi cri a da no
Hos pi tal Re gi o nal de Cha pa di nha, dan do me lho res con- 
di ções de as sis tên cia à po pu la ção da re gião. O in ves ti- 
men to faz par te da es tra té gia do po der pú bli co es ta du al
pa ra mi ni mi zar os im pac tos da pan de mia no in te ri or do
es ta do.

“Com o au men to de ca sos no in te ri or do Ma ra nhão,
nos sos es for ços se vol tam pa ra o for ta le ci men to da as- 
sis tên cia es pe ci a li za da nas ci da des. Os hos pi tais re gi o- 
nais e ma cror re gi o nais cum prem um im por tan te pa pel
na re de de saú de e, di an te da pan de mia, vêm sen do pre- 
pa ra dos pa ra aten der ca sos da Co vid-19. Em pa ra le lo,
es ta mos ali nhan do ca da vez mais o nos so diá lo go com
as pre fei tu ras vi san do cons ci en ti zar a po pu la ção pa ra a
ne ces si da de do dis tan ci a men to so ci al, a hi gi e ni za ção
das mãos e o uso de más ca ras”, dis se o se cre tá rio de Es- 
ta do da Saú de, Car los Lu la.

Os lei tos ex clu si vos mon ta dos no Hos pi tal Re gi o nal
de Cha pa di nha, pa ra tra ta men tos de di ag nos ti ca dos
com Co vid-19, se rão ocu pa dos por pes so as re gu la das
via Con tro le In te gra do de Lei tos (CIL). São 32 lei tos ex- 
clu si vos pa ra os ca sos de Co vid-19, sen do 20 clí ni cos e
12 de UTI. Uma equi pe mul ti pro fis si o nal for ma da por
Mé di cos, En fer mei ros, Téc ni cos de En fer ma gem, Ser vi- 
ço So ci al e Psi có lo gos da rão as sis tên cia es pe ci a li za da
por tur no.

Se gun do o di re tor ge ral do hos pi tal, Fran cis co de As- 
sis, os lei tos já fo ram en tre gues e co me ça ram a ser usa- 
dos. “A in ser ção de no vos lei tos re sul ta rá em um im pac- 
to po si ti vo nas ações re a li za das pe lo Es ta do pa ra o en- 
fren ta men to da do en ça. Com a es tru tu ra, con se gui re- 
mos fa zer a ab sor ção dos pa ci en tes com mai or ce le ri da- 
de ao lei to de des ti no”, des ta cou.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020
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Na solenidade de posse para o biênio 2020/2022, presidente e vice-presidente do TRE
afirmaram que a justiça eleitoral maranhense está preparada mesmo com a pandemia

SAMARTONY MAR TINS

NOVA DIREÇÃO

TRE-MA quer manter
calendário das eleições

C
on du zir as elei ções mu ni ci- 
pais 2020 em meio a pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus
(co vid-19). Es te é se rá o gran- 

de de sa fio do no vo pre si den te do
TRE/MA, o de sem bar ga dor Tyrone Jo- 
sé Sil va, e do de sem bar ga dor Jo sé Jo a- 
quim Fi guei re do dos An jos, vi ce-pre- 
si den te e cor re ge dor da jus ti ça elei to- 
ral do Ma ra nhão que to ma ram pos se
on tem (19) dos res pec ti vos car gos pa- 
ra o bi ê nio 2020/2022. A so le ni da de
acon te ceu por meio de vi de o con fe- 
rên cia trans mi ti da ao vi vo pe la in ter- 
net e foi acom pa nha do por di ver sas
au to ri da des.

Em seu dis cur so de pos se, Jo sé Jo a- 
quim Fi guei re do dos An jos, res sal tou
que o seu com pro mis so à fren te da vi- 
ce-pre si dên cia da ins ti tui ção se rá de
man ter a jus ti ça elei to ral do Ma ra- 
nhão no to po da jus ti ça bra si lei ra por
meio de pla ne ja men to, exe cu ção e
con tro le que pro por ci o ne re sul ta dos
má xi mos de qua li da de na bus ca da
ex ce lên cia dos ser vi ços pres ta dos e na
trans pa rên cia de su as ações. O de- 
sem bar ga dor res sal tou ain da a im- 
por tân cia do TRE/MA no for ta le ci- 
men to da ci da da nia e pa ra con so li dar
o es ta do de mo crá ti co de di rei to, des- 
ta can do tam bém o pa pel da im pren sa
no com ba te a fa ke news e do elei tor
no pro ces so elei to ral..

Já o de sem bar ga dor Tyrone Jo sé Sil- 
va, afir mou que as su me o car go de
pre si den te do TRE/MA com re do bra- 
do sen so de res pon sa bi li da de pon tu- 
an do que o mo men to não é pa ra fes- 

tas e nem co me mo ra ções por con ta
do no vo co ro na ví rus, res sal tan do o
pa pel do go ver no do es ta do no en- 
fren ta men to da do en ça e dos pro fis si- 
o nais de me di ci na e de en fer ma gem.
Tyrone Sil va, tam bém des ta cou o pa- 
pel da im pren sa nes te mo men to de
cri se sa ni tá ria que o mun do atra ves sa
e seu tra ba lho de for ma in te gral pa ra
le var a in for ma ção com res pon sa bi li- 
da de e que o TRE/MA es tá pre pa ra do
pa ra re a li zar as elei ções 2020.

So bre o plei to des te ano e o atu al
ce ná rio que se con fi gu ra com a pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus Tyrone

Sil va, adi an tou que os de sa fi os são
gran des afir man do que a jus ti ça elei-
to ral do Ma ra nhão es tá pre pa ra da pa- 
ra re a li zar as elei ções e que, até o mo- 
men to, não há ne nhu ma al te ra ção do
ca len dá rio elei to ral. O juiz res sal tou
ain da a im por tân cia da união das ins- 
ti tui ções co mo o ju di ciá rio, o le gis la ti- 
vo, o exe cu ti vo e a so ci e da de no pro-
ces so pa ra ven cer as pos sí veis di fi cul-
da des que ve nham apa re cer nas elei- 
ções de 2020.. Jo sé Jo a quim Fi guei re- 
do dos An jos acres cen tou que a pró- 
pria car ta re pu bli ca na pre co ni za que
os po de res cons ti tuí dos dos es ta dos
em sua har mo nia e in de pen dên cia te- 
rão uni fi car es for ços afir man do que a
pan de mia não se rá en tra ve pa ra as
elei ções mu ni ci pais.

Tyrone Jo sé Sil va res sal tou que,
ape sar do ce ná rio ser pre o cu pan te, o
de sem bar ga dor es pe ra que es se “mal”
que o mun do atra ves sa pas se e dê
tem po pa ra que as elei ções se jam re a-
li za das. “Não te mos ne nhum ti po de
prog nós ti co se por ven tu ra as elei- 
ções dei xa rem de ser fei ras no pra zo
de ter mi na do. Nos sa ex pec ta ti va até
ago ra é que as elei ções se re a li za rão.
To dos os nos sos pre pa ra ti vos e aten- 
ções es tão vol ta das pa ra os pro ce di- 
men tos pa ra a re a li za ção das elei ções.
Não há qual quer ti po de ini ci a ti va do
que se rá fei to se es sas elei ções não se
re a li za rem no pra zo de ter mi na do. E
se is so ocor rer va mos pen sar as me di- 
das apro pri a das que de ve re mos to-
mar pa ra ga ran tir nos sas elei ções. A
ex pec ta ti vas nos sas elei ções se re a li- 
za rão”, afir man do que se as mes mas
não fo rem re a li za das na da ta te rão
que obe de cer o sis te ma elei to ral.

Preocupação com as convenções partidárias

SOLENIDADE DE POSSE ACONTECEU POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA TRANSMITIDA AO VIVO PELA INTERNET  

O vi ce-pre si den te Jo sé Jo a quim Fi- 
guei re do dos An jos dis se es tar oti mis- 
ta e re a fir mam que as 105 zo nas elei- 
to rais es tão pre pa ra das pa ra as elei- 
ções 2020. “O emi nen te juiz [Luís Ro- 
ber to] Bar ro so que as su mi rá o dia 25
tem pre co ni za do de que não é par ti ci- 
pe da ideia que nós adi e mos as elei- 
ções. As sim tam bém pen so que nós
te ría mos que ter não só uma al te ra ção
cons ti tu ci o nal, o ar ti go 29, as sim es tá
in cer to com re la ção as elei ções. Tam- 
bém te mos a lei in fra cons ti tu ci o nal
que tra ta da elei ção que é a 9504 em
seu ar ti go 1º, en tão nós pre ci sa mos
sim [re ver es sas si tu a ções] O tri bu nal
tem um ca len dá rio elei to ral que é do
ano pas sa do, a re so lu ção 23606/19
tra ta to do o per fil da nos sa elei ção.
En tão nós es ta mos ca mi nhan do. In- 
clu si ve vou ofi ci ar aos emi nen tes co- 
le gas juí zes elei to rais pa ra que já me
in for mem se es tão cum prin do ri go ro- 

sa men te o nos so ca len dá rio. Por tan- 
to, eu não pen so em adi a men to. E se
hou ver o adi a men to, é cla ro que te rá o
con sen so não só da jus ti ça dos tri bu- 
nais dos T.R.E´s, as sim co mo os mem- 
bros do Con gres so Na ci o nal”, ex pli- 
cou Jo sé Jo a quim Fi guei re do dos An- 
jos.

O de sem bar ga dor Tyrone Sil va
lem brou que al gu mas fa ses pa ra elei- 
ções es tão se apro xi man do e que é
pre ci so ter cui da do e pre o cu pa ção
com as con ven ções par ti dá ri as e das
cam pa nhas in tra par ti dá ri as quan do
há reu nião de mui tas pes so as. “Eu
acre di to que até es sas con ven ções
pos si vel men te já pos sa mos ini ci ar es- 
sa fa se di ga mos as sim em que iria en- 
vol ver agru pa men to de pes so as. Até
por que as con ven ções par ti dá ri as es- 
tão pre vis tas até o dia 20 de ju lho a 5
de agos to, por tan to ain da te mos al- 
gum pra zo. Te mos a es pe ran ça que

até lá es te mal já te nha pas sa do.
Jo sé Jo a quim Fi guei re do dos An jos

ra ti fi cou que a re so lu ção 23606/19 é
bem cla ra com re la ção às da tas men- 
sais de pro ce di men tos e atos de cum- 
pri men to da jus ti ça elei to ral. “A par tir
de ju lho é que te ría mos al gum pro ble- 
ma. Ve ja mos se ain da ti ver mos em si- 
tu a ção de pan de mia, ha ja vis ta o ce- 
ná rio que foi apre sen ta do pe lo emi- 
nen te de sem bar ga dor Tyrone Sil va de
20 de ju lho a 5 de agos to, nós te mos
exa ta men te as con ve ções. Até o dia 15
de agos to o re gis tro e a par tir do dia 16
que tal vez se ria o gran de en tra ve que
te ría mos o co mí cio dos can di da tos
pa ra o car go ma jo ri tá rio de pre fei to e
de ve re a dor. Es pe ro que até lá nós já
te nha mos ou tro pa no ra ma se as sim
ti ver com cer te za ali nha dos com o
Con gres so Na ci o nal aca li a re mos se
ha ve rá ne ces si da de de adi a men to das
elei ções”, con cluiu o de sem bar ga dor.
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Cri me ci ber né ti co (1)

Cri me ci ber né ti co (2)

Apres sa do

“O ví rus es tá ven cen do a guer ra”.

Fa ca da na Es pla na da

A dro ga na po lí ti ca
Aca bou o mis té rio, a po lê mi ca e a po li ti ca gem em tor- 

no do uso da Clo ro qui na no tra ta men to da co vid-19 no
Ma ra nhão. Pa ra mui tos, a dro ga é ti ro e que da con tra o
ví rus. As fa ke news so bre a dro ga in va di ram re des so ci- 
ais e caiu lo go no am bi en te in fec ta do pe la po lí ti ca ali- 
men ta da pe lo su pras su mo da mal da de. Po rém, em vá ri- 
as en tre vis tas des de o úl ti mo fim de se ma na, o go ver na- 
dor Flá vio Di no dis si pou a po lê mi ca. Foi di rei to ao pon- 
to: não se dá re cei ta por de cre to e quem es tá au to ri za do
a re cei tar a clo ro qui na são os mé di cos e nin guém mais,
con for me as con di ções de ca da pa ci en te.

Di no re ce beu, em ofí ci os, pe di do de to das as en ti da- 
des mé di cas do Ma ra nhão, pa ra per mi tir o uso do re mé- 
dio nos hos pi tais que cui dam da co vid-19. Mas, des de
mar ço, a dro ga já faz par te do dia a dia dos mé di cos nos
hos pi tais. “O que fi ze mos aqui foi as se gu rar o for ne ci- 
men to do me di ca men to. Mas a de ci são de uso é de ca da
mé di co, em ca da ser vi ço es ta du al de saú de, con tan do
in clu si ve com a au to ri za ção do pa ci en te. Não há uma
de ci são nor ma ti va”, dis se Di no, nas en tre vis tas.

Ora ve ja. Em bo ra inú me ras no tí ci as na ci o nais e in ter- 
na ci o nais tra tem co mo lobby, a ob ses são do pre si den te
Do nald Trump pe lo re mé dio usa do con tra a ma lá ria, no
en tan to, aqui no Ma ra nhão o pro du to fi cou tão po pu lar
quan to fa ri nha d’água no mo co tó. Até fal ta nas far má ci- 
as. Pa ra ga ran tir que não es tá brin can do, Trump sur pre- 
en deu o mun do com a de cla ra ção: Há uma se ma na e
meia to ma hi dro xi clo ro qui na to dos os di as, com ple ta da
com zin co. Per gun ta do por que faz uso da au to me di ca- 
ção sem es tar do en te, o pre si den te Trump res pon deu:
“Por que eu acho que é bom”.

Se for bom pa ra Do nal do Trump, po de ser bom pa ra
Jair Bol so na ro, que fa la to do dia no re mé dio. Bas ta atu a- 
li zar a cé le bre fa la do ce a ren se Ju ra ci Ma ga lhães. Ao ser
no me a do em bai xa dor nos Es ta dos Uni dos, pe lo con ter- 
râ neo Ma re chal Cas te lo Bran co, o pri mei ro do ci clo mi- 
li tar de 64, pro du ziu a fra se his tó ri ca “O que é bom pa ra
os Es ta dos Uni dos é bom pa ra o Bra sil”. Pa ra ele, prin ci- 
pal men te, que ocu pou ain da as pas tas da Jus ti ça e das
Re la ções Ex te ri o res.

Quan to a Trump, o The New York Ti mes apu rou que
ele tem par ti ci pa ção fi nan cei ra na Sa no fi, em pre sa fran- 
ce sa, uma das mai o res fa bri can tes da clo ro qui na do
mun do. Ou tro mo ti vo pos sí vel é que um dos mai o res
aci o nis tas da or ga ni za ção é uma em pre sa ge ri da por
Ken Fisher, gran de do a dor do Par ti do Re pu bli ca no, de
Trump. De qual quer for ma, o fár ma co tor nou-se tão po- 
pu lar quan to à ve lha pí lu la con tra es tu por: ser ve tan to
pa ra in cons ci ên cia pro fun da or gâ ni ca, quan to pa ra o
so fri men to fe mi ni no na mens tru a ção.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão apro vou o
Pro je to de Lei 134/20, de seu pre si den te Othe li no Ne to,
que es ta be le ce pu ni ção, na for ma de mul tas, en tre R$
1.200 a R$ 10.000 pa ra quem di vul gar no tí cia fal sa (fa ke
news) so bre pan de mia, en de mi as e epi de mi as no Ma ra- 
nhão, por mí di as em pre sas ou ele trô ni cas.

A pro pos ta de Othe li no Ne to (PC doB) foi chan ce la da
una ni me men te pe lo ple ná rio vir tu al, tor nan do-se lei
tão lo go se ja san ci o na do. Tra ta-se de mais um es for ço
no sen ti do de es tan car a “do en ça éti ca” da Era da In for- 
ma ção: a pra ga das fa ke news.

Com a pan de mia cres cen do for te em Im pe ra triz, o
pre fei to As sis Ra mos de ci diu fle xi bi li zar a aber tu ra do
co mér cio. Ago ra, ele tem até ho je pa ra ex pli car à Jus ti ça
as ra zões, em ações do MP es ta du al e Fe de ral.

 

Diz co or de na dor de cen tro con tra Co vid-19 em São
Pau lo, Di mas Co vas, após con tar 324 mo tos em 24 ho ras.

 
Pe lo vo lu me de re cur sos que tem en vi a do aos

mu ni cí pi os do Ma ra nhão, to dos sem pas sar
pe lo go ver no do Es ta do, o se na dor Ro ber to Ro- 
cha não co nhe ce es sa his tó ria de cri se. Gra ças

sua re la ção de pro xi mi da de com Bol so na ro, ele con se- 
guiu R$ 7,5 mi lhões pa ra 60 mu ni cí pi os.

 
O di nhei ro vai ser des ti na do a ela bo ra ção de

pro je tos de sa ne a men to em par ce ria com a
Uf ma e Fu na sa. O se na dor tu ca no diz que
exis tem ape nas 11% do es go to tra ta do e só 52%

da po pu la ção ma ra nhen se tem água tra ta da.
 

Sur ge no vo no me pa ra o Mi nis té rio da Saú de: O
mé di co ma ra nhen se emer gen te da di rei ta Al- 
lan Gar cês in for ma Caio Jun quei ra, da CNN.
Ele é bol so na ris ta da ge ma, fun da dor da União

da Di rei ta do Ma ra nhão e ocu pan te de di re to ria
no Mi nis té rio da Saú de.

Se gun do a jor na lis ta He le na Cha gas, es pe ci a lis ta em
Po lí ti ca de Bra sí lia, di an te o aper reio que vi ce ho je o pre- 
si den te Jair Bol so na ro, o Cen trão vai que rer “me ter a fa- 
ca” é no pri mei ro es ca lão e nãos mais em car gos fe de rais
in ter me diá ri os.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Prefeitura  amplia entrega de cestas 
básicas às famílias em vulnerabilidade  

Começa a funcionar hoje  novo call 
center da Prefeitura de São Luís 
para demandas da assistência social

Como forma de reforçar a seguran-
ça alimentar das famílias em situação 
de vulnerabilidade social e baixa ren-
da durante a pandemia da Covid 19, a 
Prefeitura de São Luís, por meio das 
secretarias municipais da Criança e 
Assistência Social (Semcas) e Segu-
rança Alimentar (Semsa), incluiu mais 
2.550 cestas básicas que somam-se às 
cerca de 2.540 que estão sendo entre-
gues às famílias atendidas pelos 20 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) em diversos bairros da 
capital. A nova etapa iniciou na ma-
nhã desta segunda-feira (18) quan-
do foram entregues cestas na região 
Itaqui-Bacanga. Essa é uma das es-
tratégias implementadas pela gestão 
do prefeito Edivaldo Holanda Junior 

durante esse período para assegurar 
o benefício para quem mais precisa. 
Até o fim de maio, o objetivo é ter en-
tregue cerca de cinco mil cestas.

A gestora da Semcas, Andréia Lauan-
de esclarece sobre o trabalho essen-
cial que a secretaria realiza. “Paralelo 
a essa ação tão importante, nós tam-
bém temos assistido outras famílias 
que entram em contato conosco por 
meio da Central Telefônica pedindo 
apoio. A prioridade é para as famílias 
já acompanhadas pelos Cras, mas bus-
camos atender quem nos procura. A 
gestão do prefeito Edivaldo está em-
penhada em assegurar que a popula-
ção seja amparada com as políticas 
públicas”, ressaltou a secretária.

O novo cronograma vem somar com 
a distribuição iniciada no dia 15 de 
abril. Inicialmente, seriam entregues 
2.540 cestas mas, com o crescimento 
dos casos de Covid 19, e consequen-
temente da quarentena, será feito um 
reforço com mais 2.550 cestas para fa-
mílias atendidas pelos 20 Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras) 
em diversos bairros da capital. A dis-
tribuição de cestas de alimentos não 
perecíveis continuará sendo realizada 
de casa em casa para evitar aglomera-
ção de pessoas e, dessa vez, contará 
com o apoio das instituições parcei-
ras conveniadas com a secretaria. O 
objetivo é chamar as instituições para 
apoiar nesse momento e dar mais ce-
leridade nas entregas.

Pelo telefone (98) 3133-6407 pessoas atendidas pela política assistencial da 
gestão o prefeito Edivaldo poderão ter acesso a serviços da Semcas, Cras e 
Creas; central telefônica é fruto de uma parceria com o Grupo Elo

A 
partir desta quarta-feira (20), 
a Prefeitura de São Luís con-
tará com um número exclu-
sivo para atender o público 

acompanhado pela política de As-
sistência Social. A iniciativa da ges-
tão do prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior é voltada para o cuidado com 
as pessoas em situação de vulnera-
bilidade social durante a pandemia 
da Covid-19. O novo call center (98) 
3133-6407 é fruto de uma parceria 
com o Grupo Elo, por meio da Secre-
taria Municipal da Criança e Assis-
tência Social (Semcas), sem custos 
financeiros para os cofres munici-
pais. Com atendimento ampliado, 
terá capacidade para receber até duas 
mil ligações diariamente.

A ação garantirá que a população 
vulnerável, neste momento de isola-
mento social, tenha canais disponí-
veis para atender às demandas. Com 
funcionamento de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, a nova central 
contará com aumento da capacidade 
e qualificação do atendimento. Estes 
fatores garantirão acesso mais faci-
litado à população em situação de 
vulnerabilidade social que é atendida 
tanto pelos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras), quanto os 
Centros de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas), que fo-

ram incluídos também no call center.
A partir desta quarta-feira (20), a 

central contará com um menu para 
escolha do tipo de atendimento de-
sejado, como definir se o solicitante 
precisa de atendimento para os Cras 
ou Creas, ou escolher o tipo de suporte 
que precisa para cada um desses ser-
viços. Medida que garantirá mais agi-
lidade e facilidade durante a ligação.

No menu da central, pode-se de-
finir para qual serviço pretende se 
dirigir, se Cadastro Único (inscrição 
ou atualização); benefícios eventuais 

como auxilio-funeral, auxilio-renda, 
auxilio-natalidade; denúncias de vio-
lação de direitos, dúvidas ou outras 
informações.

O Grupo Elo, parceiro da Prefeitura 
na ação, é um conjunto de empresas 
que tem como missão desenvolver 
e contribuir com o relacionamen-
to entre empresas e consumidores, 
que nasceu em meio à transforma-
ção digital. Com modelos de aten-
dimento personalizados e inovado-
res, atuam através do telefone ou dos 
novos meios digitais.

Começa a funcionar a partir desta quarta (20) novo call center da Prefeitura de 
São Luís voltado para demandas da assistência social

Procon/MA multa 
supermercado em mais 
de R$ 77 mil por falhas 
na prestação de serviços

 
Produtos impróprios para o consumo, ausên-

cia ou divergência de preços. Essas foram algumas 
das irregularidades encontradas pelo Instituto de 
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor 
do Maranhão (Procon/MA) durante as ações de 
fiscalização realizadas nos Supermercados Ma-
teus e que resultaram em multa no valor de R$ 
77.434,55 contra o estabelecimento.

As infrações são enquadradas como falha na 
prestação do serviço, conforme estabelece o Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC). Outras ir-
regularidades, como a existência de balança de 
precisão sem condições de acessibilidade, estão 
entre os componentes que resultaram no valor 
total aplicado. 

Além da qualidade dos produtos e da presta-
ção dos serviços, o órgão de defesa, que intensi-
ficou as fiscalizações por conta da pandemia da 
Covid-19, também monitora os preços praticados 
pelos supermercados e verifica o cumprimento 
do Decreto Estadual Nº 35.746/2020, o qual trou-
xe determinações sobre medidas sanitárias para 
estabelecimentos em funcionamento em todo o 
estado.

“O objetivo de fortalecer as ações de fiscali-
zação é garantir que o consumidor tenha acesso 
a produtos de qualidade e com preços justos. O 
Procon está atuante e continuará acompanhando 
de perto para que casos que tragam riscos à saúde 
ou à segurança do consumidor, assim como abu-
sos referentes a preço não aconteçam”, afirmou 
a presidente do Procon/MA, Adaltina Queiroga.

Fiscalização
Desde que houve a declaração do estado de 

pandemia do novo coronavírus, feita pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março, 
o trabalho de fiscalização do Procon/MA a esta-
belecimentos considerados essenciais foi inten-
sificado.  Ao todo, já foram realizadas mais de 40 
ações de fiscalização em supermercados da Re-
gião Metropolitana, resultando em pelo menos 
20 autuações por algum tipo de irregularidade. 
Estão sendo observados aspectos como preços, 
cumprimento dos decretos estaduais, além do pa-
drão de qualidade dos produtos ofertados. 

COMBATE AO CORONONAVÍRUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020-CPL/PMBL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administrativo, no 
Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará 
realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, subsidiaria a Lei nº 8.666/93, licitação na modalidade Pregão, 
na sua forma Presencial, Sistema de Registro de Preços, Regime de menor preço por item, tendo como 
objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para  os serviços de 
confecção de material gráfico e comunicação visual para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Bom Lugar –MA. Em conformidade com o termo de referencia.  A sessão do certame licitatório será 
realizada no dia 01 de junho de 2020, às 15:00 (quinze) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Informo 
ainda que diariamente, das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta, o Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser consultados  gratuitamente ou obtido 
através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 01(uma) resma de papel para confecção do edital. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – 
MA, em 18 de Maio de 2020. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/PMBL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR, com sede na Rua Manoel Severo, Centro Administra-
tivo, no Município de Bom Lugar, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de 
Licitação, que com base na Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993. Torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto 
a Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica 
no Município de Bom Lugar – MA em conformidade com o Convênio nº 8.387.00/2019-CODE-
VASF. Conforme edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 05 de 
Junho de 2020, às 10:00 (dez) horas, na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta, 
o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser 
consultados  gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica, ou impressos mediante 
01(uma) resma de papel para confecção do edital. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Bom Lugar – MA.  Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA, em 18 de Maio de 2020. 
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana.Presidente da CPL/PMBL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30

AVISO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº CP-001-2020. Processo Administrativo Nº 032/2020. A 
Prefeitura Municipal de Carutapera/MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, 
torna público que realizará o Processo Licitatório, cujo Objeto é a Contratação de Empresa para 
Execução Dos Serviços De Recapeamento Asfáltico no Município de Carutapera - Ma. Modalida-
de: Concorrência (art. 22 § 1° da Lei 8.666/93) e suas alterações. Edital: à disposição dos 
interessados de segunda a sexta, de 08h00 às 12h00, pelo custo de R$ 50,00 – Através de DAM 
(documento de Arrecadação Municipal). Endereço: Prefeitura Municipal de Carutapera-Ma, 
localizada na Praça Padre Augusto Mozett, 400 – Centro – Carutapera - MA – CEP.: 65295-000. 
Data para apresentação e abertura da documentação e das Propostas: 22-06-2020, às 08h00. 

Carutapera - MA, 18 de Maio de 2020.
Werbeth Alves Mesquita

Presidente CPL

Pregão Eletrônico nº 00009/2020 - UASG 120627

Nº Processo: 67712009620201977. Objeto: Aquisição de Aparelho e 
Equipamentos de Comunicação para a Seção de Aeronaves.. Total de Itens 
Licitados: 1. Edital: 20/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rod MA 
106 S/n - Km 07, - Alcântara/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/
edital/120627-5-00009-2020. Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2020 às 
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/06/2020 às 
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

MARCIO TEIXEIRA AMARAL
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO 
DE ALCÂNTARA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO. Tomada de Preços nº 07/2020. TIPO: Empreitada Por Preço Global. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de iluminação pública com reposição 
de peças pertencentes ao município de São João do Sóter – MA. ABERTURA: 05/06/2020 às 14:00hs. O 
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão, situada, Av. Esperança, nº 
2025 – Centro – São João do Sóter – MA no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) 
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 03 (três) resmas de 
papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do 
município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora 
do horário previsto neste aviso de licitação e nenhuma hipótese haverá atendimento aos 
licitantes que não obedecer as normas do ministério da saúde e os decretos municipais. São João 
do Sóter – MA, 19 de maio de 2020. Joserlene Silva Bezerra de Araújo, Prefeita Municipal.

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

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2020 – UFMA. 

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de consumo 
Água Mineral, para atender às necessidades do campus de São Bernardo, 
município de São Bernardo – Maranhão.

Dia: 29/05/2020  Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Valor Global: R$ 14.064,00

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser 
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 18 de Maio de 2020
RICHARD DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO

92 AN7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8
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Tema será estudado por uma comissão mista de deputados e senadores e tem
possibilidade de que não haja uma prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores

CONGRESSO

Congresso discute
adiamento de eleições

O
pre si den te da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, Ro dri go Maia 
(DEM-RJ), in for mou on tem 
(19) que se rá cri a da uma co- 

mis são mis ta, com pos ta por de pu ta- 
dos e se na do res, pa ra ava li ar a pos si- 
bi li da de de adi a men to das elei ções 
mu ni ci pais des te ano sem a pror ro ga- 
ção de man da to de pre fei tos e ve re a- 
do res.

“O pre si den te [do Con gres so Na ci- 
o nal, se na dor] Da vi Al co lum bre 
[DEM-AP] vai cons truir um gru po de 
tra ba lho jun to com a Câ ma ra, pa ra 
que a gen te pos sa dis cu tir a ques tão 
da da ta da elei ção. [Se] nós va mos 
man tê-la no mes mo dia, ou se o Par la- 
men to vai mo di fi cá-la den tro do pró- 
prio man da to, em uma ou tra da ta. 
En tão, se ria o adi a men to das elei ções 
sem pror ro ga ção de man da to. Is so eu 
vi em uma dis cus são com os lí de res, 
que é qua se uma una ni mi da de”, afir- 
mou Maia, em en tre vis ta co le ti va na 
che ga da à Câ ma ra dos De pu ta dos.

De acor do com Maia, an tes de pas- 
sar pe la aná li se dos par la men ta res, a 
me di da se rá dis cu ti da com o mi nis tro 
Luís Ro ber to Bar ro so, que to ma pos se 
na pre si dên cia do Tri bu nal Su pe ri or 
Elei to ral (TSE) no dia 25 des te mês.

Re ces so le gis la ti vo
Ro dri go Maia de fen deu ain da a 

sus pen são do re ces so par la men tar do 
Con gres so Na ci o nal em vir tu de da 
pan de mia de co vid-19. A ex pec ta ti va 
do de pu ta do é que os tra ba lhos pre- 
sen ci ais na Câ ma ra se jam re to ma dos 
a par tir de ju lho. On tem (18), o pre si- 
den te do Se na do, Da vi Al co lum bre,

Enem

RODRIGO MAIA AFIRMOU QUE A POSSIBILIDADE DE ADIAMENTO É REAL

de ci diu sus pen der o re ces so par la- 
men tar, que ocor re ria de 17 a 31 de ju- 
lho.

“A de ci são es tá cor re ta. A pro pos ta 
é do pre si den te do Con gres so Na ci o- 
nal, se na dor Da vi Al co lum bre. A mi- 
nha po si ção é que, no pe río do do re- 
ces so, se pos sí vel, es te ja mos re to- 
man do os tra ba lhos no Con gres so Na- 
ci o nal e fi que mos es se pe río do to do 
em vo ta ção re mo ta. En tão, eu acho 
que o re ces so, de al gu ma for ma, já foi 
aten di do”, dis se. Maia des car tou que 
a sus pen são do re ces so pos sa pre ju di- 
car as ar ti cu la ções po lí ti cas pa ra as 
elei ções mu ni ci pais.

O pre si den te da Câ ma ra dis se ain- 
da que aguar da po si ci o na men to do 
Pa lá cio do Pla nal to so bre o adi a men- 

to da apli ca ção das pro vas do Exa me 
Na ci o nal do En si no Mé dio (Enem) 
des te ano. Nes ta ter ça-fei ra, o Se na do 
po de vo tar uma pro pos ta que pre vê o 
adi a men to das pro vas mar ca das pa ra 
1º e 8 de no vem bro.

“Na quin ta-fei ra, eu con ver sei com 
pre si den te da Re pú bli ca, pe di que ele 
pu des se ava li ar e de ci dir pe lo adi a- 
men to [do Enem], es se era o nos so 
plei to por que o am bi en te nas du as 
Ca sas é pe la apro va ção do de cre to le-
gis la ti vo [que pre vê o adi a men to das 
pro vas do exa me]. É me lhor que pu- 
des se vir uma de ci são e o pre si den te 
do Se na do e Câ ma ra to mas sem a de- 
ci são de vo tar, pa ra não pa re cer que 
foi uma coi sa con tra o go ver no. Na 
ver da de, es sa de man da pe lo adi a- 
men to do Enem vem de to do o Bra sil, 
de mui tas fa mí li as”, ar gu men tou.

MICROEMPRESAS

Lei que auxilia empresas entra em vigor

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO SANCIONOU O PROGRAMA DE APOIO À MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o- 
nou a lei que cria o Pro gra ma Na ci o- 
nal de Apoio às Mi cro em pre sas e Em- 
pre sas de Pe que no Por te (Pro nam pe).
A Lei nº 13.999/2020, que abre cré di to
es pe ci al no va lor de R$ 15,9 bi lhões,
foi pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União e en trou em vi gor on tem (19). O
ob je ti vo é ga ran tir re cur sos pa ra os
pe que nos ne gó ci os e man ter em pre- 
gos du ran te a pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus no país.

Pe lo tex to, apro va do no fim de abril
pe lo Con gres so, mi cro e pe que nos
em pre sá ri os po de rão pe dir em prés ti- 
mos de va lor cor res pon den te a até
30% de sua re cei ta bru ta ob ti da no
ano de 2019. Ca so a em pre sa te nha
me nos de um ano de fun ci o na men to,
o li mi te do em prés ti mo se rá de até
50% do seu ca pi tal so ci al ou a até 30%
da mé dia de seu fa tu ra men to men sal
apu ra do des de o iní cio de su as ati vi- 
da des, o que for mais van ta jo so.

As em pre sas be ne fi ci a das as su mi- 
rão o com pro mis so de pre ser var o nú- 
me ro de fun ci o ná ri os e não po de rão
ter con de na ção re la ci o na da a tra ba- 
lho em con di ções aná lo gas às de es- 
cra vo ou a tra ba lho in fan til. Os re cur- 
sos re ce bi dos do Pro nam pe ser vi rão
ao fi nan ci a men to da ati vi da de em- 
pre sa ri al e po de rão ser uti li za dos pa ra
in ves ti men tos e pa ra ca pi tal de gi ro
iso la do e as so ci a do, mas não po de rão
ser des ti na dos pa ra dis tri bui ção de
lu cros e di vi den dos en tre os só ci os.

As ins ti tui ções fi nan cei ras par ti ci- 
pan tes po de rão for ma li zar as ope ra- 
ções de cré di to até três me ses após a
en tra da em vi gor des ta lei, pror ro gá- 
veis por mais três me ses. Após o pra zo
pa ra con tra ta ções, o Po der Exe cu ti vo
po de rá ado tar o Pro nam pe co mo po- 
lí ti ca ofi ci al de cré di to de ca rá ter per- 
ma nen te com o ob je ti vo de con so li- 
dar os pe que nos ne gó ci os. De ve rá ser
apli ca da ao va lor con ce di do a ta xa bá- 

si ca de ju ros, a Se lic, atu al men te em
3%, acres ci dos de 1,25%. O pra zo pa ra
pa ga men to do em prés ti mo se rá de 36
me ses. Os ban cos que ade ri rem ao
pro gra ma en tra rão com re cur sos pró- 
pri os pa ra o cré di to, a se rem ga ran ti- 
dos pe lo Fun do Ga ran ti dor de Ope ra- 
ções (FGO-BB) em até 85% do va lor.
Os em prés ti mos po de rão ser pe di dos
em qual quer ban co pri va do par ti ci- 
pan te e no Ban co do Bra sil, que co or- 
de na rá a ga ran tia dos em prés ti mos.
Ou tros ban cos pú bli cos que po de rão
ade rir são a Cai xa Econô mi ca Fe de ral,
o Ban co do Nor des te do Bra sil, o Ban- 
co da Amazô nia e ban cos es ta du ais. É
per mi ti da ain da a par ti ci pa ção de
agên ci as de fo men to es ta du ais, de co- 
o pe ra ti vas de cré di to, de ban cos co o- 
pe ra dos, de ins ti tui ções in te gran tes
do Sis te ma de Pa ga men tos Bra si lei ro,
das fin te chs e das or ga ni za ções da so- 
ci e da de ci vil de in te res se pú bli co de
cré di to.

REUNIÃO

Bolsonaro pede
volta do futebol

JAIR BOLSONARO POSA COM A CAMISA DO FLAMENGO

Se ma nas de pois de o Es tá dio Ma né Gar rin cha ter si do
ofe re ci do à Fe de ra ção de Fu te bol do Es ta do do Rio de Ja- 
nei ro (Ferj) pa ra a re to ma da do Cam pe o na to Ca ri o ca,
di ri gen tes do Fla men go e do Vas co se en con tra ram com
o pre si den te Jair Bol so na ro na ma nhã de on tem (19).
Ro dol fo Lan dim, pre si den te do Fla men go, e Ale xan dre
Cam pe lo, pre si den te do Vas co, eram al guns dos pre sen- 
tes na reu nião.

O en con tro tra tou prin ci pal men te so bre as chan ces
de re tor no das par ti das de fu te bol no país, ape sar da
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Além dis so, os re pre- 
sen tan tes dos clu bes ca ri o cas ten ta ram avan çar nas dis- 
cus sões so bre o con vi te fei to à Ferj pe la Are na BSB, em- 
pre sa que ad mi nis tra o Ma né Gar rin cha.

Bol so na ro é fa vo rá vel ao rei ní cio das com pe ti ções fu- 
te bo lís ti cas. No mês pas sa do, ele até dis se que ha via um
pe di do da Con fe de ra ção Bra si lei ra de Fu te bol (CBF) pa- 
ra que os jo gos pu des sem vol tar a ser dis pu ta dos sem
pú bli co. “Is so é uma coi sa que es ta mos ava li an do. Nem
tu do o que a gen te ava lia é pa ra ser de fi ni do. Não é coi sa
de fi ni da ain da. Mas são al gu mas ini ci a ti vas que de al gu- 
ma for ma po de ri am tra zer uma ro ti na um pou co me- 
lhor pa ra o dia a dia das pes so as”, dis se o pre si den te.

Além dis so, em en tre vis ta à Rá dio Guaí ba, ele fa lou
que os atle tas pre ci sam vol tar a com pe tir pa ra ter co mo
ga ran tir o sus ten to das su as fa mí li as.

“Mui tas ve zes a gen te tem o pen sa men to de que to do
jo ga dor ga nha hor ro res. Não, a mai or par te não ga nha
bem e pre ci sa do fu te bol pa ra sus ten tar sua fa mí lia. Es- 
tão pas san do ne ces si da de. Não sou eu que vou abrir ou
não o fu te bol, mas já con ver sei com o mi nis tro da Saú de
pa ra dar um pa re cer um nes se sen ti do, pa ra que o fu te- 
bol vol te sem tor ci da. En tão, da nos sa par te, es se pa re- 
cer de ve ser fei to”, fri sou Bol so na ro.

AGORA É LEI

Uso de máscara é
obrigatório no Brasil

CÂMARA DE DEPUTADOS APROVOU PROJETO DE LEI ONTEM

A Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou, na tar de des ta ter- 
ça-fei ra (19), o tex to ba se do pro je to que tor na obri ga tó- 
rio o uso de más ca ras de pro te ção em to do país. A me di- 
da va le pa ra a cir cu la ção em es pa ços, trans por tes e vi as
pú bli cas, além de lo cais pri va dos, mas que per mi tam
aces so à po pu la ção. A ini ci a ti va tem co mo ob je ti vo o
con tro le da pan de mia do no vo co ro na ví rus (Sars-Cov-
2).

Os de pu ta dos da ca sa ain da vo tam os des ta ques do
tex to. Pa ra vi rar lei, o pro je to pre ci sa ser apro va do pe lo
Se na do e va li da do pe lo pre si den te Jair Bol so na ro. Des de
o iní cio da pan de mia no Bra sil, vá ri os es ta dos e mu ni cí- 
pi os de cre ta ram o uso obri ga tó rio do Equi pa men to de
Pro te ção In di vi du al (EPI).

De acor do com a re da ção apro va da pe la Câ ma ra,
quem for pe go em fla gran te des cum prin do a re gra po- 
de rá ser pu ni do com mul ta de R$ 300, ou “R$ 600, em ca- 
so de rein ci dên cia”.

Uma pro pos ta ain da re gis tra que es ta dos e mu ni cí pi- 
os po dem for ne cer o equi pa men to de pro te ção à po pu- 
la ção mais vul ne rá vel. Nos lo cais em que não há dis tri- 
bui ção, a mul ta não se rá co bra da. Uma no va le gis la ção,
en tre tan to, man tém au to no mia dos fe de ra dos pa ra le- 
gis la ção so bre mul ta. O va lor es ta be le ci do pe la lei fe de- 
ral só va le rá em ca so de au sên cia de le gis la ções lo cais
so bre o as sun to.

A pro pos ta de ter mi na ain da que o va lor ar re ca da do
com co mo mul tas de ve ser usa do no com ba te à pan de- 
mia da CO VID-19.

O tex to dis cu ti do na Câ ma ra obri ga que as em pre sas
dis tri bu am más ca ras a seus fun ci o ná ri os em ca so de
tra ba lho com aten di men to ao pú bli co. Na com pra das
más ca ras pa ra a po pu la ção, o po der pú bli co abre pri o ri- 
da de às pro du zi das ar te sa nal men te, por cos tu rei ras, pa- 
ra fo men tar os ne gó ci os lo cais.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Com nove crimes violentos registrados no último fim de semana, mês de maio chega a
21 assassinatos e um roubo seguido de morte, ultrapassando os números de abril

Cri mes

Re la ção no mi nal das ví ti mas

• Rei na do Cal das Go mes
• Luís Pau lo dos San tos Fra zão
• Não iden ti fi ca do (se xo mas cu li no)
• Pau lo Sér gio Araú jo Jú ni or
• Car los Mag no Fran ca Cos ta
• Ale xan dro Pi nhei ro Nu nes
• A.A.F – 17 anos
• Janyelson Sou sa da Sil va
• Da ni el Pai va de Sou sa

SÃO LUÍS

9 mortes violentas
em dois dias na Ilha
SAULO DUAILIBE

Do min go com se te mor tes

O
úl ti mo fim de se ma na foi 
con si de ra do vi o len to na re- 
gião me tro po li ta na de São 
Luís. Fo ram no ve mor tes, 

sen do du as com ar mas bran cas, seis 
por ar ma de fo go e uma por ou tros 
mei os. Os ca sos fo ram re gis tra dos 
des de a ma dru ga da do úl ti mo sá ba do 
(16). A pri mei ra ví ti ma foi Rei nal do 
Cal das Go mes, de 34 anos, as sas si na- 
do com gol pes de fa ca.

A prin ci pal sus pei ta é a com pa- 
nhei ra da ví ti ma, Jo a na Evan ge lis ta 
Men des Reis Go mes, de 23 anos, que 
te ria des fe ri do gol pes de fa ca em Rei- 
nal do após dis cus são do ca sal. Ele te- 
ria agre di do a mu lher an tes de ser es- 
fa que a do.

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.

Já por vol ta das 13h30, Luís Pau lo 
dos San tos Fra zão, de 22 anos foi a se- 
gun da ví ti ma do fim de se ma na. Ele 
foi mor to a ti ros, no bair ro Jar dim São 
Rai mun do.

O do min go (17) foi bem mais san- 
gren to, re gis tran do se te mor tes vi o- 
len tas. A pri mei ra foi a de um jo vem 
de apro xi ma da men te 25 anos, que 
não te ve a iden ti da de ain da re ve la da 
no re la tó rio da Se cre ta ria de Se gu ran- 
ça Pú bli ca (SSP) do Ma ra nhão. Ele foi 
mor to por ou tros mei os, ou se ja, es- 
pan ca men to. O cri me acon te ceu por 
vol ta das 2h da ma dru ga da de do min-

O PRIMEIRO CRIME DO FIM DE SEMANA ACONTECEU APÓS UMA DISCUSSÃO DE CASAL

go, no Cen tro da ca pi tal ma ra nhen se.
Pou co tem po de pois, mais um cri- 

me de ho mi cí dio. A ví ti ma foi Pau lo 
Sér gio Araú jo Jú ni or, de 29 anos, as- 
sas si na do a ti ros, Vi la Isa bel Ca fe tei ra, 
re gião da Cohab, em São Luís. O as- 
sas si na to de Pau lo Sér gio acon te ceu 
por vol ta das 3h20 da ma dru ga da do 
dia 17.

No fim da tar de do do min go (17), 
Car los Mag no Fran ca Cos ta, de 44 
anos, foi mor to a fa ca das, no bair ro 
An jo da Guar da, re gião Ita qui-Ba can- 

ga. O cri me foi re gis tra do às 18h47. Al- 
guns mi nu tos de pois, Ale xan dro Pi- 
nhei ro Nu nes, de 37 anos, foi ou tra ví- 
ti ma da vi o lên cia na Gran de Ilha. O 
ho mem foi mor to a ti ros na lo ca li da de 
Al to São Se bas tião.

Ain da de acor do com da dos re gis- 
tra dos no re la tó rio da SSP-MA, 12 mi- 
nu tos após a mor te de Ale xan dro Nu-
nes, um ado les cen te de 17 anos foi 
exe cu ta do a ti ros, na Vi la dos No bres. 
O ra paz se ria a sé ti ma ví ti ma do fim 
de se ma na.

Mortes a tiros fecham o domingo em São Luís

Pa ra fe char as mor tes vi o len tas do
fim de se ma na, dois cri mes fo ram re- 
gis tra dos no fim da noi te. 

O pri mei ro foi no Bair ro de Fá ti ma,
on de Janyelson Sou sa da Sil va, de 22
anos foi exe cu ta do a ti ros, por vol ta
das 21h10. Já às 22h, a úl ti ma mor te
do fim de se ma na pas sa do. 

Da ni el Pai va de Sou sa, de 30 anos,
mor reu na Vi la Al ci o ne Fer rei ra. Ele
tam bém foi ví ti ma de ar ma de fo go.

Con ta bi li zan do até o dia 19, o mês
de maio já re gis trou 21 as sas si na tos e
um la tro cí nio, es te acon te ceu no dia
11, sen do que a ví ti ma foi uma ido sa

de 85 anos. 
O cri me acon te ceu no bair ro No va

Be tel, em São Luís.
Com 22 mor tes vi o len tas, so ma das

en tre cri mes vi o len tos le tais in ten ci o- 
nais e rou bo se gui do de mor te (la tro- 
cí nio), os nú me ros che gam a 1,15
mor te por dia.

Com pa ran do com o mês de abril,
maio já es tá mais vi o len to. Nos 30 di as
do mês pas sa do, nos qua tro mu ni cí- 
pi os que com põem a Ilha de São Luís
(Pa ço do Lu mi ar, Ra po sa, São Jo sé de
Ri ba mar e São Luís) fo ram 21 mor tes
vi o len tas, mes mo nú me ro de 19 di as
de maio, sen do que ain da fal tam cer- 
ca de 10 di as pa ra fi na li zar o mês.

DA RE DA ÇÃO

NEWTON BELLO

Polícia apreende
250kg de maconha 

A DROGA SERIA LEVADA PARA OUTRA CIDADE DO MARANHÃO

POLÍCIA CIVIL

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés de uma ação da
Su pe rin ten dên cia Es ta du al de Re pres são ao Nar co trá fi- 
co (Se narc) e a De le ga cia Re gi o nal de Zé Do ca, apre en- 
deu uma gran de quan ti da de de ma co nha.

A ope ra ção foi de fla gra da após a po lí cia re ce ber de- 
nún cia de que dro gas es ta vam sen do trans por tas e pas- 
sa ri am pe la ci da de de Go ver na dor New ton Bel lo, dis- 
tan te cer ca de 280 km da ca pi tal ma ra nhen se.

Agen tes da Se narc e De le ga cia Re gi o nal de Zé Do ca
re a li za ram bar rei ra po li ci al re sul tan do na apre en são de
apro xi ma da men te 250kg de ma co nha. As in for ma ções
so bre a dro ga che ga ram atra vés do apli ca ti vo What sapp
da pró pria Se narc (98 99163-4899).

O sus pei to foi pre so em um Fi at Pa lio, com as ca rac te- 
rís ti cas des cri tas na de nún cia. Ao avis ta rem o veí cu lo, os
po li ci ais pe di ram pa ra que o mo to ris ta pa ras se, mas o
sus pei to não obe de ceu a or dem e fu rou o blo queio po li- 
ci al, dan do iní cio a uma per se gui ção.

O mo to ris ta do veí cu lo per deu o con tro le do car ro e
des ceu um bar ran co, mo men to em que foi pre so, mas
ou tro ocu pan te do veí cu lo con se guiu fu gir. A dro ga es ta- 
va es pa lha da den tro do veí cu lo, des de o por ta-ma las até
o ban co de pas sa gei ros.

O con du tor do veí cu lo con fir mou o trans por te da
dro ga, ale gan do que iria trans por tar até o mu ni cí pio de
No va Olin da, tam bém no Ma ra nhão. Ele re ce beu voz de
pri são e foi au tu a do na Re gi o nal de Zé Do ca, pe los cri- 
mes de trá fi co de dro gas e as so ci a ção pa ra o trá fi co.
(S.D)

RIBAMAR

Armas apreendidas após
tiroteio com bandidos 

AS ARMAS APREENDIDAS ERAM PISTOLAS AUTOMÁTICAS

POLÍCIA MILITAR

A Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão apre en deu três pis to las
na Rua da Me ta lúr gi ca, Vi la Al ci o ne, em São Jo sé de Ri- 
ba mar, e pren deu um ho mem iden ti fi ca do co mo Teu das
do La go Oli vei ra, após um con fron to com uma fac ção
lo cal.

De acor do com a po lí cia, após de nún ci as anô ni mas
de que vá ri os in di ví du os es ta ri am ar ma dos na Vi la Al ci- 
o ne, a equi pe Gar ra e o Gru po Tá ti co Mó vel (GTM) se
des lo ca ram pa ra ave ri guar a si tu a ção.

Ao che gar no lo cal, as guar ni ções fo ram re ce bi das a
ti ros por cer ca de de 5 sus pei tos, ini ci an do uma tro ca de
ti ros. Os sus pei tos en tão fu gi ram pe lo ma ta gal da re gião,
sen do que um de les por ta va uma ar ma lon ga ti po fu zil.

A po lí cia in for mou tam bém que o pre so, Teu das do
La go Oli vei ra, por ta va uma pis to la Tau rus 24/7 ca li bre
0.40 com um car re ga dor. Após bus cas pe lo lo cal, fo ram
en con tra das mais du as pis to las – uma pis to la Tau rus
840 ca li bre 0.40 com um car re ga dor e ou tra pis to la Tau- 
rus 938 de ca li bre 380 tam bém com um car re ga dor. Das
mu ni ções in tac tas, fo ram en con tra das 32 ca li bre 380 e
15 mu ni ções ca li bre 0.40.

O pre so foi le va do ao hos pi tal de São Jo sé de Ri ba mar
pa ra re ce ber aten di men to mé di co em de cor rên cia de
um fe ri men to de ar ma de fo go que ocor reu du ran te o
con fron to. Os ma te ri ais apre en di dos fo ram apre sen ta- 
dos no plan tão do Mai o bão.

São Luís, quarta-feira, 20 de maio de 2020

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

