
 
 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 
 
 

 
CLIPPING 

22 de maio 
de 2020 



Dino não detalhou os
motivos que o levaram
a decidir pela retomada
das atividades. POLÍTICA  3
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Canal recebe denúncias contra quem descumprir medidas 

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/484421

Contra gripe

Mais de 
1 milhão de
pessoas já
foram
vacinadas  
CIDADES 6

De Jesus

Paulo Soares

Prazo final

Inscrições
para o Enem
2020 se
encerram
nesta sexta
GERAL 8

Justiça obriga 155 escolas a
reduzir valor de mensalidade 

Segundo decisão do juiz Manoel Matos de Araújo Chaves, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís, escolas devem cumprir Lei Estadual n˚11.259, que prevê redução de 10% a 30%. GERAL 7 
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Dom Bosco
disponibiliza
serviços de
preparação 
ao Enem VIDA 12

vida@mirante.com.br São Luís, 2 de junho de 2016. Quinta-feira O Estado do Maranhão

Movimentação como esta, de aglomeração de pessoas,vista ontem na Rua Grande, pode ser denunciada pelo cidadão pelos telefones (98) 99162-8274 ou 99970-0608.  CIDADES 5

Chuva forte teve início por volta das 14h de ontem, com descargas elétricas que assustaram as
pessoas, além de provocar alagamento em diversos pontos da capital maranhense, a exemplo 

da rua 8, no bairro São Francisco (foto), que ficou intransitável. CIDADES 5

Temporal  em São Luís 

Programa
destaca melhores
produções
maranhenses
propostas pela
Lume Filmes

Assista pelo 
celular ou em

oestadoma.com/484401
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Decisão foi tomada dia 20, em resposta a uma Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público do Maranhão e pela Defensoria Pública Estadual 

Justiça manda reduzir
mensalidades escolares
até 30% na rede privada  

E
m atendimento à Ação
Civil Pública Cível ajuizada
pelo Ministério Público do
Maranhão e pela Defenso-

ria Pública Estadual (DPE), a Jus-
tiça concedeu, em 20 de maio, tu-
tela antecipada de urgência,
determinando que 155 escolas par-
ticulares de São Luís cumpram a
Lei Estadual n˚11259/2020, san-
cionada em 14 de maio.

A referida lei “dispõe sobre a
redução proporcional das men-
salidades durante o Plano de
Contingência do Novo Corona-
vírus da Secretaria de Estado de
Saúde (SES)”, prevendo descon-
tos de 10% a 30%.

Proferiu a decisão o juiz Manoel
Matos de Araújo Chaves, da Vara
de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís. A multa é de R$ 2 mil
por contrato descumprido.

Na ACP deferida, ajuizada em 5
de maio, representaram o MPMA
o titular da 4ª Promotoria de Jus-
tiça de Defesa da Educação, Paulo
Silvestre Avelar Silva, e a titular da
10ª Promotoria de Justiça de De-
fesa do Consumidor, Lítia Teresa
Costa Cavalcanti.

Também assinaram a Ação os
defensores públicos Gustavo Leite
Ferreira, Luís Otávio Rodrigues de
Moraes Filho, Marcos Vinícius

Campos Fróes e Rairom Laurindo
Pereira dos Santos.

Legislação
De acordo com a Lei 11.259/20,
instituições de ensino funda-
mental, médio, técnico e supe-
rior da rede privada, além de
pós-graduações, que adotem
aulas presenciais, terão que re-
duzir proporcionalmente suas

mensalidades.
O desconto de 10% é para as

instituições de ensino com até 200
alunos matriculados. Para insti-
tuições que possuam entre 200 e
400 alunos matriculados e escolas
técnicas, o desconto é de 20%.

Escolas com mais de 400 alunos
matriculados e pós-graduações,
independentemente do quantita-
tivo de alunos matriculados devem

conceder redução de 30% nas
mensalidades.

Ensino superior
A redução também abrange uni-
dades de ensino superior e cursi-
nhos preparatórios para vestibu-
lar que adotem aulas presenciais.

Alunos que já possuem descon-
tos resultantes de bolsas de estudo
não têm direito ao desconto.�

Desconto em mensalidades escolares e da rede de ensino superior privada está previsto em lei

Divulgação

Reprodução

Área com seca no
MA tem redução,
mas sul preocupa
Impactos observados em áreas onde fenômeno
foi registrado permanecem de longo prazo  

A última atualização do Monitor
de Secas aponta que o Maranhão teve
uma redução da área total com seca
com aumento da severidade do fe-
nômeno no sul do estado, onde a
seca passou de fraca para moderada
na comparação com março. Embora
tenham sido observadas algumas
áreas com chuvas abaixo da média,
as precipitações tiveram valores
acima de 400mm, superando a
média, principalmente no norte.

No sul houve precipitações abaixo
da média e os indicadores de curto
prazo mostram uma condição de
seca variando de fraca a moderada.
No sudeste aconteceu uma redução
da área de seca fraca, enquanto nas
demais áreas os indicadores de curto
e longo prazo indicam a inexistência
do fenômeno. Os impactos observa-
dos em todas áreas, com algum grau
de seca, permanecem de longo prazo.

Com as chuvas de abril, o Moni-
tor de Secas registrou uma redução

das áreas com seca na Bahia, Ceará,
Maranhão, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Sergipe e Tocantins. No caso
do Espírito Santo, o estado não re-
gistra nenhuma área com seca desde
março. Já em Alagoas todo o estado
permanece com seca.

No caso do Maranhão, houve um
aumento da área com seca mode-
rada no sul do estado.

Monitor de Secas
O Monitor de Secas é coordenado
pela Agência Nacional de Águas
(ANA), com o apoio da Fundação
Cearense de Meteorologia e Recur-
sos Hídricos (FUNCEME). No Ma-
ranhão, o Laboratório de Meteoro-
logia do Núcleo Geoambiental da
Universidade Estadual do Mara-
nhão (LABMET-UEMA) é o órgão
que atua na ferramenta �

Covid-19: R$ 34 mi
do MS financiam
leitos de UTI no MA
Verba repassada pelo Governo Federal tem
auxiliado o tratamento da doença no estado 

O Estado do Maranhão já recebeu
R$ 34.472.000,00 do Governo Fe-
deral para habilitação de 238 lei-
tos Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) exclusivos para tratamento
de pacientes graves e críticos de
Covid-19. A cifra foi divulgada
nessa quinta-feira, 21, pelo Mi-
nistério da Saúde.  

O valor foi pago em parcela
única ao governo maranhense e às
prefeituras contempladas. O ges-
tor recebe o recurso mesmo que o
leito não seja utilizado. O pedido
de habilitação para o custeio dos
leitos Covid-19 é feito pelas secre-
tarias estaduais ou municipais de
saúde, que garantem a estrutura

necessária para o funcionamento
dos leitos. O Ministério da Saúde,
por sua vez, garante o repasse de
recursos destinados à manutenção
dos serviços.

No início de abril o Ministério
da Saúde publicou a Portaria nº
568, que dobrou o valor do custeio
diário dos leitos UTI Adulto e Pe-
diátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil,
em caráter excepcional, exclusiva-
mente para o atendimento dos pa-
cientes com coronavírus. Com isso,
esses leitos habilitados tempora-
riamente já começam a receber o
valor diferenciado do incentivo.
Outros pedidos estão em análise
pela pasta. �

Droga: menor assistido
em Paço do Lumiar
Prefeitura atendeu solicitação da Rede Maranhense de Diálogos sobre
Drogas (Remadd) e enviará adolescente para tratamento em Teresina (PI) 

A Prefeitura de Paço do Lumiar,
através da Secretaria de Direitos
Humanos, acolheu e encaminhou
a Teresina, no Piauí, um adoles-
cente de 15 anos para passar por
tratamento contra dependência
química de drogas. Lá, o menino
ficará sob responsabilidade da co-
munidade terapêutica Casa do
Oleiro, mas equipes especializadas
do município acompanharão o
processo de reabilitação tanto dele
quanto da família

O envio do adolescente só foi
possível graças à Divisão de En-
frentamento à Violência e às Dro-
gas, que faz parte da Secretaria de
Direitos Humanos. O departa-
mento foi revitalizado na gestão

da prefeita em exercício, Paula
Azevedo.

Apelo
Segundo o chefe da Divisão, Eris-
son Lindoso, o adolescente che-
gou aos cuidados do órgão depois
que a própria família buscou
ajuda para recuperá-lo. "Fomos
acionados pela Remadd, entidade
membro do Conselho Municipal
de Políticas Sobre Drogas que nos
encaminhou o caso do adoles-
cente "L", de 15 anos. A família re-
side aqui, em Paço do Lumiar, e
explicou que o mesmo, desde os
12 anos, apresentava comporta-
mento estranho na escola, mas
que nos últimos anos estava

usando drogas, passava a madru-
gada na rua, chegava em casa com
roupas novas - o que pode ser in-
dício de exploração sexual- e re-
velou ter praticado assalto, este
último fato deixou a família de-
sesperada”, contou Lindoso.

Visita
Assim que a história do adolescente
foi repassada aos órgãos munici-
pais responsáveis, foi feita uma vi-
sita a ele, que foi levado ao CAPS
do Maiobão. Lá, o menino recebeu
atendimento psiquiátrico e, na
mesma oportunidade, foi feito o
contato com a Casa do Oleiro e ini-
ciado o processo de acolhimento
do adolescente, com o consenti-

mento da família. A Defensoria Pú-
blica do município, a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento So-
cial e o Conselho Tutelar, também,
foram imediatamente notificados
sobre a situação.

A família do menor está con-
fiante de que ele voltará recu-
perado e preparado para con-
viver na sociedade de forma
mais digna.

Parceria
A Remadd parabeniza a ação
proativa da Secretaria de Direitos
Humanos e reitera sua parceria
com a gestão, como informa Ari-
valdo Júnior, vice-presidente da
entidade. 

“Iremos buscar apoio da Fede-
ração Amor Exigente e outras en-
tidades, apara dar início aos gru-
pos de mútua ajuda familiar,
conforme solicitação da Divisão
de Enfrentamentos a Violência e
as Drogas feita ao COMPOD.
Acreditamos que estamos no ca-
minho certo e vamos avançar”
declarou Júnior. �

Monitor de Secas mapeou incidência do fenômeno no estado 

Íntegra em oestadoma.com/484443
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Mundo

CALCUTÁ 

O ciclone mais forte a atingir o
leste da Índia e Bangladesh em
mais de uma década matou ao
menos 82 pessoas, disseram au-
toridades, enquanto equipes de
resgate buscam sobreviventes
em vilarejos litorâneos devasta-
dos, afetados também pela
queda de linhas de energia e
com grandes extensões de terra
debaixo de água.

Retiradas em massa organi-
zadas pelas autoridades antes da
chegada do ciclone Amphan sal-
varam vidas, mas a extensão
total das baixas e dos danos in-
fligidos pelo ciclone a proprie-
dades só será conhecida quando
as comunicações forem resta-
belecidas, disseram autoridades.

No Estado indiano de Bengala
Ocidental, ao menos 72 pessoas
morreram, afirmou nesta
quinta-feira a ministra-chefe,
Mamata Banerjee. Na vizinha
Bangladesh, os primeiros regis-
tros indicavam 10 mortes.

A maioria das mortes foi cau-
sada por árvores arrancadas por
ventos que chegaram a 185 qui-
lômetros por hora e por uma

maré de tempestade de cerca de
cinco metros que inundou áreas
costeiras baixas quando o ci-
clone passou diante do Golfo de
Bengala na quarta-feira.“Nunca
vi um ciclone assim na minha
vida. Parecia o fim do mundo.
Tudo que eu podia fazer era
rezar... Alá todo-poderoso nos
salvou”, disse Azgar Ali, morador
de 49 anos do distrito de Satk-
hira, no litoral de Bangladesh, à
Reuters.

Super ciclone 
Designado como um super ci-
clone, o Amphan enfraqueceu
desde que chegou ao conti-
nente. Seguindo terra adentro
através de Bangladesh, ele foi re-
baixado pelo escritório climá-
tico da Índia para uma tempes-
tade ciclônica nesta quinta-feira,
e se prevê que se reduzirá a uma
depressão mais tarde.

Mohammad Asaduzzaman,
policial graduado de Satkhira,
descreveu a destruição que o
Amphan deixou em seu rastro.
“A devastação é enorme. Muitos
vilarejos estão inundados. Ele ar-
rancou telhados e linhas de
energia e arrancou árvores”. �

Super ciclone foi o mais forte a atingir o leste 
da Índia e Bangladesh em mais de uma década

EUA têm 1.551.095 casos
e 93.061 mortes pelo
coronavírus, diz CDC 
Centro para Controle e Prevenção de Doenças informou um aumento de
22.860 nos números de infectados enquanto mortes tiveram alta de 1.397

Mike Groll / Gabinete do Governador Andrew M. Cuomo

MPMA constata casos
da Covid-19 em unidade
prisional de Imperatriz

Bando criminoso acusado de ins-
talar o clima de pânico na praia de
Ponta Verde, na cidade de São Jo-
sé de Ribamar, foi desarticulado
durante incursão da Polícia Mili-
tar, ocorrida no último dia 20. Em
poder deles, foram apreendidos
vários aparelhos eletrodomésti-
cos, arma de fogo e munições de
calibres diversos.

Os presos foram identificados
como Flávio Pereira Viana, Ade-
nilson Pereira Almeida, José Riba-
mar dos Anjos e Edilson Pereira
Almeida. 

A polícia informou que os de-
tidos foram conduzidos para o
Plantão da Polícia Civil do Maio-
bão e, logo após, ao Complexo Pe-
nitenciário de Pedrinhas.

Ainda de acordo com a polícia,
esse grupo criminoso é acusado
de cometer vários arrombamen-
tos a residências de veraneio, lo-
calizadas nessa localidade, como
ainda a outros tipos de ações ile-
gais e uma delas sendo o tráfico
de droga.

Apreensão de Soja
Um total de 180 toneladas de so-
ja, avaliada em torno de R$ 250
mil, foi apreendidas e seis pessoas
presas, entre elas, três caminho-
neiros presos, no último dia 20, no
povoado Acoque, zona rural de Vi-

tória do Mearim.
O delegado João Firmo declarou
que essa carga havia sido rouba-
da de uma empresa de Imperatriz.
Os criminosos foram abordados
no momento em que estavam ne-
gociando esse produto e foram le-
vados para a delegacia dessa ci-
dade onde tomaram as devidas
providências.

Execução de empresário 
O empresário do ramo de pisci-
cultura, Walter Pinto Cruz, o Teca,
idade não revelada, foi executado
no começo da tarde de quinta-fei-
ra, 21, na porta de sua chácara, lo-
calizada no povoado Boa Vista, zo-
na rural da cidade de Bom Jardim.

A polícia ainda não sabe a mo-
tivação do crime. � 

Presos acusados
de instalar pânico
em Panaquatira
Bando, segundo a polícia, vinha realizando
vários roubos na área da praia de Ponta Verde 

Superlotação, agentes penitenciários com Covid-19 e mais 10 casos suspeitos
da doença foram verificados durante inspeção realizada no presídio regional

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado 

O
Ministério Público  do Es-
tado do Maranhão
(MPMA) encontrou mais
uma vez  irregularidades

na Penitenciária Regional de Impe-
ratriz. Uma inspeção virtual, ocor-
rida no último dia 20, coordenada
pela 5ª Promotoria de Justiça Cri-
minal de Imperatriz, acabou cons-
tatando celas superlotadas, quatro
casos confirmados de Covid-19 en-
tre os agentes penitenciários e ain-
da mais 10 casos suspeitos e, entre
eles, um apenado.

A inspeção foi realizada por uma
live durante o período da manhã e
teve a participação do promotor de
Execuções Penais, Domingos
Eduardo da Silva, como ainda do
magistrado Mário Henrique e do
defensor público André Jacomim.

Eles constataram que essa uni-
dade prisional tem a capacidade pa-
ra abrigar 204 internos, mas, no mo-
mento, estava com 296 custodiados.
Um excesso de 92 presos. Ainda fi-
cou constatado que há quatro agen-
tes penitenciários infectados de Co-
vid-19 e um interno apresentando
sintomas dessa doença.

Ainda durante a inspeção ficou
comprovado a utilização de EPI’s pe-
los funcionários do presídio e há ob-
servação dos protocolos do plano de
contingência da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária (Sejap). Tam-
bém foi verificado que são disponi-
bilizados sabão e água no interior das
celas e a utilização de máscaras pe-
los presos está sendo obrigatória. 

O trabalho de higienização do pre-
sídio está sendo realizado regular-
mente e, no dia 1º de junho, terá re-
forço dos homens do 50º Batalhão de

Infantaria de Selva (50º BIS). As visi-
tas virtuais, estão sendo disponibili-
zadas, mas a procura está sendo.

Assistência jurídica 
A Defensoria Pública está fazendo
assistência jurídica três vezes por se-
mana, enquanto o MP faz atendi-
mentos diários nessa unidade pri-
sional. O promotor de Justiça, Do-
mingos Eduardo, ainda disse que o
trabalho de inspeção é feito de for-
ma mensal e mais uma vez havia ir-
regularidades. 

“Nessa última inspeção, cons-
tatamos que há presos em exces-
so, além de agentes com casos
confirmados de Covid-19 e mais
dez suspeitos. As visitas virtuais ti-
veram pouca procura talvez por
ser uma coisa nova e até por ne-
cessitar de acesso à tecnologia,
que muitos não dispõem”, contou

o Domingos Eduardo.

Interdição
O Ministério Público solicitou ao
Poder Judiciário no final do ano
passado a interdição parcial das
unidades prisionais, localizadas
nas cidades de Imperatriz e Davi-
nópolis, região sul do Maranhão,
por conta da superlotação e da
falta de seguraça.

O Ministério Público ainda pe-
diu para não trazerem mais deten-
tos de outras comarcas para serem
abrigados nesses presídios. De acor-
do com o MP, havia em torno de
70% de internos acima da capaci-
dade nas unidades.

O MP também solicitou a trans-
ferência dos presos para outras uni-
dades. Para Domingos Eduardo da
Silva, a superlotação dos presídios
pode ocasionar a facilidade de fuga

de custodiados como ainda rebe-
liões. “A superlotação ocasiona uma
série de problemas como fugas e
brigas internas”, explicou. �

Divulgação

DivulgaçãoNÚMEROS

296 
Internos na unidade

92 
presos além do limite 

4
Agentes com Covid-19  

WASHINGTON 

O Centro para Controle e Pre-
venção de Doenças dos Estados
Unidos (CDC) informou nesta
quinta-feira que o país possui
1.551.095 casos do novo corona-
vírus, um aumento de 22.860 em
relação à contagem anterior, en-
quanto o número de mortes teve
alta de 1.397, para 93.061.

As informações divulgadas
pelo CDC quanto à contagem de
casos da Covid-19, doença res-
piratória causada pelo novo co-
ronavírus, têm como base dados
levantados até o fim da tarde do
dia anterior.

Os números do CDC não re-
fletem necessariamente casos re-
portados individualmente por
Estados.

Distribuição de vacina 
Os Estados Unidos garantiram
quase um terço do 1 bilhão de
doses de uma possível vacina

contra Covid-19 da AstraZeneca
com uma promessa de até 1,2
bilhão de dólares no momento

em que as maiores potências do
mundo se apressam em conse-
guir medicamentos contra a

doença e poder reativar suas
economias.

Embora a eficiência contra o
coronavírus não tenha sido com-
provada, as vacinas estão sendo
vistas pelos líderes mundiais
como a única maneira de res-
suscitar suas economias trava-
das e até conseguir uma vanta-
gem diante de concorrentes
globais.

Depois que o presidente
norte-americano, Donald Trump,
exigiu uma vacina, o Departa-
mento de Saúde dos EUA con-
cordou em providenciar até 1,2
bilhão de dólares para acelerar o
desenvolvimento da vacina da
AstraZeneca e garantir 300 mi-
lhões de doses para o país.

“Este contrato com a AstraZe-
neca é um grande marco no tra-
balho da Operação Dobra Espa-
cial por uma vacina segura,
eficiente e amplamente disponí-
vel até 2021”, disse o secretário
de Saúde, Alex Azar. �

Andrew Cuomo, governador de Nova York, chega para entrevista 

Penitenciária Regional de Imperatriz já foi alvo de um pedido de fechamento no final do ano passado 

Foram apreendidos vários aparelhos eletrodomésticos com o bando

FIQUE POR DENTRO

A praia de Ponta Verde, que
fica e Panaquatira, costuma
ser deserta e frequentada
apenas por nativos do
bairro e por algumas
pessoas que usam casas de
veraneio durante férias e
fins de semana. 

Praia deserta 

Ciclone mata ao
menos 82 na Índia 
e em Bangladesh



Paulo Soares

Íntegra em oestadoma.com/484422

A
s denúncias de ocor-
rência de aglomera-
ções de pessoas e o
descumprimento de

medidas sanitárias, que foram
adotadas como forma de conten-
ção da Covid-19, novo coronaví-
rus, podem ser feitas pelos telefo-
nes  98-99162-8274 ou 99970-0608
e o denunciado é autuado pelo
crime de propagação de doença
contagiosa. Dados da Secretaria
de Estado da Saúde (SES) mostram
que até a manhã de quinta-feira,
21, havia 16.058 infectados pelo
vírus no Maranhão, com um total
de 663 óbitos.

O Governo do Estado infor-
mou, por meio de nota, que qual-
quer cidadão pode fazer denún-
cias e pedidos de fiscalização
relacionados ao descumprimento
de medidas sanitárias e de dis-
tanciamento social, que foram
adotados para a contenção da
doença, conforme disposto no de-
creto n° 35.831, publicado no úl-
timo dia 20.

As denúncias podem ser feitas
pelos telefones (98) 99162-8274 e
(98) 99970-0608 e, se possível,
acompanhadas de registros foto-
gráficos e gravação de vídeos, que
auxiliem na comprovação dos fatos.
Também, a denúncia pode ser feita
por meio do número 190 (Ciops) e
uma guarnição da Polícia Militar é
destinada para a ocorrência.

Em caso de comprovação, o de-
nunciado vai ser enquadrado no
artigo 268 do Código Penal, que
trata sobre impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa
e tem como penalidade detenção
de um mês a um ano de detenção,
além de multa.

Pontos de concentração
Na Grande Ilha há vários pontos
de concentração de pessoas. Um
deles é a Rua Grande, localizada
em pleno centro da cidade. As
lojas estão de portas fechadas,
mas o grande fluxo de transeun-
tes se mantém, inclusive, idosos e
crianças. Elas alegam que têm
como destino as clínicas médicas,
farmácias e agências bancárias.

Nos bairros também é possível
observar intensa movimentação
de pessoas e, algumas delas, sem
utilizarem a máscara, que protege
o rosto. Na Camboa há vários pon-
tos comerciais abertos e até
mesmo a presença de vendedores
ambulantes nas calçadas. A Ave-
nida Kennedy apresenta o mesmo
cenário, além do Cohatrac e Ci-
dade Operária.

A orla da Ilha também existe o

registro de aglomerações, mesmo
com os bares fechados. Na Ave-
nida Litorânea, principalmente,
no fim da tarde, as pessoas apro-
veitam para fazer caminhada e

ainda levam animais. É possível
observar pessoas tomando banho
no mar ou praticando kitesurf.

Um morador da capital, ainda
no começo deste mês, gravou um

Universidade Estadual do Mara-
nhão (Uema) desenvolveram um
aplicativo para mapear aglome-
rações no estado. Este programa
digital ainda não possui nome de-
finido ou data oficial de lança-
mento, mas deve ser disponibi-
lizado gratuitamente nas lojas
virtuais de telefones android/iOS,
no decorrer deste mês.

Por meio do aplicativo, o
usuário vai poder informar as
condições de aglomeração em
locais que estiver visitando e as
pessoas poderão consultar se en-
dereços estão lotados ou vazios,
antes de sair de casa.

Pedro Brandão, que é diretor
do curso de Engenharia de Com-
putação, explicou que o aplica-
tivo, que ainda está em fase de de-
senvolvimento, pode ser muito
útil na atual crise sanitária que o
país enfrenta, por permitir o mo-
nitoramento dos locais mais pro-
curados, pontos de aglomeração
e mobilidade social. “O programa
vai permitir que qualquer pessoa
possa saber onde há locais aglo-
merados, pois isso é de funda-
mental importância nos tempos
atuais”, comentou.  �

grupo de pessoas jogando futebol
na praia da Ponta d’Areia, e pos-
tou as imagens na rede social. Ele
também comentou no vídeo que
essas pessoas não foram adverti-

das por nenhuma autoridade.

Programa
Professores do Departamento de
Engenharia de Computação da

cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 22 de maio de 2020

331 cestas básicas já foram
entregues pelo Idescma
durante a quarentena

Em  CIDADES 6

Canal recebe denúncias
de descumprimento de
medidas  necessárias
durante a pandemia
Ligações podem ser feitas aos telefones 98 99162-8274 ou 99970-0608, além
do 190; denunciado é autuado pelo crime de propagação de doença contagiosa

SAIBA MAIS

Para evitar a proliferação
da Covid-19, o Ministério
da Saúde recomenda
medidas básicas de
higiene, como lavar as
mãos com água e sabão,
utilizar lenço descartável
para higiene nasal, cobrir
o nariz e a boca com um
lenço de papel quando
espirrar ou tossir e jogá-lo
no lixo, usar máscara em
público e ficar em casa o
máximo de tempo
possível.

DENUNCIE

O quê: denúncia de
aglomerações e o
descumprimento de
medidas sanitárias para
conter a Covid-19
Telefones: (98) 99-
162.8274; (98) 99970-
0608 e 190
Crime: o denunciado vai
ser enquadrado por
propagação de doença
contagiosa e tem como
penalidade detenção de um
mês a um ano como ainda
multa.

16.058 16.058 
INFECTADOS pelo novo coronavírus no 
Maranhão (até o fechamento desta edição) 

663 663 
PESSOAS morreram vítimas do novo coronavírus 
no Maranhão (até o fechamento desta edição) 

APESAR
da pandemia e 
das medidas de
distanciamento 

social, Rua Grande
continua lotada

De Jesus

Chuva com relâmpagos causa
alagamentos e assusta pessoas
Temporal teve início por volta das 14h e só amenizou perto das 15h30; quantidade de descargas
elétricas no céu deixou as pessoas assustadas; vias ficaram alagadas e o trânsito comprometido 

Com a intensidade da chuva, rua no São Francisco sumiu sob a água

Na tarde desta quinta-feira, 21,
uma chuva intensa atingiu a Re-
gião Metropolitana de São Luís, o
que deixou muitos moradores da
Ilha assustados, sobretudo por
causa dos muitos relâmpagos, se-
guidos de trovões. Com o tempo-
ral, diversos transtornos foram re-
gistrados na Grande Ilha. Em várias
avenidas, como a Litorânea, houve
pontos de alagamentos, que inter-
romperam o trânsito em alguns
trechos. Ruas do bairro São Fran-
cisco ficaram encobertas pela de
água, que “engoliu” calçadas.

Desde pouco depois do meio-
dia, as nuvens escuras já anuncia-
vam que um temporal atingiria a
ilha, mas as primeiras gotas só co-
meçaram por volta das 14h. Quem
estava dirigindo teve que reduzir
a velocidade, pois a visibilidade
ficou comprometida. Alguns mo-
toristas pararam os carros, aguar-

dando que a chuva amenizasse,
assim como condutores de moto-
cicletas. Na Avenida Litorânea, o
alagamento, que já é tradicional,
causou transtornos.

A Avenida Marechal Castelo
Branco, no São Francisco, ficou ala-
gada. A fim de não aquaplanarem,
que ocorre quando os pneus per-
dem o atrito com a pista, condu-
tores entraram nas ruas transver-
sais. As poças d’águas, por outro
lado, poderiam esconder buracos.
Transtornos também foram verifi-
cados na Avenida São Marçal, na
altura da Jordoa e Filipinho. Por
causa da chuva, engarrafamentos
se formaram nas proximidades de
um supermercado, alcançando a
Feira do João Paulo.

Outros transtornos foram ob-
servados na Rua 8 do São Francisco,
que ficou completamente alagada.
A região situada nas imediações da

Lagoa da Jansen foi outro ponto afe-
tado pela chuva. Na tentativa de es-
caparem do temporal, muitas pes-
soas se abrigaram nas paradas de
ônibus ou dentro de estabeleci-
mentos comerciais.

Descargas e ZCIT
De acordo com o Laboratório de
Meteorologia (Labmet), do Núcleo
Geoambiental da Universidade Es-
tadual do Maranhão (Uema), as
chuvas no Maranhão são provoca-
das pela Zona de Convergência In-
tertropical (ZCIT), que, quando tem
um “núcleo pesado”, gera tempo-
rais. Segundo o meteorologista
Gunter de Azevedo Reschke, o pe-
ríodo chuvoso no estado sempre
é marcado por raios, relâmpagos
e trovões, especialmente, nessa
época do ano.

Importante dizer que o raio é a
faísca que sai de uma nuvem e, ge-

ralmente, cai em direção ao solo,
ou fica apenas no céu. Já o relâm-
pago é a luminosidade que as des-
cargas elétricas produzem, ou,
como é conhecido popularmente,
o “clarão”. O trovão, por sua vez, é o
barulho que as pessoas escutam
antes, durante ou após uma chuva,
o que assusta os moradores.

Zona de Convergência
Conforme Gunter de Azevedo Res-
chke, um fenômeno que inaugura
o período chuvoso no Maranhão
é justamente essa Zona de Con-
vergência, que se movimenta pelo
Hemisfério Sul da Terra por causa
da temperatura da superfície do
mar no Oceano Atlântico Sul. Esse
sistema meteorológico é responsá-
vel por uma estação prolongada de
chuva frequente e volumosa em
boa parte do Brasil, que fica mar-
cado pelo fluxo de umidade.

“Esse fenômeno favorece o des-
locamento dessa faixa mais para o
Sul. Aproximadamente 70% das
chuvas que caem no Maranhão são
oriundas dessa Zona de Conver-
gência”, explicou o meteorologista.
Importante destacar que, além da
ZCIT, também existe a Zona de
Convergência do Atlântico Sul
(ZCAS), principal sistema meteo-
rológico do verão no Brasil, que é
responsável por um período pro-
longado de chuva frequente e vo-
lumosa sobre parte das Regiões

Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
A ZCAS traz a chuva volumosa

para o Sudeste e para o Centro-
Oeste. A ZCIT é responsável pela
maior parte da chuva anual do Nor-
deste e do Norte do Brasil.�

GALERIA NA
VERSÃO DIGITAL

oes ta doma.com
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Experimentando

O governador Flávio Dino (PCdoB) concedeu entrevista
coletiva para dar mais detalhes de seu novo decreto,
que permitirá a reabertura gradual das atividades

comerciais em todo o Maranhão. Na verdade, as novas
determinações não tiveram as explicações detalhadas que
poderiam ser ditas.

Dino se prendeu a falar que a pandemia ainda existe em
todo o mundo, algo que todos sabem. Que os casos no Brasil
estão em pleno crescimento. Informação notória. Nesse caso,
o fato de o Maranhão estar inserido nesse contexto trágico
torna esperado o aumento do número de contaminados e
mortes a cada 24 horas.

O governador disse ainda que os locais que não
acompanham essa tendência
nacional estão favorecidos
por questões climáticas e de
desigualdades sociais.
Contudo, o que poderia ser
mostrado são dados de sua
equipe técnica que mostrem
ser este o momento para
iniciar o retorno de
atividades no Maranhão. Não
foi mostrada também uma
previsão de queda da curva
de contaminação.

De fato, o governador não
detalhou os motivos que o
levaram a decidir pela retomada das atividades, atendo-se a
enumerar alguns dados.

Ao final, Dino disse que se a “experiência” não funcionar, vai
dar passos atrás. O problema é saber quantas vidas poderão
custar essa tentativa de voltar à normalidade em plena linha
de crescimento da pandemia no estado.

• O deputado Adriano Sarney (PV) propôs um projeto de lei para que todas as
farmácias disponibilizem o aparelho oxímetro de forma gratuita pelo tempo
que durar a pandemia.

• O projeto de lei especifica que: as farmácias deverão ter ao menos um oxí-
metro como medida pública para toda a população.

• Se aprovada a proposta, as farmácias terão 10 dias para se adequarem ao
cumprimento desta Lei.

E MAIS

O governador não
detalhou motivos
que o levaram a
decidir pela
retomada de
atividades 

Testagem
Flávio Dino comentou na entrevista coletiva sobre a questão da tes-

tagem de pessoas com suspeita de contaminação pelo novo corona-
vírus.

Segundo o comunista, a responsabilidade pela testagem é dos mu-
nicípios, que repassam ao governo os testes realizados.

Ainda de acordo com o governador, estava havendo equívocos nos
números de testes porque algumas prefeituras repassavam somente
os testes que eram positivos, deixando de lado os que constatavam
ser negativos.

É com os prefeitos!
A resposta do governador foi para justificar a questão dos mais de

200 mil testes enviados pelo governo federal ao Maranhão.
Por isso, Dino afirmou ser da responsabilidade dos prefeitos, que

recebiam direto esses testes por meio do Ministério da Saúde.
Flávio Dino disse ainda que seria impossível a gestão estadual fa-

zer a fiscalização quanto à quantidade de testes realizados em todo o
Maranhão.

Fiscalização popular
A novidade mesmo é um canal para que o cidadão possa denun-

ciar atividades que descumpram as normas sanitárias e que causem
aglomeração.

Três números de WhatsApp foram disponibilizados para que as de-
núncias possam ser feitas. Fotos e vídeos poderão ser enviados.

O governador Flávio Dino reeditou uma ação do presidente José
Sarney, em 1986, que foi chamada de “fiscais do Sarney”, que pedia à
população para denunciar alta de preços abusiva em supermercados.

Sem data
Sobre a volta às aulas, o governador deixou claro que não deverá

retornar na data prevista no decreto anterior, que é dia 1º de junho.
Segundo Flávio Dino, é necessário proteger as crianças e, por isso,

o retorno das aulas deverá ficar para a segunda quinzena de junho ou
somente em julho.

Para justificar sua decisão, o comunista lembrou que outros países
tentaram retomar as aulas, mas voltaram da medida.

Reunião
Antes de fazer uma coletiva para explicar sua decisão de retomar

parte das atividades no Maranhão, o governador Flávio Dino partici-
pou de reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

A reunião, que teve a participação de todos os governadores, foi fei-
ta em clima de paz e tranquilidade entre o Congresso Nacional, o pre-
sidente Bolsonaro e os gestores estaduais e municipais.

Bolsonaro reuniu todos para falar da sanção do projeto de lei que
prevê ajuda bilionária aos estados e municípios.

Alfinetada
Sobre este encontro por videoconferência, Dino chegou a fazer elo-

gio, considerando ser positiva a reunião.
Mas não deixou de dar alguma alfinetada ao dizer que questões

econômicas e sociais não foram abordadas na reunião.
“Espero que o diálogo institucional se mantenha como regra, não

como exceção”, publicou Dino nas redes sociais.

DE OLHO

DEVERÁ SER o valor destinado ao Maranhão quando
for liberada a ajuda a estados e municípios, segundo
projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado e já
sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

R$ 1 bilhão

Segundo o governador, diminuição do número de novos casos já é reflexo
de medidas restritivas adotadas nos últimos dois meses na Grande Ilha

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
governador Flávio Dino
(PCdoB) declarou
ontem, durante entre-
vista coletiva por video-

conferência, que o Governo do Ma-
ranhão já consegue perceber um
recuo da Covid-19 - doença cau-
sada pelo novo coronavírus - na
Região Metropolitana de São Luís.

Sem apresentar números, ele
destacou que já há uma “visível
diminuição da procura" de pa-
cientes por unidades da rede es-
tadual de Saúde nos quatro mu-
nicípios da Ilha.

“No que se refere às portas de
entrada estaduais, na Ilha, nós no-
tamos uma visível diminuição da
procura”, destacou.

Segundo ele, isso é reflexo das
medidas restritivas adotadas nos
últimos dois meses, sobretudo o
bloqueio total  (lockdown) e o ro-
dízio de veículos adotados nas duas
últimas semanas.

“Isso significa um passo que
todos nós temos que lutar para pre-
servar. Lutamos durante semanas”,
declarou, citando que o momento
assemelha-se aos "primeiros raios
de sol, ainda que tênues”,  após
uma tempestade.

Durante a entrevista, o gover-
nador apresentou gráficos de um
estudo apresentado pelo depu-
tado estadual Yglésio Moyses
(Pros), que é médico. Segundo os
dados compilados dia a dia, existe
uma tendência de suavização da
curva de novos casos na Ilha, en-
quanto no interior ela ainda está
muito íngreme.

Para ele, os números “mostram
que temos acertado muito”. Dino
voltou a insistir em que medidas
de isolamento ainda são as mais
eficazes contra a expansão do vírus.

“Não existe ainda remédio mi-
lagroso contra o coronavírus. Há
tentativas, e o Governo do Mara-
nhão disponibiliza todas as subs-
tâncias que são vistas como po-
tencialmente eficazes contra o
coronavírus. Então precisamos in-
vestir na prevenção para continuar
a ter esse êxito”, destacou.

O governador apontou que, no
momento, a meta do Estado é con-
seguir estabilizar o número de
novos casos na Ilha, para garantir
maior atenção e investimentos no
continente.

“Os êxitos na Ilha permitem,

hoje, inclusive, que nós possamos
ter unidades de saúde menos pres-
sionadas, inclusive para que uma
parte da ocupação dos leitos que
nós abrimos para coronavírus na
Ilha de São Luís sejam hoje ocupa-
dos por pacientes que estão sendo

trazidos pelos municípios”, com-
pletou.

Ele também destacou a taxa de
letalidade da Covid-19 no Mara-
nhão, de 4,13%, abaixo da taxa bra-
sileira, que é de 6,5%, segundo
dados desta semana. �

Governador Flávio Dino falou sobre medidas de combate ao novo coronavírus em coletiva virtual

Adriano propõe que
farmácias ofereçam
oximetria gratuita
Deputado estadual apresentou projeto de lei que deve ser apreciado na
próxima sessão plenária remota da Assembleia Legislativa do Maranhão

Em decorrência de inúmeros pro-
blemas no setor da saúde do Mara-
nhão por conta da pandemia do no-
vo coronavírus (Covid-19), o depu-
tado estaual Adriano Sarney (PV) pro-
pôs na quinta-feira, 21, um Projeto
de Lei para que todas as farmácias do
estado disponibilizem aparelhos de
oximetria de forma gratuita pelo tem-
po que durar a pandemia.

O oxímetro é um pequeno dispo-
sitivo a ser colocado no dedo, com a
finalidade de mensurar o nível de sa-
turação de oxigênio (abreviado co-
mo O2sat ou SaO2). A SaO2 é a por-
centagem de oxigênio que o sangue
está transportando, comparada com
o máximo da sua capacidade de
transporte.

Com a medição por oxímetro
sendo oferecida de forma gratuita,
seria mais uma forma de garantir
acesso da população a essa impor-
tante informação no combate ao no-

vo coronavírus.
O parlamentar atentou para o fa-

to de que que a hipóxia - ou baixa
oxigenação dos tecidos-, causada
pela Covid-19 não tem sintomas
aparente, sendo possível aferí-la
apenas por meio da oximetria.

“É muito possível que a pessoa te-
nha o problema de baixa oxigenação
sem sentir nada, pois a hipóxia não
dá falta de ar. Se detectarmos esse
problema precocemente, mais cedo
o paciente será tratado, pois a queda
da oxigenação é um critério de gra-

Flávio Dino aponta “visível
diminuição” da procura
por hospitais em São Luís

Reprodução/YouTube

Divulgação

O governador Flávio Dino anunciou,
ainda durante a coletiva de ontem,
o que chamou de “novidade" no
combate à expansão do novo coro-
navírus no Maranhão.

Por meio do aplicativo de troca de
mensagens WhatsApp, o Governo do
Estado disponibilizou canais de con-
tato para que a própria população
denuncie casos de desrespeito às re-
gras sanitárias durante a pandemia.

“Estamos abrindo a possibili-
dade de que cada um, cada uma,
se transforme em um fiscal, para
ajudar a fiscalização do Governo
do Estado”, destacou.

Segundo ele, os cidadão podem
denunciar tanto empresas que não
cumpram as regras, quanto outros
maranhenses que estejam agindo
em desacordo com os decretos go-
vernamentais.

“As pessoas com seus aparelhos
celulares podem tirar foto de uma
violação a uma norma sanitária em
um estabelecimento comercial, tanto
faz se do empresário, ou do consu-
midor. Às vezes se pense que é ape-
nas o empresário que não quer cum-
prir a norma sanitária.É falso.  Às são
os consumidores que não querem
cumprir, e vice-versa”, completou. 

Governador sugere que
população se fiscalize

Adriano aponta importância da oximetria para descoberta de sintomas

vidade e de acompanhamento da
Covid-19, por isso a importância de
todos, mesmo aqueles que não tem
condições de comprar o aparelho,
checarem sua oxigenação sanguínea”,
explicou o parlamentar. 

O projeto de lei especifica que  as
farmácias deverão ter ao menos 1 oxí-
metro como medida pública para to-
da a população, que os farmacêuti-
cos façam a higienização correta do
mesmo - com álcool e panos limpos-
e que a preferência sempre seja da-
da a pessoas que fazem parte do gru-
po de risco para Covid-19, como as
pessoas com mais de 60 anos ou com
doenças crônicas respiratórias ou car-
diovasculares. As farmácias terão 10
dias para se adequarem ao cumpri-
mento desta Lei. �

SAIBA MAIS

Retorno às
aulas adiado
Flávio Dino admite que
pode adiar mais uma vez
o reinício das aulas na
rede estadual de ensino,
que estava previsto para
o dia 1º de junho. "Muito
provavelmente haverá
adiamento dessa data.
Vamos, quase que
certamente, editar um
novo decreto, adianto isto
por mais duas ou três
semanas”, declarou,
citando exemplos de
países que tentaram
retomar as atividades
escolares, mas recuaram.

MAIS

Próxima sessão
O projeto de lei de
autoria do deputado
estadual Adriano Sarney
(PV) deve ser incluído na
pauta da próxima sessão
plenária remota a ser
realizada pela Assembleia
Legislativa do Maranhão,
por meio de mais uma
videoconferência com
a participação dos
parlamentares.
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Discurso de trégua nos ataques, de 
união entre os poderes e um clima 
de harmonia marcaram a reunião por 
videoconferência, dessa quinta-feira 
(21), entre Bolsonaro e governadores 
para tratar do projeto de ajuda a estados 
e municípios. Mesmo não entrando na 
pauta, fi cou claro que a reunião, “um 
sinal positivo”, como defi niu Flávio 

Dino, abriu possibilidade para uma 
trégua pelo país e por milhares de 
vítimas da Covid-19. Rodrigo Maia 
defendeu o socorro aos estados aprovado 
pelo Congresso, e Davi Alcolumbre 
alertou que os políticos e governantes 
têm responsabilidade de conduzir o país 
durante a crise sanitária, que, segundo 
ele, é a maior da história do País. PÁG. 7

‘Medidas preventivas serão reavaliadas 
a cada semana’, afi rma Flávio Dino

Câmara aprova projeto de 
Weverton que proíbe corte 
de água e luz em vésperas 
de feriados e fi ns de semana

Prefeitura de S. Luís mantém 
fi scalização de trânsito para 
garantir cumprimento do 
isolamento social

PÁG.2

PÁG.5
Flávio Dino apresenta dados sobre combate ao coronavírus durante entrevista

Cotação – Comercial C. R$ 5,8378| V. R$ 5,8399 – Turismo C. R$ 5,61 | V. R$ 6,08 – Euro C. R$ 6,3331 V. R$ 6,3357 – Libra C. R$ 7,2278 | V. R$ 7,2319 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Baixamar   – 0:32 0,6 m |  1ª Preamar – 6:29 5,8 m |  2ª Baixamar – 12:54 0,4 m |  2ª Preamar – 18:53 5,6 m |
Loteria – Quina – 5275 (21/05/2020)  – 15-16-26-38-62 | Dupla Sena – 2081 (21/05/2020) – 1º:  18-26-33-37-41-47 |  2º:  09-23-30-31-38-46
  Timemania – 1487 (21/05/2020)  – FLUMINENSE/RJ –  01-23-46-48-65-66-73|   

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

23° – 32°
Manhã Tarde Noite

 PÁG.4

Pelo 3º mês 
seguido, 
MA prioriza 
pagamento 
de idosos 
e reduz 
aglomeração

Ministério da 
Infraestrutura
aprova Plano de 
Desenvolvimento
e Zoneamento
do Porto do
Itaqui

Nova 
operação na 
Norte-Sul é
anunciada 
após atraso de 
obras devido
à Covid-19

Eliziane 
apresenta 
projeto para
ampliar 
pagamento
do auxílio
de R$ 600

MA em 5º lugar no ranking nacional de transparência
em contratações emergenciais durante a pandemia

PÁG.3PÁG.2PÁG.11PÁG.5

CLIMA DE UNIÃO E TRÉGUA MARCA
REUNIÃO VIRTUAL DE BOLSONARO
COM GOVERNADORES BRASILEIROS

Reunião por vídeo conferência entre Bolsonaro e os governadores, com a presença de Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre ao lado do presidente da República.

* Alcolumbre alerta para responsabilidade dos 
políticos durante e na pós-pandemia

* Maia defende socorro aos estados e fala em 
conciliação no enfrentamento da crise sanitária

* Governadores comentam encontro virtual e 
pregam conciliação

Em coletiva de imprensa 
virtual, nessa quinta-
feira (21), o governador 
Flávio Dino tratou sobre 
a abertura gradual das 
atividades econômicas no 
estado do Maranhão. No 
entanto, ele esclareceu 
que, a depender dos 
dados epidemiológicos 
semanais, essas medidas 
poderão ser cada vez 
mais fl exibilizadas ou 
endurecidas. PÁG.3



Nova operação na Norte-Sul 
é anunciada após atraso de
obras no terminal de cargas 
do MA devido à Covid-19
A Brado Logística, subsidiária 
da Rumo, deverá começar a 
operar no trecho central da 
ferrovia Norte-Sul no início de 
2021, segundo o presidente, 
Marcelo Saraiva.
A ideia era iniciar as atividades 
já em setembro, mas, por conta 
das medidas de isolamento 
social impostas pela pandemia, 
a companhia teve que adiar a 
estreia da operação.
As obras do terminal da 
Brado que será construído em 
Imperatriz, no Maranhão, ainda 
não tiveram início, devido 
às restrições impostas pelo 
governo local, diz o executivo.
Ao todo, a empresa planeja 
investir R$ 100 milhões na 
construção, mas, em sua 
primeira fase, serão aplicados 
apenas R$ 35 milhões do total.
A própria operação da Rumo 
do trecho ainda não teve início. 
A operadora está em fase fi nal 
de obras na ferrovia e ainda 
não tem previsão de quando as 
atividades vão começar.
A companhia, que faz parte 
do grupo Cosan, assinou o 
contrato de concessão do tramo 
central da Norte-Sul em julho 
do ano passado.
Desde então, a Brado já fi rmou 
26 acordos comerciais com 
clientes que deverão operar 
na via. Em uma primeira fase, 
será feito o trajeto Imperatriz 
(MA)-Anápolis (GO), que tem 
1.486 km.
Depois, até maio de 2021, a 
ideia é chegar até Sumaré (SP), 
onde a empresa tem outro 
terminal.
O perfi l de carga que será 
movimentada na Norte-Sul é 
diferente daquele movimentado 
nas demais rotas da Brado. 
A operação atual é mais 
focada no agronegócio, mas 
o novo trajeto deverá ter uma 
diversifi cação maior, assim 
como mais foco no mercado 
interno, segundo Saraiva.
Nos 26 acordos comerciais já 
fi rmados, estão contemplados 
40 tipos distintos de produtos, 

como minério, bebidas e 
alimentos para abastecimento 
de mercados locais no Centro-
Oeste.
Para o presidente da empresa, a 
crise provocada pela covid-19 
não deverá abalar os novos 
negócios. “Não vejo problemas 
de fechamento de contratos nos 
próximos meses.
O mercado interno tem muito 
mais demanda do que a Brado 
capta hoje. Alguns clientes que 
fazem o trajeto por rodovia 
vão querer migrar boa parte do 
transporte de longo curso que 
é feito por caminhão para a 
ferrovia”, afi rma ele.
Na rota Mato Grosso-São 
Paulo, a companhia também 
não tem sentido impactos 
signifi cativos da crise atual.
Entre janeiro e abril, a 
Brado fechou com 21 novos 
clientes, o que representa um 
crescimento de 11% na base 
de contratos da operadora 
logística.
A movimentação no trajeto 
também tem se mantido, 
principalmente pelas 
exportações acima do esperado 
de carnes - produto que 
representa fatia importante 
dos clientes. Outros produtos 
agrícolas, porém, como 
madeira e algodão, têm sofrido 
quedas, devido à pandemia 
global.
Na importação, que representa 
uma parcela de cerca de 10% 
dos clientes da empresa, 
também não houve forte 
impacto, já que a maior 
parte dos produtos também 
são ligados ao agronegócio, 
como fertilizantes e produtos 
agroquímicos.
Ao contrário de outros setores 
mais afetados pela crise, o 
executivo afi rma que não tem 
recebido de clientes pedidos 
de renegociações de contratos. 
Saraiva afi rma também que 
o caixa da companhia está 
forte e que não há discussões 
para segurar investimentos 
programados para este ano. 
(TAÍS HIRATA – VALOR ECONÔMICO)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Quando as pessoas temem o governo, isso é 
tirania. Quando o governo teme as pessoas, 

isso é liberdade”.

(Thomas Jefferson)

Sobe
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. Estão sendo 
adaptadas unidades mistas e 
outros equipamentos de saúde 
como o Pronto Atendimento 24 
horas da zona rural. A rede de 
atendimento conta, ainda, com 
leitos conveniados em unidades 
privadas de saúde. Com isto, 
deve chegar a 300 leitos – entre 
clínicos e de UTI – exclusivos 
para pacientes diagnosticados com 
o novo coronavírus.

Desce
Com 296.113 casos confi rmados 
e 19.156 óbitos registrados 
pelo novo coronavírus, o Brasil 
segue com um ministro interino 
na secretaria de Saúde, e sem 
apresentar um plano concreto para 
combater a doença.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

   www.jornalpequeno.com.br   |   redacao@jornalpequeno.com.br   |   comercial: publicacaojp@gmail.com

H. M. BOGÉA & CIA. LTDA.  |  End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉAFundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa  |  Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa  |  Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa

Recepção: 3261-8000/8005  |  Assinatura e Classifi cado: 3261-8011  |  Redação: 3261-8008/8021/8022/8023  |  Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004  |  Financeiro: 3261-8010/8006  |  Comercial: 3261-8002/8012  |  JP Turismo: 3261-8003  |  Fax: 3232-0808/3232-3231

TELEFONES

Assinatura Mensal: R$ 40,00  |  Assinatura Trimestral: R$ 120,00  |  Assinatura Semestral: R$ 240,00  |  Assinatura Anual: R$ 480,00

anosJP

O nosso abraço desta sexta-
feira vai para a arquiteta Erika 
Asevedo, que comanda a 
Live Potiguar “Luz e Sombra: 
A Iluminação para Cada 
Ambiente”.A profi ssionalfalará 
sobre os tipos de iluminação e 
qual o mais correto para cada 
objetivo e ambiente. Ideal para 
quem vai construir, reforçar 
ou mesmo repaginar a casa. A 
transmissão terá início às 17h, 
pelo perfi l do instagram: @
potiguarhomecenter

Um dia o chefe chamou o seu 
empregado, com quem já tinha 
tido vários desentendimentos, e 
diz:
- Aposto que você gostaria de me 
ver morto, só para ter o prazer de 
cuspir na minha sepultura!!!
- Não... de modo algum, 
DETESTO FILAS.
***
Uma mulher entra numa farmácia 
e diz...
- Por favor, quero comprar 
ARSÊNICO.
O farmacêutico pergunta:
- Qual a fi nalidade???
- Matar o meu marido.
- Mas, não posso vender isso para 
esse fi m!!!
A mulher abre a bolsa e tira uma 
fotografi a do marido na cama com 
a mulher do farmacêutico...
- AH, EU NÃO SABIA QUE A 
SENHORA TINHA RECEITA!!!

Pra não dizer q nunca dei uma 
dica de investimento: venda da 
indústria de panos e lenços vai 
disparar. Pedindo silêncio @
claudioedantas

Rodrigo Maia tem mais pedidos de 
impeachment  na mesa dele do que 
qualquer estudante tem de matéria 
acumulada.  @italo_soares89

Morar no Brasil é viver num 
favelão assistindo narcotráfi co 
e milícia disputar quem é que 
vai mandar na sua vida. @
aguedescartoon

Uma distinção que poucos fazem 
é entre o liberalismo dos mercados 
e o do tamanho do Estado. O 
tamanho do Estado importa, mas 
o funcionamento efi ciente dos 
mercados importa muito mais. 
Alguns países extremamente 
pró-mercado, como a Dinamarca, 
possuem Estado grande e vão 
muito bem. @P_droMenezes

Justiça defere pedido da DPE/
MA e do MP e assegura redução 
de mensalidades escolares
A Justiça deferiu liminar 
favorável na Ação Civil Pública 
(ACP) proposta pela Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão 
(DPE/MA), conjuntamente com 
o Ministério Público Estadual 
(MPMA), para assegurar a 
redução de mensalidades de 162 
instituições de ensino da rede 
particular de São Luís, durante 
todo o período de distanciamento 
social, em razão da pandemia de 
COVID-19.
Na decisão, o juiz determinou 
aos réus que cumpram fi el e 
integralmente o disposto na 
Lei Estadual nº 11.259, de 14 
de maio de 2020, que “dispõe 
sobre a redução proporcional 
das mensalidades da rede 
privada de ensino durante o 
Plano de Contingência do Novo 
Coronavírus da Secretaria de 
Estado de Saúde”, que se iniciou 
no dia 16 de março, bem como 

estabeleceu, para o caso de 
descumprimento, multa no valor 
de R$ 2 mil por contrato.
A decisão foi proferida pelo 
juiz Manoel Matos de Araújo 
Chaves, da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos de São 
Luís. Após o ajuizamento da 
ACP pela Defensoria Pública e 
o Ministério Público estaduais, 
o Governador do Maranhão, 
Flávio Dino, sancionou, no dia 
14 de maio, lei estadual que 
prevê descontos de 10 a 30% nas 
mensalidades relativas ao ensino 
privado no estado, sendo esses os 
mesmos critérios de redução das 
mensalidades escolares constantes 
do pedido de tutela. Com isso, 
a DPE e o MP manifestaram 
o interesse no prosseguimento 
do feito, tendo em vista que 
a aprovação da lei reforça a 
plausibilidade do direito dos 
consumidores.

Desembargador Lourival Serejo
reúne-se com diretores do TJMA
O presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
desembargador Lourival Serejo, 
realizou – pelo sistema de 
videoconferência – sua primeira 
reunião com os diretores, juízes 
auxiliares e assessores diretos 
da Presidência da Corte. O juiz 
Ferdinando Serejo – membro do 
Comitê de Inteligência Artifi cial 
do Tribunal de Justiça – participou 
da reunião.
Durante a reunião, o 
desembargador Lourival Serejo 
pediu a integração da equipe na 
nova confi guração institucional, 
para garantir a unidade na gestão 
e o equilíbrio de forças com vistas 
à prestação de um serviço de 

qualidade à sociedade.
A ideia é sincronizar as ações e 
moldar o trabalho com a defi nição 
de estratégias com o olhar voltado 
para a execução efi ciente das 
atividades institucionais elencadas 
no cronograma do plano de metas 
a serem cumpridas na gestão.
Durante a reunião – ocasião em 
que foram abordados os diversos 
aspectos diretamente ligados às 
especifi cidades das diretorias 
e assessorias – Lourival Serejo 
falou da importância da harmonia 
no ambiente de trabalho.
COMPOSIÇÃO
A equipe de diretores, juízes 
auxiliares e assessores da 

Presidência é formada por 
Mário Lobão (diretor geral); 
Amudsen Bonifácio (diretor 
fi nanceiro); Socorro Moreira 
(diretora administrativa); Tyara 
Oliveira (diretora de Engenharia); 
Paulo Rocha Neto (diretor de 
Informática); Denyse Batista 
(diretora Judiciária); Jurema 
Mamede (diretora de Controle 
Interno); Celerita Dinorah 
(diretora do Fundo Especial de 
Reaparelhamento e Modernização 
do Judiciário (Ferj); Danielle 
Mesquita (diretora de Recursos 
Humanos; e Alexandre 
Magno (diretor de Segurança 
Institucional).

Suspensão do atendimento presencial nas
unidades do Procon/MA é prorrogada até 7 de junho
Em razão do Decreto Estadual n° 
35.831/2020, assinado na última 
quarta-feira (20), pelo governador 
Flávio Dino, os atendimentos 
presenciais realizados pelo 
Instituto de Promoção e Defesa 
do Cidadão e Consumidor 
do Maranhão (Procon/MA) 
permanecem suspensos até o 
dia 7 de junho. O trabalho de 
fi scalização continua para garantir 
o cumprimento das normas 
estaduais.
A medida tem como objetivo dar 

seguimento às ações adotadas pelo 
Governo do Estado de combate ao 
novo coronavírus (Covid-19) no 
Maranhão.
O atendimento ao cidadão para 
a formalização de denúncias 
e reclamações continua sendo 
feito exclusivamente online. 
Já as equipes de fi scalização 
seguem com as atividades que 
foram intensifi cadas durante a 
pandemia, as quais se destinam 
a averiguar os estabelecimentos 
em funcionamento. Com a 

previsão de reabertura gradual 
do comércio, novas ações serão 
desenvolvidas pelo órgão, 
conforme explica a presidente do 
órgão, Adaltina Queiroga.  
Denúncias e reclamações podem 
ser formalizadas pelos canais de 
relacionamento virtual, por meio 
do site: www.procon.ma.gov.
br ou no aplicativo Procon MA, 
disponível para os sistemas 
Android ou IOS.

REGRA DE OURO
Congresso autoriza R$ 343,6 bilhões como 
crédito suplementar para despesas do governo

O governador Flávio Dino 
anunciou a instalação de 
ambulatório e policlínica na 
cidade de Presidente Dutra, 
fruto de indicação e emenda 
parlamentar encaminhada pelo 
deputado federal Márcio Jerry 
(PCdoB). Em entrevista à TV 
Rio Flores nesta quarta-feira 
(20), o parlamentar comentou a 
importância da obra.
“Tenho conversado com os 
colegas do PCdoB na Câmara 
e nesse momento de grave 
pandemia todos os nossos 
esforços estão sendo pautados em 
defesa da vida. A instalação do 
ambulatório e da policlínica será 
uma conquista importante para a 
cidade, para a região, e deixará 
um legado”, disse.
Segundo Márcio Jerry, a iniciativa 
vai ao encontro do planejamento 
do governo estadual nas ações de 
combate ao coronavírus, de criar 
ambulatórios e transformá-los 
posteriormente em policlínicas.
“Acompanhamos o que está 
acontecendo em todo o estado. 
Em Presidente Dutra, o assessor 

do governo Ricardo Lucena 
me apresentou a situação do 
antigo Hospital Biné Soares e 
eu prontamente levei isso ao 
secretário de Saúde, Carlos Lula, 
e ao governador Flávio Dino. 
Foi nesse contexto que destinei a 
emenda parlamentar ao Governo 
do Maranhão” explicou.
Por fi m, o parlamentar insistiu que 
a população precisa respeitar as 
orientações dos órgãos de saúde 

para diminuir a circulação nas 
ruas. “Mais importante dos que os 
ambulatórios, policlínicas, leitos, 
qualquer outra coisa, é respeitar 
o isolamento social. Como a taxa 
de contágio é muito grande, se o 
vírus continuar se espalhando não 
haverá hospitais sufi cientes para 
atender todos os nossos irmãos e 
irmãs, por isso é muito importante 
fi car em casa”, completou.

Márcio Jerry: “Nesse momento de grave pandemia todos os nossos 
esforços estão sendo pautados em defesa da vida”

Dino anuncia ambulatório e policlínica em
Presidente Dutra a partir de emenda de Jerry

GIL MARANHÃO

Em sessão virtual conjunta da 
Câmara e Senado, realizada nessa 
quinta-feira (21), o Congresso 
Nacional aprovou projeto que 
autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito suplementar no 
valor de R$ 343,6 bilhões. Desse 
total, R$ 213,7 bilhões serão 
destinados para pagar pensões, 
aposentadorias e outros benefícios 
da Previdência Social.
Em junho de 2019, os 

parlamentares já haviam 
autorizado o governo a quebrar 
a ‘regra de ouro’, com operações 
de crédito no valor de R$ 248,9 
bilhões, a maior parte também 
usada para pagar benefícios 
previdenciários. É possível que 
isso continue a acontecer até 2022. 
Em 2020, o crédito suplementar 
destinado à Previdência Social 
equivale a 31,5% dos R$ 677,7 
bilhões dos gastos previdenciários 
previstos para 2020. Ou seja, sem 
a aprovação do PLN, o dinheiro 
já liberado só seria sufi ciente para 

pagamentos até agosto.
Além da Previdência Social, entre 
os órgãos que receberão recursos 
suplementares estão Ministério 
da Defesa (R$ 41,3 bilhões), 
Ministério da Educação (R$ 15,1 
bilhões), Ministério da Agricultura 
(R$ 4,9 bilhões) e Ministério da 
Saúde (R$ 4,2 bilhões). Para o 
pagamento de precatórios, que 
são sentenças judiciais das quais 
não é possível mais recorrer, são 
destinados R$ 22,5 bilhões. 

(COM INFORMAÇÕES DAS AGÊNCIAS 
CÂMARA E SENADO)

Aprovado projeto de Weverton que proíbe
corte de água e luz em vésperas de feriados
e fi ns de semana é aprovado
A Câmara dos Deputados aprovou 
nesta quinta-feira (21) o projeto 
de lei de autoria do senador 
Weverton (PDT-MA) que proíbe a 
taxa de religação e o desligamento 
de serviços como água e luz em 
vésperas de fi ns de semana e 
feriados por falta de pagamento. 
A matéria, aprovada na forma do 
substitutivo do deputado Eduardo 
Bismarck (PDT-CE), retorna ao 
Senado devido às mudanças.
O texto aprovado retira a 

gratuidade de religação do 
serviço, proposta no projeto 
original para todas as situações, 
condicionando-a apenas ao 
caso de falta de notifi cação 
do desligamento por parte da 
concessionária. Mas o senador 
disse que trabalhará junto aos 
outros líderes do Senado para 
tentar resgatar o texto original e 
manter a proibição da cobrança 
da taxa de religação de energia 
elétrica e água.

“O projeto é terminativo aqui no 
Senado. Assim que estiver com 
o texto em mãos, irei lutar junto 
ao colégio de líderes para pautar 
o mais rápido possível e, se Deus 
quiser, daqui a alguns dias esta 
proposta vai virar lei. Quero 
agradecer os deputados federais 
do Maranhão que votaram a favor 
deste PL, que irá fazer justiça aos 
trabalhadores que já passaram por 
humilhações com o corte desses 
serviços”, afi rmou Weverton.

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O



S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  S E X T A - F E I R A  |  2 2  D E  M A I O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

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

4

Saldo devedor
Veja por que é difícil negociar dinheiro público com as companhias aéreas 
que voam no Brasil – e o Governo tem seus motivos para se preocupar 
nessa corrida para salvar as emrpesas. Entre os cinco maiores devedores 
previdenciários do País, inscritos na Dívida Ativa, três são aéreas falidas. 
São a Varig, que deve R$ 4,09 bilhões; a VASP, com saldo negativo em 
R$ 1,98 bilhão; e a Transbrasil, com R$ 1,36 bilhão. Seus donos e ou 
herdeiros vão bem, voando por aí. As 500 maiores empresas devedoras 
da Previdência somam R$ 97,8 bilhões em dívidas com a União, segundo 
lista da Procuradoria da Fazenda Nacional. Se pagassem... a história da 
reforma da Previdência seria outra.

Tela fria
A EBC vai ser privatizada. 
Em São Paulo, a empresa de 
TV estatal perdeu todos os 
equipamentos na enchente de 
fevereiro.
Da gôndola
Os supermercados estão faturando 
muito. Apenas uma loja de uma 
rede do DF bateu, na primeira 
semana de maio, a meta do mês. 
Para piorar, a infl ação voltou 
nessa pandemia. 
Deu ruim
Advogados comentavam 
reabertura do comércio do DF 
num grupo de whatsapp, quando 
um deles perguntou sobre motéis. 
Um print foi parar no celular da 
sua esposa. 
Sofra, cidadão
Quando você acha que um 
absurdo ver deputados de 
Pernambuco aumentarem suas 
verbas de gabinete, lembre 
que estamos no Brasil e pode 
piorar. Deputados distritais do 
DF aprovaram plano de saúde 
vitalício para ex-parlamentares 
da Casa. A você, leitor, está 
reservada uma maca para duas 
pessoas num corredor quente de 
hospital público.
Grande famiglia 
A Lei vai benefi ciar todos os 
ex-deputados da CLDF, não 
apenas os ‘futuros ex’. Entram 
nessa lista, por exemplo, a turma 
dos envolvidos na Operação 
Caixa de Pandora – como 
Leonardo Prudente, Eurides 
Brito, Junior Brunelli. Também 
ex-governadores que já foram 
deputados, como Rodrigo 
Rollemberg e Agnelo Queiroz. 
Achou muito? Os dependentes 
têm o direito ao plano, com 
exceção dos pais dos políticos. 
Terceiro tempo
Empurra-empurra na seção das 
urnas, claque contra e a favor 

na porta, seguranças e PMs na 
escolta de dirigentes, cusparada 
no senador Zezé Perrella. Não 
é a eleição política (ainda). Foi 
a escolha da nova diretoria do 
Cruzeiro em Belo Horizonte 
ontem. 
Serviço$
A Frente Parlamentar em Defesa 
do Setor de Serviços, que se 
reuniu virtualmente com o 
ministro Paulo Guedes, agora 
vai dialogar com o Secretário 
Especial Produtividade, Emprego 
e Competitividade Carlos da 
Costa, na terça-feira, sobre 
retomada econômica. 
Na tela 
Na pauta da videoconferência, o 
reordenamento e recomposição 
dos tributos federais e ampliação 
de crédito para micro, pequenas e 
médias empresas.
Moro vai falar
O ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro não esperou a 
quarentena. Vai palestrar num 
seminário virtual da Univali 
na próxima quarta (27), 
sobre Constitucionalismo, 
Transnacionalidade e 
Sustentabilidade. Não há notícias 
do valor do cachê.
Reciclagem em alta
Dados do Movimento Recicla 
Sampa, de São Paulo, apontam 
que triplicou o interesse da 
população sobre o tema. A 
quantidade de itens recicláveis 
coletados subiu 25%. Desde o 
lançamento da plataforma, em 
fevereiro de 2019, foram mais 
de 204 mil acessos ao site do 
Recicla.
Força-tarefa   
A deputada federal Paula 
Belmonte (Cidadania-DF) vai 
propor aos órgãos de controle 
a criação de força-tarefa para 
investigar compra de insumos 
e equipamentos em meio à 
pandemia da Covid-19.

Ponto Final
Foi a pior cena ao vivo da carreira de Regina Duarte, inclindo making of 
vazado. E saiu concordando em tudo com Sinhozinho Malta.   

INEP PRECISA DE AUTONOMIA POLÍTICA
Temos acompanhado a novela do Exame 
Nacional de Ensino Médio-Enem, de um lado, 
sociedade civil organizada, movimento estudantil 
e parlamentares tem solicitado ao Ministério da 
Educação-MEC o adiamento do cronograma 
do Exame, de outro lado, o Ministro Abraham 
Weintraub batendo o pé e se recusando a dialogar.
O Senado Federal aprovou projeto de lei 
pelo adiamento e na sequência a Câmara dos 
Deputados deveria fazer o mesmo, contudo, 
recuou em função de nota ofi cial do INEP/MEC 
confi rmando o adiamento e de postagem do 
Presidente no Facebook no mesmo sentido.
Rede social não é diário ofi cial, o que estava 
postulado na lei trazia segurança jurídica para 
os estudantes e representava medida preventiva 
para o futuro. Agora estamos no pior dos mundos, 
não sabemos se o adiamento será efetivado e 
não resolvemos o problema para as próximas 
gerações de brasileiros, mais estranho foram as 
comemorações.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira-Inep é o órgão 
vinculado ao MEC responsável pela realização 
do Enem, também é conhecido por cuidar dos 
Censos Escolares e do Ideb. Vejam só, chega a 
hora em que as políticas educacionais precisam 
ser protegidas do arbitrário disfarçado de 

discricionário.
O Inep completou 83 anos em 2020, um dos raros 
casos de instituição que sobreviveu a governos 
democráticos e ditatoriais no Brasil. Nasceu dia 
13 de janeiro de 1937 como Instituto Nacional de 
Pedagogia durante o Governo Getúlio Vargas, à 
frente do Ministério da Educação estava Gustavo 
Capanema, o mais longevo ministro da nossa 
história.
Digo que é raro porque nossos governantes 
são muito seduzidos pelos cantos da sereia da 
descontinuidade. Não resistem a extinguir aquilo 
que entendem como herança dos governos 
anteriores ou mesmo mudar de ideia como quem 
troca de camisa. Não esqueçamos do governo 
Collor de Mello e sua sanha por extinguir órgãos 
públicos de uma canetada só.
Como enfraquecer o arbitrário? Tornando a 
instituição mais independente do governo de 
turno. Penso que chegou o momento do Inep se 
tornar agência reguladora da educação, assumindo 
papel de protagonismo para conduzir o Brasil 
rumo ao Bicentenário de sua Independência 
em 2022, se faz necessário que a busca pela 
qualidade da nossa educação seja tarefa de todas 
as gerações, não de um governo.
Sugiro que o formato seja semelhante ao das 
agências reguladoras ou autarquias de natureza 

especial em que o quadro diretivo superior tenha 
mandato e as indicações sejam aprovadas pelo 
Senado Federal. Se a educação é tão importante 
como tantos discursam, vamos dar a ela a 
importância devida, elevando o Inep a órgão de 
Estado.
Exemplos similares podem ser encontrados no 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Colômbia), o Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Ceritifi cación de la 
Calidad Educativa (Peru), Agencia de Calidad 
de la Educación (Chile), Instituto Dominicano 
de Evaluación e Investigación de la Calidad 
Educativa (República Dominicana) e Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (Uruguai).
Os modelos variam, o traço comum é que esses 
órgãos têm maior independência política para 
atuar em prol da qualidade da educação de seus 
países, protegendo o debate de temas técnicos 
e sérios como as avaliações nacionais das 
barbaridades do tiranete do momento.
Mais uma vez é importante que o Congresso 
Nacional junto com a sociedade civil organizada 
enfrente este tema, o Centro de Inovação 
e Conhecimento para a Excelência em 
Políticas Públicas-Ciepp está à disposição dos 
parlamentares para contribuir com a construção 
de soluções para a educação brasileira.

Maranhão ocupa o 5º lugar em ranking nacional 
com 73,42% de transparência em contratações 
emergenciais durante a pandemia  
O Maranhão ocupa o 5º lugar em ranking 
nacional com 73,42% de transparência 
em contratações emergenciais durante a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
O dado foi divulgado no site G1, após 
análise realizada pela ONG Transparência 
Internacional, cujo propósito é promover 
o controle social e o monitoramento da 
gestão pública para garantir atendimento de 
qualidade.
Em seu levantamento, feito no período de 
12 a 19 de maio, a organização avaliou os 
portais de 26 governos estaduais, mais o do 
Distrito Federal, e de 26 capitais quanto às 
informações sobre contratações emergenciais. 
A classifi cação dos estados obedeceu uma 
escala de Péssimo (0-19 pontos), Ruim (20-39 
pontos), Regular (40-59 pontos), Bom (60-79 
pontos) e Ótimo (80-100 pontos).
“É importante ter esse reconhecimento 
nacional sobre a transparência de gastos 
públicos. A nossa forma de lidar com 
os recursos públicos é com bastante 
responsabilidade e o resultado do 
levantamento obtido pela ONG atesta isso. 
No Maranhão, não temos receio de análises 
de transparência, só é contra a transparência 
quem tem medo da fi scalização dos seus 
atos”, disse o secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula.
A secretária de Transparência e Controle, 
Lílian Guimarães, destacou a avaliação 
recebida pelo Maranhão. “A avaliação 
positiva da transparência do Estado do 
Maranhão na aplicação dos recursos do 
combate à Covid-19 é fruto das melhorias 
e do trabalho contínuo de toda a equipe da 
Secretaria de Transparência e Controle, 
em articulação com a Secretaria de Saúde. 
O bom resultado que obtivemos atesta que 
estamos no caminho certo no que diz respeito 
à publicidade dos gastos públicos na atual 
pandemia”, afi rmou a secretária.
Entre os mecanismos utilizados pelo 
Maranhão e que contribuíram para a boa 
colocação, está a preocupação do Governo 
antes mesmo que o estado notifi casse os seus 
primeiros casos da Covid-19. 
Diante do cenário de crise causado pela 
rápida propagação do vírus dentro do 

território nacional, o Governo Federal, por 
meio da Lei Federal nº 13.979 de 2020, 
regulamentou contratações de bens e serviços 
como forma de fazer o controle da Covid-19. 
A lei estabelecia regras excepcionais para as 
contratações emergenciais com a dispensa 
de licitações e pregões, com processos de 
contratação no âmbito local.
Como parte da sua forma de trabalho no 
combate à corrupção e fortalecimento da 
responsabilidade quanto à transparência 
dos gastos públicos, a ONG Transparência 
Internacional passou a acompanhar as 
unidades federativas brasileiras, incluindo 
o Distrito Federal. Em sua metodologia 
de análise, a organização passou a avaliar 
as contratações emergenciais realizadas 
em resposta à Covid-19 e identifi car as 
melhores práticas e formas usadas para dar 
transparência às ações.
De cada estado e município foram analisados 
a existência, ou não, de portais dedicados 
às contratações emergenciais, site ofi cial 
do executivo local, portal da transparência 

e de compras. Também foi observada a 
acessibilidade às informações e dados de 
interesse público dedicados à Covid-19, bem 
como perfi s ofi ciais nas redes sociais.
Tudo isso rendeu ao Maranhão o quinto lugar 
no cenário nacional, juntamente com o Ceará, 
confi rmando o compromisso do Governo 
do Estado em tornar públicas informações 
que devem ser de interesse da população. Os 
estados do Paraná (81,01%), Goiás (84,81%), 
Distrito Federal (88,61%) e Espírito Santo 
(97,47%) ocupam os primeiros lugares no 
ranking.
No mesmo período, entre 12 e 19 de maio, a 
ONG também fez o levantamento de dados 
por capital. Durante a análise, foi levado em 
consideração a mesma metodologia aplicada 
aos estados e a cidade de São Luís fi cou no 
15º lugar no ranking nacional com 40,5% de 
transparência, juntamente com a capital do 
Rio de Janeiro.
O Ranking de Transparência no Combate 
à Covid-19 está disponível no site www.
transparenciainternacional.org.br/ranking. 

FONTE: SES

ESPLANADEIRA

# Mercado Pago anuncia medidas que permitem uso imediato do auxílio 
emergencial. Benefi ciários podem pagar contas, fazer compras e sacar 
dinheiro. # O livro “A roupa nova de Doralice”, de Monica Stahel, trata 
de maneira lúdica sobre a vaidade infantil e a autoestima. # A Childhood 
Brasil lança a campanha “O Covid-19 também é perigoso para crianças 
e adolescentes”. # Zee.Dog lança coleção inspirada no artista gráfi co 
americano, Keith Haring.  
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Jhonatan Almada
Jhonatan Almada, presidente da Federação Internacional de Robótica-FIRA no Brasil. Foi reitor do IEMA e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020. A Comissão Permanente de Licita-
ção da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna públi-
co, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide 
da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 010/2017 e subsidiariamen-
te as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por 
Item, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de combustível para funcionamento da frota de veículos 
municipais e assim atender as necessidades das Secretarias Munici-
pais de Brejo - MA., o certame se realizará no dia 04 de Junho de 2020, 
ás 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tec-
nologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Do-
mingues, 95, Centro, Brejo – MA. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – Endereço: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicio-
nais no mesmo endereço eletrônico e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. 
Brejo – MA, 18 de Maio de 2020. Magno Souza dos Santos – Pregoeiro 
Municipal.

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

CNPJ nº 06.109.789/0001-08

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ-MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do  Município de Codó-MA, 
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007/2020, que circulou no Jornal Pequeno, tendo como obje-
to aAquisição de Materiais Hidráulicos, com data de julgamento 
prevista para o dia 27/05/2020às 08h:h00min (oito horas) fica 
adiada para a data do dia 04/06/2020as 08:h00min (oito ho-
ras).Devido a divergência de datas de realização nos meios de 
comunicação. Informaçõesadicionais poderão ser obtidas junto 
à Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

Codó - MA, 19 de maio de 2020.
Carlos Alberto Gomes dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

CNPJ nº 06.109.789/0001-08

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ-MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Codó-MA, 
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 008/2020, que circulou no Jornal Pequeno, tendo como ob-
jeto aAquisição de Materiais Elétricos, com data de julgamento 
prevista para o dia 27/05/2020às 10h:h00min (dez horas) fica 
adiada para a data do dia 04/06/2020as 10:h00min (dez ho-
ras).Devido a divergência de datasde realização nos meios de 
comunicação.Informaçõesadicionais poderão ser obtidas junto 
à Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

Codó - MA, 19 de maio de 2020.
Carlos Alberto Gomes dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

CNPJ nº 06.109.789/0001-08

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ-MA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do  Município de Codó-MA, 
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 009/2020, que circulou no Jornal Pequeno, tendo como obje-
to aContratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de fornecimento de tonner com o comodato de impres-
soras, com data de julgamento prevista para o dia 27/05/2020às 
11h:h30min (onze horas e trinta minutos) fica adiada para 
a data do dia 04/06/2020as 11h:h30min (onze horas e trinta 
minutos)Devido a divergência de datasde realização nos meios 
de comunicação. Informaçõesadicionais poderão ser obtidas 
junto à Comissão Permanente de Licitação-CPL. 

Codó - MA, 19 de maio de 2020.
Carlos Alberto Gomes dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

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

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

Fone: 3227-3441

Live Potiguar vai tratar sobre 
iluminação nesta sexta 
Luz é tudo, luz é vida! Essa máxima bem descreve a importância da 
iluminação adequada, que valoriza ambientes e promove maior bem-
estar, produtividade e beleza nos espaços residenciais e corporativos. 
E, para dar uma ajuda a quem quiser melhorar a iluminação de seus 
espaços, o Grupo Potiguar promove nesta sexta-feira (22), às 17h, a 
Live Potiguar “Luiz e Sombra: A Iluminação para Cada Ambiente”. 
As dicas serão dadas pela arquiteta da Potiguar Erika Asevedo. Ela 
vai falar sobre os tipos de iluminação e qual o mais correto para cada 
objetivo e ambiente. Ideal para quem vai construir, reforçar ou mesmo 
repaginar a casa. 
Para conferir basta acessar a Live no Stories do perfil do instagram: @
potiguarhomecenter.  

Com os investimentos do 
governo do Estado na ampliação 
de leitos exclusivos para 
internação de pessoas com 
Covid-19, nos dois últimos 
meses, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) assegurou mais de 
2.506 transferências de pacientes 
para hospitais de referência. 
O quantitativo elevado 
demonstra o esforço do poder 
público estadual em oferecer o 
atendimento aos casos da doença 
que necessitam de cuidados 
hospitalares.
Em São Luís, em média, 33 
pessoas são transferidas de 
unidades de urgência para 
hospitais de referência da 
SES, por dia. “Trabalhamos 
intensamente para assistir 
o paciente com Covid-19 e 
salvarmos vidas. Independente 
de serem pacientes da nossa rede 
ou vindos de algum hospital 
privado, nossa intenção primeira 
e última continua a mesma: 
recuperar os doentes e de 
devolvê-los aos seus familiares 
recuperados”, destacou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula.
Em março, quando o Maranhão 
notificava os seus primeiros 
casos positivos de novo 
coronavírus, o estado possuía 
pouco mais de 200 leitos 
exclusivos na capital, naquele 
mês foram realizadas 78 
transferências. Até 18 de maio, 
esse quantitativo assistencial 
chegou a 1041 transferências 
realizadas na capital, e no 
interior foram regulados 433 
pacientes. O aumento no número 

de transferências de um mês para 
o outro deve-se à grande procura 
e também à ampliação da rede.
Para ampliar o atendimento 
aos casos, o governo do Estado 
tem investido na criação de 
novos leitos. A rede estadual já 
conta com mais de 1.400 leitos 
exclusivos para assistência a 
casos da Covid-19. O avanço da 
doença em todo o estado, tem 

ampliado a busca por um leito na 
rede hospitalar. “Nem todos os 
leitos ocupados são rapidamente 
liberados. Existem pacientes 
que demoram a se recuperar, a 
rotatividade não é tão grande 
assim e a demanda tem sido 
crescente por conta da doença”, 
acrescentou Carlos Lula.
Uma das unidades de referência 
para atendimento a casos do 

novo coronavírus é o Hospital 
Dr. Carlos Macieira (HCM), 
que conta com quase 200 leitos 
exclusivos. “Somente de UTI 
são 74, e de enfermaria, mais 
125 leitos. A nossa unidade 
recebe pacientes com o quadro 
mais grave da doença. Já fizemos 
407 internações desde quando 
o hospital começou a receber 
pacientes com a Covid-19. Do 
total de internados, 206 pacientes 
já receberam alta desta unidade”, 
disse o diretor-geral do HCM, 
Edilson Medeiros.
Os pacientes transferidos para 
as unidades de referência são 
encaminhados pelas portas de 
entrada para o atendimento a 
casos da doença, que podem ser 
Unidades de Pronto Atendimento 
ou ambulatórios. A capital, São 
Luís conta com quatro Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 
e um ambulatório que funciona 
em anexo do HCM como portas 
de entrada. Esses equipamentos 
são responsáveis por solicitar a 
transferência do paciente para 
um leito de internação.
Atualmente, o governo do 
Estado possui leitos instalados 
em hospitais pertencentes à 
rede da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e em unidades 
particulares alugadas localizadas 
em São Luís. Nas demais regiões 
do estado, a gestão mudou o 
perfil de hospitais regionais e 
macrorregionais para receber o 
máximo de pacientes possível, 
além de estar concluindo a 
construção de mais unidades de 
saúde.

Covid-19 
Ampliação de leitos garante mais de 2,5 mil 
transferências para a rede hospitalar estadual

Governo do Estado segue ampliando o serviço de atendimento a 
pessoas com Covid-19

JULYANE GALVÃO

Merenda escolar

Paço do Lumiar deve fornecer alimentação aos 
alunosda rede municipal durante a pandemia
O Município de Paço do Lumiar deve 
fornecer, em dez dias, alimentação escolar a 
todos os alunos da rede pública municipal, 
durante todo o período de suspensão de 
aulas presenciais como medida de combate 
à Covid-19, inclusive para estudantes de 
famílias beneficiadas por programas de 
transferência de renda.
A decisão liminar, do juiz Douglas de Melo 
Martins, titular da Vara de Interesses Difusos 
e Coletivos da Comarca da Ilha de São 
Luís, atendeu ao pedido de concessão de 
tutela de urgência da Defensoria Pública do 
Maranhão, em Ação Civil Pública ajuizada 
contra o Município de Paço do Lumiar.
Conforme a decisão, a administração 
municipal deverá encontrar a forma mais 
conveniente para a execução da medida, seja 
pelo repasse de verba à família mediante 
fornecimento de cartão-alimentação, seja 
pela oferta de cestas básicas/kit alimentação, 
ou por outra estratégia legal a ser 
implementada, desde que não gere despesas 
para as famílias beneficiadas.
A distribuição dos alimentos deve ser 
realizada de forma a evitar aglomerações 

e adotar todas as medidas preventivas 
recomendadas pelas autoridades sanitárias 
para preservação da saúde dos servidores 
envolvidos, e com ampla publicidade, 
de forma a garantir conhecimento desse 
benefício pelos necessitados.
Segundo a Defensoria Pública estadual, 
autora do pedido, o Município de Paço do 
Lumiar não vem ofertando merenda escolar 
aos alunos de sua rede pública de ensino, 
apesar de ter recebido, no ano de 2020, 
R$ 741.660,60 do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).
MERENDA ESCOLAR 

No decorrer da ação, o Município de Paço 
do Lumiar se manifestou sobre o pedido 
e alegou, “impossibilidade de intromissão 
do Poder Judiciário em esfera de atuação 
discricionária da Administração Pública, sob 
pena de afronta ao princípio da separação dos 
poderes” e que “estaria tomando as medidas 
necessárias para dispensação da merenda 
escolar no período de pandemia”.
Na decisão, o juiz verificou haver os 
requisitos legais necessários para concessão 
da tutela de urgência: a probabilidade 

do direito constitucional à educação 
(Constituição Federal, artigo 205) e a 
garantia de alimentação escolar ao educando 
(Constituição Federal, artigo 208, VII).
Informou ainda que os documentos juntados 
aos autos demonstram não ter havido uma 
medida efetiva para garantia do fornecimento 
da alimentação escolar durante a pandemia. E 
fixou multa diária de R$ 1.000,00 para o caso 
de descumprimento da decisão e prazo de 30 
dias para o município apresentar contestação 
– se houver.
De acordo com a fundamentação da decisão, 
a educação é considerada direito social 
e, para sua garantia, exige-se do Poder 
Público prestações positivas (CF, art. 6º). 
E em se tratando da educação de crianças e 
adolescentes, esse direito deve ser atendido 
com absoluta prioridade, conforme previsto 
no artigo 227 da CRFB/88.
“O administrador não tem a opção de 
destinar ou não os recursos necessários para 
que se garanta o mínimo de estrutura para a 
garantia do direito à educação. São ilegítimas 
escolhas administrativas em detrimento do 
direito à educação”, ressaltou o juiz.

A  arquiteta da Potiguar Erika Asevedo é quem vai comandar a Live 
Potiguar “Luz e Sombra: A Iluminação para Cada Ambiente”

DIVULGAÇÃO
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PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 25/2020-CPL – SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos poços artesianos, com fornecimento de peças, bombas submer-
sas e correlatos do Município de Olho D’Água das Cunhãs-MA, ABER-
TURA: 09 de junho de 2020, às 10 horas 30 minutos. ENDEREÇO: 
Rua João Pessoa, S/N, Centro, Olho d’Água das Cunhãs, no Prédio da 
Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA DE EDITAL: O Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal de Olho d’Água 
das Cunhãs de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital 
poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido mediante pagamen-
to de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, os 
esclarecimentos poderão ser realizados através do email: olhodagua-
dascunhascpl@gmail.com. OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS-MA, 21 de 
maio de 2020. LARYSSA THAYNARA DE OLIVEIRA AVELINO – Pre-
goeira da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 26/2020-CPL – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
prestação dos serviços de mão-de-obra terceirizada para o Município 
de Olho D’Água das Cunhãs-MA, ABERTURA: 09 de junho de 2020, 
às 15 horas. ENDEREÇO: Rua João Pessoa, S/N, Centro, Olho d’Água 
das Cunhãs, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da 
CPL. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA 
DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessa-
dos na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da Prefei-
tura Municipal de Olho d’Água das Cunhãs de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente, ou 
adquirido mediante pagamento de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
no endereço supracitado, os esclarecimentos poderão ser realizados 
através do email: olhodaguadascunhascpl@gmail.com. OLHO D’ÁGUA 
DAS CUNHÃS-MA, 21 de maio de 2020. LARYSSA THAYNARA DE 
OLIVEIRA AVELINO – Pregoeira da CPL.

EXTRATO – Termo de Rescisão Contrato Administrativo Nº 
038/2014, Oriundo do RDC PRESENCIAL nº 004/2014. OB-
JETO: Contratação de empresa especializada em engenharia 
para prestação de serviços de  construção de escolas com 04 
salas de aula no Povoado Telemacos para a Prefeitura Munici-
pal de Olho d’Água das Cunhãs –MA, na Zona Rural, Padrão 
FNDE. DISTRATANTE: MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS 
CUNHÃS/MA. DISTRATADA: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA 
EIRELI .-ME. FINALIDADE: Rescisão do contrato administra-
tivo nº 039/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: arts. 77, 78, III 
e 79, da Lei nº 8.666/93. Olho D’Água das Cunhãs, 10 de Abril 
de 2020. FRANCISCO MAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA, Se-
cretário Municipal de Administração. ADRIANA RIBEIRO DA 
SILVA EIRELI -ME, ADRIANA RIBEIRO DA SILVA.

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA                    

O SENAR-A.R.-MA torna público que irá realizar     PROCEDI-
MENTOS LICITATÓRIOS deste certame. Abaixo descriminado:
Processo nº 013/2020.
MODALIDADE: CONVITE/Edital nº 002/2020
Data da Abertura:   02/06/2020 – 09:00 h
OBJETO: Aquisição de suprimentos de higiene e limpeza, gêne-
ros alimentícios, copa e cozinha e higiene pessoal.
Base Legal:  Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
Local: Rua Humberto de Campos, 185, Centro, São Luís – MA.
Editais: Disponíveis no endereço acima. Informações (98) 3311-
3164/3311-3155; e-mail: cpl@senar-ma.org.br ou patrimonio@
senar-ma.org.br falar c/ Reginaldo Vieira, William Diniz Ander-
son Teixeira ou Jorge Nassar.
São Luís, 18 de maio de 2020.

William Diniz Silva
Presidente da CPL

Pregão Eletrônico SRP nº 02 CR-MA/FUNAI/2020
OBJETO: Registro para aquisição material de limpeza, material de copa e 
cozinha, material de acondicionamento e embalagem, material para manutenção 
de bens imóveis, material de manobra e patrulhamento, material e equipamentos 
de proteção e segurança, ferramentas, material para conservação de máquinas 
e equipamentos, aparelhos e utensílios domésticos, mobiliário em geral, 
máquinas e equipamentos energéticos e materiais agrícolas.
ABERTURA: 26/05/2020 ,às 08h (horário de Brasília) no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Retirada do edital no site ao lado e 
www.funai.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO 
ÍNDIO - FUNAI

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

Abuso sexual de crianças e adolescentes 
diminui em São Luís durante a quarentena
Informação é da DPCA, que registrou entre março e abril deste ano 20 ocorrências desse tipo de crime 

LUCIENE VIEIRA

O dia 18 de maio, segunda-feira 
passada, é lembrado como o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, data instituída pela 
Lei Federal 9.970/00, há exatos 20 
anos, e dá visibilidade aos esforços 
dos órgãos da rede de proteção 
à criança e ao adolescente pelo 
cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA 
(Lei nº 8.069/1990), que completa 
30 anos. Durante todo este mês, o 
“Maio Laranja”, esses órgãos se 
dedicam ao desenvolvimento de 
ações preventivas e de combate à 
violência contra menores de idade. 
Em São Luís, um dos órgãos 
que combate a violência contra 
crianças e adolescentes é a 
Delegacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA), 
localizada na Avenida Beira-
Mar, no centro da cidade. 
Conforme levantamento da 
DPCA, houve uma redução nas 
ocorrências desse tipo de crime 
durante o período da quarentena, 
imposto pela pandemia do novo 
coronavírus. 
Segundo informações fornecidas 
pela DPCA, São Luís registrou 
20 casos de abuso sexual contra 
crianças e adolescentes, entre 
março e abril deste ano. Ainda 
de acordo com a especializada, 
no Maranhão, em 2019, dos 
405 inquéritos instaurados para 
abertura de investigação de 
crimes sexuais, 300 casos foram 
por estupro de vulneráveis; ou 
seja, cometidos contra crianças 
menores de 14 anos. No primeiro 
quadrimestre de 2020, foram 
registrados 42 casos de abuso e 
exploração sexual contra menores, 
sendo 15 registros em janeiro, 7 
em fevereiro, 13 em março e 7 
casos em abril.
A delegada titular da DPCA, 
Adriana Meirelles, informou que 
foram 13 ocorrências em março, 
e mais 7 em abril, na capital 
maranhense; o total da soma dos 
dois meses é 20. Desse número, 
17 relatos foram de estupro a 
vulnerável: 11 em março, e 6 em 
abril. Ainda segundo os dados da 
Delegacia, em 90% dos registros, 
a violência foi cometida dentro 
da residência da vítima por uma 
pessoa da própria família.
“Nesses dois meses, as 
denúncias diminuíram bastante, 
consideravelmente. Até chegaram 
a me perguntar o porquê, vez 
que haveria estudos em outros 
locais do Brasil diagnosticando 
o contrário. Eu associo a redução 
de relatos ao fato de que os 
crimes sexuais contra crianças 

e adolescentes, em sua grande 
maioria, são cometidos na forma 
clandestina. E, com as famílias 
agrupadas em confinamento, 
devido à pandemia da Covid-19, 
as possíveis vítimas não ficam 
sozinhas, logo, os possíveis 
agressores não encontram 
momentos a sós com a criança ou 
adolescente”, informou Adriana 
Meirelles.
De acordo com a delegada, 
alguns sinais que podem ajudar 
a identificar possíveis casos 
de abuso e exploração sexual 
estão, muitas vezes, associados 

à mudança de comportamento 
da vítima; como, por exemplo, 
crises de gritos, tentativa de 
suicídio, fuga de casa e uso de 
drogas.
FUNCIONAMENTO DA 
DPCA
A delegada Adriana Meirelles 
informou que a Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, localizada em 
frente à Praça Maria Aragão, na 
Avenida Beira-Mar, região do 
centro de São Luís, está com 
seu funcionamento normal, sem 

nenhuma alteração. A DPCA fica 
aberta de segunda-feira a sexta-
feira, das 8h às 18h.
COMO DENUNCIAR
Além da forma presencial, ou 
seja, indo à delegacia, outra 
forma de denunciar uma violência 
sexual é ligando para o disque 
100. A denúncia é anônima. O 
contato pode ser feito, também, 
pelos telefones da DPCA, 
por meio dos números (98) 
3214-8667/3214-8688, ou via 
Ministério Público e Conselhos 
Tutelares de cada município.

Durante o período de isolamento social, a DPCA está com seu funcionamento normal, das 8h às 18h, de 
segunda a sexta

Casa da Mulher Brasileira apoia campanha de 
combate à violência contra crianças e adolescentes

A quarentena ainda é a principal 
ferramenta mundial para conter a 
propagação do novo coronavírus, 
mas, durante o período de 
confinamento, crianças e 
adolescentes podem ficar 
expostos a um perigo: a violência 
doméstica.
Números do Ministério da Saúde 
divulgados no ano passado 
apontam que, a cada três pessoas 
vítimas de violência sexual no 
Brasil, uma era menina entre 
12 e 17 anos. Os dados revelam 
ainda que, na maior parte dos 
casos, as agressões acontecem 
em casa (68%) e têm o pai 
(12%), o padrasto (12%) ou 
conhecido da criança (26%) 

como abusador. Pensando em 
combater o cenário durante a 
pandemia de Covid-19, a Casa 
da Mulher Brasileira em São 
Luís aderiu à campanha online 
#QuarentenaSimViolênciaNão.
A iniciativa é capitaneada pela 
Plan International, organização 
sem fins lucrativos que trabalha 
pela promoção dos direitos de 
crianças e jovens e igualdade para 
as meninas. “Não é só a violência 
contra a mulher que se acentua 
nesse período de pandemia. 
A violência de crianças e 
adolescentes é crescente no Brasil 
e acontece todos os dias em lares 
brasileiros”, alertou a diretora da 
Casa da Mulher Brasileira, Susan 

Lucena.
A campanha integra o conjunto 
de atividades da Semana do 
18 de maio no Maranhão, data 
em que é comemorado o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes.
Hoje (22), a partir das 15h, 
será realizada reunião com 
Sistema de Garantia de Direitos 
dos municípios com maior 
ocorrência de casos. Além 
do Maranhão, a campanha 
#QuarentenaSimViolênciaNão 
mobiliza mais de dez 
organizações e movimentos das 
cinco regiões do Brasil.

Maranhão é destaque em webinar da FGV sobre Educação em tempos de pandemia
As ações de enfrentamento e o planejamento do 
Maranhão para a retomada das aulas presenciais 
pós-pandemia foram destaque, nessa quinta-
feira (21), na terceira edição de webinários 
intitulada “Desafios da educação básica 
em tempos de pandemia”, promovido pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria 
com o Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed), União Nacional de 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e 
Itaú Social. 
O ponto central de discussões, que contou com 
a participação de secretários e especialistas 
em Educação, foram as estratégias a serem 
adotadas para a retomada das aulas frente à pós-
pandemia. O secretário de Estado da Educação, 
Felipe Camarão, apresentou um panorama 
do que planeja a rede de ensino público do 
Maranhão, em articulação com a rede particular, 
para o retorno das aulas, que ainda não tem data 
prevista para acontecer. 
“No Maranhão, nosso retorno será de uma 
maneira solidária e acolhedora. A primeira coisa 
a se fazer é cuidar do emocional das pessoas, 
porque sabemos dos impactos da pandemia 
relacionados às questões de vulnerabilidade, 
violência doméstica, problemas econômicos 
e sociais. Faremos na primeira semana o 
acolhimento dos gestores, na segunda, dos 

professores e, depois, dos alunos sem iniciar 
as aulas, pois estamos saindo de um momento 
onde famílias perderam seus entes queridos e 
há muitas pessoas doentes. Iremos priorizar 
os cuidados com o emocional da comunidade 
escolar”, enumerou Camarão.  
O diretor do Centro de Desenvolvimento da 
Gestão Pública e Políticas Educacionais – FGV 
DGPE,  Henrique Paim, ressaltou a importância 
do trabalho do Maranhão nesse momento de 
crise e o planejamento para o pós-pandemia. 
“Considero que tivemos hoje uma discussão de 
alto nível, e a participação do secretário Felipe 
foi fundamental para que a gente pudesse elevar 
esse debate. O secretário tratou de forma muito 
clara as questões associadas à retomada das 
aulas, tanto do ponto vista logístico, que prevê 
o aspecto da questão sanitária e as questões de 
providência da própria Secretaria de Educação, 
mas especialmente destacando a importância 
de a rede estadual, em cooperação com os 
municípios, ter uma preocupação muito grande 
com a acolhida dos professores, dos gestores 
e dos alunos que irão retomar as aulas. Eu não 
tenho dúvida de que o Maranhão, a partir da 
mensagem do secretário, conseguiu deixar 
uma mensagem importante sobre retomada”, 
enfatizou.
A gerente de Implementação do Itaú Social e 

mediadora do debate, Tatiana Bello, destacou 
que a fala do secretário Felipe Camarão 
trouxe pontos importantes de reflexão sobre 
o atual momento de enfrentamento da crise. 
“Secretário, você traz pontos importantes 
para nossa reflexão, como, por exemplo, a 
necessidade de olhar para a proteção integral 
dos estudantes. O olhar da secretaria é muito 
importante. O que a secretaria está planejando, 
com fases de retorno, é essencial para outras 
secretarias”, pontuou. 
Eduardo Deschamps, conselheiro da Câmara 
de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação, falou da questão do abandono, 
com a perda de vínculo com a escola e citou 
o parecer do CNE para a retomada das aulas. 
“É necessário que as duas áreas, educação e 
saúde, conversem entre si, para que a gente 
possa retornar às aulas com segurança, seja com 
o ensino híbrido, presencial, não presencial ou 
outra estratégia”, ponderou.  
O webinar também contou a participação 
do secretário da Educação do Estado de São 
Paulo, Rossieli Soares; Sofia Lerche, líder 
de projetos do FGV DGPE e ex-secretária de 
Estado da Educação do Ceará, e Alessio Costa 
Lima, presidente da Undime Região Nordeste e 
Conselheiro da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação.

 GILSON FERREIRA
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Geral

140,00

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DO PROJETO CAMBOA
A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, ANTES DENOMINADA 
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, inscrita no CNPJ 
Nº 06.272.793/0001-84, torna público, que requereu junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de São Luís – SEMMAM a licença Prévia 
do Projeto Camboa (subestação e seccionamento da linha de distribuição 
Centro/Renascença), localizadas em São Luís – Maranhão.

O Plano de Desenvolvimento 
e Zoneamento (PDZ) do Porto 
do Itaqui foi aprovado pelo 
Ministério da Infraestrutura por 
meio de portaria que entra em 
vigor em 1º de junho deste ano. O 
documento foi publicado ontem 
(21) no Diário Oficial da União, 
de acordo com o qual passa a 
receber a denominação de PDZ do 
Porto Organizado de Itaqui 2020.
Antes de ser encaminhado à 
Secretaria Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviários, o estudo, 
composto de diagnóstico, plano 
operacional e zoneamento de 
áreas, foi validado pela Empresa 
Maranhense de Administração 
Portuária (Emap) e pelo Conselho 
da Autoridade Portuária (CAP).
Para o presidente do Porto do 
Itaqui, Ted Lago, a aprovação 
e publicação do PDZ do porto 
público do Maranhão é um 
marco importante nesse período 
de incerteza provocado pela 
pandemia da Covid-19. “Este 
é um documento inovador, que 
mostra o futuro desenvolvimento 
do porto, áreas que serão 
trabalhadas, expansões, matriz de 
cargas e principalmente algumas 
metas que atrelamos aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Tudo isso leva o nosso 
planejamento estratégico para 
uma nova fase, de visão de longo 
prazo, entendendo a realidade 
presente e os caminhos para o 
futuro”, afirmou.
O diagnóstico recomenda 77 
ações a serem implementadas, 
que incluem melhorias de gestão 
e operacionais, proposição de 
investimentos portuários e em 
acessos, reorganização de áreas 
do porto organizado e ações 
ambientais.
“As ações previstas no PDZ do 
Porto do Itaqui definem o caminho 
de melhorias que vamos seguir, 
tanto na relação porto-cidade 
quanto em captação de carga e 
na gestão. Nosso compromisso 

é o de manter a equipe engajada 
nesses três pilares, aliados aos 
demais que compõem o conjunto 
de valores da Emap, que são as 
pessoas, transparência, segurança, 
meio ambiente, sustentabilidade 
e eficiência”, informou o diretor 
de Operações e Planejamento do 
Porto do Itaqui, Jailson Luz.
O PDZ do Porto do Itaqui 
aprovado agora é uma atualização 
(o último foi feito em 2012) que 
atende às recomendações do 
Planejamento do Setor Portuário 
Nacional, que tem base nos 
seguintes instrumentos: Plano 
Nacional de Logística Portuária 
(PNLP), Plano Geral de Outorgas 
(PGO) e o Plano Mestre e o 
planejamento estratégico já 
em vigor no porto público 
maranhense.
Uma das principais inovações 
desse PDZ é sua concepção com 
foco na relação porto-cidade, 
correlacionando suas ações com 
esses instrumentos acima e os 

ODS preconizados pelo Pacto 
Global das Nações Unidas, 
do qual a Emap é signatária. 
Também foram instrumentos de 
planejamento os 90 objetivos 
específicos do Planejamento 
Estratégico da empresa; as 22 
estratégias da Política Nacional 
dos Transportes e as 10 temáticas 
das Diretrizes Socioambientais.
O trabalho foi desenvolvido 
pela Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina 
(Feesc), instituição de apoio à 
Universidade Federal de Santa 
Catarina que atua nas áreas de 
desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico. Foram 10 
meses de dedicação ao projeto e a 
equipe acompanhou a tramitação 
do PDZ do Porto do Itaqui até 
a aprovação final, quando será 
disponibilizado no site do porto e 
do Ministério da Infraestrutura.
“Nós recebemos da Emap a 
missão de não somente fazer 
um Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento, mas fazer o melhor 
e que fosse uma referência para 
o setor portuário. Acredito que 
a empresa está atingindo esse 
objetivo com um documento que 
de fato será um marco para outros 
portos poderem se orientar com 
base nesse padrão de qualidade”, 
afirmou o coordenador geral do 
projeto, Tiago Buss.
O PDZ é um instrumento de 
planejamento operacional da 
administração portuária e, entre 
outras finalidades, funciona 
como um banco de informações 
que podem ser utilizadas para 
compatibilizar políticas de 
desenvolvimento urbano do 
município, estado e região em que 
o porto está localizado. O PDZ 
do Porto do Itaqui reúne dados 
georreferenciados das áreas de 
contratos, infraestrutura, acessos, 
meio ambiente, relação porto-
cidade e zoneamento.

Aprovado Plano de Desenvolvimento
e Zoneamento do Porto do Itaqui

Portaria que valida o PDZ do porto público do MA foi publicada nessa quinta (21) e entra em vigor a partir 
de 1º de junho

DIVULGAÇÃO

O jornalista João Batista Matos 
pede ao governador Flavio Dino e 
ao prefeito de São Luís, Edivaldo 
Holanda Jr, que as igrejas sejam 
incluídas já nessa primeira leva 
de reabertura gradual dos mais 
diversos setores que estavam 
fechados em razão da pandemia 
da Covid-19.
Segundo ele, as igrejas 
desenvolvem um trabalho 
essencial para sociedade e elas 
mesmas assumirão os cuidados 
e responsabilidades quanto as 
medidas de precaução sanitárias, 
contra a propagação do vírus.
“Primeiramente, é necessário 
entender que a igreja é lugar de 
refúgio. A pandemia gerou medo, 
ansiedade, angustia e elevou 
consideravelmente o número de 
pessoas depressivas em toda a 
sociedade. Somente a mensagem 
do evangelho de Jesus lança fora 
todos esses sentimentos negativos. 
Os cultos online estão ajudando, 
mas nem todas as igrejas podem 

oferecer os cultos online, assim 
como milhões de fiéis no Estado 
não conseguem ter acesso. Essas 
pessoas querem e precisam voltar 
aos seus cultos e suas missas”, 
explicou.
MEDIDAS DE 
PRECAUÇÃO
Evangélico, Batista Matos 
garante que as igrejas, tanto 
evangélicas como católicas, 
estão preparadas para voltarem 
a realizar seus cultos e missas 
com segurança sanitária. “A 
responsabilidade para evitar 
riscos de propagação do vírus é 
dos próprios líderes e membros. 
As igrejas estão decididas a 
ampliarem o número de cultos 
e missas na semana, sábado ou 
domingo, assim como terem todos 
os cuidados necessários, como 
oferecer o álcool em gel, pias e 
também o devido distanciamento 
nos assentos. E claro, todos os 
membros usando máscara”, 

acrescentou.
ORAÇÕES
Para Batista Matos, outro 
aspecto importante é o papel 
espiritual das igrejas. “A ciência 
ainda não encontrou explicação 
quanto a origem nem cura dessa 
enfermidade, mas os cristãos 

de um modo geral sabem que 
existe aí uma questão espiritual 
e ela tem que ser vencida 
espiritualmente. Todos estão 
orando em suas casas, mas esse 
enfrentamento é mais forte 
quando nos reunimos. A igreja 
é aliada espiritual nessa guerra 
contra o vírus”, concluiu.

Batista Matos pede reabertura de 
igrejas, com elas e seus membros 
assumindo cuidados sanitários

Batista Matos pede a Flávio Dino e a Edivaldo Junior que incluam 
igrejas entre os setores a serem reabertos

DIVULGAÇÃO

Com o tema “Visão técnica e 
prática dos mais diversos setores”, 
a OAB Maranhão, por meio 
da Comissão de Compliance e 
Boas Práticas, com o apoio da 
Diretoria de Ensino à Distância 
da Escola Superior de Advocacia, 
e em parceria com o Sebrae e a 
Empresa Maranhense Portuária 
(Emap) realizará, entre os dias 
25 e 29 de maio, o I Congresso 
Virtual de Compliance do 
Maranhão. As inscrições já 
estão abertas e podem ser feitas 
gratuitamente pelo site da ESA.
Destinado a advogadas, 
advogados, estudantes, 
profissionais de compliance, 
empresários, gestores, 
funcionários e agentes públicos 
das mais diversas áreas, o 
Congresso discutirá aspectos 
legais e práticos sobre o programa 
de Compliance sob a perspectiva 
dos mais diversos setores 
(Ministério Público, Advocacia, 
Empresas Públicas, órgãos de 
Controle e etc).
O evento debaterá ao longo de 
cinco dias e com 14 temáticas 
dentre as quais: “A importância da 
Reputação para as Corporações”, . 
Nomes como Matheus Cunha, 
Sócio da T4 Compliance, Claudio 
Rebelo Correia Alencar, CAOp-

ProAd, Leylane Maria da Silva, 
Superintendente da CGU no 
Maranhão, Gilberto Socoloski 
Jr., Sebrae Nacional, dentre 
outros grandes expoentes da 
cultura do compliance já estão 
confirmados no evento e provarão 
como a difusão da dessa prática 
é importante nos ambientes 
corporativos, de modo a implantar 
e manter um padrão ético, com 
redução de riscos, ganho de 
eficiência e geração de valor ao 
negócio e às relações com seus 
stakeholders.
Por conta da pandemia do 
coronavírus, o evento será 
transmitido de forma virtual pela 
plataforma Zoom e retransmitido 
simultaneamente pelo YouTube 
da OAB Maranhão, além dos 
canais das entidades parceiras. 
Cumprindo, desta forma, o 
distanciamento social, medida 
indispensável durante a crise 
provocada pela Covid-19.
Por ser um evento online, 
permitindo assim o uso de 
múltiplas plataformas, o 
congresso não terá limite de 
público. Entretanto, há 300 
vagas para quem deseja receber 
o certificado de 15 horas. Os 
interessados deverão se inscrever 
no site da ESA de forma gratuita.

I Congresso Virtual de 
Compliance da OAB Maranhão 
acontece entre 25 e 29

O Ministério Público do 
Maranhão fez uma inspeção 
virtual na Penitenciária Regional 
de Imperatriz na terça-feira (20). 
A ação é da 5ª Promotoria de 
Justiça Criminal de Imperatriz, 
que realiza inspeções mensais nas 
unidades prisionais de Imperatriz.
A inspeção foi realizada às 10h 
da manhã por uma live com a 
participação do promotor de 
Execuções Penais, Domingos 
Eduardo da Silva, do juiz da Vara 
de Execução Penal, Dr. Mário 
Henrique, e do defensor público 
André Jacomim.
De acordo com as verificações, a 
unidade prisional de Imperatriz 
tem capacidade para 204 presos, 
mas abriga 296 apenados. 
Contatou-se que há quatro casos 
confirmados de Covid-19 entre os 
agentes. Dentre os presos, um está 
isolado com febre e permanece 
em cela de quarentena.
Quanto aos equipamentos de 
proteção individual, percebeu-se 
que os EPIs estão sendo utilizados 
pelos agentes e que há observação 
dos protocolos do plano de 

contingência da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap).
Também verificou-se que há 
disponibilidade de sabão e água 
no interior das celas e utilização 
de máscaras pelos presos. A 
higienização da unidade está 
sendo realizada regularmente e 
terá ainda reforço do 50 BIS no 
dia 1º de junho.
As visitas virtuais estão 
disponíveis, mas há baixa procura 
pelos presos e familiares. A 
Defensoria Pública está fazendo 
assistência jurídica três vezes 
por semana. O MPMA faz 
atendimentos diários.
“Nesta inspeção mensal que 
fazemos, constatamos que há 
presos em excesso, além de 
agentes com casos confirmados 
de Covid-19 e mais dez suspeitos. 
As visitas virtuais tiveram pouca 
procura talvez por ser uma coisa 
nova e até por necessitar de 
acesso à tecnologia, que muitos 
não dispõem”, relatou o promotor 
de justiça Domingos Eduardo.

Durante vistoria, Ministério 
Público constata casos de 
Covid-19 em presídio de 
Imperatriz
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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

Brasil supera 20 mil 
mortes e 300 mil infecções 
O Brasil renovou o recorde de 
mortes registradas em 24 horas, 
ao acrescentar 1.188 casos fatais a 
lista de óbitos ligados à Covid-19, 
que agora contabiliza 20.047 casos. 
Nesta quinta-feira, o país também 
superou a marca de 300 mil 
infecções pelo novo coronavírus: 
310.087 pessoas testaram positivo. 
Bolsonaro disse reconhecer a 
gravidade da pandemia, mas 
reclamou de “propaganda muito 
forte” sobre o vírus. “Trouxe 
o pavor para o seio da família 

brasileira”, afirmou.
A interiorização do coronavírus 
no país é “inevitável”, afirmou 
Eduardo Pazuello, ministro interino 
da Saúde. Ele disse que grandes 
cidades do Norte e Nordeste têm 
registrado redução de casos e fez 
alerta para as regiões Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste: é tempo de “se 
preparar para o combate”. O comitê 
científico que auxilia governadores 
do Nordeste recomendou a adoção 
de lockdown em grandes cidades 
de quatro estados.

Aprovada indenização a trabalhadores 
da saúde incapacitados pela covid-19
Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 21, projeto que 
estabelece o pagamento de uma indenização no valor de R$ 50 mil a 
profissionais de saúde que, atuando no combate à pandemia, se infectaram 
com o novo coronavírus e ficaram permanentemente incapacitados.
A proposta será agora encaminhada ao Senado. Câmara e Senado já haviam 
aprovado projeto de teor semelhante, mas que foi vetado pelo presidente Jair 
Bolsonaro sob a justificativa de falta de precisão e clareza.
Pelo texto aprovado nesta quinta pelos deputados, no caso de morte desses 
profissionais, o valor será repassado a cônjuges, dependentes ou herdeiros, 
que poderão dividir o dinheiro. A cifra pode ultrapassar os R$ 50 mil no 
caso de morte de trabalhadores com dependentes menores de 21 anos. Nessa 
hipótese, a proposta estabelece que cada um dos dependentes menores de 21 
anos deverá receber um valor que será variável conforme a idade.

General Heleno diz que militares ‘não 
vão dar golpe’ ou fazer intervenção
O ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), 
general Augusto Heleno, afirmou 
ontem que não haverá um golpe 
e que militares não cogitam 
intervenções ou ditadura no País. 
“Os militares não vão dar golpe. 
Isso não passa na cabeça dessa 
nossa geração, que foi formada 
por aquela geração que viveu 
todos aqueles fatos, como estar 
contra o governo, fazer uma 
contrarrevolução em 1964”, disse.
A declaração de Heleno foi 

publicada no jornal Folha de S. 
Paulo e confirmada pelo Estadão/
Broadcast. O general participou de 
uma live do grupo Personalidades 
em Foco, organizada pelo 
empresário Paulo Zottolo.
De acordo com o ministro, “não 
passa pela cabeça ditadura, 
intervenções, isso são provocações 
feitas por alguns indivíduos que 
não têm coragem de dizer quais 
são suas ideologias, que ficam 
provocando os militares para ver se 
nós vamos reagir”.

Câmara Federal aprova medidas de 
proteção a indígenas durante pandemia
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (21), em sessão virtual 
remota, um projeto de lei que institui medidas para prevenir a disseminação 
do novo coronavírus junto aos povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais. A matéria segue para apreciação do Senado.
Pelo texto da deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), as ações desenvolvidas 
atenderão os indígenas que vivem em aldeias, em áreas urbanas ou rurais e 
os povos indígenas vindos de outros países e que estejam provisoriamente 
no Brasil. As medidas integrarão um plano emergencial coordenado pelo 
governo federal.
Para indígenas isolados ou de recente contato serão estabelecidos 
procedimentos específicos. O texto prevê a inclusão de quilombolas, mesmo 
aqueles que estejam fora das comunidades em razão de estudos, atividades 
acadêmicas, tratamento de sua própria saúde ou de familiares. Os grupos 
devem ser considerados como de extrema vulnerabilidade e as medidas 
devem levar em consideração a organização social, a língua, os costumes, as 
tradições e o direito à territorialidade.

Bolsonaro fala em reabertura 
“responsável” da economia
O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma reabertura “responsável” da 
economia no país e voltou a citar o desemprego e a falta de renda como 
argumento para a flexibilização do isolamento social. A declaração foi dada 
nesta quinta-feira (21), durante sua live semanal, transmitida nas redes 
sociais. Para o presidente, os governadores que montarem um plano de 
reabertura serão reconhecidos pela população.  
“Todos têm a ganhar com a volta responsável ao serviço. O que eu digo 
aos senhores governadores, respeitosamente, os senhores que decidem, eu 
apenas estou mandando bilhões aos senhores, o estado que tiver um plano de 
abertura radical, obrigando a máscara, sem multa, no convencimento, vai ser 
um governador reconhecido, porque a ansiedade por parte da população está 
enorme. Estamos tornando os pobres miseráveis”, afirmou.
As medidas de isolamento social, como o fechamento do comércio 
não essencial, estão entre as principais recomendações defendidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotadas pelas autoridades 
de saúde de vários países como forma de conter a propagação do novo 
coronavírus. O Brasil ultrapassou a marca de 20 mil mortes e mais de 300 
mil infectados.
No Distrito Federal (DF), por exemplo, estudo publicado pela Universidade 
Brasília (UnB) mostra que, sem as medidas de isolamento social, a doença 
mataria cerca de 6,5 mil apenas na capital do país. No balanço mais recente, 
o DF contabiliza 84 óbitos e pouco mais de 5,5 mil pessoas infectadas.
Volta do futebol
Durante a live, Bolsonaro afirmou ter conversado com o prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella, sobre uma possível autorização para o retorno do 
futebol na cidade. O presidente disse que, neste caso, o Ministério da Saúde 
poderia elaborar um parecer para autorizar a volta dos jogos oficiais, mas 
sem torcida. 
“Num primeiro momento, tinha muito jogador que era contra, agora é 
um outro entendimento por parte dos jogadores, obviamente sem torcida. 
Está nas mãos aí do prefeito Marcelo Crivella isso. No que depender do 
Ministério da Saúde, o ministério também é favorável a dar um parecer 
nesse sentido, para que a gente possa assistir a um futebolzinho no sábado 
ou no domingo, até ajuda a deixar o povo em casa menos estressado. E os 
jogadores querem voltar a jogar”, afirmou.

AIDÊ ROCHA

Uma operação conjunta das 
polícias Civil e Militar, realizada 
na quarta-feira (20), resultou na 
apreensão de 180 toneladas de 
soja e na prisão de seis pessoas 
no povoado Acoque, na cidade 
de Vitória do Mearim. Uma 
denúncia anônima levou os 
policiais até os suspeitos, que 
seriam caminhoneiros, moradores 
e comerciantes da localidade. 
De acordo com informações 
do delegado João Firmo, titular 
da Delegacia de Vitória do 
Mearim,três motoristas de 
caminhão, do tipo “bitrem”, 
haviam sido contratados por 
uma empresa para levar a soja 
da cidade de Buriticupu até o 
Porto do Itaqui, em São Luís. 
Porém, quando chegaram em 

Vitória, eles desviaram o trajeto, 
seguindo para o povoado onde 
começaram a vender o produto 
para comerciantes e moradores. 
Ainda conforme o delegado, os 
caminhoneiros estariam vendendo 
as sacas do produto por R$ 
40, sendo o valor de mercado 
equivalente a R$ 70. Toda a soja, 
que pertence a uma empresa 
de Imperatriz, está avaliada em 
aproximadamente R$ 250 mil. 
Os seis presos, que não tiveram 
seus nomes divulgados, são 
naturais dos municípios de 
Santa Inês, Vitória do Mearim 
e Igarapé do Meio. Eles foram 
autuados pelos crimes de furto 
qualificado e receptação; e, após 
os procedimentos legais, foram 
encaminhados à Unidade Prisional 
de Viana, onde permanecerão à 
disposição da Justiça. 

Operação apreende 180 toneladas de soja e 
prende seis pessoas em Vitória do Mearim
Produto avaliado em R$ 250 mil estava sendo vendido por caminhoneiros para moradores e 
comerciantes

Sacas de soja, pesando 50 quilos, estavam sendo vendidas a R$ 40 
pelos caminhoneiros contratados para transportar o produto

Um empresário foi executado, na 
tarde de ontem (21), na BR-316, na 
cidade de Bom Jardim. O homem 
foi identificado como Valter Pinto 
Cruz, mais conhecido como 
“Teca”. 
Segundo as primeiras informações 
da Polícia Militar, ele saía de uma 
fazenda de sua propriedade quando 
foi surpreendido pelos suspeitos 
e atingido por vários tiros. Ele 
morreu ainda dentro do carro que 
estava. 
Ainda de acordo com a PM, a 
vítima era bastante conhecida na 
cidade e possuía diversas terras na 
região. A Polícia Civil investiga 

o caso, a fim de descobrir a 
motivação e identificar os autores 
do crime. 
OUTROS HOMICÍDIOS 
NO INTERIOR
Também no interior do estado, 
outros dois homicídios foram 
registrados nessa quinta-feira (21). 
Eles ocorreram nas cidades de 
Tutóia e Açailândia. 
Em Tutóia, foi encontrado morto, 
após ser atingido com facadas nas 
costas, o pescador Matias Patrício, 
conhecido como “Fofinho”, de 23 
anos, natural do estado do Ceará. 
O corpo dele estava na praia do 
Arpoador.  Conforme a Polícia 

Civil, o crime teria sido motivado 
por acerto de contas. A vítima, 
segundoos levantamentos policiais, 
antes do crime havia furtado pedras 
de crack de um traficante que ainda 
não foi identificado e é apontado 
como principal suspeito.  

Já em Açailândia, a vítima foi 
identificada apenas como Dhon 
Lucas.Ele foi assassinado a tiros 
em uma praça, localizada na 
Rua do Campo. Ainda não há 
informações sobre os autores nem 
motivo do crime.  (AIDÊ ROCHA)

Empresário é 
executado a tiros 
em Bom Jardim

O pescador Matias Patrício foi morto em Tutóia; em Açailândia, um 
jovem foi executado a tiros numa praça 

Nessa quinta-feira (21), 
policiais militares do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope) 
prenderam um homem suspeito de 
vender armas de fogo, munições 
e drogas. A prisão ocorreu 
no povoado Santa Maria, no 
município de Viana.
Segundo a PM, denúncias 
anônimas apontaram que o homem 
estava comercializando armas e 
entorpecentes. Além disso, ele 
seria suspeito de integrar um 
grupo de extermínio no município, 
que foi desarticulado no ano 
passado durante a operação “Cifra 
Negra”. 
Na casa do suspeito, foram 

apreendidos uma pistola calibre 
380, carregada com treze 
munições do mesmo calibre; um 
saco pesando aproximadamente 
um quilo de chumbo; uma 
motocicleta Honda Bros 150, cor 
preta; R$ 10 mil em espécie e dois 
celulares. 
O homem, que não teve o nome 
divulgado, foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Viana, onde foi autuado em 
flagrante. Ainda conforme a 
polícia, ele já era conhecido 
por ter invadido, em 2018, o 
Destacamento Policial Militar 
(DPM) no município de Matinha.

 (AR)

PM prende homem suspeito pela
venda de armas e drogas em Viana Ambulância pega fogo 

na BR-135 quando trazia 
criança para São Luís

Duas residências na 
mesma rua são alvo de 
assaltantes na Vila Vitória

Material apreendido em casa de suspeito preso durante operação na 
cidade de Viana

Na quarta-feira (20), duas 
residências, localizadas na Rua 
Santiago, na Vila Vitória, foram 
alvo de assaltantes. Segundo 
informações das vítimas, prestadas 
à Polícia Militar, cinco homens 
armados participaram das ações 
criminosas. 
Durante os roubos nos imóveis, 
eles levaram duas televisões e 

seis aparelhos celulares. Além 
disso, pessoas que passavam na 
rua quando eles saíam dos locais 
também tiveram R$ 140 e um 
carregador de celular roubados. 
A Polícia Militar foi acionada e 
realizou rondas na região, mas 
ninguém foi preso nem os objetos 
recuperados. (AR)

Uma ambulância, que 
transportava uma criança 
da cidade de Coroatá para 
São Luís, pegou fogo, nessa 
quinta-feira (21). O incidente 
aconteceu, no início da tarde, 
quando o veículo trafegava pela 
BR-135, próximo à cidade de 
Itapecuru-Mirim. 
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), além da criança, a mãe 

dela e quatro profissionais de 
saúde estavam no veículo. Na 
ocasião, ao perceber a fumaça, o 
motorista e todos os ocupantes 
saíram da ambulância. Ninguém 
ficou ferido. 
O menino, sua mãe e os 
profissionais da saúde foram 
resgatados pelo helicóptero do 
Centro Tático Aéreo (CTA) 
e transportados para a capital 
maranhense. (AR)

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

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

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

Mais claro impossível. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Insti-
tucional da Presidência, general da reserva Augusto Heleno, disse ontem, em 
live, que os militares não vão dar golpe, fazer intervenção ou instalar uma di-
tadura no Brasil.

Nem golpe, nem ditatura

RISCO DE COLAPSO

Isolamento pode 
ser mais rígido na 
Região Tocantina
A aproximação do colapso no sistema de saúde na Região Tocantina, principalmente em Imperatriz, tornou-se uma preocupação para o governo do Mara-

nhão. A cidade, que conta com 1.102 casos confirmados,  dispõe de 35 leitos de Unidade de Terapia Intensiva exclusivo para pacientes de covid-19, alcançou os 
100% da taxa de ocupação. Em entrevista coletiva, o governador Flávio Dino não descarta fazer medidas restritivas para evitar colapso da saúde . PÁGINA 3

Filmes nacionais são 
opções de lazer no 
isolamento social

MORTES OCULTAS

Maia estuda 1º turno 
em 15 de novembro 
ou 6 dezembro

Óbitos por covid podem 
estar camuflados por

outras doenças 
Estatísticas oficiais de óbitos por 

Covid-19 podem não estar revelando 
o real impacto. Números dos cartó-
rios mostram aumento de 2.466% 
em morte por problemas respirató-
rios no último mês. PÁGINA 7

ÚLTIMO DIA

Para evitar erros, o 
Inep recomenda que o 

procedimento seja feito com 
calma. O aluno deve verificar 
as informações declaradas. 

PÁGINA 10

Abastecidas semanalmente com novos 
conteúdos, as plataformas de streaming estão 
cheias de produções para todo tipo de gosto. 
Entre as categorias disponíveis, a de filmes 

talvez seja uma das mais seletas, e nela está uma 
seleção de longas nacionais lançados na última 

década que conquistaram prestígio quando 
exibidos nos cinema. PÁGINA  12
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Governadores apoiam veto a reajustes de salário para servidores
PÁGINA 6

Maranhão tem 
redução de áreas 

de estiagem
PÁGINA 9

CHUVAS
NOVA DATA DAS ELEIÇÕES? 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está 
confiante de que o debate sobre adiar as eleições deve 
avançar daqui para frente. "Todo mundo agora entrou 
no debate sobre adiamento das eleições", disse ele, 
referindo-se aos demais poderes. PÁGINA 5

Inscrições do Enem 
2020 terminam 

hoje mesmo com
o adiamento
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Governador demonstrou preocupação com a 2ª maior cidade do estado que já alcançou
a taxa de 100% de ocupação de leitos de UTI e pode tomar medidas mais enérgicas

SAMARTONY MAR TINS

ALERTA

Colapso em Imperatriz
preocupa Flávio Dino

A
apro xi ma ção do co lap so no
sis te ma de saú de na Re gião
To can ti na, prin ci pal men te
em Im pe ra triz, tor nou-se

uma pre o cu pa ção pa ra o go ver no do
Ma ra nhão. A ci da de, que con ta com
1.102 ca sos con fir ma dos e  dis põe de
35 lei tos de Uni da de de Te ra pia In ten- 
si va ex clu si vo pa ra pa ci en tes da co- 
vid-19, al can çou os 100% da ta xa de
ocu pa ção. Sen do que os lei tos clí ni cos
pa ra os pa ci en tes in fec ta dos pe la do- 
en ça che gou aos 92,42% com 61 ocu- 
pa dos e ape nas cin co li vres, se gun do
o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).

 
Pa ra ame ni zar a si tu a ção, o go ver- 

na dor Flá vio Di no (PC doB) anun ci ou,
du ran te a en tre vis ta co le ti va vir tu al,
que o mu ni cí pio ga nha rá mais 10 no- 
vos lei tos de UTI’s, e que não des car ta
to mar me di das mais enér gi ca pa ra
ten tar fre ar o cres ci men to dos ca sos
no mu ni cí pio e de mais ci da des do es- 
ta do, uma vez que das 217 ci da des do
es ta do 202 já re gis tra ram ca sos da do- 
en ça.

“Eu não te nho ain da uma de ci são
to ma da so bre me di das pre ven ti vas
no vas, mais rí gi das nem com re la ção
a Im pe ra triz e nem em re la ção a qual- 
quer ou tra ci da de do Ma ra nhão. Mas
que ro afir mar que des de lo go há uma
pos si bi li da de con cre ta de acor do com
os nú me ros. Não se rá uma de ci são
de sar ra zo a da, mas sim uma de ci são

de pro te ção à vi da, o meu de ver ir re- 
nun ciá vel, in de cli ná vel. O que eu pe- 
ço no mo men to é a co la bo ra ção for te
e ain da mai or dos ci da dãos da ci da de
de Im pe ra triz e Re gião To can ti na pa ra
que pos sa mos al te rar es te qua dro de- 
sa fi a dor que es ta mos acom pa nhan do
to dos os di as”, res sal tou o go ver na- 
dor.

Com os no vos lei tos de

UTI’s aber tos pe lo

go ver no do es ta do su biu

de 35 pa ra 45, bai xan do

pa ra 77,7% a ta xa de

ocu pa ção.

O go ver na dor afir mou que os pri- 
mei ros pa ci en tes com co vid-19 fo ram
trans fe ri dos na noi te de on tem (21), e
que é al ta a de man da de ca sos na ci- 
da de que tam bém con ta ain da com o
apoio dos lei tos clí ni cos e de UTI da
re de pri va da e do mu ni cí pio.

 
“Eu in ten si fi quei as par ce ri as a ci- 

da de. Foi aber to um am bu la tó rio no
nos so Hos pi tal Es ta du al Ma cror re gi o- 
nal. es ta mos fa zen do um gran de es- 
for ço na UPA da Ber nar do Saião; apoi- 
a mos a ini ci a ti va so ci al de um am bu- 
la tó rio de um gru po pri va do no Cen- 

tro de Con ven ções de Im pe ra triz on- 
de es ta mos en tran do com os me di ca- 
men tos e com as to mo gra fi as; es ta-
mos aju dan do a Pre fei tu ra de Im pe ra- 
triz na UPA do São Jo sé pa ra que pos sa
se di na mi zar e es ta mos for ma li zan do
uma ou tra ofer ta pa ra que Im pe ra triz
con si ga in cre men tar seus ser vi ços
uma vez que há uma gran de pres são
na ci da de”, elen cou Flá vio Di no as
ini ci a ti vas.

O go ver na dor apos ta na pre ven ção
e es tu da me di das mais rí gi das não só
pa ra a ci da de de Im pe ra triz mais pa ra
ou tras ci da des que es tão com in di ca-
do res so ci ais pre o cu pan tes.

 
“Es ta é uma res pon sa bi li da de da

qual eu não me afas to. Nós ire mos
evi tar co lap so na re de hos pi ta lar de
Im pe ra triz. Nós es ta mos lu tan do com
in ves ti men tos ago ra é pre ci so que ca- 
da ci da dão aju de, so bre tu do ado tan- 
do as me di das pre ven ti vas”, pe diu
Fla vio Di no. E que quer fa zer a re ver- 
são do qua dro pre o cu pan te do nú me- 
ro de ca sos na se gun da mai or ci da de
do es ta do es tá re a li zan do di ver sas
reu niões com au to ri da des mu ni ci-
pais, es ta du ais e re pre sen tan tes po lí- 
ti cos da re gião.

 
Flá vio Di no tam bém in for mou que

pa ra im pe dir o avan ço no in te ri or do
es ta do tam bém es tá fa zen do in ves ti-
men to em ou tros mu ni cí pi os co mo a
aber tu ra de 10 gran des hos pi tais que
es tão em fun ci o na men to e que vai
con ti nu ar no pro ces so de ex pan são
de lei tos.

Taxa de mortes é menor que a do Brasil

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (25), INICIA O PROCESSO GRADUAL DE ABERTURA DAS EMPRESAS NA ILHA DE SÃO LUÍS

Com re la ção aos ca sos na ilha de
São Luís, Flá vio Di no, res sal tou que é
pre ci so in ves tir mais na pre ven ção
jun to à po pu la ção pa ra que a ca pi tal
con ti nue ten to êxi to na que da de ca- 
sos. Di no afir mou que é a res pon sa bi- 
li da de é de to dos e não só dos ges to res
mu ni ci pais pa ra es ta bi li zas os ca sos
em to do o es ta do. O go ver na dor mos- 
trou por meio de grá fi cos que há uma
di fe ren ça no nú me ros de ca sos na ca- 
pi tal e no in te ri or do es ta do. A cur va
na ilha ca mi nha pa ra uma tra je tó ria
de es ta bi li za ção, en quan to no in te ri or
do es ta do ou tras re giões a cur va es ta
bem in cli na da pa ra ci ma. “Não sig ni- 
fi ca que ven ce mos a ba ta lha na ilha,
mas sig ni fi ca di zer que tu do que nós
fi ze mos foi fei to com se ri e da de e com
o pro pó si to de acer tar, mes mo que
ob vi a men te não acer te mos sem pre.”,
dis se Flá vio Di no.

O go ver na dor apro vei tou a opor tu- 
ni da de pa ra cri ti car de for ma ve la da
os ges to res que es tão ti ran do pro vei to
da cri se sa ni tá ria que o país es tá atra- 
ves san do. E que faz o go ver no per se- 
ve rar no ca mi nho ho nes to e não no da

de ma go gia. “Eu não fa ço co mí cio elei- 
to rei ro em ple na pan de mia. A mi nha
for ma ção éti ca não per mi te is so. E la- 
men to que da qui, da co lá al guns os fa- 
çam, mas o nos so ca mi nho é as sen ta- 
do da pro fun da fé em Deus que eu te- 
nho e nos pre cei tos da ci ên cia”. Di no
res sal tou que foi acer ta do as me di das
res tri ti vas na gran de ilha co mo o lock- 
down, o ro dí zio de car ros, da in sis tên- 
cia em de fen der o dis tan ci a men to so- 
ci al e que is to foi fun da men tal pa ra a
que da no nú me ro de ca sos ame ni zan- 
do a po lê mi ca do no vo pro to co lo com
a hi dro xi clo ro qui na e ou tros me di ca- 
men tos ado ta do pe lo go ver no do es- 
ta do que foi te ma de de ba te nas re des
so ci ais.

Com 16.058 ca sos con fir ma dos, 663
óbi tos e 202 mu ni cí pi os atin gi dos,
Flá vio Di no co me mo rou a ta xa de le- 
ta li da de no es ta do que es tá abai xo da
bra si lei ra,  “Nós es ta mos há vá ri as se- 
ma nas con se guin do con so li dar uma
me ta que nós bus ca mos: man ter a
nos sa ta xa de le ta li da de abai xo da
mé dia bra si lei ra. Os úl ti mos bo le tins

ofi ci ais do Mi nis té rio da Saú de mos- 
tram que a ta xa bra si lei ra es tá na or-
dem de 6,5% e a nos sa 4,13%. En tão o
Ma ra nhão se man tém com uma ta xa
de mor tes por co ro na ví rus abai xo da
mé dia bra si lei ra”, res sa tou Di no

O go ver na dor afir mou ain da que o
con jun to de me di das apli ca das, so- 
bre tu do na am pli a ção de lei to e em
no vas equi pes ga ran ti ram a ta xa des-
cen den te no que se re fe re a le ta li da de.
Di no de mons trou em nú me ros que o
es ta do co me çou o en fren ta men to da
pan de mia do no vo co ro na ví rus com
232 lei tos ex clu si vos e que até on tem
pe la ma nhã ti nha 1.445 lei tos es ta du- 
ais (sem so mar os lei tos dos mu ni cí pi-
os e pri va dos), e que até a noi te de on- 
tem che ga rá 1.455. Ain da so bre a ilha,
Flá vio Di no acres cen tou que a ocu pa- 
ção con ti nua al ta com 93,75% nos lei- 
tos de UTI e 79,32% nos lei tos clí ni cos,
in for man do que a si tu a ção de ocu pa- 
ção má xi ma que foi re gis tra da an te ri- 
or men te não exis te mais, e que o sis- 
te ma de saú de es tá per mi tin do que
São Luís re ce ba pa ci en tes oriun dos de
ou tras re giões do es ta do.

Co mér cio

REDE ESTADUAL

Aulas seguem suspensas
por mais 15 dias

AULAS NO MARANHÃO DEVEM PERMANECER SUSPENSAS 

O go ver na dor Fla vio Di no re a li zou uma co le ti va de
im pren sa na tar de de on tem (21), e abor dou so bre as no- 
vas me di das sa ni tá ri as que se rão ado ta das pa ra ini bir a
pan de mia do no vo co ro na ví rus no es ta do.

Den tre es sas me di das, Flá vio Di no afir mou que as au- 
las da re de es ta du al de vem ser sus pen sas por mais 15 di- 
as. O re tor no às ati vi da des es co la res es ta va pre vis to pa ra
o dia 1º de ju nho, con for me úl ti mo de cre to edi ta do pe lo
go ver na dor.

Ain da se gun do Flá vio Di no, um no vo de cre to in for- 
man do a sus pen são das au las de ve ser edi ta do na pró xi- 
ma se ma na.

O go ver na dor Flá vio Di no, en fa ti zou a aber tu ra gra- 
du al do co mér cio a par tir da pró xi ma se gun da-fei ra
(25), es pe ci al men te a es ta be le ci men tos pe que nos,
man ti dos por nú cle os fa mi li a res, em ra zão dos nú me ros
da do en ça no es ta do. A li be ra ção das ati vi da des econô- 
mi cas se rá es ten di da por um pra zo ini ci al de 45 di as.

“Es se pro ces so ini ci a rá a par tir da pró xi ma se gun da-
fei ra pe las em pre sas ex clu si va men te fa mi li a res, ou se ja,
es ta be le ci men tos que tra ba lham so men te o pro pri e tá- 
rio e pes so as do seu gru po fa mi li ar, pe que nas em pre sas
que es te jam si tu a das em qual quer ci da de do Ma ra- 
nhão”, dis se.

Em re la ção a ou tros se gui men tos econô mi cos, o go- 
ver na dor re for çou que a li be ra ção vai de pen der da apro- 
va ção pe la Ca sa Ci vil de pro to co los sa ni tá ri os se to ri ais
que já es tão sen do ela bo ra dos.

De acor do com Flá vio Di no, a par tir da apro va ção do
pro to co lo se to ri al se rá pos sí vel a par tir do dia 1° de ju- 
nho a aber tu ra de ou tros se gui men tos econô mi cos e so- 
ci ais com ob ser vân cia de nor mas ge rais sa ni tá ri as, co- 
mo uso de más ca ra, pro ce di men tos de hi gi e ne e eti que- 
ta res pi ra tó ria e tam bém de dis tan ci a men to so ci al.

COVID-19

Senado aprova
cobertura de morte
em seguros

COBERTURA DE SEGURO DE VIDA ABARCA O COVID-19

O Se na do apro vou ho je (20) a in clu são dos óbi tos de- 
cor ren tes do no vo co ro na ví rus na co ber tu ra do se gu ro
de vi da, sem que is so ge re ônus aos se gu ra dos. Os se na- 
do res apro va ram o Pro je to de Lei (PL) 2.113/2020, da se- 
na do ra Ma ra Ga bril li (PSDB-SP), ten do si do apen sa do a
es te o PL 890/2020, de Ran dol fe Ro dri gues (Re de-AP),
com te or se me lhan te. O PL se gue pa ra apre ci a ção da
Câ ma ra.

A re la to ra da ma té ria, Lei la Bar ros (PSB-DF), en ten- 
deu que o dis po si ti vo do pro je to de ve va ler ape nas pa ra
a atu al pan de mia, de co vid-19, e não pa ra to das as si tu a- 
ções fu tu ras se me lhan tes, co mo era pro pos to ori gi nal- 
men te. Se gun do ela, uma mu dan ça per ma nen te po de- 
ria au men tar mui to o pre ço dos se gu ros de vi da no fu tu- 
ro.

De acor do com o ba lan ço mais re cen te do Mi nis té rio
da Saú de, di vul ga do há pou co, o país tem 18.859 óbi tos
con fir ma dos pe la do en ça no país.

Em seu re la tó rio, Lei la afir mou que al gu mas se gu ra- 
do ras já es tão se pro nun ci an do a fa vor do pa ga men to
in te gral das in de ni za ções por mor te em fun ção da co- 
vid-19. Ela, no en tan to, re for çou a im por tân cia do pro je- 
to pa ra ga ran tir o di rei to do se gu ra do.

“[…] con cor da mos com a ne ces si da de des se pro ce di- 
men to es tar pre vis to em lei pa ra que se ja ve da da a pos- 
si bi li da de de ex clu são da co ber tu ra do ris co em vir tu de
de pan de mia em cur so. Ade mais, a pre vi são le gis la ti va
evi ta a ju di ci a li za ção da ma té ria, que po de ria le var lon- 
gos anos pa ra que o be ne fi ciá rio pu des se ter uma res- 
pos ta es ta tal”.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

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

Último dia para se
inscrever no Enem

M
es mo com o anún cio do 
adi a men to do Exa me Na- 
ci o nal do En si no Mé dio 
(Enem) 2020, as ins cri- 

ções pa ra a pro va não se rão pror ro ga- 
das. O pra zo ter mi na ho je, sex ta-fei ra 
(22), às 23h59. Se gun do o Ins ti tu to 
Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu- 
ca ci o nais Aní sio Tei xei ra (Inep), res- 
pon sá vel pe lo exa me, mais de 4, 3 mi- 
lhões de es tu dan tes já es tão ins cri tos 
pa ra par ti ci par des ta edi ção.

Enem Di gi tal
Pa ra o Enem Di gi tal não há mais va- 
gas. As 101,1 mil va gas ofe re ci das se 
es go ta ram des de a se ma na pas sa da. A 
pro va é a ver são in for ma ti za da do 
Enem. Em vez de ca der nos de pro vas 
e car tão de res pos tas em pa pel, os 
par ti ci pan tes fa zem as pro vas di re ta- 
men te no com pu ta dor.

Os can di da tos não fa rão a pro va em 
ca sa. A apli ca ção se rá em la bo ra tó ri os 
de in for má ti ca em di ver sas fa cul da- 
des bra si lei ras. Nes sa op ção, o can di- 
da to re ce be rá um car tão de con fir ma- 
ção da ins cri ção no Enem com o en- 
de re ço da fa cul da de e o la bo ra tó rio de 
in for má ti ca on de fa rá a pro va, sob su- 
per vi são dos fis cais no Enem.

Ins cri ções
Pa ra evi tar er ros na ho ra da ins cri ção, 
o Inep re co men da a to dos os par ti ci- 
pan tes que o pro ce di men to se ja fei to 
com cal ma. O alu no de ve, por exem- 
plo, ve ri fi car cui da do sa men te as in- 
for ma ções de cla ra das. Al gu mas de las 
não po de rão ser mo di fi ca das de pois 
da ins cri ção con cluí da. Os da dos que 
cons tam na Re cei ta Fe de ral (no me, 
no me da mãe e da ta de nas ci men to) 
de vem ser os mes mos de cla ra dos por

O PRAZO PARA INSCRIÇÕES NO EXAME NACIONAL TERMINA HOJE  ÀS 23H59

quem vai fa zer o Enem. Quan do há di- 
ver gên cia, o sis te ma in for ma que o 
par ti ci pan te pre ci sa fa zer a cor re ção 
no ór gão. A ins cri ção po de rá ser con- 
cluí da ape nas após a atu a li za ção dos 
da dos na Re cei ta.

O par ti ci pan te que já con cluiu a 
ins cri ção tem a opor tu ni da de de fa zer 
mo di fi ca ções em al guns itens do sis- 
te ma do Enem, mas so men te até ama- 
nhã, an tes do pra zo fi nal de ins cri- 
ções.

Isen ção
Os ins cri tos que se en qua dram nos re- 
qui si tos apre sen ta dos nos edi tais co- 
mo be ne fi ciá ri os da gra tui da de da ta- 
xa de ins cri ção fi ca rão isen tos sem a 
ne ces si da de de um pe di do for mal. Pa- 
ra os de mais, a ta xa de R$ 85 de ve ser 
pa ga até 28 de maio, por meio de Guia 
de Re co lhi men to da União (GRU), ge- 
ra da ao fi nal da ins cri ção.

No va da ta
Nos pró xi mos di as , o Ins ti tu to Na ci o- 

nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o-
nais Aní sio Tei xei ra (Inep) vai fa zer 
uma con sul ta aos ins cri tos pa ra de fi- 
nir no vas da tas pa ra o exa me, que es- 
ta va pre vis to pa ra os di as 1º e 8 de no- 
vem bro (im pres so) e 11 e 18 de no- 
vem bro (di gi tal). Eles se rão con vi da- 
dos a res pon der uma en que te na Pá- 
gi na do Par ti ci pan te pa ra que pos sam 
ma ni fes tar sua opi nião em re la ção ao 
me lhor mo men to pa ra re a li zar as pro- 
vas.

In for ma ção
As in for ma ções a res pei to do Enem 
2020 po dem ser acom pa nha das no 
por tal do Inep e do Mi nis té rio da Edu-
ca ção, as sim co mo nas re des so ci ais 
ofi ci ais dos dois ór gãos do Go ver no 
Fe de ral. Dú vi das re la ti vas ao pro ces so 
de ins cri ção po dem ser sa na das pe lo 
Fa le Co nos co, do Inep, por meio do 
au to a ten di men to on li ne ou do 0800 
616161 (so men te cha ma das de te le fo-
ne fi xo).

SAU LO DU AI LI BE

Bu ri ti cu pu

DE NOVO

PM recaptura foragido
de Pedrinhas na Raposa

DETENTO SAIU NA QUARESMA E NÃO VOLTOU PARA O PRESÍDIO

A po lí cia re cap tu rou um fu gi ti vo do Com ple xo Pe ni- 
ten ciá rio de Pe dri nhas, iden ti fi ca do co mo Igor do Ta- 
peua. Ele foi pre so no va men te no mu ni cí pio da Ra po sa,
ci da de lo ca li za da na re gião me tro po li ta na de São Luís.
Igor ha via si do be ne fi ci a do com a saí da tem po rá ria da
Qua res ma e não re tor nou a uni da de pri si o nal que es ta- 
va de ti do na da ta in di ca da pe la Jus ti ça.

O in di ví duo foi cap tu ra do pe la Po lí cia Mi li tar e apre- 
sen ta do na De le ga cia da Ra po sa. Após os pro ce di men- 
tos de pra xe, ele foi en ca mi nha do ao com ple xo pe ni ten- 
ciá rio. Se gun do in for ma ções po li ci ais, Igor é um dos
che fes de uma fac ção cri mi no sa fa mo sa na re gião e é
sus pei to de vá ri os rou bos e trá fi co de dro gas.

A equi pe da Po lí cia Ci vil da De le ga cia de Bu ri ti cu pu,
pren deu um sus pei to que car re ga va con si go um re vól- 
ver ca li bre 38 com nu me ra ção ras pa da.

Os da dos que le va ram à pri são fo ram re ce bi dos pe lo
What sApp de nún cia. Ao re ce ber as in for ma ções, a equi- 
pe re a li zou di li gên ci as pa ra ave ri guar a ve ra ci da de da
de nún cia que foi con fir ma da quan do o sus pei to fo ra en- 
con tra do em pos se da ar ma de fo go.

O acu sa do foi au tu a do em fla gran te pe lo cri me de
Por te Ile gal de Ar ma de Fo go com Nu me ra ção Su pri mi- 
da, cri me pre vis to no ar ti go 16, I da Lei nº 10.826/2003.

A par tir de ago ra, o pre so fi ca rá à dis po si ção da jus ti ça
en quan to pros se guem os pro ce di men tos in ves ti ga tó ri- 
os pa ra iden ti fi car par ti ci pa ção de ou tras pes so as no ca- 
so.

Ba lan ço acu mu la do

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Recurso em contas fora da Caixa dia 30

CAIXA PAGOU AUXÍLIO EMERGENCIAL A 51,6 MILHÕES DE BRASILEIROS, NO TOTAL DE R$ 44 BILHÕES

CAUXA.ORG.BR

A se gun da par ce la do au xí lio emer gen ci- 
al de R$ 600 (R$ 1,2 mil pa ra mães sol tei ras)
só se rá de po si ta da em con tas fo ra da Cai xa
Econô mi ca Fe de ral a par tir do dia 30, dis se
há pou co o pre si den te do ban co, Pe dro
Gui ma rães. Se gun do ele, os be ne fi ciá ri os
re ce be rão o di nhei ro au to ma ti ca men te na
con ta cor ren te fo ra da Cai xa no pe río do de
30 de maio a 13 de ju nho, con for me o mes- 
mo cro no gra ma de sa que em es pé cie do
se gun do lo te.

Gui ma rães ex pli cou que, até o dia 26, o
au xí lio es tá sen do de po si ta do nas con tas
de pou pan ça di gi tal da Cai xa de acor do
com o mês de nas ci men to do be ne fi ciá rio.
Até o dia 29, o di nhei ro po de rá ser mo vi- 
men ta do ex clu si va men te por meio do apli- 
ca ti vo Cai xa Tem, que per mi te o pa ga men- 
to de bo le tos ban cá ri os, con tas do més ti cas
(água, luz, te le fo ne e gás) e de com pras em
es ta be le ci men tos par cei ros.

O pre si den te da Cai xa deu um exem plo.
Um be ne fi ciá rio com con ta no Ban co do
Bra sil nas ci do em fe ve rei ro vai po der sa car
o di nhei ro [da se gun da par ce la] a par tir de

1º de ju nho. Se ele não ti ver fei to ne nhu ma
mo vi men ta ção na con ta di gi tal, re ce be rá
os R$ 600 in te gral men te na con ta. Ca so te- 
nha pa ga do al gu ma con ta ou com pra do
pe lo apli ca ti vo Cai xa Tem, re ce be rá o sal do
re ma nes cen te.

A Cai xa pa gou o au xí lio emer gen ci al a
51,6 mi lhões de bra si lei ros, num to tal de R$
44,3 bi lhões. O nú me ro in clui tan to a pri-
mei ra co mo a se gun da par ce la. Se for con- 
si de ra da ape nas a pri mei ra par ce la, 10,7
mi lhões de pes so as re ce be ram R$ 7,7 bi- 
lhões. Se gun do Gui ma rães, a Cai xa ter mi- 
na rá o mês ten do pa ga do o au xí lio a 59 mi- 
lhões de bra si lei ros. Is so por que, de ho je
até 29 de maio, um gru po de 8,3 mi lhões de
pes so as que ti ve ram o be ne fí cio li be ra do
re cen te men te es tão sa can do a pri mei ra
par ce la, con for me o mês de nas ci men to.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (15), a Da ta prev,
es ta tal de tec no lo gia que ana li sa os pe di- 
dos de au xí lio emer gen ci al, li be rou o be ne- 
fí cio a es se con tin gen te.

DA RE DA ÇÃO

Pri são em Ba ca bal

BENEFÍCIO

Homens presos por golpe do auxílio

OS HOMENS ESTAVAM EM POSSE DE MAIS DE 230 CARTÕES DE BENEFICIÁRIOS DA CAIXA

POLÍCIA MILITAR

Uma ação po li ci al, co or de na da na úl ti- 
ma quar ta-fei ra (20), re a li za da pe la Po lí- 
cia Mi li tar, atra vés do Ba ta lhão de Tu ris- 
mo (BP Tur), re sul tou na pri são de três ho- 
mens que es ta vam em pos se de mais de
230 car tões de be ne fi ciá ri os da Cai xa,
além de mais de R$ 24 mil em es pé cie. As
pri sões fo ram re a li za das em São Luís .

Se gun do a Po lí cia Mi li tar, o trio es ta va
em pos se de uma lis ta com se nhas de car- 
tões, um apa re lho de ce lu lar, ex tra tos de
sa ques, vá ri os do cu men tos e ou tros per- 
ten ces pes so ais. Os três ho mens, que são
do mu ni cí pio de Ce dral, fo ram pre sos na
agên cia da Cai xa Econô mi ca Fe de ral
(CEF) da Pra ça João Lis boa, no Cen tro de
São Luís. Os au tu a dos ale ga ram que es ta- 
vam re a li zan do sa ques pa ra ou tras pes so- 
as do mu ni cí pio.

Os sus pei tos fo ram apre sen ta dos na se- 

de da Po lí cia Fe de ral, na ca pi tal, pa ra os
de vi dos pro ce di men tos le gais.

Na ci da de de Ba ca bal, dis tan te cer ca de
240 km da ca pi tal ma ra nhen se, ou tras du- 
as pes so as tam bém fo ram pre sas, por sus- 
pei ta de frau de no re ce bi men to do au xí lio
emer gen ci al do go ver no fe de ral.

De acor do com a po lí cia, a frau de con- 
sis tia em uti li zar CPF de pes so as ne ces si- 
ta das que ain da não re ce be ram o au xí lio
emer gen ci al e fa zer ca das tros in de vi dos
no sis te ma do go ver no. As sim, o di nhei ro
de de ze nas de pes so as era de po si ta do em
con tas es co lhi das pe lo gru po cri mi no so e
em se gui da sa ca dos em agên ci as da Cai xa
e ou tros es ta be le ci men tos. As in ves ti ga- 
ções do ca so se gui rão pa ra a Jus ti ça Fe de- 
ral e Po lí cia Fe de ral, que pos su em com pe- 
tên cia e atri bui ção pa ra apu ra ção e jul ga- 
men to dos cri mes em ques tão.

São Luís, sexta-feira, 22 de maio de 2020

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

