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Reabertura quase total

Já chegava a noite quando a equipe de comunicação do
governador Flávio Dino (PCdoB) distribuiu pronunciamento
do gestor falando sobre o novo decreto que vai balizar as

medidas relacionadas ao combate ao novo coronavírus. Entre o
que decidiu o comunista, a reabertura do comércio é o que mais
chama a atenção.

Como ele já havia anunciado no dia 12 de maio, as atividades no
Maranhão começarão a ser reabertas de “forma gradual”. As regras
que valem agora (abertura do comércio de atividades consideradas
essenciais) seguirão até domingo, 24.

Na segunda-feira, 25, as empresas do setor do comércio que são
familiares terão permissão de funcionar em todo o Maranhão. As
demais atividades da área poderão reabrir a partir do dia 1º de
junho, desde que tenham
autorização da Casa Civil, que
verificará um protocolo
sanitário para que as empresas
cumpram.

Pelo novo decreto, todas as
atividades – até de venda de
roupas – poderão voltar a
funcionar. Tudo dependerá da
decisão do chefe da Casa Civil,
Marcelo Tavares, que deverá
observar as regras sanitárias
gerais e as específicas nos
protocolos, e também de
acordo com o que orientar a
equipe técnica que monitora a pandemia no estado.

Até os serviços públicos retornarão para atendimento ao público.
Sempre com as regras sanitárias. Entre as normas já estabelecidas
no novo decreto estão:

- A retomada das atividades deve ser gradual, isto é, por setor
econômico, iniciando no dia 1° de junho de 2020 e estendendo-se
por até 45 dias;

- Os estabelecimentos devem funcionar com horários alternados
para diminuir a concentração do fluxo no transporte coletivo; 

- A cada sete dias, a situação epidemiológica deve ser reavaliada
com vistas a verificar a adequação dos protocolos vigentes,
podendo haver modificação ou revogação a qualquer tempo.

•As  datas das sessões do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Maranhão já estão
definidas para o mês de junho.

•Com nova direção, a Corte Eleitoral vai se reunir para julgamentos de processos no
mês de junho 2020, nos dias 1,  2, 4,  8,  9, 15, 16  e 18, sempre às 16h.

• As pautas do tribunal ainda são de pleitos anteriores. Com a pandemia, as de-
mandas relacionadas às eleições deste ano estão menores.

E MAIS

Restrições em vigor
visando o
isolamento  valerão
até o domingo, 24;
na segunda, começa
a reabertura

Constrangido
O método usado pelo governador Flávio Dino para anunciar a rea-

bertura das atividades econômicas no estado demonstra o descon-
forto do gestor com o assunto.

O comunista fez um pronunciamento enviado pela sua assessoria
aos meios de comunicação. Dino fez questão – até o fechamento des-
te coluna – de nada publicar em suas redes sociais.

E o desconforto do governador tem explicação: reabertura de ati-
vidades não essenciais em um momento que o Maranhão apresenta
mais casos da Covid-19 e mais mortes.

Sem questionamentos
O governador não concedeu entrevista coletiva. Talvez para evitar

questionamentos sobre a decisão.
Quais os estudos que mostram que o momento de reabrir as ativi-

dades é agora? Será que é seguro para a população esta reabertura?
Enfim, ser questionado sobre os fundamentos que o embasaram

para tal decisão não é o que quer o governador.

Alinhado
Com a decisão prevista no novo decreto, Flávio Dino coloca em prá-

tica o que vem defendendo o presidente da República Jair Bolsonaro.
Bolsonaro há tempos defende a volta das atividades em todo o Bra-

sil, deixando de fora somente os que são considerados de grupo de
risco.

No decreto de Flávio Dino, anunciado ontem, o comércio poderá
funcionar, mas os trabalhadores do grupo de risco ficarão em casa até
o dia 15 de junho.

Ministério Público
A decisão do governador para reabrir as atividades poderá ser ques-

tionada pelo Ministério Público Federal.
Isso porque o órgão questionou a Prefeitura de Imperatriz sobre a

reabertura do comércio em pleno crescimento da curva de contami-
nação pelo novo coronavírus na cidade.

O Ministério Público Estadual também fez o mesmo questiona-
mento à cidade da Região Tocantina. Resta saber se os dois órgãos de
controle farão o mesmo em relação ao governo estadual.

Vistoria
O deputado federal Eduardo Braide (Podemos) mostrou, em suas

redes sociais, a disposição do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, de vir vistoriar as obras da BR-135.

Braide fez o convite ao ministro pelas redes sociais ao anunciar o
início de obras na rodovia federal.

Tarcísio de Freitas deixou claro que virá ao Maranhão e vai também
verificar as obras em outras BRs, como a 222, 316, 010 e 226.

À espera
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) tem acompanhado to-

dos os dias a questão do projeto de lei de sua autoria que prevê sus-
pensão na cobrança de parcela de empréstimos consignados.

O parlamentar está esperando a posição do governador Flávio Di-
no diante do que decidiram os deputados estaduais.

Se o gestor não sancionar a proposta, segundo Adriano Sarney, há
uma clara vontade dos deputados para promulgar a matéria.

DE OLHO

É O PERCENTUAL que o comércio representa no
Produto Interno Bruto (PIB) do Maranhão.

20%

Decisão sobre suspeição do juiz Douglas Martins será definida pelo TJ; após
esta análise é que o MP vai buscar o julgamento de ação sobre transparência

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
promotor de Justiça da
Defesa do Idoso, José
Augusto Cutrim, ainda
aguarda do Tribunal de

Justiça do Maranhão a definição de
um novo magistrado para julgar a
ação em que ele pede que o Estado
seja obrigado a demonstrar e com-
provar, "com total transparência",
as medidas efetivamente adotadas
e valores financeiros recebidos e
gasto no enfrentamento da pan-
demia ocasionada pela propaga-
ção do novo coronavírus - seja de
origem federal, ou privada.

O caso subiu ao 2º grau na se-
mana passada, depois de o repre-
sentante do Ministério Público ar-
guir a suspeição do juiz Douglas de
Melo Martins, titular da Vara de In-
teresses Difusos e Coletivos de São
Luís, para julgar o caso.

Martins não reconheceu a sus-
peição 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 pande-
mia da Covid-19.

No entanto, na terça-feira da se-
mana passada, 12, o desembarga-
dor Guerreiro Júnior suspendeu
esse despacho do magistrado e de-
terminou que caberá ao plenário
do TJ definir um novo juiz para
apreciar o caso.

Óbitos
O promotor Augusto Cutrim de-
cidiu processar o Estado em vir-
tude de inúmeras denúncias de
óbitos, em especial de pessoas
idosas, por falta de atendimento,
equipamentos de proteção indi-
vidual, leitos de UTI, respirado-
res, testes, exames, medicamen-
tos, e demais materiais usados no
combate a Covid-19. 

Na ação, ele destaca que houve
diversas promessas de aparelha-
mento do sistema de saúde esta-
dual que não se concretizaram, “ou
foram pífias”. Ele relata ter recebido
denúncias de idosos que morreram
por falta de leitos de UTI na rede
pública, e de profissionais de saúde
que trabalham sem equipamentos
de proteção adequados.

“Além dessas publicações [de
decretos] prevendo contingencia-
mentos, em sua grande monta, de
caráter meramente programáticas,
efetivaram-se promessas de di-
versas outras ações no sentido de
aparelhar o sistema público de
saúde, a exemplo, da instalação de
novos leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva), aquisição de
respiradores, contratação de mais
profissionais de saúde, disponibi-
lização de maior números de tes-
tagens, etc. Enfim, medidas que,
ao final das contas, não se concre-
tizaram, ou, na sua maioria, foram

pífias em seu alcance quando
comparadas à realidade, diante das
inúmeras denúncias de falta de es-
trutura da saúde pública no Mara-
nhão”, destaca.

Para o promotor, o fato de a Jus-
tiça ter precisado mandar que o go-
verno decretasse o lockdown é
“prova maior da incompetência e
inoperância do Governo Estadual
no combate ao avanço do novo co-
ronavírus”.

Augusto Cutrim também cobra
divulgação mais clara de como estão
sendo gastos os recursos federais
que já foram enviados ao Maranhão

– com publicização de contratos –
e da destinação de equipamentos
como respiradores, por exemplo. Ele
solicita, ainda, mais detalhes sobre
a testagem, da população.

“Mesmo diante do cenário
emergencial em que se revela a
enorme importância da transpa-
rência durante o período da pan-
demia e do transcurso de tempo
considerável desde o início do
surto, observa-se que o Estado do
Maranhão não tem atuado de
modo a garanti-la suficientemente
nas ações de enfrentamento ao
novo coronavírus”, completa.

TJ  precisará analisar recurso do Ministério Público Estadual para julgar a questão da transparência

PL dos consignados vai
ser sancionado ou
promulgado pela  AL
De acordo com um dos autores da proposta, Adriano Sarney (PV), já há acordo
na Casa sobre o tema; parlamentares aguardam posição do governador 

O deputado estadual Adriano Sarney
(PV), em entrevista ontem à Rádio
Mirante AM, disse que o Projeto de
Lei nº 100, de autoria da deputada es-
tadual Helena Duailibe (SD) com in-
corporação de proposta de sua au-
toria, que prevê a suspensão na co-
brança do pagamento dos chama-
dos empréstimos consignados, deve
ser promulgado pelo Legislativo, ca-
so o Executivo não se manifeste so-
bre o assunto. Até o fechamento des-
ta edição, o governador Flávio Dino
(PCdoB) não deu parecer sobre o te-
ma, aprovado na Casa em sessão re-
mota no dia 11 deste mês. 

Segundo Adriano, o governo esta-
dual terá até a primeira semana de
junho para emitir argumentação so-
bre a matéria. Caso contrário, o PL

volta para a Casa. "Se isso ocorrer, até
a segunda semana de junho, os de-
putados [estaduais] deverão pro-
mulgar a matéria", afirmou. 

O parlamentar reforçou, em tom
apaziguador, a importância de san-

ção da matéria. Sem confrontar o Go-
verno, Adriano Sarney destacou o va-
lor do impacto do benefício aos ma-
ranhenses. "Neste momento de pan-
demia, é fundamental dar essa con-
tribuição à sociedade", disse. 

Covid-19: MPMA aguarda
decisão do TJ sobre juiz em
ação por transparência

Divulgação

Divulgação

Uma ação da Defensoria Pública do
Estado do Maranhão (DPE-MA)
sobre tema semelhante também
ainda aguarda decisão judicial.

Nesse processo, a DPE que que
o Governo do Maranhão informe pu-
blicamente – e mantenha atualiza-
dos – os dados sobre a quantidade
de testes rápidos e moleculares (RT-
PCR) para detectar o novo corona-
vírus (Sars Cov 2) que possui em cada
unidade de saúde, sobre a localiza-
ção dessas unidades de saúde e sobre
os critérios de acesso à testagem.

O pedido foi formulado pelos de-
fensores do Núcleo de Defesa do
Idoso, da Pessoa com Deficiência e
da Saúde da DPE, Benito Pereira da

Silva Filho, Cosmo Sobral da Silva
e Krisândia Santos Marinho. Eles
apontam que já solicitaram essas
informações – e outras mais – ad-
ministrativamente à Secretaria de
Estado da Saúde (SES), sem obter
resposta aos ofícios encaminhados.
E destacam as várias contradições
reveladas pela imprensa entre a ca-
pacidade de atendimento anun-
ciada pelo Executivo estadual nas
redes sociais e a efetivamente ati-
vada, de acordo com os boletins epi-
demiológicos. Para a DPE, falta
transparência.

“Não bastando os problemas reais
gerados pela pandemia, a sociedade
maranhense ainda tem que lidar

Ação da DPE também
aguarda decisão no tribunal

Adriano Sarney se mostra otimista quanto a lei sobre consignados

com inconsistência de informações
divulgadas pelo governo. Tendo em
vista a contradição da quantidade de
leitos existentes anunciados pelo go-
vernador Flavio Dino em redes so-
ciais e número real publicado pela
SES/MA”, dizem, na ação.

Os representantes da Defenso-
ria pedem, ainda, que a Justiça possa
ter acesso direto ao Sistema de Re-
gulação de Leitos da Rede Pública
Estadual, como forma de embasar
possíveis decisões judiciais mais cor-
retas, já que lastreadas em dados cla-
ros, como a quantidade de leitos exis-
tentes e ocupados por unidade
hospitalar, a fila de espera atual, o
histórico desta fila, as mudanças de
critério, se os últimos laudos e infor-
mações clínicas constam do sistema,
posição na fila, o tempo de espera, e
a quantidade total de leitos disponí-
veis no sistema, por exemplo. �

De acordo com o texto, empre-
gados públicos e privados, além de
aposentados incluídos no Fundo
Estadual de Pensão e Aposentado-
ria (Fepa), estariam isentos de des-
contos salariais devido a emprésti-
mos em folha. As propostas dos de-
putados Adriano Sarney e Helena
Duailibe foram apresentados no dia
8 do mês passado. No dia 14 do
mesmo mês, a parlamentar ingres-
sou com requerimento na Mesa Di-
retora solicitando a urgência na
apreciação da matéria. 

Segundo o PL 106, de Adriano Sar-
ney, a suspensão dos descontos refe-
rentes a empréstimos e outras ope-
rações financeiras valeria por 90 dias,
ou enquanto perdurar o período
pandêmico no estado.

Outro projeto
Na mesma entrevista, Adriano Sar-
ney também falou sobre a proposta
de sua autoria que proíbe as em-
presas de realizarem cortes em ser-
viços essenciais, como água e luz por
exemplo. A matéria fora aprovada
esta semana e depende da sanção
governamental. 

A proposta, feita em coautoria
com o deputado estadual Neto Evan-
gelista (DEM) é vista como funda-
mental pelo autor. �
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Mundo

BARCELONA 

O surto do novo coronavírus
expôs de forma explícita as de-
sigualdades em todo o mundo,
e pode reverter o desenvolvi-
mento humano pela primeira
vez desde 1990, disse a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
nesta quarta-feira.

A entidade disse, porém, que
a crise revelou a força da ação
coletiva diante de uma ameaça
comum, e exortou o mundo a
mostrar a mesma força no com-
bate à mudança climática.

“A pandemia da Covid-19 está
desencadeando uma crise no
desenvolvimento humano”,
disse o Programa de Desenvol-
vimento das Nações Unidas
(Pnud) em um relatório.

Abalos
Outros choques – como a crise
financeira de 2007-2009 ou o
surto de Ebola na África Oci-
dental em 2014-2016 – abala-
ram, mas não impediram, avan-
ços no desenvolvimento ano a
ano de forma geral, disse o chefe
do Pnud, o germano-brasileiro
Achim Steiner.

“A Covid-19 pode mudar esta
tendência com seu golpe triplo
na saúde, educação e renda”,
acrescentou.

Mortes de crianças 
Além das mortes da Covid-19,
que já ultrapassam 320 mil, a
crise pode ter como efeito indi-
reto a morte de mais 6 mil crian-
ças por dia devido a doenças evi-
táveis nos próximos seis meses,
segundo o Pnud.

Seis de 10 crianças de todo
o globo não estão recebendo
educação por causa do fecha-
mento das escolas, e como re-
cessões profundas estão afe-
tando a maioria das economias
o declínio no índice de desen-
volvimento humano do Pnud
seria equivalente à anulação de
todo o progresso dos últimos
seis anos.

O declínio está afetando
nações ricas e pobres, mas se
acredita que será muito mais
agudo em países em desen-
volvimento menos habilitados
a lidar com as consequências
sociais e econômicas da pan-
demia. �

Segundo entidade, desenvolvimento humano pode
reverter pela primeira vez nos últimos 30 anos 

Casos de Covid-19 no
mundo atingem máxima
diária e OMS liga alerta 
Casos chegam a 106 mil, máximo registrado em um dia, e a Organização 
Mundial de Saúde expressa preocupação com os países mais pobres 

Jeevan Rath / Colaborativo

78 quilos de maconha
são apreendidos pela
Senarc em São Luís

Dez criminosos foram presos na
capital e no interior do estado ten-
tando sacar benefícios do Gover-
no Federal de forma irregular. Na
capital ocorreou a prisão ontem
de três homens, que tiveram seus
nomes não revelados. Em poder
deles, a polícia apreendeu 230 car-
tões de beneficiários da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) e uma
quantia de R$ 26. 054, 55.

De acordo com a polícia, o trio
criminoso é da cidade de Cedral e
foi preso na CEF da praça João Lis-
boa, no centro da capital. Eles es-
tavam com uma lista com senhas
dos cartões bancários, celulares,
extratos de saques, vários docu-
mentos com nomes diversos e o
dinheiro, que é correspondente ao
auxílio emergencial do Governo
Federal pago por conta da pande-
mia do novo coronavírus.

Os detidos disseram para a po-
lícia para estavam sacando di-
nheiro para os moradores de Ce-
dral e foram encaminhados para
a sede da Polícia Federal, locali-
zada na Cohama. 

Mais prisões
Ainda ontem foi preso um idoso,
não identificado, quando estava
tentando renovar na Caixa Eco-
nômica Federal de Codó uma se-
nha de uma aposentadoria. O ge-

rente do banco constatou que es-
se benefício estava no nome de
uma pessoa falecida e acionou os
policiais militares. O idoso foi le-
vado para a Delegacia Regional
de Codó.

Na cidade de Açailândia, no úl-
timo dia 19, foram presos cinco
homens e uma mulhe, acusados
de tentar liberar o auxílio emer-
gencial. Com eles, apreenderam
celulares, notebooks, documen-
tos, maconha e três veículos.
Ainda segundo a polícia, um dos
criminosos foi abordado quando
conduzia um veículo Jeep Rene-
gade, na área central desse muni-
cípio. No apartamento onde o de-
tido estava hospedado, a polícia
conseguiu prender os outros cri-
minosos. � 

Dez pessoas são
presas por fraude
em benefício   
Somente na capital ocorreram três prisões 
por conta de fraude no Auxílio Emergencial  

Equipe da Superintendência de Repressão ao Narcotráfico ainda segue à procura
do proprietário da casa, que fica na Vila Luizão, onde a droga foi encontrada  

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado 

A
equipe da Superinten-
dência de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc)
ainda ontem estava rea-

lizando incursões na Grande Ilha
para efetuar a prisão de um pro-
prietário de uma residência, locali-
zada no bairro Vila Luizão, onde mi-
litares apreenderam 78 quilos de
maconha. A apreensão da droga
ocorreu no último dia 19 e ainda
neste local foram encontrados três
balanças de precisão, relógios, esti-
letes e uma motocicleta Honda pre-
ta, de placa PTA-6858.

O delegado Breno Galdino, su-
perintendente da Senarc, declarou
que os policiais estavam realizando
buscas na Vila Luizão e bairros ad-
jacentes para efetuarem a prisão
desse criminoso, mas ainda não ti-
nham obtido sucesso. “Existe a pos-
sibilidade de haver mais pessoas en-
volvidas nessa ação criminosa”, con-
tou Breno Galdino.

Ele disse que a maconha apreen-
dida ainda na manhã de quarta-fei-
ra, 20, foi encaminhada para o Ins-
tituto de Criminalística (Icrim), no
Bacanga, para ser autopsiada. A po-
lícia também está trabalhando pa-
ra identificar a origem dessa droga
e quais as pessoas que tinham a
função de comercializar esse pro-
duto ilegal na Região Metropolita-
na de São Luís.

Ainda de acordo com o delega-
do, os militares estavam realizan-
do incursões na Vila Luizão e ao re-
vistarem uma residência, na Vila
Luizão, encontraram os tabletes de
maconha, joias, balanças de preci-
são e a moto, mas, no momento da
abordagem, não havia ninguém
nesse local.

Mais apreensões
Os militares ainda nesse dia revista-
ram uma outra residência, no Resi-
dencial La Belle Parque, no Maiobão,
em Paço do Lumiar, onde apreen-
deram maconha, crack, arma de fo-
go e várias munições. Ainda neste lo-
cal, três pessoas foram presas e apre-
sentadas no Plantão de Polícia Civil
do Maiobão.

No Residencial Canudos, área do
Parque Vitória, foi preso ontem um
homem acusado de tráfico de en-
torpecente. Em poder dele, a polí-
cia apreendeu uma quantidade de
maconha e celulares, segundo a po-
lícia, proveniente de comercializa-
ção de droga.

A equipe da Senarc ainda no últi-
mo dia 18 conseguiu apreender 250
quilos de maconha, avaliada em tor-
no de R$ 500 mil, na cidade de Go-

vernador Newton Bello. Neste cerco
policial, uma pessoa foi presa e está
custodiada no Complexo Peniten-
ciário de Pedrinhas à disposição do
Poder Judiciário.

O delegado Breno Galdino in-
formou que a polícia ficou saben-
do, por meio de denúncia anôni-
ma, que um homem em um veícu-
lo Fiat Pálio passaria com uma
grande quantidade de entorpecen-
te na cidade de Governador New-
ton Bello. Os policiais montaram
barreiras nessa localidade. O cri-
minoso empreendeu fuga e houve
perseguição policial.

O carro do traficante acabou cain-
do em um barranco. Ele ainda ten-
tou fugir, mas acabou sendo preso.
Durante a revista, os policiais en-
contraram vários tabletes da droga
no porta-malas e no banco do pas-

sageiro. O detido contou que tinha
pego a maconha de um homem, no-
me não revelado, na região de Ara-
me e estava transportando para o
município de Nova Olinda. �
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78
Kg de maconha apreendidos

3 
Balanças de precisão 

1
Motocicleta apreendida 

GENEBRA 

Novos casos diários de corona-
vírus no mundo chegaram a 106
mil, o máximo registrado em um
único dia, informou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS)
nesta quarta-feira, 20, expres-
sando preocupação pelos países
mais pobres, mesmo que as na-
ções desenvolvidas aliviem a
quarentena.

“Ainda temos um longo cami-
nho a percorrer nessa pandemia”,
disse o diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, em
entrevista coletiva. “Estamos
muito preocupados com o au-
mento de casos em países de
baixa e média renda.”

Máscaras na Espanha 
O governo da Espanha tornou
obrigatório nesta quarta-feira
que todos os maiores de seis
anos usem máscaras em espa-
ços públicos abertos ou fecha-

dos sempre que não for possí-
vel manter mais de 2 metros de
distância.

O Ministério da Saúde infor-
mou que as medidas, que estarão
em vigor a partir de quinta-feira,

são necessárias para conter a dis-
seminação do coronavírus.

“Atividades que sejam in-
compatíveis, como alimenta-
ção e bebidas” em bares e ter-
raços, não estão incluídas na
medida assim como situações
de força maior.

Casos aumentam no Chile 
O Chile ultrapassou 53.000 casos
confirmados de coronavírus nesta
quarta-feira, dia 20, com o vírus
registrando um rápido avanço nos
últimos dias, depois que se espa-
lhou das áreas mais prósperas do
país para regiões mais pobres e
populosas.

O número de mortes pelo
Covid-19 subiu para 544, infor-
mou o Ministério da Saúde em en-
trevista coletiva, enquanto o nú-
mero total de casos confirmados
foi para 53.617.

Foram registrados 4.038
novos casos da doença entre a
terça e quarta-feira. �

Voluntários distribuem comida em Ghodbunder, cidade na Índia 

78 quilos de maconha foram apreendidos, além de três balanças de precisão, relógios e uma motocicleta 

Mais três acusados de fraude foram presos no centro da capital 

FIQUE POR DENTRO

No começo desta semana
dois homens foram presos
acusados de receberem de
forma ilegal o auxílio
emergencial na Caixa
Econômica Federal da
cidade de Bacabal. Eles
usavam CPF de outras
pessoas 

Em Bacabal 

Desenvolvimento
humano pode
retroceder, diz ONU
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No início da semana, o Governo Federal destinou 25 respiradores à rede de
saúde maranhense, embora compra seja obrigação de estados e municípios 

Ministério da Saúde já
habilitou 128 leitos para
tratar Covid-19 no MA

O
Ministério da Saúde
continua reforçando a
assistência, infraestru-
tura e investimento nas

unidades de saúde de todo o Bra-
sil para melhorar a assistência aos
pacientes graves ou críticos do co-
ronavírus. Entre sexta-feira (15) e
quarta-feira (20), a pasta habilitou
mais 2.352 leitos de UTI voltados
exclusivamente para esses pa-
cientes, ao custo de R$ 334,6 mi-
lhões. No Maranhão, foram cre-
denciados 128 leitos para
internação exclusiva para Covid-
19. Na última segunda-feira, o
órgão anunciou a destinação de
25 respiradores para enfrenta-
mento à pandemia no estado.

A medida contempla a popula-
ção de 13 estados: AL (10), BA (46),
CE (212), MA (128), MS (77), MT
(263), PA (304), PE (84), PI (32), RJ
(5), RN (251), RS (280) e SP (660).
O número representa um au-
mento de 61,2% em relação à se-
mana passada.

Do total das novas habilitações
no país, 191 leitos, sendo 13 de UTI
pediátrica, foram habilitados
ontem, ao custo de R$ 27,5 mi-
lhões. Outros 1.445, sendo 80 pe-
diátricos, receberam a habilitação
na última terça-feira (19), gerando
investimento na ordem de R$ 204

milhões. Sexta-feira passada (15),
o Ministério da Saúde habilitou
716 leitos de UTI adulto e 17 de
UTI pediátrica, ao custo de R$
103,1 milhões.

Com isso, desde o início de
abril, quando a pasta começou
com os processos de habilitação,
já são 6.142 leitos de UTI em todo
o Brasil, sendo 225 de UTI pediá-
trica. Para essa finalidade, a pasta
já investiu R$ 882,3 milhões. Todos

os valores foram pagos em parcela
única aos estados e municípios. O
gestor recebe o recurso mesmo
que o leito não seja utilizado.

Cada um desses leitos receberá
a diária de R$ 1,6 mil - o dobro do
valor pago normalmente pelo pe-
ríodo de 90 dias, que pode ser
prorrogado enquanto houver ne-
cessidade em decorrência da pan-
demia. Todos os estados já contam
com incremento do custeio para

os leitos habilitados. Outros pedi-
dos estão em análise pela pasta.

Respiradores
A rede pública de saúde do Ma-
ranhão ganhou o reforço de 25 res-
piradores entregues pelo Ministé-
rio da Saúde para o tratamento de
pacientes de Covid-19 em inter-
nação hospitalar. �

Leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 são essenciais para enfrentar a pandemia
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Roberto Fernandes
será homenageado
com podcasts 
Mensagens lidas pelo jornalista na abertura do
seu programa estarão disponíveis na internet 

A Rádio Mirante AM lança, nesta
quinta-feira, 21, o seu primeiro
podcast e escolheu para homena-
gear o jornalista Roberto Fernan-
des com o podcast “Mensagem do
Dia”.

O podcast vai mostrar em cada
um dos seus episódios as mensa-
gens que Roberto Fernandes apre-
sentou durante 20 anos enquanto
comandou o programa Ponto Final
nas manhãs da Mirante AM.

A data foi escolhida para lembrar
um mês da morte de um dos maio-
res nomes de todos os tempos do
rádio e da televisão no Maranhão.

“Essa foi a maneira que nós en-
contramos para homenagear e re-
conhecer o trabalho sério, respon-
sável e comprometido com as
causas populares que o nosso Ro-
berto Fernandes nos acostumou
a ouvir todas as manhãs. São reca-
dos de paz, lições para a vida e lei-
turas do cotidiano. São mais de 400
mensagens que além do podcast
em nosso site miranteam.com fi-
carão disponíveis no Spotify, Dee-
zer e SoundCloud para que os nos-
sos ouvintes e internautas possam

ouvir quando quiser”, garante o
coordenador da Rádio Mirante
AM, Zeca Soares.

Todo o trabalho de edição e
atualização das plataformas está a
cargo de Rodrigo Bonfim e direção
de Zeca Soares.

Roberto Fernandes era apre-
sentador do programa Ponto
Final e comentarista esportivo
da Rádio Mirante AM, e também
apresentador de política do Bom
Dia Mirante, na TV Mirante. Ele
morreu no dia 21 de abril, após
complicações da Covid-19.

Roberto também se destacou
como dirigente esportivo e foi pre-
sidente do Moto Club, em 2013.
Sua atuação à frente da direção do
Papão do Norte foi reconhecida
pelo grande feito de ter reorgani-
zado as finanças do clube, que na
época estava à beira da falência.

Missa
A missa de um mês em memória
de Roberto Fernandes será cele-
brada nesta quinta-feira, 21, às 18h,
na Igreja São Paulo Apóstolo com
transmissão pelo Youtube. �116.683 recuperados do

coronavírus no Brasil
Nas últimas 24 horas, 9.889 pacientes se curaram da Covid-19 no país,
segundo levantamento do Ministério da Saúde junto a estados e municípios 

O Ministério da Saúde confirmou,
ontem, que 116.683 pessoas já se
recuperaram do coronavírus em
todo o país. Nas últimas 24 horas,
9.889 pessoas se curaram da
doença. O número representa 40%
do total de casos confirmados
atualmente (291.579). Há ainda
156.037 pacientes em tratamento.
As informações foram  atualizadas
até as 19h e repassadas pelas se-
cretarias estaduais de saúde.

O Governo do Brasil, junto a es-

tados e municípios, está cuidando
de todos. São investimentos em
ações e serviços, aquisição de in-
sumos, respiradores, equipamen-
tos e EPIS, além da habilitação de
leitos de UTI. Desde abril, a pasta
já habilitou 6.142 leitos de UTI ex-
clusivos para pacientes graves ou
gravíssimos da doença. Só na úl-
tima semana foram 2.352 habilita-
ções. Cada leito recebe o dobro do
valor por diária de internação. Ao
todo, já foram investidos R$ 882,3

milhões, pagos em parcela única
para todos os estados brasileiros.

Óbitos
Até o momento, o país registra
19.951 óbitos, sendo que 888 foram
registrados nos sistemas de infor-
mação oficiais do Ministério da
Saúde nas últimas 24 horas, apesar
de a maioria ter acontecido em ou-
tros dias. Isso porque as notifica-
ções ocorrem apenas após a con-
clusão da investigação dos motivos

das mortes. Desse total, 223 mor-
tes ocorreram, de fato, nos últimos
três dias e outras 3.483 estão em in-
vestigação.

O Ministério da Saúde tem em-
penhado esforços e investido em
infraestrutura, com habilitação de
novos leitos de UTI, reforço de re-
cursos humanos e aquisição de
equipamentos de proteção indivi-
dual, insumos e respiradores. A
pasta também tem liberado recur-
sos para auxiliar estados e municí-
pios a enfrentar a pandemia, a fim
de de garantir a estrutura necessá-
ria ao atendimento dos pacientes.
Entre abril e maio, já foram habi-
litados mais de 4 mil leitos de UTI,
exclusivos para o atendimento de
pacientes graves ou gravíssimos do
coronavírus. �

Jornalista Roberto Fernandes morreu há um mês, de Covid-19

Íntegra em oestadoma.com/484388

Íntegra em oestadoma.com/484393
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D
ados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) na última terça-

feira, 19, de mapeamento de aglo-
merados subnormais, também co-
nhecidos como favelas, foram
identificadas 221 comunidades
dentro do estado do Maranhão. A
Grande São Luís - composta pelos
municípios de São Luís, Raposa,
São José de Ribamar e Paço do Lu-
miar - abarca o maior número de
invasões em todo o estado, 178 no
total, somando 137.318  residên-
cias  aglomeradas em toda área
metropolitana. A capital mara-
nhense está em 5º lugar no ranking
nacional de cidades com aglome-
rados subnormais. A região con-
tém o maior número de casos da
Covid-19 do Maranhão. Até o dia
19 de maio, foram 7.361 registros
confirmados.

As informações foram anuncia-
das visando auxiliar no combate à
Covid-19, tendo em vista que uma
das principais orientações da Or-
ganização Mundial da Saúde é evi-
tar aglomerações. Muitas vezes isso
se torna impossível dentro das co-
munidades pois as residências
foram construídas de forma  irre-
gular, em terrenos invadidos, sem
acesso a serviços públicos básicos
e muito próximas umas das outras,
ou seja, aglomeradas. Até o mo-
mento, apenas o Coroadinho já
possuí 62 casos do novo coronaví-
rus confirmados.

O IBGE considera aglomerados
subnormais ocupações irregulares
de terrenos públicos ou privados
em áreas urbanas e, em geral, ca-
racterizados por um padrão urba-
nístico irregular, carência de ser-
viços públicos essenciais e
localização em áreas que apresen-
tam restrições à ocupação. 

Uma dessas comunidades, o
Coroadinho, localizado no muni-
cípio de São Luís, está em décimo
lugar no ranking de números de
domicílios localizados em aglo-
merações subnormais (14.243). A

primeira da lista é a favela da Ro-
cinha (25.742) no Rio de Janeiro.

O Estado entrou em contado
com o Governo do Estado do
Maranhão para saber se há me-
didas específicas de prevenção
voltadas a essas áreas, porém
não houve resposta até o fecha-
mento desta edição. 

Outros perigos de contaminação
Além das aglomerações nessas co-
munidades, o risco  de contami-
nação aumenta devido às condi-
ções do lugar e falta de serviços
básicos, como saneamento, trata-

mento de esgoto e água encanada. 
Em pesquisa realizada pela Fio-

cruz para mapear casos da Covid-
19, foi identificada a presença do
vírus em esgotos, o que se torna
um perigo para áreas em que não
há tratamento adequado. 

A higienização correta tam-
bém é um fator pontual para evi-
tar a contaminação. Contudo, ela
deve ser feita com água encanada
e corrente. A infectologista Maria
dos Remédios Castelo Branco ex-
plicou através de vídeo em seu
site que para a higienização ade-
quada das mãos é importante o

uso de água corrente, pois há pe-
rigo da contaminação daquela
que está em um recipiente. Ao
fazer a coleta da água dentro de
baldes e outros recipientes há a
contaminação daquela água que
permanece no local.

Em relatório divulgado pelo Sis-
tema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) em
2018, o Maranhão ocupava o 27º
lugar no ranking de saneamento
básico, e estava na faixa de 10% a
20% de distribuição dos níveis de
atendimento urbano por rede co-
letora de esgotos.  �

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quinta-feira, 21 de maio de 2020

Linha cerol ou chinela 
em pipas pode 
resultar em tragédia

Em  CIDADES 2

Em 5º lugar no
ranking nacional de
aglomerados, Ilha
tem 178 comunidades
Dados de mapeamento feito pelo IBGE apontam existência de 137.318
residências aglomeradas em toda área metropolitana de São Luís

SOBRE OCORONAVÍRUS

Casos em Aglomerados Subnormais da
região metropolitana de São Luís
Coroadinho: 62 casos
Cidade Olímpica: 36 casos 
Alemanha: 32 casos
Jardim Tropical: 25 casos 
Coroado: 20 casos
Sá Viana: 19 casos
Camboa: 12 casos
Tibiri: 12 casos

Vila Bacanga: 12 casos
Vila Brasil: 12 casos
Jaracaty: 10 casos
Cinco Municípios com maior porcentagem
de domicílios aglomerados no Maranhão
Raposa 37,35%
São Luís 32,42%
São José de Ribamar 32,25%
Paço do Lumiar 25,97%
Turilândia 5,07%

SAIBA MAIS

Sintomas do coronavírus
De acordo com o Ministério
da Saúde, os sinais do
coronavírus são,
principalmente, respiratórios,
semelhantes a um resfriado.
A Covid-19 também pode
causar infecção do trato
respiratório inferior, como as
pneumonias. No entanto, o
SARS-CoV-2 ainda precisa de
mais estudos e investigações
para caracterizar melhor os
sintomas da doença. Os
principais conhecidos até o
momento são: febre, coriza,
tosse seca e dificuldade para
respirar. Por isso, é
importante o isolamento
social, uma vez que impede
a concentração de pessoas
em um ambiente público ou
privado. Medidas de
distanciamento, como o
lockdown, são eficazes para
desacelerar a curva de
contágio. 

Unidades de internação recebem pessoas acometidas pela Covid-19

A primeira morte decorrente do
novo coronavírus no Maranhão
aconteceu no dia 29 de março deste
ano. Desde então, a quantidade de
óbitos aumentou de forma impres-
sionante, assim como o número de
casos confirmados. Atualmente, 634
pessoas faleceram após terem sido
infectadas no estado, o que dá uma
média diária de 21, segundo o bole-
tim epidemiológico da Secretaria de
Estado da Saúde (SES). Desse total,
65% são homens e 35% são mulhe-
res. Ou seja, a estatística referente ao
sexo masculino é quase o dobro da
concernente ao sexo feminino. 

De acordo com o levantamento
feito pela SES e divulgado na noite
de terça-feira, 19, com relação ao
sexo das vítimas que morreram de-
vido ao novo coronavírus no Mara-
nhão, 414 são homens e 220 são mu-
lheres, o que pode representado por
aquele percentual. Por outro lado,
as estatísticas alusivas aos casos con-
firmados mostram que o sexo femi-
nino é um pouco mais afetado, com
7.767 contaminações, contra 7.347
do sexo masculino. Respectiva-
mente, fica em 51% e 49%. 

Outros dados
Também segundo o boletim epide-
miológico da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), já são 15.114 casos
confirmados da Covid-19 no Mara-
nhão. A faixa etária mais afetada é a
de 30 a 39 anos, com 3.492 situações.
Na sequência, aparecem as pessoas
que têm entre 40 a 49 anos. O nú-
mero de idosos infectados é de
2.801, sendo 1.391 de 60 a 70 anos,
e 1.410 com mais de 70 anos. 

Com relação aos profissionais de
saúde, que estão na “linha de frente”
no combate à doença, 831 foram ou
estão infectados, mas 725 já se recu-
peraram. Porém, 15 morreram. Essas
pessoas ficam vulneráveis à conta-
minação, apesar dos Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs), pois tra-
balham em unidades hospitalares,
para onde vai quem sente algum sin-
toma característico da Covid-19 ou
onde estão internados, em enferma-
ria ou Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), os pacientes em estado grave. 

Outro dado  mencionado pela SES
é que, atualmente, 201 municípios
possuem pessoas contaminadas. Ou
seja, falta pouco para que todas as ci-
dades maranhenses tenham casos
confirmados. São Luís é o epicentro
da doença, com 6.479 infectados. 

As primeiras mortes
No dia 29 de março, aconteceu a pri-
meira morte pelo novo coronavírus
no Maranhão, como foi amplamente
divulgado pelo Jornal O Estado. A no-
tícia pegou muita gente de surpresa.
A vítima tinha histórico de hiperten-

são arterial, também conhecida
como pressão alta, que se enquadra
no denominado grupo de risco, se-
gundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS). O óbito ocorreu nove
dias após a comprovação do primeiro
caso da Covid-19 no estado, fato re-
gistrado em 20 de março. 

A primeira morte teve como ví-
tima um homem, que tinha 49 anos,
segundo a SES. Ele chegou com gra-
ves sinais de insuficiência respira-
tória na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) da Cidade Operária,
em São Luís. Como o quadro clínico
dele estava crítico, as equipes mé-
dicas nada puderam fazer para ali-
viar os sintomas. Então, o paciente
morreu lá mesmo. 

No dia 4 de abril, houve a segunda
morte no estado. A vítima era uma
idosa de 89 anos, que já estava inter-
nada em hospital particular. Ela so-
fria de problemas de saúde, como
cardiopatia e câncer de mama. Na-
quele dia, o Maranhão registrava 96
casos positivos da Covid-19. O ter-
ceiro óbito aconteceu dois dias de-
pois. Era um homem de 70 anos, que
estava internado há três dias na UTI
do Hospital Doutor Carlos Macieira,
em São Luís. Ele era hipertenso,
obeso e diabético. 

De lá para cá, o número de óbi-
tos diários surpreendeu. Na terça-
feira, 19, foram registradas mais 30
mortes em oito municípios mara-
nhenses: Lago da Pedra, Pirapemas,
Imperatriz, Itinga do Maranhão, Pe-
dreiras, Paço do Lumiar, São José de
Ribamar e São Luís. �

Óbitos de homens por
Covid-19 é quase o
dobro de mulheres
Entre as pessoas que morreram no estado pelo novo
coronavírus, 414 são homens e 220 são mulheres

COROADINHO 
é o 1º da região

metropolitana entre 
os aglomerados
subnormais, em 

casos de Covid-19

Cidade Olímpica está em 2º lugar, entre os aglomerados, com 36 casos, segundo dados do IBGE



Dois meses de isolamento:
Veja os principais 

efeitos e consequências
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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

O Brasil atravessa a pandemia que assola o planeta do jeito mais impro-
vável e até inusitado. O Ministério da Saúde trocou dois ministros em me-
nos de um mês e foi parar nas mãos de um general do Exército, quando 
a guerra não tem nada a ver com treinamento militar ou armas bélica. 

Promovida para baixo

ANÁLISE CORONAVÍRUS

Ministério da Educação 
confirma que Enem 
deve ser adiado por 

pelo menos dois meses
O MEC decidiu adiar o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2020 em função dos 
impactos da pandemia do novo coronavírus. 
“As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em 
relação ao que foi previsto nos editais“, diz 
nota conjunta do MEC e do Inep. PÁGINA 9

Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura
O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais a saída da atriz 

da Secretaria Especial de Cultura, mas confirmou que Regina Duarte assumirá a 
Cinemateca de São Paulo. O também ator Mário Frias é o favorito para assumir 

o lugar dela no cargo, mas ainda não houve confirmação.  PÁGINA 6

Especialistas em economia analisam as principais medidas realizadas pelo Presidente da República e também pelo Governador do 
Maranhão para conter o avanço da pandemia de coronavírus em seus respectivos territórios. A análise demonstra porque algumas decisões 
tiveram efeitos contrários ao desejado, enquanto outras conseguiram atingir o objetivo de frear o impacto do vírus na população. PÁGINA 7

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

Prefeitura de São Luís 
amplia unidades de 

saúde para criar novos 
leitos contra a covid-19

Medida faz parte das políticas de saúde 
adotadas pelo prefeito Edivaldo no combate à 
pandemia; obras seguem em unidades mistas 
e Pronto Atendimento 24 horas da zona rural; 
rede conta ainda com leitos conveniados 
em unidades privadas de saúde. PÁGINA 3

Governadores discutem pauta de reunião
Governadores de 25 das 27 unidades da federação participaram, ontem 

de  uma reunião virtual, para definir os principais assuntos que pretendem 
tratar com o presidente Jair Bolsonaro e ministros, marcada para hoje, por 

videochamada para tratar de auxílio a estados e municipios.  PÁGINA 5

Motivos para 
comprar PC gamer 
no lugar de console

MIGRAÇÃO
Coronavírus chega a 

201 munícipios no MA
Confirmando a migração do núme-

ro de casos confirmados de covid-19 no 
estado, atualmente apenas 16 cidades 
ainda não foram afetadas. 

Pesquisa de remédio
 recebe R$ 5 milhões

PÁGINA 2

Um PC gamer pode ser uma melhor 
opção do que um videogame na hora de 
comprar um dispositivo para jogos. Isso 
porque, além de desempenho de ponta, 

a máquina oferece maior diversidade 
de jogos e com preços mais acessíveis, 
variedade de controle e modo gratuito. 

PÁGINA 12

EM BUSCA DA CURA

DESEMPENHO

PÁGINA 3
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O esforço se dá pelo número crescente de casos no estado – algo que acontece no
Brasil todo também

Mais obras

Con tá gio em São Luís

Pro cu ra por lei tos

Pre ven ção

SAMARTONY MAR TINS

COMBATE

Maranhão chega a
quase 1.500 leitos

D
es de o iní cio da pan de mia
do co ro na ví rus, a re de es ta- 
du al pú bli ca de saú de do
Ma ra nhão mul ti pli cou por

seis o nú me ro de lei tos ex clu si vos pa- 
ra a do en ça. Em mar ço, eram 232.
Ago ra, são 1.445, de acor do com o
mais re cen te bo le tim da Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES).

O es for ço se dá pe lo nú me ro cres- 
cen te de ca sos no es ta do – al go que
acon te ce no Bra sil to do tam bém.

As me di das de iso la men to con se- 
gui ram re du zir a ve lo ci da de de con tá- 
gio na Ilha de São Luís, mas o ce ná rio
es tá lon ge de ser con si de ra do nor mal.
Além dis so, ou tras re giões e ci da des
es tão com gran de nú me ro de ca sos
con fir ma dos, co mo acon te ce em Im- 
pe ra triz.

Por is so, a ex pan são tem si do fei ta
em to das as re giões, a fim de evi tar o
co lap so do aten di men to. Em to do o
mun do, não ha via sis te ma de saú de
pre pa ra do pa ra dar con ta dos efei tos
do Co vid-19.

Um dos es for ços re cen tes foi a
aber tu ra dos hos pi tais de cam pa nha
de Açai lân dia e São Luís, com 60 e 200
lei tos, res pec ti va men te.

“A nos sa fes ta não se rá ho je, mas
quan do en cer rar mos es te ser vi ço por- 
que é quan do te re mos a cer te za de
que ven ce mos a pan de mia e tam bém
o co ro na ví rus”, afir mou o se cre tá rio
de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, na
inau gu ra ção do hos pi tal na ca pi tal.

Em Im pe ra triz, o Hos pi tal Ma cror- 
re gi o nal re ser vou de ze nas de lei tos
pa ra co ro na ví rus. Tam bém foi aber to
um am bu la tó rio es pe ci a li za do, e as
UPAs fo ram re for ça das. Ago ra, es tão
sen do fei tas obras no Ma ter no-In fan- 
til pa ra abrir mais lei tos.

“E ain da há mui tas en tre gas pro- 
gra ma das, em di ver sas re giões do Es- 
ta do”, afir mou o go ver na dor Flá vio
Di no.

“Es ta mos ini ci an do ou dan do con- 
ti nui da de a obras vi san do à aber tu ra
de mais lei tos em to das as re giões do
Ma ra nhão. Por exem plo: Ita pe cu ru,
Pe drei ras, Vi a na, San ta Lu zia do Pa- 
ruá, La go da Pe dra, Im pe ra triz etc”,
acres cen tou.

Em Cha pa di nha, fo ram mon ta dos
32 lei tos ex clu si vos pa ra o tra ta men do
de Co vid-19. O Go ver no do Ma ra nhão
es tá con cluin do os no vos hos pi tais de
La go da Pe dra e o de San ta Lu zia do
Pa ruá. O Hos pi tal de Pi nhei ro es tá re- 
ce ben do mais 78 lei tos.

A ta xa de con tá gio de co ro na ví rus
na Ilha de São Luís apre sen tou que da
após as me di das de iso la men to so ci al
e o lock down, ado ta do na re gião du- 
ran te 13 di as. Es tu dos na ci o nais e in- 
ter na ci o nais mos tram que o iso la- 
men to é a prin ci pal ar ma pa ra con ter
a pan de mia de Co vid-19.

Al guns nú me ros in di cam a re du ção
na ve lo ci da de de con tá gio do ví rus.
De acor do com a Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES), nos pri mei ros 30 di as
da pan de mia na Ilha, hou ve em mé dia
a du pli ca ção de no vos ca sos a ca da
cin co di as.

A par tir do lock down, a du pli ca ção
se deu com uma di fe ren ça mai or que
dez di as.

No en tan to, os re sul ta dos con clu si- 
vos so bre os efei tos do lock down so- 
men te se rão ob ser va dos nas pró xi- 
mas se ma nas, co mo acon te ce em
qual quer lo cal que ado tou es se ti po
de me di da.

A Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
tam bém re gis trou, no fim do pe río do
de lock down, re du ção na pro cu ra por
aten di men to nas uni da des de emer- 
gên cia da Ilha de São Luís, as sim co-
mo na bai xa in ter na ção de pa ci en tes.

No úl ti mo do min go (17), a Uni da de
de Pron to Aten di men to (UPA) do Ara- 
ça gi re gis trou lei tos va gos na ala de
pa ci en tes gra ves.

Mes mo com a re du ção da ta xa, os
ca sos de co ro na ví rus ain da es tão em
cur va as cen den te no Bra sil to do, in- 
cluin do o Ma ra nhão. Por is so, ain da é
mui to im por tan te man ter as me di das
de iso la men to so ci al e de pre ven ção,
co mo o uso de más ca ras se de fa to for
ne ces sá rio sair de ca sa.

CONTÁGIO

Vírus chega a 201 dos municípios maranhenses

APENAS 16 MUNICÍPIOS DO MARANHÃO AINDA NÃO REGISTRARAM NENHUM CASO DO NOVO CORONAVÍRUS

O no vo co ro na ví rus (co vid-19) já
atin giu 201 dos 2017 mu ni cí pi os do
Ma ra nhão. De acor do com úl ti mos
da dos da Se cre ta ria de Es ta do da Saú- 
de (SES), já são 15.114 o nú me ro de
ca sos po si ti vos, sen do 634 óbi tos e
3035 pes so as re cu pe ra das.  En tre as
ci da des com mai o res re gis tros es tão a
ca pi tal ma ra nhen se com 6479 ca sos e
a ci da de de Im pe ra triz com 982 ca sos
con ta bi li za dos. Na Gran de Ilha que é
com pos ta pe los mu ni cí pi os de São
Luís, São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar e Ra po sa a ta xa de ocu pa ção de
lei tos de UTIs ex clu si vos de co vid-19
cor res pon de a 92,89% e con ta atu al- 
men te com ape nas com 16 li vres. Já a
ta xa de ocu pa ção de lei tos clí ni cos ex- 
clu si vos de co vid-19 cor res pon de a
76,86% e con ta com 174 li vres. Já em
Im pe ra triz, na Re gião To can ti na al- 
can çou 94,29% da ta xa de ocu pa ção
de lei tos de UTIs con ta va até on tem
(20) ape nas dois lei tos li vres. Já os lei- 
tos clí ni cos ex clu si vos che gou aos
86,36% com no ve lei tos li vres. As de- 
mais re giões do es ta do al can ça ram
75,56% de UTI´s e de lei tos clí ni cos
che gou aos 66,06%. Pa ra re for çar o
en fren ta men to ao no vo co ro na ví rus
na re gião me tro po li ta na da ilha, des- 
de inií cio da se ma na es tá fun ci o nan- 

do o pri mei ro Hos pi tal de Cam pa nha
de São Luís. A es tru tu ra pos sui 3.500
m² e con ta com 200 lei tos, sen do 186
clí ni cos e 14 de UTI. O es pa ço foi
mon tan do no pa vi lhão de even tos do
Mul ti cen ter Ne gó ci os e Even tos, de
pro pri e da de do Se brae-MA, e le vou
du as se ma nas pa ra fi car pron to.  “O
hos pi tal de cam pa nha era o nos so
pla no C, vis to que a pri o ri da de era cri- 
ar es tru tu ras que, após a pan de mia,
pu des sem fi car per ma nen tes pa ra a
so ci e da de e ser vis sem ao sis te ma pú- 
bli co. Di fe ren te men te de ou tros hos- 
pi tais que inau gu ra mos, a nos sa fes ta
não se rá ho je, mas quan do en cer rar- 
mos es te ser vi ço por que é quan do te- 
re mos a cer te za de que ven ce mos a
pan de mia e tam bém o co ro na ví rus”,
afir mou o se cre tá rio de Es ta do da
Saú de, Car los Lu la.  O hos pi tal re ce be- 
rá pa ci en tes en ca mi nha dos de uma
das qua tro Uni da des de Pron to Aten- 
di men to (UPAs) re fe rên cia da ca pi tal.
Já em Im pe ra triz, a se gun da ci da de do
es ta do com mai or nú me ro de ca sos
da co vid-19, des de a úl ti ma se gun da-
fei ra (18), es tá em vi gor um no vo de- 
cre to pu bli ca do pe la pre fei tu ra que
au to ri zou a vol ta par ci al do co mér cio
da ci da de, de ser vi ços não es sen ci ais,
além da obri ga ção de cum prir as nor- 
mas sa ni tá ri as pa ra pre ven ção da Co- 
vid – 19. Co mér cio não es sen ci al po de

fun ci o nar ape nas com delivery ou dri-
ve-th ru, além de ser obri ga tó rio fi ta
de iso la men to na en tra da do lo cal.
Au to es co las, as sim co mo re ven da de
car ros e mo tos, tam bém de vem ope- 
rar com agen da men to. Pas sam a ter
ex pe di en te com ple to ma te ri al de
cons tru ção, agrí co las, cons tru ção ci- 
vil e lo té ri cas, pa ra evi tar fi las. “Os de- 
cre tos não es ta vam se gu ran do as pes- 
so as em ca sa, es ta vam nas ru as, por
fal ta de me do, ou por ne ces si da de
mes mo. Va mos con ti nu ar com as re-
gras rí gi das de com ba te à pan de mia e
cum prir as me di das sa ni tá ri as. Fis ca- 
li za re mos e até sus pen de re mos al va- 
rás do co mér cio, pa ra aque les que
des res pei ta rem as nor mas”, de cla rou
o pre fei to de Im pe ra triz, As sis Ra mos.
Em to do o es ta do no ve mil e no ve cen- 
tos e no ven ta e se te pes so as es tão sen-
do mo ni to ra dos pe lo Cen tro de In for-
ma ções Es tra té gi cas de Vi gi lân cia em
Saú de (CI EVS). Atu al men te, 3035 pes-
so as re ce be ram al ta da qua ren te na
(re cu pe ra dos). A SES re gis trou ain da
831 pro fis si o nais de saú de in fec ta dos
pe lo no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão.
Des tes, 725 já es tão re cu pe ra dos.
Quan do ana li sa dos os ca sos po si ti vos
de CO VID-19, a ra zão por se xo apon ta
7767 (51%) ca sos em pes so as do se xo
fe mi ni no e 7347 (49%) em pes so as do
se xo mas cu li no.

UNI DA DES EM OBRAS

RE DE PRON TA

Uni da des de saú de
da ca pi tal pas sam
por am pli a ção

 
A Pre fei tu ra de São Luís avan ça na re for ma e re es tru- 

tu ra ção da re de de saú de pa ra a am pli a ção do nú me ro
de lei tos ex clu si vos pa ra tra ta men to dos pa ci en tes com
Co vid-19. A me di da faz par te das po lí ti cas de saú de ado- 
ta das pe lo pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or no com ba te
à pan de mia na ca pi tal. Es tão sen do adap ta das uni da des
mis tas e ou tros equi pa men tos de saú de co mo o Pron to
Aten di men to 24 ho ras da zo na ru ral. A re de de aten di- 
men to con ta, ain da, com lei tos con ve ni a dos em uni da- 
des pri va das de saú de. Com is to, de ve che gar a 300 lei tos
– en tre clí ni cos e de UTI – ex clu si vos pa ra pa ci en tes di- 
ag nos ti ca dos com o no vo co ro na ví rus.

“Es ta mos se guin do com as me di das de am pli a ção da
re de mu ni ci pal de saú de nes te mo men to de pan de mia
pa ra ga ran tir a as sis tên cia em saú de aos pa ci en tes que
se jam di ag nos ti ca dos com Co vid-19 na nos sa ci da de. Já
te mos o Hos pi tal da Mu lher co mo uni da de de re fe rên cia
e os lei tos con ve ni a dos no Hos pi tal Uni ver si tá rio. Com o
apoio do Go ver no do Es ta do já es tá pron ta a ala, no Hos- 
pi tal da Cri an ça, pa ra aten di men to a pa ci en tes in fan tis
com sín dro mes gri pais, in cluin do H1N1 e Co vid-19, e a
re es tru tu ra ção da Clí ni ca São Jo sé. O aten di men to ex- 
clu si vo ga ran te a as sis tên cia ne ces sá ria que re quer es se
ti po de qua dro clí ni co e evi ta o ris co de in fec ção de ou- 
tros pa ci en tes que pas sam por tra ta men to de ou tras do- 
en ças na nos sa re de”, dis se o pre fei to Edi val do.

As uni da des mis tas São Ber nar do e Be qui mão es tão
com obras avan ça das e em fa se de ade qua ções de es pa- 
ços e se to res pa ra a im plan ta ção dos no vos lei tos. Es tão
sen do fei tas ade qua ções no te lha do, na re de elé tri ca, na
tu bu la ção de ga ses uti li za dos no tra ta men to dos pa ci- 
en tes, en tre ou tras mu dan ças es tru tu rais ne ces sá ri as
pa ra o pe río do da pan de mia.

As obras es tão sen do exe cu ta das res pei tan do to das as
nor mas sa ni tá ri as pa ra evi tar que os ope rá ri os se jam ex- 
pos tos ao ris co de con ta mi na ção pe lo no vo co ro na ví rus.
Con cluí dos os ser vi ços nes tas du as uni da des mis tas, se- 
rão ini ci a dos os tra ba lhos nas uni da des mis tas Co ro a di- 
nho e Ita qui-Ba can ga. No São Ber nar do, as obras con- 
tam com re cur sos de emen da par la men tar o se na dor
We ver ton Ro cha.

De acor do com o se cre tá rio mu ni ci pal de Saú de, Lu la
Fylho, com a am pli a ção do nú me ro de lei tos, o mu ni cí- 
pio ofe re ce rá uma es tru tu ra ain da mais com ple ta pa ra a
po pu la ção. “O en fren ta men to des ta pan de mia é diá ria,
en tão, es ta mos o tem po to do ali nhan do no vas es tra té gi- 
as pa ra o aten di men to aos pa ci en tes e ava li an do os da- 
dos par ci ais pa ra que as me di das se jam ade qua das de
acor do com as ne ces si da des. Por is so, o pre fei to Edi val- 
do de ter mi nou a am pli a ção ime di a ta da ca pa ci da de de
lei tos pa ra ga ran tir aten di men to a to dos os in fec ta dos
ou ca sos sus pei tos, além dos de mais pa ci en tes da nos sa
re de”, afir mou.

In te gram a re de ex clu si va pa ra Co vid-19 a Uni da de de
Pron to Aten di men to 24 ho ras da zo na ru ral, que já es tá
com as obras fi na li za das, e a Ma ter ni da de Na zi ra As sub,
na Es ti va, cu jas obras se rão ini ci a das em bre ve. As du as
uni da des fa zem par te da re de mu ni ci pal de saú de.

No Hos pi tal da Cri an ça, com o apoio do Go ver no do
Es ta do, foi mon ta da uma ala com 20 lei tos ex clu si va- 
men te pa ra o aten di men to de pa ci en tes in fan tis com
sin to mas de sín dro mes res pi ra tó ri as ou gri pais, in clu si- 
ve su ges ti vos à in fec ção pe lo no vo co ro na ví rus, bem co- 
mo ofe re cer tra ta men to pa ra aque les com di ag nós ti co
con fir ma do de Co vid-19.

A Pre fei tu ra de São Luís tam bém es tá con ve ni a do lei- 
tos na re de hos pi ta lar pri va da. Com o apoio do Go ver no
do Es ta do, o Hos pi tal Por tu guês e a Clí ni ca São Jo sé ti ve- 
ram seus es pa ços adap ta dos pa ra re ce ber os pa ci en tes
com Co vid-19. Na Clí ni ca São Jo sé os tra ba lhos já fo ram
con cluí dos e já fo ram dis po ni bi li za dos 38 no vos lei tos.

A re de de re ta guar da da Pre fei tu ra de São Luís mon ta- 
da ex clu si va men te pa ra aten di men to aos pa ci en tes com
Co vid-19 in clui os 43 lei tos clí ni cos e 10 de UTI do Hos- 
pi tal da Mu lher, que foi to tal men te re es tru tu ra do, re ce- 
beu to dos os equi pa men tos ne ces sá ri os, con ta com
equi pe mé di ca mul ti dis ci pli nar for ma da por mais de
200 pro fis si o nais e te ve os flu xos de aten di men to re de fi- 
ni dos pa ra que pu des se ser a uni da de de re fe rên cia da
re de mu ni ci pal du ran te a pan de mia.

A Pre fei tu ra tam bém re ser vou 40 lei tos con ve ni a dos
com o Hos pi tal Uni ver si tá rio Pre si den te Du tra. Além
dis so, 12 uni da des bá si cas de saú de fo ram des ti na das
ape nas pa ra o aten di men to a ca sos le ves de sín dro mes
res pi ra tó ri as e gri pais.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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MP do Maranhão repassou aos promotores das comarcas do estado uma minuta de
recomendação, na qual orienta na fiscalização dos procedimentos dos gestores.

TRANSPARÊNCIA

Famem orienta sobre
gastos com a covid-19

A
s pre fei tu ras do Ma ra nhão 
de vem ali men tar seus re fe- 
ren tes por tais da trans pa rên- 
ci as com in for ma ções so bre 

me di das, ações e pro ce di men tos de 
en fren ta men te à pan de mia do Co vid-
19. O ori en ta ção tem si do re pas sa da 
aos pre fei tos pe la Fe de ra ção dos Mu- 
ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão, Fa- 
mem, em obe di ên cia à re co men da- 
ção dos ór gãos de con tro le, com des- 
ta que pa ra o Mi nis té rio Pú bli co do Es- 
ta do do Ma ra nhão.
O Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal da 
Pro bi da de Ad mi nis tra ti va do MP do 
Ma ra nhão re pas sou pa ra os pro mo to- 
res de to das as co mar cas do es ta do 
uma mi nu ta de  re co men da ção, na 
qual ori en ta na fis ca li za ção dos pro- 
ce di men tos dos ges to res. Fi cou a cri- 
té rio dos pro mo to res a de ci são de ex- 
pe dir ou não re co men da ção aos ges- 
to res pa ra que eles pro ce dem com a 
in ser ção das in for ma ções nos por tais 
da trans pa rên ci as dos mu ni cí pi os.
O Pla no Na ci o nal de Com ba te ao Co- 
vid-19 pre vê a di vul ga ção de in for ma- 
ções nos ins tru men tos de trans pa rên- 
cia da ges tão. Se gun do ori en ta ção do 
co or de na dor do CA Op- Pro Ad no Ma- 
ra nhão, pro mo tor Cláu dio Re bê lo 
Cor reia Alen car, ne nhum pre fei tu ra 
es tá isen ta de cum prir com as de ter- 
mi na ções le gais pre vis tas tam bém na 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
A mi nu to se orig nou de uma re co- 
men da ção foi ex pe di da pe la pro mo- 
to ra de saú de,Gló ria Ma fra, di ri gi da 
ao Es ta do, Or ga ni za ções da so ci e da de 
de in te res se pú bli co, Os cips, agên ci as 
es ta du ais de saú de e se cre ta ri as de es- 
ta do e mu ni ci pais de saú de.

FAMEM : AS PREFEITURAS DO ESTADO DO MARANHÃO DEVEM ALIMENTAR SEUS  PORTAIS

A re de de Con tro le da Ges tão Pú bli ca 
tem acom pa nha do as ações de com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus das pre fei- 
tu ras do Ma ra nhão, ob je ti van do evi- 
tar da nos e le sões ao pa trimô nio pú- 
bli co na apli ca ção cor re ta dos re cur- 
sos pú bli cos. Em abril, foi for ma li za da 
uma for ça-ta re fa pa ra atu ar nes se 
sen ti do.
As li ci ta ções que se re fe rem ao com- 
ba te à Co vid-19 com ca rá ter de ur gên- 
cia es tão isen tas de nor ma in ter na 
edi ta da pe lo Tri bu nal de Con tas do 

Es ta do do Ma ra nhão. A re de vai fis ca- 
li zas a pu bli ca ção em tem po re al das 
in for ma ções nos por tais de trans pa- 
rên cia dos mu ni cí pi os ma ra nhen ses.
Os re cur sos pú bli cos pa ra o com ba te 
à Co vid-19 trans fe ri dos pe la União ou 
pe lo Es ta do pa ra os mu ni cí pi os de- 
vem ser re pas sa dos pa ra a con ta do 
Fun do Mu ni ci pal de Saú de (FMS), 
uma vez que a Cor re ge do ria Ge ral da 
União, CGU, dis põe de me ca nis mos 
de acom pa nha men to das re fe ri das 
con tas con tas.

ENCONTRO COM BOLSONARO

Governadores discutem pauta de reunião

O GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, DEFENDEU A IMPORTÂNCIA DA TROCA DE INFORMAÇÕES  DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS

Go ver na do res de 25 das 27 uni da- 
des da fe de ra ção par ti ci pa ram, on tem
de  uma reu nião vir tu al, pa ra de fi nir
os prin ci pais as sun tos que pre ten dem
tra tar com o pre si den te Jair Bol so na ro
e mi nis tros, mar ca da pa ra ho je, por
vi de o cha ma da. En tre os as sun tos, os
go ver na do res dis cu ti rão a aju da fe de- 
ral a es ta dos e mu ni cí pi os e a ne ces si- 
da de de cri té ri os ci en tí fi cos pa ra a
ado ção de me di das de en fren ta men to
ao no vo co ro na ví rus.

Os go ver na do res tam bém de ba te- 
ram os im pac tos e as me di das que ca- 
da es ta do e o Dis tri to Fe de ral vêm
ado tan do pa ra en fren tar a pan de mia
do no vo co ro na ví rus (co vid-19).

Após o tér mi no da reu nião, o go ver- 
na dor de São Pau lo, João Do ria, de cla- 
rou que os che fes dos exe cu ti vos es ta- 
du ais es tão aber tos ao diá lo go e bus- 
can do pro te ger a vi da da po pu la ção.
“Ho je (20), fi ze mos uma reu nião com
25 dos 27 go ver na do res. O sen ti men to
de São Pau lo e, cer ta men te, pos so
aqui in ter pre tar, dos de mais go ver na- 
do res, é pa ra pro te ger a vi da, obe de- 
cer a ci ên cia, res pei tar a ori en ta ção da
me di ci na e [ama nhã] fa zer mos uma
reu nião em paz”, dis se Dó ria.

O che fe do Exe cu ti vo do Ce a rá, Ca- 
mi lo San ta na, ma ni fes tou o de se jo de
que a con ver sa en tre go ver na do res e
re pre sen tan tes do go ver no fe de ral
trans cor ra em cli ma “res pei to so e pro- 
vei to so, em be ne fí cio da po pu la ção”.

“Es te não de ve ser um mo men to de
dis pu ta par ti dá ria ou ide o ló gi ca, mas
da união de to dos pa ra ações efe ti vas
pa ra o Bra sil”, es cre veu San ta na em
sua con ta pes so al no Twit ter.

O go ver na dor do Ma ra nhão, Flá vio
Di no, de fen deu a im por tân cia da tro- 
ca de in for ma ções, prin ci pal men te de
ex pe ri ên ci as exi to sas. “Es te é o ca mi- 
nho. Te mos que bus car as ex pe ri ên ci- 
as dos es ta dos. Nes se mo men to de
dis tan ci a men to so ci al e ati vi da de
econô mi ca pa ra li sa da, pre ci sa mos ter
ci en ti fi ci da de e mé to do pa ra sair da
cri se”, de fen deu Di no na reu nião.

No Twit ter, Wil son Li ma, go ver na- 
dor do Ama zo nas, dis se que a reu nião
da ma nhã ser viu pa ra que os go ver na- 
do res “ajus tas sem a pau ta” que pre- 
ten dem apre sen tar ao pre si den te e a
seus mi nis tros. “Se rá uma no va opor- 
tu ni da de pa ra agra de cer o apoio fe de- 
ral [ao Ama zo nas] e re for çar as de- 
man das que ain da te mos. A união de

es for ços é in dis pen sá vel”, es cre veu
Li ma.

Wel ling ton Di as, go ver na dor do Pi- 
auí, já ti nha ma ni fes ta do, on tem (19),
que a reu nião des ta quin ta-fei ra (21) é
uma opor tu ni da de pa ra o país de fi nir
ações in te gra das e co e sas de en fren ta- 
men to ao no vo co ro na ví rus e as con- 
sequên ci as econô mi cas da pan de- 
mia. “Con si de ro mui to im por tan te es-
se diá lo go pa ra um pla no uni fi ca do e
as sim en fren tar mos jun tos o ini mi go
em co mum que é o co ro na ví rus”.

Ou tro go ver na dor que par ti ci pou
da reu nião vir tu al des ta ma nhã e que,
des de on tem, já ti nha se ma ni fes ta do
so bre a in ten ção de pe dir ao go ver no
fe de ral tran qui li da de pa ra aten der as
ori en ta ções da co mu ni da de ci en tí fi ca
e ór gãos es pe ci a li za dos foi o gaú cho
Edu ar do Lei te.

 
Em seu Twit ter, Lei te co men tou a

pos si bi li da de da pro pos ta de ve to ao
re a jus te dos sa lá ri os de ser vi do res pú- 
bli cos ser um dos itens da dis cus são
com Bol so na ro e seus mi nis tros. “Se
is so acon te cer, ma ni fes ta rei meu
apoio a es se ve to”, an te ci pou o go ver- 
na dor do Rio Gran de do Sul.

1

2

3

Va le in sis tir

Clo ro qui na

Re co nhe ci men to

“Ca va lo de Tróia da es quer da”

Tu do pron to

Fal ta con sen so

Pro mo vi da pa ra bai xo
O Bra sil atra ves sa a pan de mia que as so la o pla ne ta do jei to

mais im pro vá vel e até inu si ta do. O Mi nis té rio da Saú de tro cou
dois mi nis tros em me nos de um mês e foi pa rar nas mãos de um
ge ne ral do Exér ci to, quan do a guer ra que se tra va no mo men to
não tem na da a ver com trei na men to mi li tar ou ar mas bé li cas. A
guer ra é con tra um ini mi go in vi sí vel cha ma do co ro na ví rus, com- 
ba ti do prin ci pal men te com o dis tan ci a men to so ci al. Os mé di cos,
en fer mei ros e de mais pro fis si o nais do ja le co bran co são os he róis
des sa ba ta lha.

Mas, no Bra sil, o Mi nis té rio da Saú de es tá fer vi lhan do de mi li- 
ta res do uni for me ver de-oli va. Tu do é mui to es tra nho, as sim co- 
mo o jo go das ca dei ras na Se cre ta ria de Cul tu ra, an ti go Mi nis té rio,
re bai xa do em 2019. Em ape nas 17 me ses do go ver no Jair Bol so na- 
ro, na da me nos que qua tro no mes pas sa ram pe lo co man do da Se- 
cre ta ria de Cul tu ra, trans for ma da nu ma es pé cie de per so na gem
ali e ní ge na e fi gu ra ti va na Es pla na da dos Mi nis té ri os. Além de re- 
bai xa do, o se tor cul tu ra per de tam bém o pro ta go nis mo na no ve la
cog no mi na da de bol so na ris mo. O en tra e sai che ga a ser es ton te- 
an te, pa ra quem acom pa nha ca da ca pí tu lo des sa co mé dia bu fa,
em tem po iso la men to so ci al por cau sa da pan de mia.

O en re do em que Bol so na ro co lo cou Re gi na Du ar te, an ti ga
“na mo ra di nha do Bra sil”, aliás, não es tá des to an te dos que ela
pro ta go ni zou no ci ne ma: “Além da Pai xão” e “Ga ta Ve lha Ain da
Mia”, de 2013, uma pe lí cu la dos gê ne ros sus pen se e dra ma. Ao ser
de mi ti da on tem, Re gi na Du ar te apa re ceu no Pa lá cio do Pla nal to
dan do gar ga lha das ao la do do pre si den te, tam bém rin do, am bos
sem más ca ras e dan do-se as mãos, co mo se fos sem dois ato res,
co me mo ran do o su ces so no fim de um es pe tá cu lo te a tral, sob os
aplau sos pla teia.

Dos qua tro ocu pan tes do car go da cul tu ra, ne nhum dei xou
sau da de no fe char das cor ti nas de su as ges tões. As sim, a “na mo ra- 
di nha do Bra sil” foi pro mo vi da pa ra bai xo. Es tra nho foi ela de mi- 
ti da, apa re cer de sor ri são de les te a oes te. Dis se ter re ce bi do um
“pre sen te” do che fe de Bol so na ro, que a re cam bi ou pa ra a Ci ne- 
ma te ca, em São Pau lo. Não sem mo ti vo, o as trô no mo Ola vo de
Car va lho se an te ci pou, ain da de ma dru ga da com uma cha co ta.
Pos tou no twit ter que, ao aplau dir a in di ca ção da Re gi na Du ar te
“pa re ce ter si do uma ca ga da”. Re gi na foi em bo ra e, no ar ras tão,
ou tros seis di ri gen tes na ci o nais da cul tu ra tam bém ti ve ram o ato
de des pe di da as si na do pe lo ge ne ral Sou za Bra ga Ne to, da Ca sa Ci- 
vil.

 

 
Pa ra o pre fei to de São Luís, Edi val do Ho lan da Jú ni or, o mo- 

men to da co vid-19, é de cons ci en ti za ção. Agen tes da De fe sa Ci vil
es tão nos bair ros com áre as de ris co pa ra con ver sar com os mo ra- 
do res so bre a im por tân cia do iso la men to so ci al e uso de más ca- 
ras.

 
Por fa lar em co vid-19, Mi nis té rio da Saú de atu a li zou on tem o

pro to co lo pa ra o uso da clo ro qui na do tra ta men to do co ro na ví- 
rus, nos ca sos ini ci ais da do en ça. Mes mo as sim, Bol so na ro diz
que “ain da não exis te com pro va ção” da efi cá cia.

 
O go ver na dor Flá vio Di no te ve en con tro, por vi de o con fe rên- 

cia, com alu nos-bol sis tas dos cur sos de En fer ma gem e Me di ci na
que atu am di re ta men te na li nha de fren te do com ba te ao co ro na- 
ví rus no Ma ra nhão. Foi uma in je ção de âni mo.

 

Foi co mo Re gi na Du ar te che gou a ser cha ma da nas re des so ci- 
ais, por apoi a do res do pre si den te Jair Bol so na ro, em cam pa nha
pe la sua de mis são.

 
 

Flá vio Di no (PC doB) de fen deu on tem à Fo lha de S. Pau- 
lo que, ou a opo si ção faz uma fren te am pla com se to res
que não vo ta ram no PT, ou “va mos per der de no vo pa ra

Bol so na ro”. Se gun do sua aná li se, Bol so na ro “é co e ren- 
te no er ro”.

 
O autô no mo e de sem pre ga do Mau rí cio San dro Cor reia

de Me lo, de 50 anos, so li ci tou o au xí lio de R$ 600 à Cai- 
xa, mas fi cou sur pre so com a res pos ta do ban co: “Ci- 

da dão exer ce man da to ele ti vo”. Foi quan do ele fi cou
sa ben do que, pa ra o go ver no, era “de pu ta do es ta du al”.

 
A Po lí cia Fe de ral no Ma ra nhão pren deu on tem em fla- 

gran te de três pi lan tras, após o sa que in de vi do de R$
26.054,55 na Cai xa. Tu do do Au xí lio Emer gen ci al do

Go ver no Fe de ral, pa go a tra ba lha do res, por con ta do
co ro na ví rus. O trio por ta va 328 car tões do bol sa fa mí lia.

 
O de sem bar ga dor Tyrone Jo sé Sil va as su miu a pre si dên cia do

Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão pron to pa ra cum prir o
ca len dá rio elei to ral des te ano, que pre vê elei ções mu ni ci pais no
dia 4 de ou tu bro. Mas o co ro na ví rus po de adi ar a da ta.

 
Se gun do o pre si den te da Câ ma ra, Ro dri go Maia, “É qua se una- 

ni mi da de” so bre de ci são de adi ar elei ções 2020. No en tan to, ele
per ce be que o con sen so en tre lí de res é de que não ha ve rá pror ro- 
ga ção de man da to em 2022, co mo al guns pro põem.

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020
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ALEX BRI TO*, SAU LO SIL VA** E FRAN CIS CO MAS CA RE -
NHAS JR***
Es pe ci al pa ra O Im par ci al

O au xí lio emer gen ci al e o cré di to às em pre sas

O gas to pa ra saú de pú bli ca ain da é mui to tí mi do

A si tu a ção da Co vid-19 no Ma ra nhão

Coronavírus

Efeitos do isolamento
dois meses depois

P
as sa dos dois me ses do pri mei ro ca so con fir ma- 
do do no vo co ro na ví rus no Ma ra nhão, o que po- 
de mos ob ser var das prin ci pais me di das im ple- 
men ta das até ago ra? Qual a si tu a ção do Ma ra- 

nhão? Em dois me ses o Go ver no Fe de ral emi tiu mais de
28 Me di das Pro vi só ri as (MPs), e, por aqui, o go ver no de- 
cre tou as me di das de iso la men to so ci al. O que dá pa ra
di zer so bre al gu mas des sas ações?

Até ago ra, o Go ver no Fe de ral con se guiu co brir 86%
dos po ten ci ais be ne fi ciá ri os que po dem ser aten di dos
com o es pa ço fis cal cri a do no or ça men to, que, em te se,
so mam 58 mi lhões de pes so as. Con tu do, a es ti ma ti va
dos que ne ces si tam des se au xí lio bei ra os 80 mi lhões, o
que sig ni fi ca que, em bo ra o au xí lio emer gen ci al con si ga
ser de am pla co ber tu ra, ain da fi ca rão de fo ra pou co
mais de 20 mi lhões de pes so as! Por en quan to, o pro gra- 
ma cus ta cer ca de 2% PIB (so ma da ri que za ge ra da nu- 
ma eco no mia em cer to pe río do), o equi va len te a 5 pro- 
gra mas Bol sa Fa mí lia. A dú vi da im por tan te que fi ca é a
ca pa ci da de do au xí lio em sus ten tar a ati vi da de econô- 
mi ca com a re com po si ção par ci al da ren da per di da.

Po ten ci al men te, es sa ca pa ci da de é de pou co mais da
me ta de da re du ção ve ri fi ca da na ren da. Ao fi nal de 2019,
a mas sa de sa lá ri os da eco no mia (des ses be ne fi ciá ri os)
cor res pon dia a R$ 64,2 bi lhões/mês, com o au xí lio, pas- 
sa rá a R$ 35,5 bi lhões. Mas, quan do con si de ra mos o gru- 
po de pes so as que es tão fo ra do Bol sa Fa mí lia, es sa re po- 
si ção al can ça rá ape nas de 37% do ren di men to ha bi tu al- 
men te re ce bi do an tes da cri se sa ni tá ria. Por tan to, mes- 
mo com o au xí lio emer gen ci al a mas sa de sa lá ri os des se
gru po so fre rá que da de qua se 2/3. Es sa si tu a ção é ain da
mais agra va da pe lo pro ces so sis te má ti co de des trui ção
de pos tos de tra ba lhos e o len to ci clo de re cu pe ra ção
econô mi ca que de ve rá ocor rer. Daí o de ba te atu al que
co me ça a se for mar pe la pe re ni da de do pro gra ma, que,
tam bém, já en con tra bar rei ras em fun ção do ele va dís si- 
mo cus to fis cal.

No to can te as con ces sões de cré di to, até o dia oi to de
maio, che ga ram a im pres si o nan tes R$ 540,3 bi lhões
(7,2% do PIB!). Des tes, 70% fo ram no vas con tra ta ções.
De fa to, o vo lu me é im pres si o nan te, e foi su pe ri or em
81% ao re gis tra do en tre mar ço e abril de 2019. Do to tal
des ti na do às em pre sas, 74,4% fo ram to ma dos pe los
gran des em pre en di men tos e 14,8% pe las mé di as em- 
pre sas. As mi cro e pe que nas em pre sas to ma ram ape nas
10,7% das no vas con ces sões de cré di to, re fle tin do o pro- 
ble ma de sem pre: con cen tra ção e de si gual da de no aces- 
so. Es te úl ti mo tem si do agra va do pe la ne ces si da de de
ga ran ti as co la te rais exi gi das dos va re jis tas, que ti nham,
nos re ce bí veis de car tões de cré di to, o prin ci pal ati vo
pa ra dar em ga ran tia. No en tan to, es se ati vo foi dras ti ca- 
men te re du zi do em fun ção das me di das de iso la men to,
di fi cul tan do as ga ran ti as ne ces sá ri as ao cré di to.

Con tu do, o mais im por tan te a se des ta car é o to tal fra- 
cas so do pro gra ma de fi nan ci a men to da fo lha de pa ga- 
men to às em pre sas. Ape nas 3,7% dos R$ 40 bi lhões do
pro gra ma de cré di to foi usa do. Es se pro je to foi um dos
pri mei ros ins tru men tos anun ci a dos pe lo mi nis tro da
Eco no mia, Pau lo Gue des, com po ten ci al pa ra aten der

cer ca de 1,4 mi lhão de em pre sas e 12 mi lhões de tra ba- 
lha do res. No en tan to, até o mo men to che gou a ape nas
4,5% des sas em pre sas e a so men te 8,3% des ses tra ba lha- 
do res!

O fra cas so do pro gra ma foi, pro va vel men te, cau sa do
pe lo de se nho equi vo ca do da as sis tên cia às mi cro e pe- 
que nas em pre sas. Uti li zou-se de dois ins tru men tos
con cor ren tes en tre si: a MP n° 936/2020 abriu a pos si bi- 
li da de de re du ção de sa lá rio e jor na da de tra ba lho ou
mes mo a sus pen são do con tra to de tra ba lho, mas com a
ma nu ten ção do em pre go, e ofer tou cré di to pa ra co brir a
fo lha de pa ga men to. O pri mei ro (ne ces si da de de ma nu- 
ten ção do em pre go) aca bou de ses ti mu lan do a con tra ta- 
ção do se gun do (cré di to): quem se en di vi da ria pa ra sus- 
ten tar a fo lha de fun ci o ná ri os com in cer te zas so bre o fa- 
tu ra men to?

Do pon to de vis ta do fi nan ci a men to à saú de é im por- 
tan te dei xar cla ro que, ao lon go dos anos, o Sis te ma Úni- 
co de Saú de (SUS) so fre com o sub fi nan ci a men to crô ni- 
co, o que foi agra va do pe la apro va ção da Emen da Cons- 
ti tu ci o nal n. º 95 (Te to dos Gas tos), que, pe las no vas re- 
gras, fez a saú de pú bli ca per der R$ 22,48 bi lhões, en tre
2018 a 2020. Ape sar des sas di fi cul da des, o SUS ain da é
uma ar ma fun da men tal no com ba te à Pan de mia do Co- 
vid-19.

A par tir da aná li se dos da dos do Or ça men to Fe de ral
pa ra en fre ta men to da Pan de mia de Co vid-19, até o dia
16 de maio, dos R$ 255,83 bi lhões au to ri za dos ape nas R$
87,72 bi lhões ti nham si do efe ti va men te pa gos. Do mon- 
tan te pa go, ape nas R$ 8,47 bi lhões, ou se ja, cer ca de
9,65%, fo ram des ti na dos ao “en fren ta men to da emer- 
gên cia de saú de pú bli ca de im por tân cia in ter na ci o nal
de cor ren te do co ro na ví rus”.

Ou tro fa to pre o cu pan te é que a pri mei ra aber tu ra de
cré di to ex tra or di ná rio, não foi, ne ces sa ri a men te apor te
de re cur sos no vos, mas foi re sul ta do de re ma ne ja men to
de re cur sos da aten ção bá si ca de saú de e as sis tên cia
hos pi ta lar e am bu la to ri al, cer ca de R$ 4,8 bi lhões, pa ra o
com ba te à cri se sa ni tá ria. As sim, res ta cla ro que o Go- 
ver no Fe de ral pre ci sa aban do nar sua atu a ção tí mi da e
am pli ar, efe ti va men te, os gas tos em saú de, dan do mai or
ce le ri da de aos de sem bol sos ne ces sá ri os ao en fren ta- 
men to à pan de mia.

A ex pe ri ên cia da Co vid-19 no Ma ra nhão é du rís si ma.
O Go ver no do Ma ra nhão de cre tou lock down a par tir do
cin co até o dia 17 de maio. Até o dia qua tro, tí nha mos re- 
gis tra do 4.530 ca sos con fir ma dos e 271 óbi tos. Quan do
com pa ra mos com os da dos do dia 18 de maio, te mos
14.198 ca sos e 604 óbi tos. Is so sig ni fi ca uma ele va ção de
313,42% nos ca sos con fir ma dos e de 222,87% nos óbi- 
tos.

Pe gan do a va ri a ção da con ta mi na ção – que é uma for- 
ma de lo ca li zar a cir cu la ção da Co vid-19 pe la po pu la ção
– e dos óbi tos nos úl ti mos 30 di as, po de mos ve ri fi car que
no dia 18 de abril tí nha mos 1.205 ca sos e 48 óbi tos no
Ma ra nhão, a uma ta xa de le ta li da de de 3,9%. Trin ta di as
de pois, 18 de maio, os nú me ros da Co vid-19 se al te ra- 
ram pa ra 14.198 ca sos con fir ma dos e 604 óbi tos, ou se ja,
um ín di ce de 1.178,26% nos ca sos con fir ma dos e
1.258,33% dos óbi tos.

Os da dos in di cam que há uma ten dên cia à di fu são da

con ta mi na ção pe lo con ti nen te do Es ta do. Por que es se
nú me ro é pre o cu pan te no ca so do Ma ra nhão?

Se gun do o cen so de 2010, 62,67% dos mu ni cí pi os es- 
tão agru pa dos na fai xa po pu la ci o nal de até 20 mil ha bi- 
tan tes, em bo ra is so re pre sen te cer ca de 25,85% da po- 
pu la ção. Te mos ho je no Ma ra nhão ca sos con fir ma dos
em 201 dos 217 mu ni cí pi os do Es ta do, is to é, 92,63% dos
mu ni cí pi os exis ten tes. O Ma ra nhão tem ho je – da dos do
dia 19 de maio –, 15.114 ca sos con fir ma dos, 634 óbi tos e
ta xa de le ta li da de de 4,19%.

Mes mo com a ado ção de me di das mais du ras de lock- 
down e ro dí zio da fro ta ati va de veí cu los, os da dos ex- 
traí dos do Ín di ce de Iso la men to So ci al in di cam que ti ve- 
mos em mé dia ape nas 45,68% de iso la men to so ci al no
pe río do do lock down. Es ta mos bem dis tan tes do per- 
cen tu al acei tá vel pa ra uma si tu a ção crí ti ca, que é de li- 
mi ta do em tor no de 70% de iso la men to so ci al. Na prá ti- 
ca, as me di das do go ver no não têm im pac ta do de ma- 
nei ra mais de ci si va so bre a re du ção da cir cu la ção das
pes so as, lo go, so bre a cir cu la ção do ví rus. As pec tos cul- 
tu rais e a pre sen ça de te o ri as ne ga ci o nis tas ado ta das
pe lo go ver no Bol so na ro con tri bu em, so bre ma nei ra, pa- 
ra o re la xa men to so ci al das pes so as co muns.

Di an te dos nú me ros que ates tam a evo lu ção da Co- 
vid-19, o Ma ra nhão é o ter cei ro es ta do com mais ca sos e
óbi tos no Nor des te, fi can do atrás ape nas do Ce a rá
(29.043 ca sos e 1.856 óbi tos) e Per nam bu co (21.274 ca- 
sos e 1.745 óbi tos). No com pa ra ti vo com o país, o Ma ra- 
nhão es tá na sé ti ma co lo ca ção, atrás de São Pau lo
(66.049 ca sos e 5.147 óbi tos), Rio de Ja nei ro (27.813 ca- 
sos e 3.080 óbi tos), Ama zo nas (22.132 ca sos e 1.491 óbi- 
tos) e os es ta dos do Nor des te já ci ta dos.

Não é pos sí vel ain da ga ran tir o im pac to das me di das
mais re cen tes ado ta das do Ma ra nhão. Po rém, a ex pe ri- 
ên cia in ter na ci o nal apon ta que a fle xi bi li za ção das me- 
di das de re la xa men to so ci al po ten ci a li za a cir cu la ção do
con tá gio e pres si o nam o sis te ma de saú de. A si tu a ção
dos lei tos no Ma ra nhão é de li ca da, pois a ta xa de ocu pa- 
ção dos lei tos de UTI é de 92,89% e dos lei tos clí ni cos de
75,86%, is so con si de ran do to da a Re gião Me tro po li ta na
de São; em Im pe ra triz 94,29% e 86,36%, res pec ti va men- 
te; e nas de mais re giões 75,56% e 66,06%.

Os da dos mos tram que 54,1% dos ma ra nhen ses vi- 
vem com me nos de R$ 406 por mês; além dis so, mais de
81% não têm aces so a sa ne a men to bá si co ade qua do,
con tra a mé dia na ci o nal de 35,9%. Pa ra 29,2% dos ma ra- 
nhen ses, não há abas te ci men to de água tra ta da. Co mo
po de mos ter a ado ção em lar ga es ca la de ho me of fi ce na
re a li da de do Ma ra nhão, quan do o Es ta do tem o mai or
per cen tu al de tra ba lha do res in for mais do país: te mos
ape nas 64,9% dos tra ba lha do res ocu pa dos, em da dos de
2018. Ou tro da do im por tan te é que ape nas 300 mil pes- 
so as têm aces so a pla nos de saú de, de uma po pu la ção
de cer ca de 7 mi lhões de pes so as.

Por tan to, em bo ra ain da se ja mui to pre ma tu ro pa ra
uma con clu são só li da, é ine gá vel que a tra je tó ria dos
efei tos ini ci ais de mos tra ain da uma re la ti va ti mi dez das
po lí ti cas de en fren ta men to à pan de mia da Co vid-19.

*Dou tor em De sen vol vi men to. Prof. Ad jun to do De- 
par ta men to de Eco no mia e do Pro gra ma de Pós-Gra du a- 
ção em De sen vol vi men to So ci o e conô mi co da UF MA.

**Dou to ran do do PPGPP-UF MA e Prof. do De par ta- 
men to de Eco no mia da UF MA.

***Mes tran do do IE/UNI CAMP-SP

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020
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Neymar se prepara para receber chamada de retorno do Paris Saint-Germain e voltar a
treinar para a continuação da temporada. Objetivo do brasileiro é a Champions League

FRANÇA

Neymar espera
ligação para voltar

Neymar é o úni co bra si lei ro que
gos ta mais de Man ga ra ti ba do que de
Pa ris. Tem su as ra zões, as sim co mo a
ci da de li to râ nea, vi zi nha ao Rio de Ja- 
nei ro, tem seus en can tos. O cra que
bra si lei ro che gou ao Bra sil na se gun- 
da quin ze na de mar ço, lo go de pois da
clas si fi ca ção do Pa ris Saint-Ger main
pa ra as quar tas-de-fi nal da Cham pi- 
ons Le a gue. Sem pre dei xou cla ro: veio
tra ba lhar.

Trei nou com seu pre pa ra dor fí si co
pes so al, Ri car do Ro sa, e já afir mou em
ví deo em su as re des so ci ais que es tá
pron to pa ra vol tar aos jo gos. As sim
que for pos sí vel. Pois po de ser no dia 8
de agos to, com a no va ta be la pro pos ta
pe la Ue fa pa ra re a li zar as fi nais da
Cham pi ons Le a gue em par ti da úni ca
nas quar tas-de-fi nal e se mi fi nais em
Is tam bul.

Pa ra is so, Neymar já sa be que pre ci- 

sa agen dar sua vi a gem e es pe ra um te- 
le fo ne ma do Pa ris Saint-Ger main a
qual quer mo men to. Quan do che gar a
Pa ris, de ve rá pre ci sar de qua ren ta di- 
as de iso la men to. Foi o que acon te ceu
no re tor no de Cris ti a no Ro nal do à Itá- 
lia, de pois de pas sar o iso la men to trei- 
nan do na Ilha da Ma dei ra, em Por tu- 
gal.

De pois de du as se ma nas de qua- 
ren te na, Cris ti a no Ro nal do só vol tou a
trei nar na úl ti ma ter ça-fei ra (19). No
mo men to atu al, só pa re ce res tar a
Neymar fa zer ma nu ten ção da for ma
fí si ca que atin giu. Is so ele po de rá fa- 
zer tam bém em sua ca sa na Fran ça. A
ques tão ago ra é a con ta de quan tos di- 
as o PSG te rá pa ra trei nar an tes de co- 
me çar seu gran de ob je ti vo, a Cham pi- 
ons Le a gue.

O PSG ob ser va aten ta men te aos re- 
sul ta dos dos pró xi mos tes tes da Bun- 

des li ga pa ra en ten der se tu do da rá
cer to, co mo pa re ceu na ro da da de re- 
a ber tu ra, en tre sá ba do e se gun da-fei-
ra. Nes te ca so, po de co me çar a cha- 
mar de vol ta seus jo ga do res es tran gei- 
ros. A vi a gem de Neymar pa ra Man ga- 
ra ti ba não agra dou aos di ri gen tes
fran ce ses, mas ele não foi o úni co a
sair de Pa ris. Thi a go Sil va, por exem- 
plo, tam bém vol tou ao Rio de Ja nei ro.

Pa ra po der trei nar du ran te to do o
mês de ju lho, Neymar de ve rá che gar à
Fran ça no má xi mo no dia 15 de ju nho.
A vi a gem de vol ta se apro xi ma. Com a
mu dan ça do for ma to da Cham pi ons e
jo gos em cam pos neu tros nas quar- 
tas-de-fi nal, o so nho do ata can te bra-
si lei ro tam bém po de se apro xi mar.
Ele po de pre ci sar de ape nas qua tro jo- 
gos pa ra ven cer a Cham pi ons e es pe- 
rar pa ra sa ber se ha ve rá pre mi a ção da
Fi fa nes te ano.

RÚSSIA

Saltadora recebeu proposta para se prostituir

A pro pos ta

Me da lha de pra ta no sal to em dis- 
tân cia no Mun di al de Atle tis mo de 
Lon dres 2017, a rus sa Darya Klishi na 
afir mou que re ce beu uma pro pos ta 
pa ra tra ba lhar co mo ga ro ta de pro gra- 
ma de lu xo em 2019. A re ve la ção foi 
fei ta em en tre vis ta ao si te Sports.ru.

Se gun do Darya, uma pes soa pro- 
cu rou-a atra vés do Ins ta gram ofe re- 
cen do US$ 200 mil (R$ 1,1 mi lhão) 
men sais pa ra ela se pros ti tuir nos Es- 
ta dos Uni dos.

A rus sa, que tem 29 anos, re cu sou a 
pro pos ta. “Me ofe re ce ram um tra ba- 
lho de acom pa nhan te. Is so acon te ceu 
há um ano e meio. Res pon di: Sin to 
mui to, mas is so não me in te res sa” – 
con tou a sal ta do ra, que dis se ain da 
que o agen ci a dor in sis tiu pa ra que ela 
acei tas se o tra ba lho.

Na mes ma en tre vis ta, Darya Klishi- 
na res sal tou que se ar re pen de de ter 
fei to fo tos sen su ais no pas sa do. “To do 
mun do tem, di ga mos, er ros jo vens. 
Vo cê faz is so sem pen sar que po de 
afe tar a sua car rei ra. Pen so que is so fi- 
cou no pas sa do”, con cluiu. DARYA KLISHINA FOI A VICE-CAMPEÃ MUNDIAL DE ATLETISMO EM LONDRES 2017

ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES

SEGURANÇA

Bernie Ecclestone deixa Brasil rumo à Suíça
GETTY IMAGES

Ex-de ten tor dos di rei tos co mer ci- 
ais da Fór mu la 1 e to do-po de ro so da
ca te go ria, Ber nie Ec cles to ne dei xou o
Bra sil ru mo à Suí ça de vi do ao au men-
to do nú me ro de ca sos de co ro na ví rus
no país. O ex-di ri gen te, de 89 anos, vi- 
a jou num ja to par ti cu lar com a es po- 
sa, a bra si lei ra Fa bi a na Flo si, que es tá
grá vi da de um me ni no. Ho je, o Bra sil é
o ter cei ro país com mais ca sos re gis- 
tra dos no mun do – até es ta quar ta-fei-
ra, são 271 mil in fec ta dos, com 18 mil
mor tos. Am bos es ta vam nu ma fa zen- 
da em Am pa ro, em São Pau lo.

Dí vi das se acu mu lam

Mais ca sos por vir?

MAIS PRO BLE MAS

Sem re cur sos, Cru zei ro
ain da tem dé bi to a ser
pa go na Fi fa

Con de na do pe la Fi fa à per da de seis pon tos na pró xi- 
ma Sé rie B do Bra si lei ro, o Cru zei ro ain da te rá mais uma
or dem de pa ga men to a cum prir em maio: tra ta-se da
com pra do ata can te Wil li an, ain da em 2014, vin do do fu- 
te bol ucra ni a no.

O pa ga men to pre ci sa ser fei to até o dia 29. É só um da
ex ten sa lis ta de ca sos que o clu be acu mu la na Fi fa. São
dí vi das pe la con tra ta ção de jo ga do res, em ne go ci a ções
in ter na ci o nais, pro te la das des de 2014. Pa ra pi o rar, a
pan de mia ain da acar re tou uma que da drás ti ca de re cei- 
tas do clu be, que acu mu la atra sos no pa ga men to de sa- 
lá ri os.

Des de 2014, ano que mar cou o bi cam pe o na to bra si- 
lei ro, o Cru zei ro re a li zou com pras fo ra do país e, na mai- 
o ria dos ca sos, não qui tou os acor dos re a li za dos. A dí vi- 
da pe la com pra do ata can te Wil li an, co bra da pe lo Zorya
Luhansk, é de 1.462.500 eu ros (co ta ção ho je em R$ 9 mi- 
lhões apro xi ma da men te). O ca so en vol ve fa lên cia do
clu be ucra ni a no e até fal si fi ca ção de do cu men tos.

Mais du as or dens de pa ga men to são aguar da das pa ra
o se gun do se mes tre: da com pra do za guei ro Kunty Cai- 
ce do, do In de pen di en te del Val le, e do meia Ar ras ca e ta,
do De fen sor. O de fen sor foi con tra ta do em 2016, en- 
quan to o meia che gou em 2015. Am bos já es tão fo ra do
clu be. O Cru zei ro di vul gou um ba lan ço dos va lo res que
se ri am dis cu ti dos na Fi fa nos pró xi mos me ses.

No fim de ja nei ro, o Cru zei ro re ve lou que pre ci sa ria
qui tar, en tre es te ano e 2022, R$ 52 mi lhões em dé bi tos
des ses pro ces sos. Pa ra azar do clu be, com a va lo ri za ção
de mo e das es tran gei ras fren te ao re al, es sa dí vi da su pe- 
ra os R$ 81 mi lhões, dos quais R$ 36,6 pre ci sam ser pa- 
gos ain da no pri mei ro se mes tre, R$ 43,7 mi lhões no se- 
gun do se mes tre e R$ 1,1 mi lhão em 2021. A dí vi da to tal
te ve um au men to em tor no de 55% em re la ção ao que foi
di vul ga do em ja nei ro. A si tu a ção pre o cu pa ain da mais
por cau sa da drás ti ca que da de re cei tas no clu be, que
per deu com ar re ca da ção em re la ção aos as so ci a dos e
tam bém com con tra tos de pa tro ci na do res sus pen sos.
“Es ta mos vi ven do um mo men to de ex ce ção, em que o
mun do es tá so fren do com as con sequên ci as des ta cri se
com o Co ro na ví rus. To dos sa bem da fal ta de re cur sos do
Cru zei ro, e o clu be te ve su as re cei tas ain da mais com- 
pro me ti das pe la si tu a ção de pan de mia”, ex pli cou San- 
dro Gon za lez, CEO do clu be, so bre o mo men to vi vi do.

O dé bi to de Wil li an é o úni co re fe ren te a uma tran sa- 
ção de 2014. Das ne go ci a ções re a li za das em 2015, além
de Ar ras ca e ta, o Cru zei ro tam bém dis cu te com o Mo re- 
lia, do Mé xi co, uma co bran ça de 1,15 mi lhão de dó la res
apro xi ma da men te pe la com pra do ata can te Ri as cos.

O ano de 2016 ain da traz dé bi tos re fe ren tes às com- 
pras dos ata can tes Ra fa el So bis, vin do do Ti gres, que dis- 
cu te o pa ga men to de 3 mi lhões de dó la res em ações des- 
mem bra das, e de Ra món Ábi la, vin do do Hu ra cán. No
ca so do ata can te ar gen ti no, o clu be mi nei ro re ce beu o
per dão da dí vi da do clu be de Bu e nos Ai res, mas ain da
en fren ta uma co bran ça do Ins ti tu to de Cór do ba, que
bus ca re ce ber va lo res do me ca nis mo de so li da ri e da de.

Da que le ano, o Cru zei ro ain da dis cu te o pa ga men to
de dé bi tos com o téc ni co por tu guês Pau lo Ben to e sua
co mis são téc ni ca, em dí vi da que já su pe ra R$ 1 mi lhão.
Em 2017, o ca so dis cu ti do do Cru zei ro é re fen te à vin da
do meia Thi a go Ne ves. Ne la, o Cru zei ro in gres sou so li- 
da ri a men te em re la ção à dis cus são da que bra de con tra- 
to en tre o jo ga dor e o Al Ja zi ra, que co bra va 9 mi lhões de
eu ros pe la que bra de con tra to.

No ano pas sa do, o clu be con se guiu en cer rar dois ca- 
sos dis cu ti dos na Fi fa. O pri mei ro foi do ata can te Gon- 
za lo La tor re, que veio co mo con tra pe so na con tra ta ção
de Ar ras ca e ta. Fo ram pa gos R$ 18,5 mi lhões ao Ate nas,
do Uru guai. Tam bém en cer rou a dis cus são da com pra
do meia Pi sa no ao ne go ci ar o vo lan te Lu cas Ro me ro
com o In de pen di en te. To das es sas con tra ta ções fo ram
re a li za das ain da na ges tão de Gil van de Pi nho Ta va res,
que pre si diu o clu be até o fim de 2017.

A ges tão de Wag ner Pi res de Sá não qui tou os dé bi tos
já exis ten tes e acres cen tou mais um à lis ta. O no vo ca so
é em re la ção ao ata can te Pe dro Ro cha. O Spar tak, da
Rús sia, dis cu te o pa ga men to de R$ 4 mi lhões apro xi ma- 
da men te pe lo em prés ti mo do jo ga dor.

É o que te me o Cru zei ro. Dois ca sos pre o cu pam a di- 
re to ria. O prin ci pal é do meia Ro dri gui nho, com pra do
do Pyramids, do Egi to, ano pas sa do. O dé bi to atu al é de
R$ 39 mi lhões. O clu be mi nei ro já foi no ti fi ca do pe lo clu- 
be egíp cio, e o ca so de ve rá ser dis cu ti do na Fi fa.

Ou tro que po de che gar à es fe ra da Fi fa é do la te ral
Dodô. O clu be mi nei ro acer tou con tra to, se res pon sa bi- 
li zan do em pa gar 300 mil eu ros à Samp do ria, da Itá lia,
ca so o jo ga dor bra si lei ro fi zes se três par ti das pe lo Cru- 
zei ro no Bra si lei ro ou o clu be al can ças se 15 pon tos na
com pe ti ção. 

São Luís, quinta-feira, 21 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cotação – Comercial C. R$ 4,088 | V. R$ 4,089 – Turismo C. R$ 4,07 | V. 4,31 – Euro C. R$ 4,482 | V. R$ 4,485 – Libra C. R$ 5,042 | V. R$ 5,044 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  – 5:56 -  5,6 m|  1ª Baixamar– 12:20  - 0,6 m|  2ª  Preamar– 18:19  - 5,6 m |
Loteria – Mega Sena  –  2263 (20/05/2020) 09-24-33-43-49-57|  Quina –  5274 (20/05/2020) –  20-22-25-43-78 |  
 Lotofácil –  1969 (20/05/2020) –  04-05-06-07-09-13-14-15-16-18-19-20-22-23-24 | 

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

25° – 30° Manhã Tarde Noite

Ajuda a estados e municípios é principal assunto
da reunião de Jair Bolsonaro com governadores
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Auxílio só será 
depositado
em contas
fora da Caixa
a partir do dia 
30 de maio

 
PÁG.7

Deputados 
propõem 
intervenção
do TJMA para 
conflitos
contratuais

PÁG.4

Senado aprova 
adiamento
do Enem e 
outros projetos
de combate ao 
coronavírus

PÁG.4

Cai velocidade 
de contágio 
da Covid com 
isolamento 
social na Ilha 
de São Luís 

PÁG.11

Medidas sanitárias gerais e segmentadas: Saiba o que passa a valer a partir de segunda-feira

NOVO DECRETO DO GOVERNO DO MA
INICIA RETOMADA GRADATIVA DAS
ATIVIDADES COMERCIAIS NO ESTADO
O governador Flávio Dino emitiu decreto dispondo sobre as novas regras para fins de prevenção e enfrentamento à Covid-19 no Maranhão. O texto traz novas medidas sanitárias gerais 
e segmentadas, para iniciar o processo gradual de reabertura das atividades com segurança, com observância das normas sanitárias de liberação das atividades econômicas.  PÁG.3

Leitos para coronavírus na rede 
estadual do MA sobem 6 vezes
e chegam a quase 1.500
Desde o início da pandemia do coronavírus, a rede estadual pública de saúde do Maranhão 
multiplicou por seis o número de leitos exclusivos para a doença. Em março, eram 232. Agora, 
são 1.445, de acordo com o mais recente boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

PÁG.9

Hospital de Campanha de São Luís possui 200 leitos para atendimento a pacientes com o novo coronavírus

Prefeitura de São Luís 
avança com obras
em unidades de saúde 
para implantação
de novos leitos

A Prefeitura de São Luís avança na reforma e reestruturação 
da rede de saúde para a ampliação do número de leitos 
exclusivos para tratamento dos pacientes com Covid-19. A 
medida faz parte das políticas de saúde adotadas pelo prefeito 
Edivaldo Holanda Junior no combate à pandemia na capital. 

PÁG.5

As reformas na Unidade Mista do São Bernardo contam 
com recursos de emenda do senador Weverton Rocha

A.BAETA

SENADO APROVA VIGÊNCIA 
DA LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS A PARTIR DE AGOSTO

PÁG.7

Com destaque do PDT
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Informe JP

Miudinhas
• Os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão reúnem-
se por videoconferência (com transmissão ao vivo pelo canal TRE-
MA do Youtube) para julgamentos de processos no mês de junho 
2020 nos dias 1, 2, 4, 8, 9, 15, 16 e 18, às 16h.

• As pautas de julgamento ficam disponíveis na guia “serviços 
judiciais” do endereço eletrônico www.tre-ma.jus.br.

• Por videoconferência é a principal forma de realização das sessões 
de julgamentos do TRE-MA até que as medidas de prevenção e 
combate ao COVID-19 estiverem em vigor no estado.

Governadores discutem pauta de
reunião que terão com Bolsonaro

Reunião prévia
Ontem, 20, governadores de 25 
das 27 unidades da Federação 
participaram de uma reunião 
virtual prévia para definir 
os principais assuntos que 
pretendem tratar no encontro de 
hoje, que, inclusive, contará com 
a participação do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.
Após a reunião virtual do Fórum 
de Governadores, Flávio Dino 
disse em suas redes sociais 
que, entre os assuntos tratados, 
os governadores trocaram 
experiências sobre práticas 
exitosas adotadas e protocolos 
sanitários recomendados em 
cada estado.
“Esse é o caminho, temos 
que buscar as experiências 
dos estados. Nesse momento 
de distanciamento social e 
atividade econômica paralisada, 
precisamos ter cientificidade e 
método para sair da crise”, disse 
o governador maranhense.
Adiamento do 
Enem (I)
O Senado aprovou terça-feira 
(19) um projeto de lei que adia 
a realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em 
virtude da pandemia do novo 
coronavírus. O projeto não firma 
um novo prazo para realização 
das provas, ficando dependente 
da evolução da situação 
epidemiológica.
O senador Weverton, líder do 
PDT no Senado, comentou no 
Twitter:
“Fizemos justiça aos jovens que 
sonham com o ensino superior. 
Batalhamos e conseguimos 
o adiamento do #Enem2020. 
Nossa luta é para que todos 
tenham oportunidade! Essa 
vitória é de cada estudante 
brasileiro”.
Adiamento do
Enem (II)
A senadora Eliziane Gama, líder 
do partido Cidadania, escreveu 
esta mensagem:
“A bancada do Cidadania23 
do Senado ajudou a aprovar 
o projeto que adia as provas 
do Enem. A proposta é justa 
e garante a isonomia entre os 
alunos da rede pública e privada 
de ensino. O Enem é sim um 
instrumento importante para 
diminuir a desigualdade social 
no país”.
Adiamento do
Enem (III)
 Sobre o assunto, o coordenador 
da bancada maranhense no 
Congresso Nacional, deputado 
federal Juscelino Filho, escreveu 
em seu perfil oficial no Twitter:
“Acerta o governo ao adiar o 
#Enem. Segundo @inep_oficial 
e @MEC_Comunicação, provas 
devem ocorrer em dezembro ou 

janeiro, decisão que levará em 
conta a opinião dos estudantes. 
Alerta importante: inscrições 
seguem abertas e terminam na 
sexta-feira (22).
Toda a polêmica em torno do 
adiamento do #Enem2020 
provoca uma reflexão importante 
sobre inclusão digital e acesso 
aos meios que tornam mais 
eficaz o processo de ensino e 
aprendizagem. Esse é um debate 
que precisará ser feito em outro 
momento”.
Saída de Regina 
Duarte
“Mais uma que saiu sem ter 
entrado”. Foi assim que o 
vice-líder do PCdoB, deputado 
federal Márcio Jerry (MA) 
definiu mais uma baixa 
ministerial no Governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) após a 
secretária especial da Cultura, 
Regina Duarte, pedir para deixar 
o cargo nesta quarta-feira (20).
“O pior papel da vida da atriz 
Regina Duarte. Na vida real, 
desempenho de pateta, idiota, 
de cúmplice dessa nojeira que é 
o esquema Bolsonaro”, disse o 
deputado, recordando a décima 
queda de ministros em 17 meses 
de gestão.
Novo comando
no TRE
O advogado Gustavo Araújo 
Vilas Boas, membro do Tribunal 
Regional Eleitoral, na categoria 
jurista, até o dia 29/05/2020, 
será o novo diretor geral do 
TRE-MA, a partir do próximo 
dia 1º de junho.
Ele foi aprovado no concurso 
de conciliador dos Juizados 
Especiais Federais, em agosto de 
2003, permanecendo na função 
por um ano e foi aprovado 
também no concurso de analista 
do Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão no ano de 
2004. No entanto, abriu mão 
do concurso para exercer a 
advocacia.
Vasto currículo
Especialista em Direito 
Constitucional, Ciências Penais, 
Criminologia e Direito Eleitoral, 
Gustavo Araújo Vilas Boas é 
mestrando em Criminologia pela 
Faculdade Fernando Pessoa, no 
Porto-Portugal.
Exerceu alguns cargos públicos, 
dentre os quais: agente judiciário 
administrativo no 7º Juizado 
de São Luís, agente judiciário 
administrativo na 8ª Vara Cível 
de São Luís e assessor jurídico 
de desembargador. Foi vice-
presidente da Comissão de 
Direito Eleitoral da OAB-MA 
e subprocurador Institucional 
da Assembleia Legislativa do 
Maranhão.

A ajuda federal para estados e municípios é o principal assunto 
da pauta da reunião desta quinta-feira, 21, entre o presidente Jair 
Bolsonaro e governadores brasileiros. Segundo apurou o INFORME 
JP, Bolsonaro, que está com o projeto aprovado para sancionar, 
quer que os chefes de executivo assumam um compromisso de não 
aumentar os gastos públicos e de diminuir custos. “O presidente quer 
que os governadores assumam um compromisso com o país, com 
responsabilidade fiscal. Por exemplo, que não haja, nesse período, 
reajuste salarial de todo o funcionalismo público federal, estadual e 
municipal; além de outras contrapartidas que serão postas”, disse uma 
fonte do Congresso Nacional.
Outros temas importantes devem fazer parte da reunião, como a 
questão da Covid-19, e, nesse ponto, ao procurar conversar com todos 
os governadores brasileiros, o presidente abre uma possibilidade de 
uma trégua pelo país e pelas milhares de vítimas da doença. “Se essa 
trégua vai acontecer ou não ninguém sabe, principalmente porque esse 
assunto da ajuda a estados e municípios pode provocar discussões 
acaloradas capazes de prejudicar um bom entendimento”, ressaltou a 
fonte.

Medidas sanitárias gerais e segmentadas: Saiba
o que passa a valer a partir de segunda-feira
O governador Flávio Dino emitiu 
decreto (nº 35.831) dispondo 
sobre as novas regras para fins 
de prevenção e enfrentamento à 
Covid-19 no Maranhão. 
O texto traz novas medidas 
sanitárias gerais e segmentadas, 
para iniciar o processo gradual 
de reabertura das atividades com 
segurança, com observância das 
normas sanitárias de liberação 
das atividades econômicas.
As disposições valem para 
todo o estado e podem ser 
revistas de acordo com a análise 
epidemiológica semanal da 
pandemia. A Casa Civil irá 
publicar portarias com regras 
sanitárias por setor econômico, 
a fim de compatibilizar a 
preservação da saúde e os valores 
sociais do trabalho. 
O estado também adotará uma 
estratégia de segmentação 
territorial, com 32 regiões de 

planejamento para o combate ao 
coronavírus. 
Até domingo, dia 24, fica 

mantido o regime que está 
valendo no Maranhão desde 
o último dia 18. O estado de 

calamidade pública em todo o 
Estado do Maranhão também foi 
reiterado.

Decreto emitido pelo governador Flávio Dino apresenta disposições que valem para todo o estado

- A partir do dia 25 de maio poderão 
funcionar estabelecimentos comerciais 
familiares de pequeno porte, onde somente 
trabalhavam, antes da pandemia, o 
proprietário e o grupo familiar (cônjuge, 
pais, irmãos, filhos ou enteados). 

- A retomada gradual por setor econômico 
será iniciada no dia 1º de junho, estendendo-
se por 45 dias, seguindo protocolos sanitários 
de cada setor, presentes nas portarias editadas 
pela Casa Civil. A cada sete dias, a situação 
epidemiológica será reavaliada, podendo 
haver modificação ou revogação da portaria. 

- Os estabelecimentos irão funcionar 
com horários alternados, para diminuir a 
concentração do fluxo no transporte coletivo. 
A medida será especificada em portaria 
publicada pela Casa Civil. 

- Seguem obrigatórias medidas sanitárias 
gerais, como uso de máscaras de proteção 
em ambiente público, vedação de qualquer 
aglomeração de pessoas e manutenção do 
distanciamento social.

- As empresas deverão adotar escala de 
revezamento de funcionários, bem como 
a distância mínima de dois metros entre o 
funcionário e o cliente, e entre cada cliente. 

Além disso, sempre que possível, o trabalho 
de serviços administrativos deve realizado 
de forma remota. Reuniões e atividades que 
exijam encontro de funcionários deverão 
ocorrer de forma virtual. 

- Empregados e prestadores de serviço que 
pertençam a grupo de riscos devem ser 
dispensados das atividades presenciais até 
15 de junho, sem qualquer tipo de punição, 
suspensão de salário ou demissão. 

- Restaurantes, lanchonetes, bares e 
similares continuarão com serviço de entrega 
ou retirada no próprio, sendo vedada a 
disponibilização de áreas para consumo. 

- Os estabelecimentos destinados à venda de 
peças de vestuário, caso permitam a prova e 
a troca de roupas e similares, deverão adotar 
medidas para que a mercadoria seja higienizada 
antes de ser fornecida a outros clientes.

- Em caso de recusa por parte do consumidor 
de adotar o uso de máscara, proprietário e 
funcionários podem acionar a Polícia Militar, 
que aplicará procedimentos previstos no art. 
268 do código penal. 

- Os estabelecimentos que não cumprirem 
as medidas dispostas, podem sofrer sanções 

administrativas (advertência, multa e 
interdição) e encaminhamento de ação ao 
Ministério Público Estadual e Ministério 
Público do Trabalho. 

- A partir do dia 1º de junho de 2020 é 
autorizada a retomada progressiva do 
funcionamento dos órgãos e entidades 
vinculados ao Poder Executivo, com uso 
de máscaras obrigatório, revezamento de 
servidores, afastamento de funcionários no 
grupo risco até o dia 15 de junho e suspensão 
de atendimento ao público externo até o dia 
7 de junho.

- Com base nos indicadores epidemiológicos 
e na oferta dos serviços de saúde, os 
prefeitos poderão decretar medidas mais 
rígidas, autorizar funcionamento de 
atividades comercias mediante observação 
dos protocolos sanitários e adotar barreiras 
sanitárias nos acessos a cada município.

- Qualquer cidadão pode apresentar pedido 
de fiscalização estadual, se possível 
acompanhado de registros fotográficos e 
gravações em vídeo, por meio dos seguintes 
números de WhatsApp: (98) 99162-8274, 
(98) 98356-0374 e (98) 99970-0608

VEJA O QUE MUDA

Gil Cutrim alerta para o cuidado que órgãos 
públicos e empresas precisam ter com 
funcionários no uso da máscara
GIL MARANHÃO

O deputado federal Gil Cutrim 
(MA) alertou para o cuidado 
que órgãos públicos e empresas 
devem ter com seus funcionários 
e colaboradores enquanto durar 
o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia.  O 
parlamentar foi o relator do 
projeto de lei aprovado nesta 
semana pela Câmara dos 
Deputados, tornando obrigatório 
o uso de máscaras de proteção 
facial em todo o território 
nacional, em ruas, prédios ou 
áreas de acesso público.
Além dos lugares públicos, o 
uso de máscara também vai ser 
obrigatório pelos trabalhadores 
dos estabelecimentos prisionais 
e de cumprimento de medidas 
socioeducativas, incluindo-se 
os prestadores de serviço. Essas 
máscaras deverão ser fornecidas 
pelo governo.
“É importante que os órgãos 
públicos e as empresas que 
estão funcionando tenham 
este cuidado com seus 
colaboradores”, declarou 
o parlamentar. “Às vezes a 
pessoa está infectada, não 
tem sintomas, não toma os 
cuidados necessários com 
secreções, nem sabe que está 
doente e isso aumenta o risco 
potencial de infecção. Por isto é 
extremamente importante o uso 
das máscaras”, enfatizou.
Cutrim destacou que outro ponto 
positivo do projeto de lei é que 

“na compra das máscaras para 
os funcionários, o poder público 
dará prioridade às produzidas 
artesanalmente, por costureiras 
ou outros produtores locais, de 
forma individual, associada ou 
por meio de cooperativas de 
produtores, observado sempre o 
preço de mercado”, acentuou.
MULTAS
O projeto relatado pelo deputado 
Gil Cutrim – PL 1562/2020 – é 
de autoria do também deputado 
maranhense Pedro Lucas 
Fernandes (PTB). Cutrim juntou 
à proposta original emendas e 

outras propostas que tramitam 
em conjunto. Em sessão remota 
da Câmara foi aprovada uma 
emenda de autoria do DEM 
deixando a critérios dos estados 
e municípios a definição do 
valor da multa. Os recursos 
arrecadados com as multas 
deverão ser utilizados no 
enfrentamento à pandemia.
Essa norma, no entanto, vai 
ser regulamentada pelo Poder 
Executivo e valerá só enquanto 
durar a emergência em saúde 
pública relacionada ao novo 
coronavírus. O relatório obriga 
órgãos públicos e as empresas 

(autorizadas a funcionar durante 
a pandemia) a fornecerem 
aos funcionários máscaras de 
proteção individual artesanal e 
outros equipamentos de proteção 
quando o estabelecimento 
funcionar atendendo ao público.
PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE 
O poder público também poderá 
fornecer máscaras de proteção 
individual às populações 
vulneráveis economicamente 
para garantir o uso em todos os 
locais públicos e áreas comuns. 
O empregador também será 
multado na falta de máscara.
O relatório de Cutrim determina, 
ainda, que as pessoas com 
transtorno do espectro autista 
ou deficiência que impeça o uso 
adequado da máscara facial, 
ficarão dispensadas de usar a 
máscara.
Também estabelece que 
profissionais de saúde 
contaminados pela Covid-19 
terão assegurados leitos e 
atendimento em hospitais, 
respeitados os protocolos 
nacionais de atendimento 
médico.
Outro ponto do parecer é a 
exigência de realização de 
campanhas publicitárias de 
interesse público, informando 
a necessidade do uso de 
máscaras de proteção pessoal e a 
maneira correta de seu descarte, 
obedecendo às recomendações 
do Ministério da Saúde.
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Gil Cutrim foi o relator do projeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados tornando obrigatório o uso de máscara em todo o País
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SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral | Aspiração | Silicone no painel | Pretinho

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

Fones: 9 8456-0728; 
9 8787-3883

Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel

LUCIENE VIEIRA
 
Um levantamento feito pela Casa 
da Mulher Brasileira aponta que, 
durante o período de quarentena, 
devido ao novo coronavírus, 
houve aumento de casos de 
agressões domésticas. Entre 
asprincipais causasapontadas para 
esse crescimento estáo fato deas 
mulheres estarem enclausuradas 
em um mesmo espaço com os seus 
agressores.
Mas, segundo a diretora da 
Casa, Susan Lucena, isso não 
significaria que aumentaram as 
denúncias. “Ainda esbarramos na 
subnotificação”, declarou Susan.
Diante dessa situação, conforme 
Susan Lucena, os pedidos de 
Medida Protetiva de Urgência 
podem ser solicitados pela 
internet, durante a quarentena.
 Para pedir a Medida Protetiva de 
Urgência, a vítima deve acessar 
o site da Corregedoria Geral da 
Justiça do Maranhão (CGJ-MA) 
e preencher o requerimento e o 
Termo de Consentimento para 
receber notificações/intimações 
por e-mail e por meio do 
aplicativo WhastApp, anexando 
cópias de documentos pessoais, 
comprovante de residência, vídeo, 
áudios e fotos de conversas, que 
possam servir para instruir a 
decisão judicial.
 Susan Lucena informou que 
a ingestão de bebida alcoólica 
e uso de drogas podem apenas 
potencializar as agressões, mas 
não seriam as causas da violência 
doméstica. “É o sentimento de que 
a mulher é sua propriedade, e deve 
ser submissa às suas vontades, que 
gera a violência”, declarou. Ela 

também ressaltou que a violência 
atinge indistintamente todas as 
classes sociais, mas se concentra 
nas mulheres jovens, negras e 
pobres. 
Sobre como está o funcionamento 
dos órgãos de defesa e proteção 
à mulher, durante este período 
de quarentena, Susan Lucena 
informou que todoscontinuam 
funcionando, e que a maior parte 
atualmente realiza atendimentos 
via telefone. “No caso da Casa da 
Mulher Brasileira, a delegacia, 
recepção, administração, 

alojamento de passagem e 
transporte para realização 
do exame de corpo de delito 
continuam presencialmente”, disse 
Susan.
FEMINICÍDIOS
 Susan Lucena disse que os 
casos de feminicídio durante a 
pandemia, no Maranhão, merecem 
destaque. Ela passou dados gerais 
ao JP. Susan informou que houve 
35 feminicídios em 2015, 47 em 
2016, 51 em 2017, 46 em 2018, 51 
em 2019, e 22 em 2020.
 Segundo dados do sistema 

Jurisconsult, de janeiro a abril 
do ano passado, 1295 medidas 
protetivas de urgência tramitaram 
na 2ª Vara da Mulher em São 
Luís. Em 2020, nesse mesmo 
período, o número de solicitações 
caiu para 1.076. De outro lado, 
dados do Departamento de 
Feminicídio do Maranhão indicam 
que houve aumento, neste ano, 
de assassinatos de mulheres no 
mês passado, sendo registrados 
oito casos, em comparação aos 
cinco casos notificados no mesmo 
período de 2019.

Casa da Mulher Brasileira registra 
aumento da violência contra a 
mulher devido à pandemia
O fato de as vítimas e os agressores estarem 
enclausurados aparece como a principal causa 
para esse crescimento

Na tentativa de auxiliar essas mulheres, pedidos 
de Medida Protetiva de Urgência podem ser 
feitos pela internet

Casa da Mulher Brasileira está em pleno funcionamento, mesmo diante da quarentena imposta pelo novo 
coronavírus

GILSON FERREIRA

Leitos para coronavírus na rede 
estadual sobem seis vezes e 
chegam a quase 1.500
Desde o início da pandemia do 
coronavírus, a rede estadual 
pública de saúde do Maranhão 
multiplicou por seis o número de 
leitos exclusivos para a doença. 
Em março, eram 232. Agora, 
são 1.445, de acordo com o mais 
recente boletim da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).
O esforço se dá pelo número 
crescente de casos no estado – 
algo que acontece no Brasil todo 
também. 
As medidas de isolamento 
conseguiram reduzir a velocidade 
de contágio na Ilha de São Luís, 
mas o cenário está longe de ser 
considerado normal. Além disso, 
outras regiões e cidades estão 
com grande número de casos 
confirmados, como acontece em 
Imperatriz. 
Por isso, a expansão tem sido feita 
em todas as regiões, a fim de evitar 
o colapso do atendimento. Em 
todo o mundo, não havia sistema 
de saúde preparado para dar conta 
dos efeitos do Covid-19. 
Um dos esforços recentes foi 
a abertura dos hospitais de 
campanha de Açailândia e 
São Luís, com 60 e 200 leitos, 
respectivamente. 
“A nossa festa não será hoje, mas 
quando encerrarmos este serviço 
porque é quando teremos a certeza 
de que vencemos a pandemia e 
também o coronavírus”, afirmou 
o secretário de Estado da Saúde, 

Carlos Lula, na inauguração do 
hospital na capital. 
MAIS OBRAS
Em Imperatriz, o Hospital 
Macrorregional reservou dezenas 
de leitos para coronavírus. 
Também foi aberto um 
ambulatório especializado, e as 
UPAs foram reforçadas. Agora, 
estão sendo feitas obras no 

Materno-Infantil para abrir mais 
leitos. 
“E ainda há muitas entregas 
programadas, em diversas regiões 
do Estado”, afirmou o governador 
Flávio Dino. 
“Estamos iniciando ou dando 
continuidade a obras visando à 
abertura de mais leitos em todas 
as regiões do Maranhão. Por 
exemplo: Itapecuru, Pedreiras, 

Viana, Santa Luzia do Paruá, 
Lago da Pedra, Imperatriz etc.”, 
acrescentou. 
Em Chapadinha, foram montados 
32 leitos exclusivos para o 
tratamendo de Covid-19. O 
governo do Maranhão está 
concluindo os novos hospitais de 
Lago da Pedra e o de Santa Luzia 
do Paruá. O Hospital de Pinheiro 
está recebendo mais 78 leitos.

Hospital de campanha de São Luís possui duzentos leitos para atendimento a pacientes com o novo 
coronavírus

Em uma iniciativa da Prefeitura 
de São Luís, agentes da Defesa 
Civil, órgão ligado à Secretaria 
Municipal de Segurança com 
Cidadania (Semusc), vem 
percorrendo bairros que tem 
áreas de riscos catalogadas pelo 
município orientando sobre 
prevenção ao novo coronavírus, 
isolamento social e uso de 
máscaras nas vias públicas e 
estabelecimentos comerciais de 
serviços essenciais autorizados a 
funcionar na capital maranhense. 
O trabalho que foi iniciado em 
março, logo no início da pandemia 
e intensificado durante o lockdown 
(quando foram estabelecidas 
medidas de isolamento mais 
restritivas), segue em diversos 
bairros da capital como uma das 
medidas de combate à Covid-19 
colocadas em prática pela gestão 
do prefeito Edivaldo Holanda 
Junior.
A Defesa Civil municipal também 
tem pedido à população que 
evite aglomerações e só saia de 
casa se for realmente necessário. 
“O momento em que estamos 
vivenciando é de conscientização, 
por isso estamos solicitando que 
os moradores da cidade façam 
sua parte e nos ajude a manter 
o isolamento social, com uso de 
máscaras e hábitos de higiene 
para prevenir e controlar o 
novo coronavírus”, informou o 
secretário municipal de Segurança 
com Cidadania, Heryco Coqueiro.
Com a ação a Defesa Civil de 
São Luís já percorreu dezena 

de bairros, todos com pontos de 
riscos mapeados pelos agentes 
da Prefeitura, justamente por 
também serem áreas de grande 
concentração de pessoas, bares 
e outros comércios. Entre as 
comunidades visitadas estão 
bairros como Coheb, Sacavém, 
Jordoa, Salina do Sacavém, Vila 
Cerâmica, Vila Bacanga I e II, Vila 
Dom Luís, Vila Isabel, Alto da 
Esperança, Vila Embratel, Mauro 
Fecury I, Fumacê, Sá Viana e 
Coroadinho.
Foram envolvidos 16 agentes na 
operação, divididos em três grupos 
que ser reversam no trabalho. “A 
escolha dos locais visitados teve 
como base as principais áreas de 
níveis de risco alto e muito alto, 
como a área do Coroadinho e a 
área Itaqui-Bacanga”, destacou a 
superintendente da Defesa Civil, 
Elitania Barros. Segundo ela, o 
quantitativo de pessoas que foram 
abordadas durante as visitas 
dos agentes da Defesa Civil, 
com o repasse das informações, 
alcançaram, somente durante o 
lockdown, mais de 500 pessoas.
A ação permanece e poderá 
estendida para outras áreas de São 
Luís, dependendo da necessidade. 
O apelo nas ruas feito pelos 
agentes da Defesa Civil é uma 
iniciativa da gestão do prefeito 
Edivaldo, que adotou inúmeras 
medidas de prevenção e controle 
ao novo coronavírus e tem usado 
as redes sociais para solicitar 
à população que mantenha o 
isolamento social.

Áreas de risco 
Defesa Civil municipal visita 
bairros para orientar 
sobre ações de combate ao 
novo coronavírus

Técnicos da Defesa Civil municipal visitam bairros com áreas de 
riscos, para orientar sobre o combate à Covid-19

A Corregedoria Geral da Justiça 
do Maranhão (CGJMA) informa 
que o serviço de protocolo do 
órgão continua em funcionamento, 
realizando atendimento de 
forma remota. Em virtude das 
medidas preventivas à Covid-19, 
esclarecimentos podem ser feitos 
pelo telefone (98) 99961-5675 e as 
petições podem ser encaminhadas 
para o e-mail: protocolo_cgj@
tjma.jus.br.
Os servidores da unidade estão 
realizando serviço na modalidade 
teletrabalho e prestando todos os 
esclarecimentos necessários aos 
interessados, a fim de que não haja 
prejuízos aos usuários dos serviços 
judiciais e extrajudiciais. Antes de 
encaminhar sua solicitação para o 
e-mail, é importante que seja feito 

o contato telefônico para sanar 
possíveis dúvidas.
Apesar do cenário trazido pela 
pandemia, que resultou na adoção 
de medidas de isolamento, as 
reclamações direcionadas ao 
órgão estão sendo recebidas e 
encaminhadas internamente, não 
havendo qualquer prejuízo quanto 
à tramitação das mesmas.
Importante lembrar, no entanto, 
que o usuário precisa atentar para 
as medidas excepcionais adotadas 
neste período de isolamento e 
os impactos dela nos serviços 
do Judiciário. Exemplo dessas 
medidas são a suspensão dos 
trabalhos presenciais, a suspensão 
dos prazos de processos físicos 
e a alteração de horário de 
funcionamento de cartórios.

Petições

Corregedoria mantém 
serviço do protocolo 
de forma virtual durante 
plantão extrajudicial

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Geral

140,00

Coronavírus

O governo do Estado informou, 
na manhã dessa quarta-feira 
(20), por meio de sua Secretaria 
da Comunicação e Articulação 
Política (Secap), que a taxa 
de contágio de coronavírus na 
região metropolitana de São 
Luís apresentou queda após as 
medidas de isolamento social e o 
lockdown adotados na chamada 
‘Ilha do Amor’ durante 13 dias. 
Estudos nacionais e internacionais 
mostram que o isolamento é 
a principal arma para conter a 
pandemia de Covid-19.
Segundo o governo, alguns 
números indicam a redução na 
velocidade de contágio do vírus. 
De acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), nos 
primeiros 30 dias da pandemia 
na Ilha houve, em média, a 
duplicação de novos casos a cada 
cinco dias. A partir do lockdown, 
garante a SES, a duplicação se 
deu com uma diferença maior 
que dez dias. No entanto, os 
resultados conclusivos sobre os 
efeitos do lockdown somente 
serão observados nas próximas 
semanas, “como acontece em 
qualquer local que adotou esse 
tipo de medida”, disse fonte da 
SES.
TAXA DE EXPANSÃO
Segundo ainda a Secretaria da 
Saúde, a taxa de expansão da 
doença também indica efetividade 
das medidas de isolamento. 
Essa taxa indica o potencial de 
disseminação de um vírus. Se ela 
for maior do que 1, uma pessoa 
infectada passa a doença a pelo 

menos mais uma pessoa – ou seja, 
o vírus se propaga. Se for menor 
do que 1, isso significa que cada 
vez menos pessoas são infectadas, 
e o número total de contaminados 
diminui, explicou.
O governo estima que a taxa 
de expansão da Covid-19, 
sem quaisquer intervenções de 
distanciamento social, esteja entre 
2,4 e 3,3. Ou seja, cada doente 
infecta de dois a três outros 
indivíduos.
A maior taxa de expansão 
registrada no Maranhão foi no dia 
4 de abril: era de 3. No dia 17 de 
maio, ela era de 1,03 no estado, 
informou a SES.

PROCURA POR LEITOS 
A Secretaria de Estado de 
Saúde ressaltou que também 
registrou, no fim do período de 
lockdown, redução na procura 
por atendimento nas unidades de 
emergência da Ilha de São Luís, 
assim como na baixa internação 
de pacientes. No último domingo 
(17), a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Araçagi 
registrou leitos vagos na ala de 
pacientes graves. Numa consulta 
a uma funerária da Ilha que estava 
tendo dificuldades para atender 
à demanda, chegando a ponto, 
uns 15 dias atrás, de pedir ajuda 
à Polícia Militar porque não 

estava dando conta de atender 
a tanto pedido de transporte de 
corpos para sepultamento, o 
Jornal Pequeno foi informado, 
no início desta semana, que 
a demanda havia diminuído 
consideravelmente.
PREVENÇÃO
Mesmo com a redução da taxa, os 
casos de coronavírus ainda estão 
em curva ascendente no Brasil 
todo, incluindo o Maranhão. Por 
isso, ainda é muito importante 
manter as medidas de isolamento 
social e de prevenção, como o 
uso de máscaras, se de fato for 
necessário sair de casa, alertou o 
governo do Maranhão.

Vista da Avenida dos Portugueses durante o lockdown

Com isolamento social, Ilha de São Luís reduziu 
velocidade de contágio, garante governo

CARLOS PEREIRA

A Câmara Municipal de São 
Luís aprovou o projeto de Lei 
nº 060, de autoria do vereador 
Dr. Gutemberg Araújo (PSC), 
que autoriza a Prefeitura de São 
Luís a conceder indenização 
por danos extrapatrimoniais e 
pensão especial a dependentes de 
profissionais da saúde, servidores 
do quadro municipal, que 
morrerem em razão do combate 
à pandemia da Covid-19. A 
indenização é no valor de R$ 25 
mil ao conjunto de dependentes. O 
projeto de Lei segue para a sanção 
do prefeito Edivaldo Holanda.
A  proposta também estipula 
mais um importante amparo aos 
dependentes dos profissionais da 
saúde. Trata-se de uma pensão 
especial, mensal e vitalícia de 
valor equivalente ao salário de 
benefício do servidor público 
municipal, que faleceu devido 
à pandemia. A pensão especial 

poder ser acumulada a salários, 
indenizações ou rendimentos de 
qualquer natureza pagos pelo 
Município, Estado ou União. 
O projeto de Lei abrange todos os 
servidores da saúde envolvidos 
direta ou indiretamente no 
tratamento de pessoas com a 
Covid-19: médicos, enfermeiros, 
profissionais da limpeza, 
administração hospitalar, 
recepcionistas, e outros.  
Para o Dr. Gutemberg, o 
Município precisa reconhecer 
a responsabilidade tanto com 
a proteção da vida destes 
profissionais, bem como com 
à  manutenção da vida dos 
dependentes daqueles que vieram 
a falecer desempenhando funções 
essenciais nesse período de crise 
sanitária. 
“Muitos trabalhadores estão 
na linha de frente contra o 
coronavírus salvando vidas e 

também preocupados com a 
família. Caso o pior venha a 
acontecer, esse projeto de Lei 

é uma garantia de assistência 
a seus dependentes”, disse Dr. 
Gutemberg.

O vereador Gutemberg Araújo segue com projetos voltados ao 
combate à crise do novo coronavírus
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Aprovado projeto do Dr. Gutemberg que prevê pensão para 
dependentes de profissionais da saúde mortos por Covid-19

O procurador-geral de justiça, 
Luiz Gonzaga Martins Coelho, 
participou na terça-feira, 19, 
de uma videoconferência para 
debater a atuação do Ministério 
Público brasileiro no combate à 
corrupção durante a pandemia da 
covid-19.
A reunião, de iniciativa do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), contou com 
a participação de conselheiros 
nacionais, procuradores-gerais de 
justiça, presidente do Conselho 

Nacional dos Ouvidores do MP e 
representantes do Ministério da 
Saúde.
Os participantes debateram sobre 
proposta de assinatura de Termo 
de Cooperação Técnica entre o 
Ministério da Saúde e o CNMP 
para o aperfeiçoamento das 
medidas de combate à corrupção.
Também foram pontos de pauta 
os impactos da edição da Medida 
Provisória nº 966, de 13 de maio 
de 2020, nas estratégias conjuntas 
de combate à corrupção. O modo 

como o Ministério da Saúde e 
as instituições que promoverão 
o controle dos atos interpretarão 
os critérios da medida provisória 
para isenção de responsabilidades 
dos agentes.
Além disso, foi discutida a 
necessidade de fortalecimento das 
estruturas técnicas e científicas 
de atuação do Sistema Único de 
Saúde. Outros pontos foram os 
mecanismos para aumento da 
transparência e acesso efetivo 
a dados divulgados no âmbito 

da União e pedidos de mais 
transparência das ações do 
Ministério da Saúde.
Na avaliação do procurador-geral 
de justiça, Luiz Gonzaga Martins 
Coelho, “o Ministério Público 
brasileiro está trabalhando unido 
na busca por soluções e iniciativas 
que visam o melhor controle e 
uso das verbas públicas, para que 
estes recursos sejam aplicados, 
efetivamente, em prol da 
população”, finalizou.

Combate à corrupção na pandemia da Covid-19 é tema de videoconferência

O governo federal ampliou até 
12 de abril de 2023 o prazo 
para que mais de 1,8 mil 
municípios possam elaborar seus 
Planos de Mobilidade Urbana 
(PMU). A medida consta da 
Lei nº 14.000/2020, sancionada 
nessa quarta-feira (20) pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Dessa forma, cidades que ainda 
não apresentaram seus planos 
podem voltar a receber recursos 
do Orçamento Geral da União 
destinados ao setor até a data-
limite, além de continuarem 
acessando financiamentos por 
meio do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).
A nova legislação amplia em 
até quatro anos o antigo prazo 
estabelecido para a entrega dos 
planos, que era 12 de abril de 
2019. Assim, as cidades com mais 
de 250 mil habitantes deverão 
formular o documento até 12 
de abril de 2022, enquanto os 
municípios com população de até 
250 mil pessoas podem finalizar a 
produção até 12 de abril de 2023.
A relação de municípios que são 
obrigados a elaborar os Planos 
de Mobilidade Urbana também 
foi alterada. Além das cidades 
com mais de 20 mil habitantes, 
deverão produzir o documento 
as localidades que fazem parte 
de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e Regiões 
Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (Rides) que, ao todo, 
tenham mais de um milhão de 
habitantes. O mesmo vale para 
municípios de interesse turístico, 
incluídos os litorâneos, que têm 
sua dinâmica de mobilidade 
urbana normalmente alterada 
nos finais de semana, feriados e 
períodos de férias, em função da 
presença de turistas.
Além disso, todas as cidades 
ficam obrigadas a informar à 
Secretaria Nacional de Mobilidade 
e Desenvolvimento Regional e 
Urbano (SMDRU), do Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR), a aprovação do PMU. 
Segundo a pasta, aquelas cidades 

que não tenham aprovado o 
documento até o fim dos prazos 
só poderão solicitar e receber 
recursos federais destinados ao 
setor caso eles sejam utilizados 
para a elaboração do PMU.
Conforme levantamento feito 
pelo ministério, até janeiro de 
2020, um total de 840 municípios 
declararam ter o Plano de 
Mobilidade Urbana elaborado ou 
em processo de produção. Desse 
total, 324 afirmam já ter finalizado 
o documento, sendo que 15% 
deles possuem mais de 250 mil 
habitantes e 79% estão localizados 
nas regiões Sul e Sudeste.
Para apoiar as gestões municipais 
na elaboração do Plano, o MDR 
disponibiliza assistência financeira 
por meio de recursos do FGTS a 
cidades com população acima de 
100 mil habitantes, via Programa 
Avançar Cidades – Mobilidade 
Urbana. Já para os municípios 
com população abaixo de 100 
mil pessoas, a pasta oferece 
auxílio técnico a partir de dois 
instrumentos: o Sistema de 
Apoio à Elaboração de Planos 
de Mobilidade Urbana, que 
permite aos gestores preencherem 
uma versão preliminar, com os 
conteúdos mínimos exigidos 
pela PNMU; e a Cartilha de 
Apoio à Elaboração de Planos 
de Mobilidade Urbana, com uma 
metodologia simplificada de 
orientação para a construção do 
PMU.
Após a conclusão da minuta 
do plano, a proposta deve ser 
discutida com a sociedade 
civil, votada pela Câmara 
Municipal e instituída por meio 
de lei municipal ou decreto. 
O MDR informa ainda que os 
municípios podem apresentar 
propostas, inclusive por meio de 
emendas parlamentares, em ação 
orçamentária destinada pela pasta 
para apoio à elaboração do PMU. 
As solicitações ocorrem no âmbito 
do “Programa 2219 – Mobilidade 
Urbana, na ação 15UE – Planos 
de Mobilidade Urbana Locais”.
(AGÊNCIA BRASIL)

Prazo para entrega de 
Planos de Mobilidade Urbana 
é ampliado até 2023

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nessa quarta-
feira (20), em sessão virtual, 
projeto de lei que suspende 
as convocações para perícias 
do auxílio-doença pago pela 
Previdência Social de pessoas com 
alzheimer, doença de parkinson, 
fibromialgia e outras doenças 
crônico-degenerativas durante a 
pandemia de covid-19. A matéria 
segue para análise do Senado.
Segundo o relator da proposta, 
deputado Fred Costa (Patriota-
MG), a medida deverá ser tomada 
para evitar que pessoas que já têm 
doenças crônico-degenerativas 
sejam contaminadas e, por 
consequência, desenvolvam 
a forma mais grave do novo 
coronavírus, a síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG).
“Essas regras [convocações 
para perícias] se justificam em 
tempos e situações normais, a 
fim de evitar que um segurado 
ou dependente inválido que 
eventualmente se recuperou de 

uma doença incapacitante receba 
um benefício por um período 
superior ao devido. No momento, 
no entanto, é preciso dar 
prioridade à saúde, especialmente 
das pessoas com doenças que 
reduzem a imunidade, que estão 
mais sujeitas a desenvolverem a 
forma mais grave de covid-19 e 
falecerem”, explicou o deputado.
O projeto de lei prevê que podem 
ser beneficiados os portadores 
de tuberculose ativa, hanseníase, 
neoplasia maligna, cardiopatia 
grave, doença de parkinson, 
doença de alzheimer, Aids, 
esclerose múltipla e outras.
“É contraditório informar que tais 
pacientes devem permanecer em 
casa e exigir que compareçam 
às agências lotadas do Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS) para se submeterem a 
exames médicos que, muitas 
vezes, apenas confirmam a 
avaliação inicial de permanência 
da incapacidade ou invalidez”, 
argumentou o deputado. (AGÊNCIA 
BRASIL)

Projeto aprovado na Câmara 
dispensa perícia de doenças 
graves no INSS
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. 
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo”.

JOÃO 16:33

AIDÊ ROCHA

Na manhã dessa quarta-feira (20), 
policiais militares do Batalhão 
de Turismo (BPTur) prenderam 
três homens que estariam 
sacando indevidamente valores 
referentesao auxílio emergencial 
do governo federal, pago por conta 
da pandemia do novo coronavírus. 
O trio foi capturado na agência da 
Caixa Econômica da Praça João 
Lisboa, no centro de São Luís. 
De acordo com a Polícia Militar, 
com eles foram encontrados 238 
cartões de beneficiários da Caixa 
e mais de R$ 26 mil em espécie. 
Também foram apreendidos uma 
lista com senhas de cartões, um 
celular, extratos de saques, vários 
documentos, pertences pessoais e 
a chave de um veículo.
Os três homens, que seriam do 
município de Cedral e não tiveram 
os nomes revelados, alegaramaos 

policiais que estavam realizando 
os saques para outras pessoas 

daquela cidade. 
Os suspeitos foram apresentados 

na sede da Polícia Federal, 
no bairro daCohama, onde 
foram indiciados pelo crime de 
estelionato previsto no art. 171, § 
3º, do Código Penal Brasileiro.
SEGUNDA VEZ
Esta é a segunda vez que a Polícia 
Militar realiza prisão de pessoas, 
na mesma agência da Caixa, 
realizando saques indevidos 
do auxílio emergencial. No fim 
do mês de abril, a PM prendeu 
dois homens com 108 cartões de 
benefícios da Caixa Econômica 
Federal e quase R$ 100 mil em 
espécie. 
Assim como as pessoas presos 
nessa quarta-feira, eles também 
residiam no interior do estado, e 
afirmaram realizar os saques a fim 
de repassar os valores aos donos 
dos benefícios, cobrando uma taxa 
de R$ 30 ou R$ 40 pelo serviço.

Auxílio emergencial

Trio é flagrado com 238 cartões de 
benefícios e mais de R$ 26 mil em São Luís
Prisão aconteceu na Caixa da João Lisboa; no fim do mês passado, na mesma 
agência, duas pessoas foram capturadas por crime semelhante

Cartões e dinheiro apreendidos com os três homens presos ontem, na 
Caixa Econômica da Praça João Lisboa

DIVULGAÇÃO

A Polícia Militar apreendeu, na 
terça-feira (19), em São Luís, quase 
78 quilos de maconha. A droga 
estava dentro de um depósito, 
localizado na Avenida Sol e Mar, 
na Vila Luizão. 
Segundo informações da PM, os 
policias do Serviço de Inteligência 

receberam denúncias anônimas 
sobre a existência da droga no 
local. 
Além dos tabletes de maconha, 
também foram encontrados três 
balanças de precisão, uma faca, 
uma motocicleta Honda e alguns 
objetos pessoais. Ninguém foi 

preso durante a ação policial. 
Todo o material apreendido foi 
levado à Superintendência Estadual 
de Repressão ao Narcotráfico 
(Senarc), que irá dar continuidade 
às investigações com o objetivo de 
identificar e prender o proprietário 
da droga.  (AIDÊ ROCHA)

Polícia Militar apreende 78 
quilos de maconha na Vila Luizão

A Polícia Civil de Caxias investiga 
a execução de dois homens, mortos 
naquela cidade, na terça-feira (19). 

Em ambos os casos, segundo as 
investigações, as vítimas tinham 
passagem pela polícia. 

O primeiro crime, registrado no 
Residencial Vila Paraíso, vitimou 
Antônio Uérik Silva Alves, de 32 
anos. Ele foi morto a pauladas 
dentro de casa. Conforme os 
levantamentos iniciais, o homem 
estaria consumindo drogas com 
outras pessoas no imóvel antes de 
ser assassinado. 
Já no caso ocorrido na Vila 
Alecrim, Francisco Carlos Barbosa 
da Silva Júnior, de 21 anos, morreu 
após ser perseguido e alvejado com 
vários tiros. O jovem caiu já morto 
dentro da casa do pai.  
Até o fechamento desta matéria, 
segundo a polícia, não se sabia 
a motivação dos crimes nem a 
identidade dos autores. (AR)

Polícia Civil investiga a morte 
de dois homens em Caxias

Antônio e Francisco foram vítimas de homicídios na terça-feira (19), 
em Caxias

Homem é 
preso por 
tráfico 
de drogas 
no Parque 
Vitória
Um homem foi preso em 
flagrante, na manhã de ontem 
(20), no bairro do Parque 
Vitória, pelo crime de tráfico 
de drogas. A prisão foi feita 
numa operação conjunta entre 
as polícias Civil e Militar. 
Na ocasião, segundo os 
policiais, no imóvel em que 
ele estava foi encontrada uma 
porção de droga semelhante a 
maconha.
Após os procedimentos 
necessários, o preso, que 
não teve o nome divulgado, 
foi encaminhado ao Sistema 
Penitenciário Pedrinhas, onde 
permanecerá à disposição do 
poder judiciário. (AR)

Mergulhadores do Corpo de 
Bombeiros Civil localizaram, 
na terça-feira (19), o corpo de 
um jovem que havia sido jogado 
no Rio Grajaú. Segundo os 
bombeiros, ele havia sido jogado 
no local após um crime. 
O rapaz estava desaparecido e após 
os familiares não o localizarem, a 
Guarda Municipal e os bombeiros 

foram informados da situação e 
iniciaram as buscas. 
De acordo com os bombeiros, 
elestiveram que descer cerca de 
3 km pelo Rio Grajaú, e já nas 
proximidades da fazenda Santa 
Rosa até à Prainha na ponte de 
cimento, localizaram o corpo. Os 
responsáveis pela morte do rapaz 
já estariam presos. (AR)

Corpo de jovem é 
encontrado em rio na 
cidade de Grajaú

As investigações apontam 
que o jovem foi assassinado e 
depois jogado no rio

Homem foi flagrado com 
uma porção grande de 
maconha

Pressionado pelo Congresso, governo
Bolsonaro anuncia adiamento do Enem
O Ministério da Educação 
anunciou o adiamento do Enem 
2020. As datas serão postergadas 
de 30 a 60 dias em relação ao 
previsto. Assim, a prova, agendada 
para novembro, deve ocorrer em 
dezembro ou janeiro. 
O adiamento tem sido defendido 
por secretários de Educação e 

especialistas por causa do risco 
de aumento de desigualdades com 
a interrupção de aulas provocada 
pela pandemia do coronavírus.  
O Senado havia aprovado na terça 
um projeto para o adiamento. O 
tema precisara passar pela Câmara. 
Ao decidir adiar, Bolsonaro evita 
um desgaste com o Congresso.

Brasil tem quase 20 mil casos 
de Covid-19 em 24 horas
Em um único dia, o Brasil contabilizou 19.951 novos casos de Covid-19, 
número maior do que todas as contaminações registradas por países como 
África do Sul, Colômbia, Israel e Japão desde o início da pandemia. O novo 
recorde diário fez o país alcançar 291.579 infecções pelo novo coronavírus.
O Ministério da Saúde contabilizou também 888 novas mortes ligadas à 
pandemia. O Brasil soma 18.859 vítimas fatais.
Em detalhes: epicentro da doença no país, São Paulo registra 69.859 casos 
e 5.363 mortes. Hoje, a capital paulista teve o primeiro dia do megaferiado 
criado para tentar frear a contaminação na cidade. Em dia de sol, paulistanos 
saíram às ruas para praticar atividades ao ar livre. O Rio de Janeiro chegou a 
30.372 infecções e 3.237 óbitos.

Senado aprova auxílio a 
escolas e faculdades privadas
O Senado aprovou nesta quarta-
feira (20) um projeto de lei que 
cria o Certificado de Recebíveis 
Educacionais (CRE). O CRE 
serviria para auxiliar as instituições 
educacionais particulares na crise 
trazida pelo novo coronavírus. 
Com a suspensão das aulas por 
tempo indeterminado, algumas 
escolas particulares passam 
por dificuldades, sendo que há 
instituições que reduziram o valor 
de suas mensalidades. O projeto 
vai à Câmara.
“Apesar da diminuição nos 
custos com energia elétrica, 
água e telefone, as instituições 
mantiveram seus professores e 
ainda investiram na educação 
à distância”, disse o relator da 
matéria, Dario Berger (MDB-SC), 
em seu parecer. 

O Certificado de Recebíveis são 
títulos de crédito nominativos, 
escriturais e transferíveis, lastreado 
em créditos educacionais. Esse 
tipo de certificado já é utilizado 
nos setores imobiliário e do 
agronegócio. Uma companhia 
securitizadora compra um título e 
o emissor desse título, no caso, as 
instituições de educação, recebem 
um dinheiro por isso.
Segundo o projeto, a companhia 
emitirá e venderá esses créditos 
no mercado, podendo instituir 
regime fiduciário sobre direitos 
creditórios oriundos da prestação 
de serviços de ensino superior. 
Assim, esses créditos não fariam 
parte do patrimônio comum 
da securitizadora e não seriam 
atingidos em um eventual caso de 
falência.

Câmara aprova R$ 160 milhões 
para instituições que abrigam idosos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) projeto de lei que 
prevê a destinação de R$ 160 milhões da União para o auxílio emergencial 
de instituições de longa permanência para idosos no enfrentamento do novo 
coronavírus. Esses locais abrigam pessoas com mais de 60 anos de idade que 
tenham ou não apoio familiar. A matéria segue para análise do Senado.
De acordo com a relatora da proposta, deputada Margarete Coelho (PP-
PI), o auxílio financeiro será  pago com recursos do Fundo Nacional da 
Pessoa Idosa e o critério de rateio será definido pelo Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, considerando o número de idosos 
atendidos. O texto também obriga as instituições beneficiadas a prestar 
contas da aplicação dos recursos aos respectivos conselhos da pessoa idosa 
estaduais, distritais ou municipais.
Os recursos serão transferidos no prazo de 15 dias, independentemente 
da adimplência em relação a tributos e contribuições e do Certificado 
Beneficente de Assistência Social (Cebas). Poderão receber o auxílio, as 
instituições sem fins lucrativos inscritas nos Conselhos Municipais do Idoso 
ou nos Conselhos Municipais de Assistência Social ou na ausência destes, 
nos Conselhos Estaduais ou Federal do Idoso ou de Assistência Social.

Governo autoriza uso da cloroquina 
a todos os pacientes com Covid-19
No mesmo dia em que a 
Organização Mundial da Saúde 
alertou que a cloroquina não tem 
eficácia comprovada contra a 
Covid-19 e pode causar efeitos 
colaterais, o Ministério da Saúde 
liberou o uso do medicamento para 
todos os pacientes com a doença 
provocada pelo novo coronavírus. 
A mudança de protocolo foi 
autorizada pelo Ministério 
da Saúde, sem assinatura de 
responsáveis médicos.
O protocolo anterior, de abril, 
autorizava o uso da cloroquina e 
da hidroxicloroquina somente para 
pacientes em estado grave. A nova 

recomendação amplia para quem 
tiver sintomas leves e condiciona o 
uso à responsabilidade do médico.
O Ministério da Saúde argumentou 
ter liberado a cloroquina motivado 
pelo “clamor da sociedade”. O 
presidente Jair Bolsonaro, defensor 
da substância, justificou a decisão 
afirmando que “estamos em 
guerra”.
Médicos e cientistas divulgaram um 
documento contra o uso ampliado 
da cloroquina. Na comunidade 
científica, prevalece o entendimento 
de que a substância deve ficar 
restrita à pesquisa. Eles alertaram 
que os efeitos colaterais são graves.

ANP alerta sobre riscos do uso de
álcool combustível contra covid-19
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
divulgou nota sobre os riscos do uso inadequado de etanol combustível como 
produto de limpeza e desinfecção na atual situação de crise provocada pelo 
novo coronavírus., causador da covid-19.
Segundo a ANP, os produtos destinados ao uso humano, ou em ambiente 
domiciliar, são aqueles regularizados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que seguem legislação própria, pois têm níveis 
específicos de exigência no processo de fabricação, de acordo com o seu uso.
“A Agência estabelece, por meio da Resolução 19/2015, as especificações do 
etanol, anidro e hidratado, a ser utilizado para fins combustíveis, em especial 
em veículos automotores. O produto é comercializado diretamente nos postos 
de gasolina, como etanol hidratado, para abastecer veículos (com pureza – 
teor alcoólico – de 92,5% em massa) ou como etanol anidro adicionado à 
gasolina (com pureza mínima de 99,3% em massa). 

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Reabertura de atividades no MA dependerá de
aval de Marcelo Tavares
Publicado em 20 de maio de 2020 por gilbertoleda

Caberá ao secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares (PSB), a importante missão de determinar os protocolos
necessários para a reabertura de atividades econômicas no Maranhão.

A informação foi prestada mais cedo pelo governador Flávio Dino (PCdoB).

Segundo o comunista, após a abertura de pequenas empresas familiares, Tavares receberá dos secretários Simplício
Araújo (Indústria, Comércio e Energia) e Chico Gonçalves (Direitos Humanos) propostas de protocolos sanitários que
viabilizem a reabertura de outros setores.

De posse desse material, ele consultará técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para definir o que pode reabrir,
e em que condições, a partir do dia 1º de junho.
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Dino anuncia ‘liberação gradual’ do comércio;
shoppings seguem vetados
Publicado em 20 de maio de 2020 por gilbertoleda

O governador Flávio Dino (PCdoB), anunciou hoje (20), em pronunciamento online, que promoverá a uma “liberação
gradual” de atividades econômicas no Maranhão a partir do dia 25 de maio.

Segundo ele, as atuais regras, mais restritivas, seguem em vigor até domingo (24). Na próxima segunda, começam a ser
liberadas pequenas empresas familiares.

“Esse processo iniciará, a partir da próxima segunda-feira, pelas empresas exclusivamente familiares, ou seja,
estabelecimentos em que trabalham somente o proprietário e pessoas do seu grupo familiar”, declarou.

De acordo com o comunista, shopping centers seguirão fechados, e a liberação de outros segmentos econômicos
dependerá de protocolos sanitários setoriais a serem aprovados pela Casa Civil, após consulta à Secretaria de Estado da
Saúde (SES), a partir do dia 1º de junho.

“[Protocolos] que já estão sendo elaborados, serão apresentados pela Secretaria de Indústria e Comércio, ou pela
Secretaria de Direitos Humanos, à apreciação do secretário-chefe da Casa Civil”, destacou.

O governador anunciou, ainda, que pretende promover liberações, aos poucos, ao longos dos próximos 45 dias, contados
a partir da próxima segunda-feira.
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Dados divergentes sobre coVID-19
dificultam ações no Maranhão
POSTED ON 20/05/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Relatórios da Secretaria de Saúde continuam sendo divulgados com
informações defasadas – tanto em relação ao número de municípios com

casos confirmados quanto ao total de contaminados nesses municípios – o
que torna “às cegas” qualquer planejamento contra a pandemia

 

Flávio Dino e seus auxiliares carecem de informações exatas para traçar o planejamento de ações
contra o coronavírus

O governo Flávio Dino (PCdoB) deve anunciar “às cegas”, na tarde desta quarta-feira,
20, novo decreto com regras para o enfrentamento da pandemia de coronavírus no
Maranhão.

O documento sai às cegas por que, a julgar pelos relatórios da própria Secretaria de
Saúde, Flávio Dino trabalha com dados defasados sobre número de municípios com
casos confirmados e número de casos em cada cidade, o que impossibilita o
planejamento de ações.
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Para se ter ideia da diferença de informações entre governo e prefeituras, o último
relatório estadual deixou de fora pelo menos cinco municípios que já apresentam
casos de coVID-19, segundo revelou nesta quarta-feira, 20, o blog do Jorge
Aragão. (Leia aqui)

O mais grave: municípios com alto número de casos aparecem com índices reduzidos
nos relatórios da SES. 

A falta de comunicação direta entre prefeituras e Governo do Estado sobre a coVID-19
foi tratado neste blog em dois posts sucessivos.

O Governo do Estado não consegue atualizar os dados da coVID-19 nos municípios, o que deixa
diversos casos sem a informação devida à população

O primeiro, no dia 9 de maio, tratou da “maquiagem que o governo realizava nos
números da coVID-19, ignorando casos em vários municípios”…

Dois dias depois, novo post, agora noticiando que, “após denúncia, governo começou
a revelar dados reais da coVID-19…”

Depois disso, a Secretaria de Saúde chegou a equalizar os seus dados com o dos
municípios, mas voltou a ficar defasada em relação à realidade.

E sem a comunicação clara dos números da pandemia no estado, qualquer
planejamento de ações do governo fica prejudicado, como aconteceu com
olockdown e com o rodízio. (Entenda aqui, aqui e aqui)

E corre o risco de ser mais um tiro pela culatra… 
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