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COLUNA DO SARNEY

D
urante o meu governo, na ela-
boração do Plano Verão, trou-
xeram-me o esboço dos cortes

que pensavam que devíamos fazer: a
primeira coisa que ali estava era a ex-
tinção do Ministério da Cultura, por
mim criado no dia em que assumi a
Presidência da República, 15 de mar-
ço de 1985. Quando li, minha primei-
ra reação foi uma pergunta indigna-
da: “Os senhores ou querem me ofen-
der ou não conhecem a minha carrei-
ra parlamentar. Pois saibam que mi-
nha causa parlamentar foi a cultura,
fiz dezenas de discursos e apresentei
vários projetos de lei defendendo a cul-
tura. O principal deles vai ser um divi-
sor de águas na história da visão da
cultura no Brasil, ao estabelecer in-
centivos fiscais procurando inseri-la
na economia de mercado.” Apresen-
tei cinco vezes esse projeto e o reapre-
sentei como meu último ato no Con-
gresso, no meu discurso de despedi-
da. Afinal a lei foi sancionada por mim.

Em seguida, vinham os cortes orça-
mentários e o primeiro deles era no or-
çamento do Ministério da Cultura. Mi-
nha reação foi pior, disse-lhes que não
discutiria a proposta que me faziam
com qualquer corte contra a Cultura.

Veio o Collor e extinguiu o Ministé-
rio, que só voltou a existir com o pre-
sidente Itamar Franco. Outra tentati-
va em cima do Ministério da Cultura
foi convencer o meu querido amigo
Michel Temer a acabar com ele em 12
de maio de 2016, e, inspirado melhor
pela reação, restabelecê-lo em 23 de
maio, tendo um breve desapareci-
mento de alguns dias. Mas, a perse-
guição ao Ministério da Cultura con-
tinuou. Toda vez que se fala em refor-
ma administrativa o primeiro item é
acabá-lo.

Essa obsessão vem da falta de cons-
ciência nacional de sua importância.
Até hoje não se sabe o que a cultura re-
presenta. A verdade é que todos os es-
forços da sociedade contemporânea
estão voltados para gerar valores ma-
teriais, não valores espirituais. Mas, são
esses valores, ao expressar o modo de
vida, por meio de arte, literatura, ciên-
cia, tradição, crenças, que formam a
essência de um povo, de um país. Ne-
nhum país pode ser potência de qual-
quer natureza, sem ser uma potência
cultural.

Mas, para a cultura é essencial um
clima de liberdade, de criação, um am-
biente de reencontro, de redescober-

ta. O Estado não pode arbitrar que cul-
tura deve ser apoiada. Ela não pode fi-
car sujeita a que um governo que gos-
te menos de cultura sufoque e deixe
ao desamparo a produção cultural, os
artistas, os escritores.

Agora, a cultura tornou-se um jogo
de ping-pong. O atual governo extin-
guiu o Ministério, transformou-o em
Secretaria Especial de Cultura do Mi-
nistério da Cidadania, passou-a para
o Turismo, mas ela permaneceu na Ci-
dadania e agora retorna ao Turismo. A
verdade é que não temos uma políti-
ca cultural e, em vez de ser uma una-
nimidade nacional, a sua promoção é
tema de discórdia e uma disputa de
interesses e até colocado a serviço de
ideologias.

Tendo criado o Ministério da Cul-
tura e sido seu defensor ao longo da
minha vida, não posso deixar de con-
denar qualquer agressão a esses ideais.
Intelectual, sou de um Estado onde só
existem estátuas a escritores. Reve-
renciamos nossa tradição cultural e te-
mos alguns dos maiores nomes da li-
teratura brasileira.

Por isso, temos orgulho de ter-
mos sido batizados como Atenas
brasileira.

A Saga do Ministério da Cultura

INSTAGRAM/        TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)          3215-5055 (Central do Assinante)
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AL aguarda sanção do
Governo do Estado
sobre projeto de
consignados. POLÍTICA 3
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navio no
Maranhão
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Estados
Unidos em
busca de
obtenção
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Contra Covid-19
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Presidente
do TRE/MA
fala sobre
eleições na
pandemia
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Augusto Dantas, da
Equatorial, foca na
entrega de energia PÁGINA 2

Fotógrafo
Márcio
Vasconcelos
prepara livro e
exposição PÁGINA 6
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Capital e interior 
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Outros estados 
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Funerárias estão
se reinventando
CIDADES 7

Bombeiros fazem
balanço de ações

CIDADES 7

PÁGINA 1

CDL promove
reflexão sobre
comunicação
versus crise

MD

Rede chega 
a São Luís
como opção
de compra
PÁGINA 9

Parceria entre
Canopus e
Mateus gera
empregos
PÁGINA 3

Expectativa
para abertura
do comércio

A partir de segunda-feira, 25, estabelecimentos
comerciais familiares poderão funcionar .  CIDADES 6



CARLA  LIMA
Editora de Política

A
pós dois anos como cor-
regedor eleitoral do Tri-
bunal Regional Eleitoral
(TER) do Maranhão, o

desembargador Tyrone Silva assu-
miu o comando da Corte Eleitoral
há menos de uma semana. Os de-
safios que terá em conduzir o tri-
bunal vem em decorrência do mo-
mento de crise sanitária devido ao
novo coronavírus.

E é com este cenário que Tyrone
Silva acredita que conseguirá con-
duzir o TRE administrativamente e
também organizar o processo elei-
toral, que ainda tem previsão para
ocorrer em outubro deste ano.

O desembargador direciona seu
planejamento também dentro das
possibilidades de mudanças no ca-
lendário eleitoral que possam vir ser
feitas pelo Congresso Nacional. Mas
se não vierem as modificações, o
novo presidente do TRE acredita que
as novas tecnologias podem garan-
tir que o processo eleitoral ocorra
sem que haja prejuízos para eleito-
res, partidos e postulantes a man-
dato eletivo deste ano.

Qual o planejamento do TRE para
cumprimento do calendário elei-
toral que está valendo para 2020?

A programação está mantida. Nos-
sa preocupação neste momento são
os atos que estão previstos no calen-
dário eleitoral que pode resultar em
aglomeração de pessoas. Mas estes
atos somente terão início no fim de
junho para início e julho. Um destes
atos é a testagens das urnas eletrôni-
cas que requer sim uma reunião de
servidores para fazer o trabalho. Ou-
tro ponto do calendário eleitoral será
a convenção partidária, mas este es-
tá mais distante. Será no fim de julho,
o que nos dá uma certa folga em ter-
mo de calendário eleitoral.

Como o TRE vai trabalhar dentro
de um cenário que temos agora de
crise sanitária?
Nós estamos na expectativa de que
essa crise vá recuar. Estamos traba-
lhando com isto já que, me parece,
que já vem diminuindo aqui para a
gente [São Luís]. A prova é que o go-
verno, nos próximos dias, já vai co-
meçar a flexibilizar este recolhimen-
to social. E é o governo que tem os da-
dos técnicos mais precisos para tomar
estas decisões. E dentro desta expec-
tativa que estamos trabalhando. Se
não melhorar, temos que buscar ou-
tras soluções. Mas por enquanto, a so-
lução é a esperar. Estamos esperando
melhores dias em relação a este vírus.

Sobre o decreto do governo esta-
dual, há já datas para retomadas
dos serviços públicos. Como será
na Justiça Eleitoral do Maranhão?
A nossa rotina aqui é de acordo com
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Não temos uma previsão para o re-
torno das atividades. Até mesmo pe-
las determinações do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Quando lá mudar,
nós mudaremos aqui também.

Em relação ao calendário eleito-
ral, na sua visão, até o momento,
houve prejuízo para o processo
eleitoral?

Não percebi qualquer prejuízo pa-
ra as partes envolvidas no processo
eleitoral. Até mesmo porque não ti-
vemos uma data que realmente pre-
cisasse de reuniões de pessoas como
o caso das convenções partidárias. O
que tivemos mais direcionado aos
partidos e seus filiados que irão dis-
putar o pleito deste ano, até o mo-
mento, é a questão do financiamen-
to de campanha coletivo [vaquinha
virtual], que se iniciou dia 15 de maio.
Mas mesmo assim, não há qualquer

prejuízo. É possível buscar as doações
sem a necessidade de reunião de
muita gente. Quanto à própria Justi-
ça Eleitoral, não tivemos prejuízos. Os
trabalhos estão sendo feitos em ho-
me office. As sessões estão ocorren-
do. A nossa maior preocupação, na
verdade, é acompanhar na questão
da regularidade, se surgir alguma de-
núncia. Teremos uma preocupação
maior somente a partir de 5 de julho,
se for mantido o calendário eleitoral.
Esta data já é permitida a propagan-
da intrapartidária para chamar para
as convenções. E estas convenções
serão a partir de 20 de julho. Nestas
datas, temos que estar atentos para
evitar aglomerações.

E quanto ao período de registro de
candidatura, qual a programação?

Se mantido o calendário eleitoral
(e digo se for mantido porque já há
um movimento no Congresso Nacio-
nal no sentido de fazer mudanças nas
datas das eleições devido a pandemia
do novo coronavírus), o pedido de re-
gistro de candidaturas será feito total-
mente de forma virtual, via internet.
Estamos organizados para isto e acre-
dito que não teremos dificuldades.
Mas de qualquer forma, temos uma
certa folga em termos de prazos pelo
que temos no calendário eleitoral.

O TRE tem previsão de editar al-
gum tipo de medida sanitária pa-
ra que as convenções aconteçam
de forma segura?

Nós vamos seguir a rotina de com-
portamento, em termos de distancia-
mento social, que está sendo deter-
minada pelo governo estadual. Mas,
é claro, não podemos deixar de con-
siderar as decisões do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e o próprio Con-
gresso Nacional. O TRE mesmo não
tem nada programado até mesmo
porque estamos considerando que as
datas poderão ser modificadas. Se não
ocorrer, vamos acompanhar a mes-
ma rotina determinada no estado e
cumprindo o que temos no calendá-
rio vigente.

Na sua opinião, é necessário o
adiamento das eleições de ou-
tubro?

Eu não tenho como emitir opi-
nião a respeito. Não sabemos como
mensurar até quando irá esta pan-
demia. E não falo somente de Mara-
nhão. As eleições são em todo o Bra-
sil. Então, pensar em alterações em
datas do pleito passa pelos casos em
todo o Brasil. Mas não temos como
mensurar tudo isto. Se estivéssemos
próximos do fim da pandemia, seria
possível ter parâmetros para emitir
opinião. Sei somente que estamos
sujeitos a estas alterações. O que te-
mos que nos concentrar, aqui na Jus-
tiça Eleitoral do Maranhão, é traba-

lhar com o cenário que temos e fa-
zer o melhor possível.

As eleições municipais passam pe-
las cidades. Quais são as reco-
mendações do TRE para as zonas
eleitorais no seu funcionamento?

Neste caso, também estamos es-
perando o funcionamento do ca-
lendário eleitoral. Como disse, temos
tempos ainda. Por isso, os trabalhos
estão sendo feitos de casa sem qual-
quer prejuízo. Todos os serviços pa-
ra os eleitores, temos disponíveis no
sistema eletrônico. Por isso, não te-
mos uma determinação específica
para os juízos de base. Ainda não te-
mos a demanda necessária que pre-
cise de regulamentação específica
dentro do cenário que vivemos nes-
te momento.

A Justiça Eleitoral do Maranhão
já concentra esforços nos pro-
cessos relacionados as eleições
deste ano?

Estamos fazendo as sessões nor-
malmente. A pauta de junho, por
exemplo, já está publicada e as datas
das sessões definidas. Estamos com
todos os esforços para trabalhar sem
que haja prejuízos para todos que fa-
zem parte do processo eleitoral.

Qual é o maior desafio da Justi-
ça Eleitoral neste momento de
pandemia?

Acredito que nosso maior desafio
é a expectativa de conseguir cumpri-
mento dos prazos. Se o processo elei-
toral em seu todo poderá acontecer.
Se forem necessárias modificações,
quando acontecerá, de que forma
acontecerá. Como todos nós que fa-
zendo a Justiça Eleitoral iremos colo-
car em prática tudo isto. Mas, no mo-
mento, estamos todos cumprindo os
prazos, mantendo os serviços aos elei-
tores sem qualquer prejuízo. A Justiça
Eleitoral não parou. Na verdade, a Jus-
tiça como um todo não parou.

E o seu desafio como presiden-
te do TRE no momento da crise
sanitária?

Eu creio que há plenas condi-
ções de conduzir estas eleições sem
grandes dificuldades. Temos servi-
dores comprometidos para que tu-
do funcione, são todos muito pre-
parados. Não paramos o trabalho.
E quanto a dificuldades, tenho 31
anos de magistratura, fui juiz elei-
toral no interior quando as dificul-
dades eram enormes. Quando o vo-
to ainda era feito por cédulas. Hoje
temos novas ferramentas com as
tecnologias que nos retiram qual-
quer receio de desempenhar as ati-
vidades de formas corretas.  Eu
creio que irei conduzir com toda fir-
meza a administração do tribunal
e também o processo eleitoral. �
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À espera

• Uma propaganda em busdoor foi o mais recente motivo para o Ministério
Público Eleitoral acionar de novo o deputado estadual Duarte Júnior por pro-
paganda irregular.

• O promotor eleitoral Gladston Fernandes de Araújo afirma que Duarte Jú-
nior “promove sua pré-candidatura por meio de publicidade vedado ao lon-
go do período eleitoral”.

• O deputado Duarte Júnior já enfrenta outra ação do MPE relacionada a pro-
paganda irregular. Uma revista com mais de 200 mil exemplares a ser distribuí-
da pelos Correios também foi vista como propaganda em período vedado.

E MAIS

H
á mais de 10 dias que a Assembleia Legislativa
aprovou um projeto de lei dos deputados Adriano
Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD) que prevê a

suspensão das parcelas do empréstimo consignado dos
servidores públicos e – devido a uma emenda do
deputado César Pires – dos funcionários do setor privado
também, enquanto durar o estado de calamidade pública
no Maranhão.

A proposta foi aprovada dia 11 de maio no Legislativo,
durante sessão por
videoconferência. A matéria
foi encaminhada ao Palácio
dos Leões para sanção do
chefe do Executivo mas, até
o fechamento da coluna,
não havia posição do
governador Flávio Dino
(PCdoB) sobre o assunto.

Dino tem 15 dias para
sancionar ou vetar a
proposta. Se decidir não se
manifestar, a matéria volta para o Poder Legislativo, que
tem o poder de promulgar o que o parlamento decidiu.
Pelo prazo, a semana que chega deverá ser o limite para o
posicionamento do Executivo.

A medida vai atingir milhares de maranhenses, tanto
servidores públicos quanto os funcionários privados. Os
últimos, por legislação do governo federal, puderam ter a
redução salarial durante o período do enfrentamento da
pandemia da Covid-19.

A semana que
chega será o
prazo final para
sanção ou não da
proposta dos
consignados

Tramitação
O deputado Adriano Sarney garantiu que há um entendimento

entre os deputados estaduais para promulgar a lei caso não volte
sancionada do Palácio dos Leões.

O parlamentar tem acompanhado diariamente a tramitação da
matéria e tem cobrado uma manifestação o quanto antes do Poder
Executivo.

Servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada estão
em contato direto com o deputado para saber das novidades sobre
a sanção da proposta.

Mais verba
O senador Roberto rocha (PSDB) enviou ofício ao governador Flá-

vio Dino (PCdoB) explicando os valores que o Maranhão receberá
com a proposta de ajuda a estados e municípios.

Por meio de destaques e emendas da bancada do PSDB, segun-
do diz Rocha no documento, foi possível aumentar os valores que
chegarão ao governo e aos municípios maranhenses.

O repasse será R$ 120 milhões a mais que o previsto inicialmen-
te no texto original que vinha sendo debatido pelos senadores.

Distribuição
No ofício do tucano para Dino, há o detalhamento sobre a distri-

buição da verba destinada ao Maranhão.
Segundo Rocha, serão R$ 250 milhões direcionados para a saú-

de pública e outros R$ 732 milhões para serem aplicados conforme
decisão do Poder Executivo.

Há ainda R$ 318 milhões que correspondem a suspensão de dí-
vidas do estado com a União.

Municípios
Parte da verba será direcionada para os municípios e os valores

também foram detalhados pelo senador.
Serão R$ 101 milhões para a saúde pública das cidades e mais

R$ 496 milhões livres para a aplicação dos prefeitos do Maranhão.
Há ainda, segundo o ofício do senador para o governador,

R$ 49 milhões relacionados à renegociação de dívidas do governo
maranhense com a União e instituições financeiras internacionais.

As contrapartidas
No ofício também, o senador tucano mostra quais são as con-

trapartidas dos governos estaduais diante da ajuda do Governo Fe-
deral aos estados e municípios.

Pelo que o Congresso aprovou, os estados e municípios não po-
derão conceder reajuste salarial aos servidores públicos até 2022.
Somente profissionais de Saúde e Segurança estão fora dessa regra.

Proibição de criação de cargos, contratação de pessoas e realiza-
ção de concurso público também está vedado.

Apoio
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais

para falar de seu apoio à possível candidatura do governador Flávio
Dino a presidente da República em 2022.

- O PT tem muita gente boa, tem o companheiro Fernando Had-
dad. O PCdoB tem o Flávio Dino. Eu quero ser cabo eleitoral - es-
creveu o petista.

A posição de Lula foi posta para afirmar que ele não será candi-
dato em 2022 a presidente da República. Nem se ele quisesse, já que
ele tem uma condenação em tribunal colegiado.

DE OLHO

R$ 1,89 BILHÃO
É O VALOR que será destinado ao Maranhão após a
sanção da proposta de ajuda a estados e municípios.

Divulgação

Desembargador Tyrone Silva comanda o Tribunal Regional Eleitoral num momento de pandemia da Covid-19

Entrevista
Tyrone Silva

“Fui juiz eleitoral no
interior quando as

dificuldades eram enormes”
Empossado novo presidente do TRE/MA, o desembargador Tyrone
Silva acredita que a Justiça Eleitoral está preparada para o pleito

“Não percebi
qualquer
prejuízo para as
partes
envolvidas no
processo
eleitoral. Até
mesmo porque
não tivemos
uma data que
realmente
precisasse de
reuniões de
pessoas como o
caso das
convenções
partidárias”

“Tenho 31 anos
de magistratura,
fui juiz eleitoral
no interior
quando as
dificuldades
eram enormes.
Quando o voto
ainda era feito
por cédulas.
Hoje temos
novas
ferramentas
com as
tecnologias que
nos retiram
qualquer receio
de desempenhar
as atividades de
formas corretas.
Eu creio que irei
conduzir com
toda firmeza a
administração
do tribunal”
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Ações dos bombeiros foram
intensificadas na Ilha e no
interior durante o período 
de pandemia
Em CIDADES 7

SAIBA MAIS
Denúncia
Qualquer cidadão é parte
legítima para apresentar
pedido de fiscalização
estadual em caso de
descumprimento do disposto
neste art. 5°, se possível
acompanhado de
registros fotográficos e
gravações em vídeo, por
meio dos seguintes números
de WhatsApp: (98)99162-
8274, (98) 98356-0374 e
(98) 99970-0608. 

Polícia
Conforme o decreto datado
de 20 de maio,  em caso de
recusa do uso correto de
máscara por parte do
consumidor, o proprietário do
estabelecimento comercial ou
similar é obrigado a acionar a
Polícia Militar, que adotará os
procedimentos legais
necessários 

SOBRE O CORONAVÍRUS
Os coronavírus são uma grande família viral, que é conhecida desde meados
dos anos 1960, por causarem infecções respiratórias em seres humanos.
Geralmente, os efeitos no corpo causam doenças respiratórias leves ou
moderadas, semelhantes a um resfriado comum, o que pode confundir. O
novo agente da enfermidade foi descoberto no dia 31 de dezembro, após
casos registrados na China, no continente asiático. Em termos médicos,
provoca a doença chamada de Covid-19.
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em
1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus,
em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. O vírus

pode deixar as pessoas doentes, geralmente no trato respiratório superior.
Os sintomas incluem coriza, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de
cabeça e talvez febre, que pode durar alguns dias.
Para aqueles com um sistema imunológico enfraquecido, idosos e muito
jovens, há uma chance de o vírus causar uma doença do trato respiratório
mais baixa e muito mais grave, como uma pneumonia ou bronquite. Não há
tratamento específico, mas a pesquisa está em andamento. Na maioria das
vezes, os sintomas desaparecem por conta própria, e os especialistas
aconselham a procurar atendimento precocemente. Se os sintomas forem
piores que um resfriado comum, o ideal é procurar ajuda médica.

A
pós o período do lock-
down, que também foi
marcado pelo rodízio
de carros, começará a

partir desta segunda-feira, 25, por
meio de diretrizes, a abertura gra-
dual do comércio no Maranhão,
conforme o Decreto nº 35.831, do
dia 20 de maio. A partir desta
data, poderão funcionar, além dos
serviços essenciais, os estabele-
cimentos comerciais de pequeno
porte, onde somente trabalha-
vam, antes da pandemia, e con-
tinuarão a trabalhar, exclusiva-
mente o proprietário e seu grupo
familiar. Medidas sanitárias
devem ser adotadas nesses locais,
para evitar a propagação do novo
coronavírus.

Conforme o decreto, esses gru-
pos familiares incluem cônjuges,
companheiros, pais, irmãos, fi-
lhos ou enteados. Esses comér-
cios, assim como todos os demais
englobados nas medidas de dis-
tanciamento social, não estão
funcionando desde o dia 21 de
março, quando o Governo do Es-
tado anunciou esse fechamento
pelo período de 15 dias, mas o
prazo foi prorrogado em outros
atos administrativos, uma vez que
os casos confirmados da Covid-
19 apenas cresceram no estado.

Pelo decreto, os restaurantes,
lanchonetes, depósito de bebidas,
bares e similares poderão comer-
cializar seus respectivos produ-
tos, por meio do serviço de en-
trega (delivery) ou de retirada no
próprio estabelecimento (drive
thru e take away). É vedada, no
entanto, a disponibilização de
áreas para consumo dentro do
local. O funcionamento de su-
permercados, quitandas, merca-
dos e congêneres deve observar
as regras sanitárias, como a limi-
tação do ingresso de pessoas, para
que não ultrapasse a metade de
sua habitual capacidade física.

Além disso, o estabelecimento
cuidará para que apenas uma
pessoa, por família, adentre, ao
mesmo tempo, no local, com ex-
ceção de quem necessite de au-
xílio. Os consumidores só pode-
rão entrar se estiverem de
máscaras no rosto e devem hi-
gienizar as mãos com água e
sabão ou álcool em gel.

Órgãos públicos
Ainda que ocorra a abertura gra-
dual dos estabelecimentos co-
merciais, a retomada progressiva
do funcionamento dos órgãos e
entidades vinculados ao Poder
Executivo, por outro lado, só co-
meçará a partir de 1º de junho, de
acordo com o disposto no decreto
governamental. Mas os servidores
públicos, empregados públicos e
colaboradores deverão utilizar
máscaras de proteção, bem como
observar a etiqueta respiratória.

Além disso, o dirigente do
órgão deverá adotar escala de re-
vezamento de servidores, para di-
minuir o risco de exposição do
trabalhador ao novo coronavírus.
A distância mínima de dois me-
tros deverá ser respeitada, com
possibilidade de redução da lota-
ção em cada setor.

Sanções para descumprimento
Como maneira de fiscalizar, o de-
creto prevê sanções administra-
tivas com relação ao descumpri-
mento das ações elencadas no
ato. Sem prejuízo da punição
penal, legalmente estabelecida,

que tem Imperatriz à frente, com
1.155. O boletim epidemiológico
da Secretaria de Estado da Saúde
mostra que, das 217 cidades do
estado, 202 possuem casos con-
firmados do novo coronavírus.
Isso comprova o quanto a Covid-
19 está avançando de forma cé-
lere no Maranhão.

Apesar das notícias que mos-
tram essa disseminação, outras
são otimistas, pois 3.676 pessoas
já se recuperaram da doença. Esse
é o termo utilizado pelos médicos
e pesquisadores, que evitam men-
cionar uma cura, devido à atual
condição da Covid-19 sem a con-
firmação de uma vacina.�

podem ser aplicadas advertên-
cias, multas ou interdição par-
cial/total do estabelecimento co-
mercial. Essas medidas serão
feitas pelo secretário de Saúde do
Maranhão, ou por quem delegar
competência, na forma do artigo
14 da Lei Federal nº 6.437, de 20
de agosto de 1977.

A Polícia Militar foi autorizada a
lavrar Termos Circunstanciados de
Ocorrências (TCO), que serão en-
caminhados ao Poder Judiciário.

Covid-19 no Maranhão
A cada dia, centenas de pessoas
são notificadas como infectadas
pela Covid-19 no Maranhão,

assim como surgem novos óbitos,
que estão se aproximando dos
mil. A Grande Ilha, em seus qua-
tro municípios (São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Ra-
posa), continua sendo ponto de
muitas contaminações, mas
94,80% dos últimos casos confir-
mados da doença aconteceram
no interior maranhense. A infor-
mação foi relatada no boletim
epidemiológico da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), divulgado
recentemente.

Segundo a SES, durante a
quinta-feira, 21, foram contabili-
zados mais 1.154 novos casos
confirmados do novo coronaví-

rus no Maranhão. Isso significa
que, desse total, aproximada-
mente 1.094 foram registrados
fora da Grande Ilha. Com isso,
subiu para 17.212 a quantidade
no estado, que teve a primeira si-
tuação positiva no dia 29 de
março. A vítima tinha histórico de
hipertensão arterial, também co-
nhecida como pressão alta, que
se enquadra no denominado
grupo de risco, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).

Com relação aos novos casos,
60 ocorreram na ilha, 53 em Im-
peratriz e 1041 nas demais regiões
do estado. Além disso, mais 30
trinta óbitos ocorreram no Mara-

nhão, em 13 municípios, como re-
gistrado na quinta-feira. Foram
15 em São Luís e 4 em São José de
Ribamar. E uma morte nas cida-
des de Lagoa Grande, Raposa,
Olho d’Água das Cunhãs, Impe-
ratriz, Carutapera, Bacabeira, Pi-
nheiro, Olinda Nova do Mara-
nhão, Peri-Mirim, Lago da Pedra
e Paço do Lumiar.

Avanço do coronavírus
Reunindo a quantidade de infec-
tados nos quatro municípios da
Grande Ilha, o total fica em 7.615.
Desse valor, 6.685 estão em São
Luís. Outros 9.697 contaminados
estão no interior maranhense,

Conforme Decreto nº 35.831, somente poderão funcionar, além dos serviços essenciais, aqueles estabelecimentos
comerciais onde trabalhem apenas o dono e seus familiares, a fim de evitar aglomeração de funcionários 

Abertura gradual do comércio
começará nesta segunda-feira

MAIORIA 
das lojas da Rua

Grande deve
permanecer fechada;

apenas comércios
menores, de família,

poderão abrir

Fotos/ De Jesus
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EUA exigem
revisão de
reação da
OMS à
pandemia

GENEBRA

Os Estados Unidos pediram à Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS)
na sexta-feira, 22, que comece a in-
vestigar imediatamente a fonte do
novo coronavírus, além de sua pró-
pria reação à pandemia.

O presidente norte-americano,
Donald Trump, que acusou a agên-
cia de ser “chinocêntrica”, ameaçou
na segunda-feira em uma carta di-
vulgada no Twitter ao diretor-geral
da OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, suspender permanente-
mente o financiamento de seu país
se a OMS não se comprometer com
melhorias dentro de 30 dias e re-
considerar a filiação dos EUA.

Mais de 5,12 milhões de casos de
Covid-19 já foram relatados em todo
o mundo, incluindo 332.0526 mor-
tes, desde que o vírus surgiu na ci-
dade central chinesa de Wuhan no
final do ano passado, de acordo com
a contagem mais recente da Reuters.

O comitê executivo de 34 países
membros da OMS, entre eles os
EUA, realizou uma sessão de três
horas nesta sexta-feira.�

Negócios de
regiões de
Nova York
próximos de
reabertura

NOVA YORK 

Duas regiões do Estado de Nova
York ,adjacentes à cidade de Nova
York, poderiam começar a reabrir
os negócios na semana que vem,
contanto que as mortes provoca-
das pelo novo coronavírus conti-
nuem a diminuir e o programa de
rastreamento de contatos esteja
funcionando, disse o governador
Andrew Cuomo, na sexta-feira.

Cuomo também disse em en-
trevista coletiva diária que Nova
York lançará um programa de 100
milhões de dólares para ajudar
pequenos negócios em parceria
com bancos privados, dizendo
que a meta são microempresas,
incluindo locadores de imóveis
que não estão recebendo aluguel.

“A definição federal de pe-
queno negócio tem o que muitos
poderiam considerar grandes ne-
gócios, mas nos concentraremos
em negócios verdadeiramente pe-
quenos - 20 funcionários ou
menos de 3 milhões de dólares de
renda bruta”, explicou Andrew
Cuomo.�

Mundo

EUA fará mega esforço
de testagem de vacinas
contra o coronavírus
Projeto visa reduzir o tempo de desenvolvimento de uma vacina, que geralmente é
de 10 anos, e testá-la em questão de meses, visando com urgência conter a pandemia

CHICAGO

Os Estados Unidos planejam um
mega esforço envolvendo mais
de 100 mil voluntários e cerca de
meia dúzia das mais promisso-
ras candidatas a vacina contra o
coronavírus para cumprir a meta
de entregar uma imunização se-
gura e efetiva para a doença até
o final deste ano, disseram à
Reuters cientistas que lideram o
programa.

O projeto vai reduzir o tempo
de desenvolvimento de uma va-
cina, que geralmente é de 10 anos,
e testá-la em questão de meses,
numa demonstração da urgência
para conter uma pandemia que já
infectou mais de 5 milhões de pes-
soas, matou mais de 335 mil e
abalou economias em todo o
mundo.

Para fazer isso, os principais fa-

bricantes de vacina concordaram
em compartilhar dados e em-
prestar a utilização de sua rede de
testes clínicos a concorrentes caso

sua própria candidata a vacina
fracasse, disseram os cientistas.

Candidatas que demonstrarem
segurança em estudos iniciais pe-

quenos serão testadas em larga es-
cala, de 20 mil a 30 mil indivíduos
para cada vacina, a partir de julho.

Entre 100 mil e 150 mil pessoas
podem estar envolvidas nos estu-
dos, disse o doutor Larry Corey,
especialista em vacina do Fred
Hutchinson Cancer Center, em
Seattle, que está ajudando a de-
senvolver os experimentos.

“Se você não enxergar um pro-
blema de segurança, você sim-
plesmente vai adiante”, disse o
doutor Francis Collins, diretor do
Instituto Nacional de Saúde dos
EUA (NIH), à Reuters.

O esforço para a vacina é parte
de uma parceria público-privada
chamada “Accelerating COVID-19
Therapeutic Interventions and
Vaccines (ACTIV)” —Acelerando
as intervenções terapêuticas e as
vacinas para Covid-19— anun-
ciada no mês passado.�

Assassinatos neste
mês na Grande Ilha
já superaram abril
Dados da SSP revelam que já ocorreram 26 mortes neste mês na Região
Metropolitana de São Luís, enquanto, no mês abril o registro foi de 21 casos

Reuters

N
úmeros crescendo. O
mês de maio ainda não
terminou e já ocorreram
26 mortes violentas na

Grande Ilha, de acordo com os da-
dos da Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP). Também ficou consta-
tado que a quantidade de assassi-
natos deste mês superou os casos
registrados em todo o mês passa-
do, que contou 21 mortes. No de-
correr deste ano, um total de 120
pessoas já foram assassinadas a ti-
ros ou por arma branca na Região
Metropolitana de São Luís.

Os dados da SSP ainda revelam
que neste mês ocorreram 23 ho-
micídios dolosos, como também
houve o registro de um crime de la-
trocínio (roubo seguido de morte)
e duas mortes ocasionadas duran-
te confronto entre bandidos e po-
liciais. Enquanto, no mês passado,
a polícia registrou apenas 21 ho-
micídios dolosos e não houve ocor-
rência de latrocínio como também
mortes durante confrontos poli-
ciais na Ilha.

Ocorrências
Na noite de quinta-feira, 21, duas
pessoas foram assassinadas a tiros.
Um dos casos ocorreu no Parque
Shalon, nas proximidades do bair-
ro da Cohama, tendo como vítima
Matheus Assunção Ferreira, Mat-
heuzinho, de 24 anos.

Segundo a polícia, ele, de posse
de uma arma de fogo, tentou rou-
bar uma loja de conveniência de
um posto de combustível. Uma das
vítimas reagiu ao assalto e o crimi-
noso foi baleado. Os socorristas do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) foram acionados
e quando chegaram ao local en-
contraram Matheus Assunção sem
vida.

O acusado fugiu em um veículo
Corola, de cor e placas não identi-

ficadas. A polícia informou que
Matheuzinho era acusado de vá-
rios assaltos na capital, principal-
mente, na área do São Francisco e
tendo como alvos estabelecimen-
tos comerciais.

Crime
O outro assassinato foi registrado na
Vila Doutor Julinho, na cidade de
São José de Ribamar e a vítima foi
identificada como Rafael Wyldson
Vilela Batista, de 29 anos. De acordo
com a polícia, o crime ocorreu em
plena via pública, sendo a vítima al-
vejada no pescoço e na cabeça.

Ela morreu ainda no local e o
corpo removido para o Instituto
Médico Legal (IML), no Bacanga,
para ser autopsiado e, logo após, li-
berado para os familiares. Os acu-
sados, até o período da tarde de
sexta-feira, 22, não tinham sido
presos e a polícia não revelou a mo-
tivação desse crime.

Duplo assassinato
A polícia ainda na sexta-feira, 22, es-
tava realizando incursões no interior
do estado com o objetivo de efetuar
a prisão dos acusados do assassina-
to de Francisco e Leonardo Lucena,
ambos são da mesma família.

Segundo a polícia, na noite de
quinta-feira, 21, as vítimas foram
mortas a tiros dentro de sua resi-
dência, na Vila Osmani, em Lago
da Pedra, enquanto os acusados to-
maram rumo ignorado. Os corpos
foram levados para o hospital e o
sepultamento ocorreu na sexta-fei-
ra, 22, no cemitério da cidade.

A Polícia Civil está investigando
um caso de achado de cadáver,
ocorrido no último dia 21, na zona
rural de Presidente Vargas. O cor-
po, do sexo masculino, estava em
estado de putrefação e ainda não
foi identificado. No decorrer dos
próximos dias, testemunhas serão
ouvidas na delegacia da cidade.�

Um dos assassinatos registrados este mês ocorreu no Parque Shalon, tendo com vítima Matheus Ferreira

Estados Unidos têm urgência em produzir vacina contra a Covid-19

Divulgação

Traficantes são
encaminhados
para presídio
Prisão dos criminosos ocorreu durante incursão
policial realizada na cidade de Miranda do Norte 

Trio criminoso acusado de comandar
o tráfico de entorpecente em Miranda
do Norte, como ainda nas cidades ad-
jacentes, foi encaminhado na sexta-
feira, 22, para a Unidade Prisional de
Itapecuru-Mirim, onde vai ficar custo-
diado à disposição do Poder Judiciário.

A polícia informou que realizou
durante o último dia 21, cerco em
Miranda do Norte com o objetivo
de reprimir empreitadas crimino-
sas nessa localidade, principal-
mente, a venda de droga.

Uma residência, localizada no bairro
Triângulo, foi revistada onde os policiais
encontraram droga, balança de precisão
e dinheiro. Neste local, três criminosos
foram presos em flagrante, de acordo
com a polícia, e autuados pelos crimes
de tráfico e associação criminosa.

Duplo assassinato
Na Grande Ilha foi preso um homem,

nome não revelado, em cumprimen-
to de ordem judicial por furto. O de-
legado Carlos Alessandro declarou
que o detido primeiramente foi leva-
do para a delegacia, no Parque Vitó-
ria, onde prestou esclarecimentos so-
bre o caso e, logo após, para o Com-
plexo Penitenciário de Pedrinhas.

Drogas
Um cerco realizado pelo Batalhão Tira-
dentes da Polícia Militar durante a noi-
te de quinta-feira, 21, prendeu um dos
“cabeças” do tráfico de droga do bairro
do São Francisco. Com ele, os militares
apreenderam maconha do tipo skank,
balança de precisão, dinheiro e mate-
rial para embalar entorpecente.

O major Rawlyson declarou que o
criminoso foi perseguido da avenida
Beira-Mar até o São Francisco. Com
ele, os militares encontraram maco-
nha e uma quantia de R$ 395, 50.�

Presídios do DF têm
801casos da Covid-19

Um servidor e um detento morreram devido ao
novo coronavírus, segundo dados da Sesipe

Chegou a 801 o total de casos do novo
coronavírus entre detentos e policiais
penais do sistema prisional do Distri-
to Federal. Os dados são da Subsecre-
taria do Sistema Penitenciário (Sesipe)
e da Secretaria de Saúde e referem-se
divulgadas na última quinta-feira (21). 

O sistema prisional da capital re-
gistrou duas mortes pela Covid-19 –
um servidor e um preso. O policial é
Francisco Pires de Souza, de 45 anos,
que faleceu no último domingo (17).
Já o detento é Álvaro Henrique do
Nascimento Sousa, de 32 anos. Ele
morreu na terça-feira (19).

“A última vez que o vi foi ano pas-
sado', diz irmã do primeiro detento
morto pela Covid-19 na Papuda.

Já um amigo do polícial vítima do

coronavírus  no Distrito Federal dis que
ele era um  “exemplar e companheiro.

Além dos casos nos presídios ad-
ministrados pelo governo do DF, a Pe-
nitenciária Federal de Brasília regis-
trou também um detento infectado
pela Covid-19. De acordo com o De-
partamento Penitenciário Nacional
(Depen), o preso chegou de Pernam-
buco na última segunda (18). �

SAIBA MAIS

Janeiro: 28 casos

Fevereiro: 22 casos

Março: 23 casos

Abril: 21 casos

Maio: 26 casos ocorridos
até o último dia 21

Fonte: Secretaria de
Segurança Pública

NÚMERO
120 pessoas foram mortas
a tiros ou por arma branca
neste ano na Grande Ilha

Mortes violentas
na Grande Ilha

NÚMEROS DE CASOS

211 590
policiais detentos
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes       Vírus infectou a eleiçãoBASTIDORES
SAB 23/05/2020

01H08 ................ 1.0M

07H09 ................ 5.4M

13H45 ................ 0.7M

19H49 ................ 5.6M

Vídeo cassetadas

O tempo voa e a pandemia do coronavírus no Brasil avança como 
um tsunami. Nem dá sinal de que o achatamento da curva do gráfi-
co fatídico está bem ali adiante. Muito pelo contrário, as projeções 
apontam, cada dia, mais pavorosas.

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

DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO , ABRAHAM WEINTRAUB :

 "Eu por mim, colocava todos os vagabundos na cadeia, 
começando pelo STF [Supremo Tribunal Federal]". 

O vídeo que mostra a reunião de 22 de abril do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com seus ministros 
foi divulgado às 17h desta sexta-feira (22), após decisão do ministro do STF Celso de Mello  

Veja algumas das frases mais impactantes divulgadas noo vídeo.

"Eu não vou 
esperar f... 
alguém da 

minha família 
ou um amigo 

meu para trocar 
a segurança do 
Rio de Janeiro"

 "Não dá pra 
trabalhar 

assim. Fica 
difícil. Por 
isso, vou 

interferir! E 
ponto final, 

pô!"

"Eu to me lixando com a 
reeleição, porque se for a 
esquerda, uma porrada 
de vocês tem que sair do 

Brasil, vão querer me pegar 
por homofobia. Temos que 
reagir, mostrar que temos o 

povo do nosso lado" 

"Quem não aceitar 
as minhas bandeiras 

– família, Deus, 
Brasil, armamento, 

liberdade de 
expressão, livre 

mercado – está no 
governo errado ”

 DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO:

DO MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, RICARDO SALLES :

"Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de 
cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, (podemos) ir passando a 
boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan, 

Ministério da Agricultura, Ministério de Meio Ambiente".

DO MINISTRO DA ECONOMIA , PAULO GUEDES:       .  
 "No Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada" e "tem um liberal 

lá", em referência ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Depois, 
Bolsonaro respondeu "vamos dispensar o Rubem da próxima reunião aí, pô" 

PAGINA  6



oimparcial.com.br POLÍTICA George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 7

O médico e deputado estadual Dr. Yglésio (PROS) utilizou o seu Twitter para externar a
preocupação com o tema: “É preciso retomar as cirurgias eletivas urgente"

Em quais con di ções pa ra vol tar as ci -
rur gi as ele ti vas no meio da pan de mia?

Uma do en ça que tem mor ta li da de bai -
xa e le ta li da de in ter me diá ria co mo a
co vid-19 é um im pe di ti vo pra quem
pre ci sa de um tra ta men to clí ni co-ci -
rúr gi co com ce le ri da de?

Vo cê de sen vol veu um es tu do em que
os nú me ros apon tam pa ra o fim da
pan de mia já em ju lho. O mo men to de
pla ne jar a vol ta das ele ti vas é ago ra?

Tem co mo cri ar uma zo na li vre de co -
vid? O co vid-free?

SAÚDE

Deputado quer volta de
consultas e cirurgias 

C
om a che ga da da pan de mia
as au to ri da des sa ni tá ri as vol- 
ta ram su as aten ções in tei ra- 
men te pa ra o com ba te ao co- 

vid-19, in fec ção hu ma na cau sa da pe- 
lo co ro na ví rus (SARS-CoV-2), e as
con sul tas am bu la to ri ais e ci rur gi as
ele ti vas no Es ta do do Ma ra nhão fo- 
ram sus pen sas ou de sa ce le ra das a
qua se ze ro.

Já são qua se 60 di as do de cre to (nº
35.6771) que pa ra li sou a vi da das pes- 
so as. As ou tras do en ças, po rém, não
dei xa ram de cau sar pro ble mas na
saú de dos pa ci en tes. Ou tros es ta dos,
a exem plo de San ta Ca ta ri na, já anun- 
ci a ram a re to ma da de con sul tas am- 
bu la to ri ais e ci rur gi as ele ti vas no Es- 
ta do. En tre as me di das ado ta das em
San ta Ca ta ri na, nes ta se ma na o Go- 
ver no de ter mi nou co mo me di da de
se gu ran ça, a lo ta ção má xi ma de 50%
nos hos pi tais pa ra os aten di men tos.

O as sun to já acen deu o si nal ver- 
me lho na ban ca da da saú de na As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão. O
mé di co e de pu ta do es ta du al Dr.
Yglésio (PROS) uti li zou o seu Twit ter,
am bi en te po lí ti co, pa ra ex ter nar a
pre o cu pa ção com o te ma. “É pre ci so
re to mar as ci rur gi as ele ti vas ur gen te!
Os pro fis si o nais da saú de já imu ni za- 
dos po dem ope rar os pa ci en tes tam- 
bém já imu ni za dos pa ra co ro na ví- 
rus.”, su ge riu o de pu ta do Dr. Yglésio

.
O aler ta tam bém vai no sen ti do de

que ou tras do en ças não es pe ram uma
pan de mia pas sar, ain da mais quan do
não há pre ci são de quan do ire mos ter
um am bi en te to tal men te se gu ro no
pon to de vis ta sa ni tá rio. “Do en ças

não es pe ram e os pa ci en tes não po- 
dem cor rer o ris co de seus pro ble mas
de saú de se agra va rem”, dis se ain da.

O me do tam bém tem con tri buí do
pa ra que pa ci en tes não pro cu rem
aten di men to mes mo pa ra ca sos ir re- 
ver sí veis. Yglésio tes te mu nhou ao jor- 
nal O Im par ci al, que re cen te men te
um pa ci en te per deu a vi são de um
olho por con ta de uma úl ce ra na cór- 
nea cau sa da por in ser to.

Ha via pos si bi li da de de tra ta men to,
mas o me do de con trair o no vo co ro- 
na ví rus na uni da de hos pi ta lar, fez
com que o pa ci en te não pro cu ras se
aten di men to. “Ca so o pa ci en te não ti- 
ves se me do de ir ao con sul tó rio, ame- 
dron ta do pe la pos si bi li da de de con- 
trair a do en ça do no vo co ro na ví rus”,
dis se Yglésio.

Não faz qual quer sen ti do um pro- 
fis si o nal imu ni za do não re tor nar ao
tra ba lho. Unir es ses vá ri os pro fis si o- 
nais cu ra dos, in clu si ve de di fe ren tes
uni da des as sis ten ci ais de ma nei ra
tem po rá ria com vis tas a dar con ti nui- 
da des às ati vi da des ele ti vas aju da ria a
dar al gu ma mo vi men ta ção às lon gas
fi las e ao in ter mi ná vel so fri men to das
pes so as.

Em um pri mei ro mo men to, di ría- 
mos que sim. Es tu dos chi ne ses em
Wuhan mos tra ram ta xas de mor ta li- 
da de tão al tas quan to 20% em pa ci en-
tes que con traí ram co ro na ví rus. Po- 
der-se-ia di zer que tra ta-se de jus to
mo ti vo pra abo lir qual quer te ra pia
não emer gen ci al até ces sar a pan de- 
mia… Po rém, há um ca mi nho que po-
de mos co me çar a vis lum brar em São
Luís.

Es ta mos nos apro xi man do do pi co
da pan de mia, que não te nho dú vi das
que vi rá na pri mei ra quin ze na de ju-
nho. A so lu ção pa ra en ca mi nhar o di- 
ag nós ti co e tra ta men to de to dos es ses
pa ci en tes ci rúr gi cos e am bu la to ri ais é
ini ci ar uma tri a gem de to dos os pro- 
fis si o nais de saú de, de hos pi tais pú- 
bli cos e pri va dos, que ti ve ram a in fec- 
ção pe lo no vo co ro na ví rus e co me çar
a es tru tu rar a ofer ta de ser vi ços por
meio des ses pro fis si o nais imu ni za-
dos.

Ape sar de sa ber mos as di fi cul da des
des sa lo gís ti ca, mas a pan de mia veio
co mo uma for ça tre men da de de sor- 
ga ni za ção que pa ra do xal men te tem
fei to ca da agen te do sis te ma de saú de
rein ven tar-se e es sa de ve rá ser a prin- 
ci pal li ção da pan de mia pra quem co- 
or de na a re de de as sis tên cia.

CHAMAMENTO

Bira pede que Caixa convoque concursados

O DEPUTADO FEDERAL BIRA PINDARÉ  QUER QUE A CAIXA ECONÔMICA CONVOQUE OS BANCÁRIOS APROVADOS NO CONCURSO DE 2014

O de pu ta do fe de ral Bi ra do Pin da ré
(PSB) fez in di ca ção ao pre si den te da
Cai xa Econô mi ca Fe de ral, pa ra que o
ban co pú bli co con vo que os ban cá ri os
apro va dos no úl ti mo con cur so re a li- 
za do pe la ins ti tui ção em 2014, co mo
me di da pa ra di mi nuir as fi las e aglo- 
me ra ções, cau sa das pe la cor ri da da
po pu la ção às agên ci as, pa ra re ce ber o
au xí lio emer gen ci al pa go pe lo Go ver- 
no Fe de ral.

De acor do com o

par la men tar

ma ra nhen se, a

con vo ca ção dos

apro va dos no con cur so

pú bli co.

Tra ria mão de obra mo ti va da e qua- 
li fi ca da, e pro por ci o na ria um aten di- 
men to pre sen ci al mais cé le re nas lo- 
jas fí si cas da Cai xa em São Luís, e em
to do o Bra sil, aten den do me lhor as
de man das dos be ne fi ciá ri os do Au xí- 
lio Emer gen ci al. 

“Se ria for ça de tra ba lho con tra ta da
com dig ni da de e trans pa rên cia, que
em pre ga ria pes so as que es tu da ram,
pas sa ram num con cur so pú bli co e so- 
men te aguar dam a chan ce de po de- 
rem tra ba lhar. E nes te mo men to o que
não fal ta nas agên ci as da Cai xa é tra- 
ba lho”, des ta ca Bi ra no tex to da in di- 
ca ção par la men tar.

A pre si den te da As so ci a ção do Pes- 

so al da Cai xa Econô mi ca Fe de ral do
Ma ra nhão (Ap cef/MA), Gi sel le Me ne-
zes, des ta ca que a con vo ca ção dos
ban cá ri os apro va dos no con cur so é
es sen ci al nes te mo men to em que o
ban co tem si do o úni co ca nal de re- 
pas se dos re cur sos do Au xí lio Emer- 
gen ci al, pa gos pe lo Go ver no Fe de ral.

“A Cai xa tem si do fun da men tal du- 
ran te a pan de mia, é a res pon sá vel por
fa zer o pa ga men to do au xí lio emer-
gen ci al pa ra mais de 50 mi lhões de
pes so as. E os em pre ga dos têm tra ba- 
lha dos ar du a men te pa ra ga ran tir a
ren da pa ra a po pu la ção que mais pre-
ci sa”, apon ta a pre si den te. “A em pre sa
pre ci sa dar me lho res con di ções de
tra ba lho pa ra seus em pre ga dos. A 
con tra ta ção dos apro va dos no con- 
cur so da Cai xa de 2014 é es sen ci al
nes te mo men to”, com ple ta.

1

2

3

Apoio psi co ló gi co

Le nha na fo guei ra (1)

Le nha na fo guei ra (2)

“In con ce bí vel e, até cer to pon to, ina cre di -
tá vel”

Pe ri go ao ex tre mo (1)

Pe ri go ao ex tre mo (2)

Ví rus in fec tou a elei ção
O tem po voa e a pan de mia do co ro na ví rus no Bra sil

avan ça co mo um tsu na mi. Nem dá si nal de que o acha- 
ta men to da cur va do grá fi co fa tí di co es tá bem ali adi an- 
te. Mui to pe lo con trá rio, as pro je ções apon tam, ca da
dia, mais pa vo ro sas. Den tro de qua tro me ses, o ca len dá- 
rio elei to ral mar ca elei ções de pre fei to e ve re a do res em
5.570 mu ni cí pi os. Se rão cen te nas de mi lha res de can di- 
da tos em bus ca do vo to, mas até ago ra, o dis tan ci a men- 
to so ci al aba fou qual quer pre ten são po lí ti ca, até nas re- 
des so ci ais. Des de 1532, quan do a po pu la ção da pri mei- 
ra vi la fun da da na colô nia por tu gue sa (São Vi cen te – SP)
re a li zou uma vo ta ção pa ra o Con se lho Mu ni ci pal, a fun- 
ção das elei ções mu ni ci pais per ma ne ce a mes ma até
ho je. O ob je ti vo da re pre sen ta ti vi da de é cau sa pé trea,
mas as re gras pa ra a ob ten ção do man da to mu dam a ca- 
da elei ção. Em 2020, por exem plo, a al te ra ção mai or es tá
a eli mi na ção das co li ga ções par ti dá ri as pa ra vo ta ção de
ve re a do res – per mi tin do ape nas na dis pu ta das pre fei- 
tu ras. Di an te das in cer te zas ar ras ta das pe la avas sa la do- 
ra pan de mia do covid19, nem mes mo o Tri bu nal Su pe ri- 
or Elei to ral (TSE) sa be se ha ve rá elei ção no dia 4 de ou- 
tu bro. O mais pro vá vel é a de ci são do adi a men to, que,
no en tan to, pre ci sa pas sar pe lo Con gres so Na ci o nal.
Nas du as ca sas le gis la ti vas já tra mi tam vá ri as pro pos tas
tan to pa ra adi ar por pou co tem po, quan to pa ra em pur- 
rar tu do pa ra 2022, cain do na coin ci dên cia de to dos os
man da tos. Além do pro ble ma en vol ven do as ope ra ções
em meio à pan de mia, a jus ti ça elei to ral se de pa ra com
fa lhas nos dis po si ti vos de se gu ran ça da ur na ele trô ni ca,
re ve la do em even to em São Pau lo em 2018. O cons tran- 
gi men to le vou ao en ri je ci men to do pro to co lo dos tes tes
nas ur nas. Po rém, a pan de mia fez com que os tes tes em
2020 fos sem in ter rom pi dos, pois os téc ni cos es tão es pe- 
ran do a vol ta ao tra ba lho. Ou tra pre o cu pa ção é o ris co
de pe di dos de de sis tên cia dos me sá ri os, de vi do ao me- 
do de pos sí vel con ta to fí si co com uma mul ti dão de elei- 
to res, além das aglo me ra ções no dia da vo ta ção. Co mo
se po de ve ri fi car, o me do do “ví rus” que ata cam os
softwa res de com pu ta do res fi cou me nos apa vo ran te do
que o covid19, que em to do o mun do, in fec tou mais de
4,2 mi lhões de pes so as, das quais 300 mil mor re ram.

O pre fei to Edi val do Ho lan da Jú ni or dis se on tem, no
twit ter, que es tá con ce den do as sis tên cia psi co ló gi ca aos
pro fis si o nais da saú de, a fim de evi tar o sur gi men to ou
agra va men to de pro ble mas emo ci o nais du ran te a pan- 
de mia da Co vid-19. Ex ce len te me di da.

Em no ta, on tem, a So ci e da de Bra si lei ra de Car di o lo- 
gia (SBC) dis se não re co men dar o uso da Clo ro qui na e
Hi dro xi clo ro qui na as so ci a da, ou não a Azi tro mi ci na,
en quan to não hou ver pro vas  ci en tí fi cas de fi ni ti vas so- 
bre o seu em pre go. “A clo ro qui na ma ta mais, que cu ra”,
avi sa.

Dis se ain da que es tu do re cen te na re vis ta mé di ca The
Lan cet, a de mais pres tí gio no mun do, a par tir de tes tes
em 96 mil pa ci en tes, apon ta que o re mé dio ma ta, au- 
men tan do o ris co de com pli ca ções car día cas, e não ata- 
ca a Co vid-19. Po lê mi ca sem fim.

Do mi nis tro-che fe do GSI , Au gus to He le no, so bre a de- 
ci são do mi nis tro do STF, Cel so de Mel lo pe dir à PGR ava- 
li ar a ne ces si da de de apre en são dos ce lu la res de Jair Bol- 
so na ro e de seu fi lho, Car los, pa ra ava li a ção pe ri ci al.

Em en tre vis ta à Rá dio Di fu so ra do Ma ra nhão,
pro gra ma Pon to e Vír gu la, Lu la de cla rou que o
pro ces so de ódio e de ata que à clas se po lí ti ca,
vi vi do ho je no Bra sil, é o mes mo que deu ori- 

gem a re gi mes e lí de res au to ri tá ri os no pas sa do.
Acres cen tou: “O ódio é re sul ta do da ne ga ção da

po lí ti ca. Po lí ti co não pres ta, é is so, é aqui lo.
As sim nas ceu Hi tler, as sim nas ceu o fas cis mo
e as sim nas ceu o Bol so na ro”. Lu la não se rá

can di da to em 2022, mas sim ca bo-elei to ral de
Flá vio Di no ou de Had dad.

Com 74 anos, Lu la dis se que, não pre ten de mais
ser can di da to. So bre Ci ro Go mes, avi sou: “Ele
de ci diu que quer o vo to de quem odeia o PT.
Que vá com Deus. Se for pos sí vel cons truir um

pro je to pra re con quis tar a de mo cra cia, es ta mos
jun tos”.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão,
Othe li no Ne to co me mo rou, no twit ter, a pri são de dois
ex tre mis tas de di rei ta em con do mí nio de lu xo, em Bra sí- 
lia, por ame a ças de mor te, na in ter net, con tra juí zes,
mem bros do MP e mi nis tros do STF.

“Mui to bem. Im por tan te pren der, pro ces sar e ten tar
che gar aos com par sas”, de fen deu Othe li no. Os po li ci ais
en con tra ram ma te ri ais re la ci o na dos às ame a ças e car- 
ta zes com o no me de “Co man do da In ter ven ção”. “O
Bra sil che gou a um pon to on de não é mais pos sí vel re- 
sol ver os pro ble mas atra vés da ra zão e do bom sen so”,
diz o avi so.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio
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Já foram distribuídos mais de 14 mil kits alimentação. Ação é parte da estratégia da
gestão do prefeito Edivaldo para enfrentamento da pandemia da covid-19

REDE MUNICIPAL

Estudantes recebem 
kits alimentação

Até vol tar au las

C
er ca de 14.870 kits ali men ta- 
ção fo ram en tre gues es ta se- 
ma na – en tre os di as 18 a 22 – 
pe la Pre fei tu ra de São Luís às 

fa mí li as dos es tu dan tes da re de mu ni- 
ci pal.

Os kits co me ça ram a ser dis tri buí- 
dos no mês de abril pe la ges tão do 
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or co- 
mo for ma de au xi li ar as fa mí li as no 
en fren ta men to da pan de mia da Co- 
vid-19.

Na pri mei ra eta pa, a Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de Edu ca ção (Se med), en tre- 
gou 40 mil kits e, nes ta se gun da eta pa, 
a pre vi são é que mais 46 mil kits se jam 
en tre gues até ju nho, con tem plan do 
os 86 mil es tu dan tes ins cri tos na re de.

 Jun to com es ta ação, tam bém es tá 
acon te cen do a en tre ga de pei xe, de 
res pon sa bi li da de da Se cre ta ria Mu ni- 
ci pal de Se gu ran ça Ali men tar (Sem- 
sa).

Com a ini ci a ti va o pre fei to Edi val do 
vi sa as se gu rar o re for ço ali men tar dos 
es tu dan tes du ran te o afas ta men to da 
ro ti na es co lar, em ra zão da pan de mia 
o no vo co ro na ví rus.

A en tre ga, se gun do in for mou o se- 
cre tá rio da Edu ca ção, Mo a cir Fei to sa, 
por ori en ta ção do pre fei to Edi val do, 
acon te ce rá até ter mi nar o pe río do de 
qua ren te na e as au las vol ta rem ao 
nor mal.

Re ce bem os kits ali men ta ção os 
pais ou res pon sá veis de alu nos ma tri- 
cu la dos em qual quer uma das es co las 
da Pre fei tu ra de São Luís, con for me 
re gis tro no ban co de da dos do Cen so 
Es co lar. KITS ALIMENTAÇÃO FORAM ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO

“Ajudou demais a complementar a refeição”

Pa ra Sa mantha Be ne di to, mãe dos
es tu dan tes Wesley, Jo sé e Wel ling ton,
da Uni da de de Edu ca ção Bá si ca
(U.E.B.) Al ber to Pi nhei ro, es ta foi uma
ação im por tan te. “Re ce bi o kit ali- 
men ta ção, achei mui to boa a ação”,
dis se.

Nil ce Sil va, mãe de João Fer nan do e
Mi le na Ma ria, am bos ma tri cu la dos na
U.E.B. Ro sá rio Ni na, o kit che gou em
boa ho ra. “É uma aju da de gran de va- 
lia, aju dou de mais a com ple men tar a
re fei ção das cri an ças, aqui foi só ale- 
gria”, dis se.

O for ne ci men to do kit é ga ran ti do
por cau sa da al te ra ção na Lei Fe de ral
Nº 11.947/09, que per mi te a uti li za ção
das ver bas da me ren da es co lar pa ra
for ne cer ali men tos da re de mu ni ci pal
a alu nos em si tu a ções de emer gên cia
co mo a pan de mia da Co vid-19.

Já fo ram con tem pla das com en tre- 
gas es co las da área Ita qui-Ba can ga,
São Cris tó vão, Co ro a di nho, Ci da de
Ope rá ria, en tre ou tras. Ca da ces ta
con tém ar roz, fei jão, flo cos de mi lho,
bis coi to, lei te em pó, ma car rão, sal,
mo lho de to ma te, car ne moí da, pol pa
de fru tas e pei xes con ge la dos.

É uma aju da de gran de

va lia, aju dou de mais a

com ple men tar a re fei ção

das cri an ças, aqui foi só

ale gria

DA RES PON SA BI LI DA DE
DAS PRE FEI TU RAS
PE LOS QUE BRA-MO LAS 

Por Vi cen te Men don ça de Var gas Pin to.

Fo to: Fre ei ma ges.com
Pou ca gen te sa be, mas, as lom ba das, on du la ções

trans ver sais, ou, co mo são co nhe ci das no Sul, que bra-
mo las, são proi bi dos pe lo Có di go de Trân si to Bra si lei ro (
Lei 9.503/97), des de sua en tra da em vi gor, no ano de
1998, sen do sua ins ta la ção per mi ti da ape nas por ex ce- 
ção, con for me dis põe o pa rá gra fo úni co do seu ar ti go 94,
nes tes ter mos:

“Art. 94 […] Pa rá gra fo úni co. É proi bi da a uti li za ção
das on du la ções trans ver sais e de so no ri za do res co mo
re du to res de ve lo ci da de, sal vo em ca sos es pe ci ais de fi- 
ni dos pe lo ór gão ou en ti da de com pe ten te, nos pa drões
e cri té ri os es ta be le ci dos pe lo CON TRAN.”

In clu si ve, quan do en trou em vi gor, a Lei 9.503/97
con ce deu às pre fei tu ras o pra zo de um ano pa ra que ho- 
mo lo gas sem os que bra-mo las já ins ta la dos, ou en tão,
lhes re mo ves sem, de ter mi na ção pre vis ta no seu ar ti go
334:

“Art. 334. As on du la ções trans ver sais exis ten tes de ve- 
rão ser ho mo lo ga das pe lo ór gão ou en ti da de com pe ten- 
te no pra zo de um ano, a par tir da pu bli ca ção des te Có- 
di go, de ven do ser re ti ra das em ca so con trá rio.”

Na épo ca, pa ra se rem ho mo lo ga dos, os que bra-mo- 
las de ve ri am pas sar por aná li se téc ni ca e se ade qua rem
aos re qui si tos pre vis tos na Re so lu ção n.° 38/1998 do
CON TRAN, po rém, pra ti ca men te ne nhu ma pre fei tu ra
re a li zou a ho mo lo ga ção dos que bra-mo las já ins ta la dos,
mui to me nos lhes re mo veu.

Pi or, mui tas pre fei tu ras se gui ram im plan tan do no vos
que bra-mo las, ig no ran do o ca rá ter de ex cep ci o na li da de
e des cum prin do com os re qui si tos téc ni cos pre vis tos na
le gis la ção per ti nen te, em es pe ci al, a Re so lu ção n.°
600/2016 do CON TRAN.

Nes te qua dro, não é di fí cil ima gi nar que os que bra-
mo las de vi da men te ho mo lo ga dos são ra ri da de, afi nal,
não ra ro, en con tra mos que bra-mo las sem a de vi da pin- 
tu ra ou si na li za ção, ex ce den do os li mi tes de al tu ra e lar- 
gu ra, es bu ra ca dos, mal ins ta la dos, ou ain da, sem pré vio
es tu do téc ni co que lhe jus ti fi quem a ne ces si da de.

Fon te: https://por tal do tran si to.com.br
CO NHE ÇA UM RE CUR SO QUE EVI TA QUE A BA TE- 

RIA DA MO TO DES CAR RE GUE POR CAU SA DO RAS- 
TRE A DOR.
Por que o mer ca do pre ci sa de ras tre a men to pa ra mo to- 
ci cle tas? Es se ser vi ço emer giu pa ra com pen sar uma la- 
cu na: as mo tos que, por di ver sos mo ti vos, não são co- 
ber tas pe lo se gu ro.

An tes de ins ta lar um equi pa men to de ras tre a men to
em sua mo to, é im por tan te ve ri fi car os de ta lhes do seu
fun ci o na men to, pois al guns ras tre a do res fi cam li ga dos
o tem po to do, con su min do ba te ria mes mo com a mo to
des li ga da. Es sa ve ri fi ca ção po de evi tar que sua mo to fi- 
que sem ba te ria e te dei xe na mão. Pen san do nis so, al- 
guns fa bri can tes aper fei ço a ram o equi pa men to, de sen- 
vol ven do o mo do “Sle ep” (dor mir). Com es se re cur so, o
ras tre a dor per ma ne ce com um con su mo pró xi mo de
ze ro. Só vol ta a con su mir ba te ria nor mal men te após de- 
tec tar al gum mo vi men to da mo to. O “Sle ep” não ga ran te
que a ba te ria não irá des car re gar, mas per mi te um tem- 
po mai or de uso sem es se ris co. Es se pe río do po de va ri ar
de acor do com a mo to e sua res pec ti va ba te ria. A mo to- 
ci cle ta que ti ver uma ba te ria com mai or re la ção
ampère/ho ra po de rá fi car mais tem po des li ga da sem
des car re gá-la.

NÃO EXIS TE SO LU ÇÃO 100%
Va le lem brar que ne nhum ras tre a dor ga ran te to tal- 

men te que seu bem se rá lo ca li za do. Es se ti po de re cur so
en vol ve al gu mas va riá veis que po dem fu gir do con tro le
da em pre sa de ras tre a men to – elas po dem an te ci par o
pro ble ma, mas nem sem pre po dem re sol ver. A mai o ria
dos equi pa men tos pre ci sa de uma ope ra do ra de ce lu lar
pa ra fa zer o mo ni to ra men to do bem e, co mo sa be mos,
os aci den tes ge o grá fi cos di fi cul tam em al guns mo men- 
tos a trans mis são do si nal, im pos si bi li tan do a lo ca li za- 
ção do au to mó vel ou mo to ci cle ta.

Fon te: ces vi bra sil.com.br
CÓ DI GO DE TRÂN SI TO BRA SI LEI RO-CTB(Lei nº

9.503/97) Art. 28. O con du tor de ve rá, a to do mo men to,
ter do mí nio de seu veí cu lo, di ri gin do-o com aten ção e
cui da dos in dis pen sá veis à se gu ran ça do trân si to.

FA ÇA A SUA PAR TE PE LO TRÂN SI TO SE GU RO: SE JA
OBE DI EN TE ÀS LEIS DO TRÂN SI TO.

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
Twit ter:@va lo ri za ca o vid email:va lo ri za ca o a a vi- 

da@gmail.com Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)
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Governo Maranhão atinge em 100% cobertura vacinal contra H1N1 nas unidades
prisionais da Região Metropolitana de São Luís

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

100% de cobertura
vacinal contra H1N1

O
Go ver no do Es ta do, por 
meio da Se cre ta ria de Es ta- 
do de Ad mi nis tra ção Pe ni- 
ten ciá ria (Se ap), atin giu em 

100% a co ber tu ra va ci nal con tra a gri- 
pe in flu en za A (H1N1) nas uni da des 
pri si o nais da Re gião Me tro po li ta na de 
São Luís. A ação re sul tou em mais de 
5.300 in ter nos imu ni za dos, de 12 uni- 
da des pri si o nais e da As so ci a ção de 
Pro te ção e As sis tên cia aos Con de na- 
dos (APAC) de São Luís.

Só no iní cio des ta se ma na, já fo ram 
imu ni za dos de ten tos de ou tros 12 es- 
ta be le ci men tos pe nais, to ta li zan do 31 
uni da des pri si o nais do es ta do e uma 
APAC que re ce be ram a ação de saú de. 
A me ta é que os ape na dos de to das as 
45 uni da des pri si o nais do Ma ra nhão 
re ce bam, até o fim do mês, a va ci na 
con tra HH1N1.

A va ci na con tra a gri pe H1N1 é con- 
si de ra da fun da men tal pa ra re du zir o 
nú me ro de de ten tos com sin to mas 
res pi ra tó ri os, o que fa ci li ta ria um 
even tu al ata que da Co vid-19.

Os ser vi do res, que são con si de ra- 
dos pe lo Mi nis té rio da Saú de co mo 
gru po pri o ri tá rio pa ra a imu ni za ção, 
por es ta rem na li nha de fren te de um 
ser vi ço es sen ci al pa ra a exe cu ção pe- 
nal, tam bém es tão sen do aten di dos. 
“Uma das for mas de en fren ta men to e 
pre ven ção à Co vid-19 tem si do a va ci- 
na ção dos in ter nos, tra ba lho re a li za- 
do pe la Su per vi são de Saú de da Se ap, 
em par ce ria com as se cre ta ri ais de 
saú de dos mu ni cí pi os e Se cre ta ria de 
Saú de do es ta do”, afir ma o se cre tá rio 
de Es ta do de Ad mi nis tra ção Pe ni ten- 
ciá ria, Mu ri lo An dra de de Oli vei ra.

A Se ap, des de o mês de abril, tem

INTERNOS DO SISTEMA PRESIDIÁRIO RECEBEM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO MÉDICA

CLAYTON MONTELES

co lo ca do em cam po as equi pes de 
saú de, que es tão atu an do em for ça-
ta re fa no sis te ma pri si o nal do es ta do. 
O ob je ti vo é que mais de 8 mil pre sos 
se jam ava li a dos e va ci na dos.

As equi pes de saú de são com pos tas 
por mé di cos, en fer mei ros e téc ni cos 
em en fer ma gem. 

Eles re a li zam ser vi ços co mo va ci- 
na ção, afe ri ção de tem pe ra tu ra, dis- 
tri bui ção de más ca ras de pro te ção, 
con sul tas, exa mes la bo ra to ri ais, e tri- 
a gem pa ra iden ti fi ca ção dos as sin to- 
má ti cos e sin to má ti cos, as sim co mo o 

uso de iso la men to e apli ca ção de me- 
di ca ção co mo for ma de pre ven ção à 
Co vid-19.

Mais
A Se ap se gue as ori en ta ções dos ór-

gãos de saú de com a apli ca ção das 
me di das pre ven ti vas nas uni da des 
pri si o nais co mo a im plan ta ção da ca- 
bi ne de sa ni ti za ção na Por ta ria Uni fi- 
ca da do Com ple xo Pe ni ten ciá rio São 
Luís, es te ri li za ção de ob je tos fei ta por 
du as cai xas com lâm pa das UVC, sa ni- 
ti za ção com o uso de subs tân cia quí- 
mi ca nas ce las e áre as de con ví vio.

INICIATIVAS

Plataforma de capacitação recebe milhares de inscrições

A PLATAFORMA MARANHÃO PROFISSIONALIZADO OFERECE 10 CURSOS ONLINE NOS SEGMENTOS EDUCAÇÃO, GESTÃO E PRODUÇÃO

Com a pan de mia cau sa da pe lo no- 
vo co ro na ví rus (Co vid-19) e as me di- 
das de iso la men to so ci al, o Go ver no
do Ma ra nhão de sen vol veu uma sé rie
de ini ci a ti vas pro mo ven do ca pa ci ta- 
ção. 

Uma de las é a pla ta for ma Ma ra- 
nhão Pro fis si o na li za do, que des de
abril vem atrain do mui tos jo vens pa ra
uma for ma ção. To ta li zam 10 for ma- 
ções, to das gra tui tas e que ofe re cem
cer ti fi ca ção. A fer ra men ta já con ta bi- 
li za mais de 15 mil ins cri tos e a ca da
dia, no vos in te res sa dos pro cu ram pe- 
los cur sos ofe re ci dos.

Dos mais de 15 mil ca das tra dos na
pla ta for ma, mais de 11,6 mil já con- 
cluí ram as ca pa ci ta ções e re ce be ram
os cer ti fi ca dos. O cur so Apren den do a
En si nar On li ne ain da é o mais pro cu- 
ra do, to ta li zan do 2.340 con clu den tes.
Ou tro cur so bas tan te pro cu ra do tam- 
bém se re fe re à edu ca ção e pro põe o
en si no hí bri do, unin do per so na li za- 

ção e tec no lo gia na edu ca ção. Um to- 
tal de 1.932 par ti ci pan tes con cluí ram
es ta for ma ção no pe río do. A área de
ali men tos tam bém é con cor ri da, sen- 
do os cur sos de pa ni fi ca ção e pro du- 
ção de do ces tra di ci o nais os mais pro- 
cu ra dos.

A pla ta for ma Ma ra nhão Pro fis si o- 
na li za do ofe re ce 10 cur sos on li ne, nos
seg men tos edu ca ção, ges tão e pro du- 
ção de ali men tos. São eles: Apren den- 
do a En si nar On li ne, En si no Hí bri do:
Per so na li za ção e Tec no lo gia na Edu- 
ca ção, Cui da dor de Ido so, Se ri gra fia e
Cus to mi za dos, Tor tas de Vi tri ne,
Apro vei ta men to In te gral dos Ali men- 
tos, Pa ni fi ca ção, Sa la de Au la Di gi tal
In te ra ti va, Pro du ção de Do ces Tra di- 
ci o nais e Ges tão So ci o e mo ci o nal
fren te às cri ses e in se gu ran ças.

Pa ra a di a ris ta Ana be la Ro dri gues,
34 anos, a pla ta for ma veio so mar pa ra
pre en cher sua no va ro ti na e o apren- 
di za do já é apro vei ta do em sua ca sa.

“Eu es ta va com mui to tem po li vre e
pas sei a pro cu rar no vas ati vi da des.
Um ami go me in di cou os cur sos, fui
ver e gos tei. Já es tou fa zen do pães em
ca sa e ago ra que ro ver se fa ço mais
cur sos na pro du ção de ali men tos. Es- 
tou pen san do em fa zer pa ra ven der
aqui on de mo ro”, dis se ela.

As ins cri ções po dem ser re a li za das
pe lo link: web.ie ma.ma.gov.br/ma ra- 
nha o pro fis si o na li za do pa ra ge rar o lo- 
gin e se nha de aces so. 

Os cur sos são li vres e sem exi gên cia
mí ni ma ou má xi ma de ida de. To das as
ca pa ci ta ções têm car ga ho rá ria de 40
ho ras e pos si bi li tam cer ti fi ca do de
con clu são aos que fi na li zem as au las e
apre sen tem ren di men to mí ni mo exi- 
gi do pe lo cur so. Os cur sos são co or de- 
na dos pe la Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc), por meio da re de
do Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci- 
ên cia e Tec no lo gia do Ma ra nhão (IE- 
MA).

NO ES TA DO

26 agên ci as no
Ma ra nhão es tão
aber tas

A Cai xa vai abrir 26 agên ci as nes te sá ba do (23) no Ma- 
ra nhão, de 8h às 12h, pa ra aten di men to aos be ne fi ciá ri- 
os do lo te mais re cen te da pri mei ra par ce la do Au xí lio
Emer gen ci al que re ce bem pe la Pou pan ça So ci al Di gi tal.
Tam bém po de rão sa car os be ne fi ciá ri os do Bol sa Fa mí- 
lia que já co me ça ram a re ce ber a se gun da par ce la do au- 
xí lio nes ta se ma na. Em to do o país se rão aber tas 902
uni da des.

Con for me o ca len dá rio di vul ga do pe lo Mi nis té rio da
Ci da da nia, po dem sa car a par tir de sá ba do 2,1 mi lhões
de ci da dãos nas ci dos en tre maio e ju lho cons tan tes no
lo te mais re cen te re ce bi do da Da ta prev. Con fi ra o es ca- 
lo na men to:

O ca len dá rio de pa ga men tos da se gun da par ce la pa ra
os be ne fi ciá ri os do Au xí lio Emer gen ci al que in te gram o
Bol sa Fa mí lia te ve iní cio na úl ti ma se gun da-fei ra (18).
No mo men to, po dem re a li zar o sa que 9,5 mi lhões de
pes so as com nú me ro fi nal de NIS en tre 1 e 5. O ca len dá- 
rio des te mês do Bol sa Fa mí lia se gue até a pró xi ma sex ta
(29).

A Cai xa res sal ta ain da que os tra ba lha do res que já
têm os re cur sos da se gun da par ce la dis po ní veis pa ra
mo vi men ta ção na Con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal fa rão a
mo vi men ta ção dos va lo res pe lo apli ca ti vo Cai xa Tem,
com as pos si bi li da des de re a li za ção de com pras e pa ga- 
men to de con tas. Es ses não de vem ir até as agên ci as
nes te mo men to, já que te rão que uti li zar os re cur sos por
meio do app.

Apoio dos mu ni cí pi os:
A Cai xa fez par ce ri as com mais de 1.100 pre fei tu ras

mu ni ci pais pa ra a si na li za ção e or ga ni za ção das fi las fo- 
ra das agên ci as. A par tir des ta se ma na, a tri a gem nas fi- 
las foi re for ça da, de for ma que aque les que não es tão na
da ta res pec ti va de pa ga men to em es pé cie não per ma- 
ne çam no lo cal.

Uni da des mó veis:
Cin co ca mi nhões-agên cia iti ne ran tes tam bém es tão

aten den do em lo cais com mai or ne ces si da de, nes te sá- 
ba do com ho rá rio tam bém das 8h às 12h, con for me cro- 
no gra ma:

Vi la Ri ca (MT) – 25 a 29 de maio
Ita po rã (MS) – 25 a 29 de maio
Ita pe cu ru Mi rim (MA) – 25 a 29 de maio
San ta na do Pa raí so (MG) – 25 a 29 de maio
Vi seu (PA) – até 29 de maio
As atu a li za ções do cro no gra ma dos ca mi nhões-agên- 

cia po dem ser con sul ta das pe lo si te da Cai xa na in ter- 
net.

O es for ço do ban co vi sa a aten der a po pu la ção com
mais qua li da de e ga ran tir que o au xí lio che gue a quem
re al men te pre ci sa.

Se gun da par ce la an te ci pa da pa ra uso di gi tal:
Da úl ti ma quar ta-fei ra (20) até ter ça-fei ra (26), 31 mi- 

lhões de be ne fi ciá ri os do Au xí lio Emer gen ci al re ce bem
R$ 20,3 bi lhões nas con tas di gi tais cri a das au to ma ti ca- 
men te pa ra o pú bli co não in te gran te do Bol sa Fa mí lia,
uma an te ci pa ção dos va lo res do au xí lio pa ra mo vi men- 
ta ção di gi tal, en tre com pras em si tes cre den ci a dos pa ra
re ce bi men to do car tão de dé bi to vir tu al e pa ga men to de
con tas.

Mas se mes mo com es sas pos si bi li da des o be ne fi ciá- 
rio re sol ver re a li zar o sa que em es pé cie, o mi nis té rio es- 
ti pu lou um ou tro ca len dá rio, tam bém es ca lo na do por
mês de ani ver sá rio, ini ci an do a par tir do dia 30 de maio.
Nas da tas in di ca das pa ra o sa que em es pé cie, even tu al
sal do exis ten te se rá trans fe ri do au to ma ti ca men te pa ra a
con ta em que o be ne fi ciá rio re ce beu a pri mei ra par ce la,
sen do pou pan ça Cai xa ou con ta em ou tro ban co. A
trans fe rên cia dos va lo res por meio da con ta pou pan ça
so ci al di gi tal pa ra ou tros ban cos só po de rá ser efe tu a da
a par tir do iní cio des se ca len dá rio de sa que em es pé cie.

São Luís, sábado e domingo 23 e 24 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Um estudo feito pelo professor Dalson Figueiredo, do Departamento de Ciência Política da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), constatou “signifi cativa redução de infecções”, 
assim como “estimativa de declínio de casos novos de coronavírus na Ilha de São Luís”. O anúncio 
foi feito pelo Governo do Estado, que comemora os primeiros resultados obtidos após o lockdown 
realizado de 5 a 17 de maio. PÁG.3

ESTUDO ACADÊMICO 
DA UFPE MOSTRA
QUE LOCKDOWN 
NEUTRALIZOU 
O AVANÇO DO 
CORONAVÍRUS NA 
ILHA DE SÃO LUÍS

DIVULGAÇÃO

Procon/MA fi scaliza preços dos 
combustíveis em postos da Região 
Metropolitana
O Procon/MA iniciou, na quinta-feira (21), a fi scalização e emissão de notifi cações 
aos postos de combustíveis de São Luís. O órgão investiga o aumento dos preços 
e os estabelecimentos deverão comprovar que estão reajustando os valores 
em conformidade com o aumento das refi narias, anunciado pela Petrobras. 

PÁG.5

No Maranhão, � scais do Procon fazem o acompanhamento semanal dos preços

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (22) projeto 
do deputado Bira do Pindaré que institui um plano 
emergencial a povos quilombolas durante a pandemia 
do coronavírus (Covid-19). PÁG.11

Câmara Federal aprova 
plano emergencial
a quilombolas,
indígenas e povos 
tradicionais

 LEGENDA – 

Projeto de Bira foi uni� cado com outras 
proposições que instituem medidas para prevenir 
a disseminação do coronavírus 

Com coronavírus, 
deputada Thaiza 
é levada para o 
São Domingos 
em ‘estado 
delicado’

PÁG.12

Judiciário
registra alta
produtividade 
durante a 
pandemia
da Covid-19

PÁG.2

Cotação – Comercial C. R$ 5,5719 | V. R$ 5,5739 – Turismo C. R$ 5,55 | V. 5,88 – Euro C. R$ 6,029 | V. R$ 6,0329 – Libra C. R$ 6,7334 | V. R$ 6,737 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 17:54 1:05 0,6 m|  1ª Baixamar -7:02 5,8 m  | 2ª Preamar – 13:29 0,4 m | 2ª Baixamar -19:28 5,6 m |
Loteria  –   Quina –  5276 (22/05/2020) – 14-29-39-54-76 | Lotomania –  2076 (22/05/2020) – 00-03-06-10-16-25-33-34-44-51-52-53-56-67-77-81-83-87-97-99- | 
  

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

24° – 33° Manhã Tarde NoiteManhã

PÁG.2

Prefeitura 
mantém 
unidades
para pacientes 
com sintomas
de síndromes 
gripais e 
respiratórias

Organização 
regional da 
saúde
permite oferta 
de UTI em
todas as 
regiões do 
Maranhão

Tribunal 
de Justiça 
divulga
informações
e cronograma
para 
pagamento 
de precatórios

Rede privada 
de ensino 
coloca
em prática lei 
estadual que
reduz 
mensalidades 
escolares

Diálogo de Bolsonaro com governadores é decisivo
para enfrentar crise no Brasil, destaca jornal O Globo

PÁG.8PÁG.9 PÁG.5PÁG.4

Durante o lockdown, foram montadas barreiras em pontos estratégicos da Grande São Luís
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Informe JP

Miudinhas
• *** A Caema informou, ontem, 22, que o serviço de retirada de 
vazamento na Rua Antônio Rayol e Mercado Central foi concluído 
e o bombeamento retomado. A partir de então, o retorno do 
abastecimento às torneiras é gradativo. 

*** Foram atingidos os bairros: Centro, São Pantaleão, Madre 
Deus, Goiabal, Codozinho, Vila Bessa, Belira, Lira, Areinha (parte), 
Macaúba, Apicum, Camboa, Vila Bangu, Diamante, Vila Passos, 
Coreia de Baixo, Coreia de Cima, Sítio do Meio, Alto de Boa Vista, 
Retiro Natal, Liberdade, Tomé de Sousa, Fé em Deus, Floresta, 
Monte Castelo (parte).

*** A Caema e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 
celebraram Termo de Cooperação Técnica, nessa sexta-feira (22), em 
evento virtual.

“Precipitada e 
perigosa”
A senadora Eliziane Gama, líder 
do partido Cidadania, também 
se manifestou em suas redes 
sociais.
“A nota do ministro do GSI é 
precipitada e perigosa. Ninguém, 
nem o presidente da República, 
está acima da Constituição. 
Não podemos mais assistir 
autoridades que flertam com 
medidas autoritárias e ameaçam 
a democracia todas as vezes 
que decisões contrariam seus 
interesses”.
Repúdio
Também usando as redes sociais, 
o deputado federal Márcio Jerry 
repudiou a postura do ministro 
Augusto Heleno e afirmou 
que os Poderes têm que ser 
respeitados.
Segundo Jerry, os poderes da 
República “são independentes, 
regidos pela Constituição e 
assim têm que ser respeitados. 
Total repúdio”.
Prorrogação das 
eleições
Com a pandemia provocada 
pelo coronavírus, as eleições 
municipais, marcadas para o dia 
4 de outubro, podem ser adiadas. 
A decisão da mudança deve 
partir do Congresso Nacional.
Uma comissão formada por 
deputados e senadores foi criada 
para tratar do tema.
Com postagens no Twitter,  o 
senador Roberto Rocha fala 
sobre o assunto:
“Fui o primeiro - e único - 
senador do Maranhão a defender 
publicamente que os recursos 
das eleições de 2020, dos 
partidos políticos e da Justiça 
Eleitoral fossem para o combate 
ao coronavírus. Por óbvio, sou 
a favor da prorrogação das 
eleições de 2020 para 2022”.
Melhor remédio
Em comemoração ao Dia 
Internacional do Abraço, 
celebrado nesta sexta-feira, 
22 de maio, os senadores 
reforçaram a recomendação 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) de se manter o 
isolamento social. Em suas redes 
sociais, eles reconheceram a 
importância afetiva do gesto, 
mas, devido à pandemia, 
sugeriram outras formas de se 
demonstrar o carinho - como os 
abraços virtuais.
O senador Weverton, líder do 
PDT no Senado, postou esta 
mensagem:

“Abraçar depois é um gesto de 
cuidado. Um posicionamento 
responsável com todos que estão 
ao nosso redor. Ainda vivemos 
um período muito crítico da 
pandemia do coronavírus e o 
distanciamento social tem se 
mostrado, em todo o mundo, o 
melhor remédio”.
Abraço virtual
Sobre o assunto, o coordenador 
da bancada maranhense no 
Congresso Nacional, deputado 
federal Juscelino Filho, também 
se manifestou:
“Devido ao coronavírus, os 
abraços estão desaconselhados. 
É o melhor para a saúde de 
todos! Mas aproveite a data de 
hoje e envie um abraço virtual 
para familiares, amigos, colegas 
de trabalho, vizinhos. Quando 
tudo passar estaremos juntos 
novamente”.
Mobiliza MEI (I)
A partir deste final de semana, o 
Sebrae realiza mais um evento 
digital: o Mobiliza MEI, voltado 
para o empreendedor individual 
ou para quem quer ser um.
O evento é pautado na pandemia 
do novo coronavírus e, 
principalmente na preparação 
do MEI para a retomada das 
atividades. 
No Maranhão, por exemplo, já 
há mais de 117 mil MEIs. Esse 
é o número de empreendedores 
individuais que o estado já 
possui em cadastro. A marca 
foi alcançada neste primeiro 
semestre, em plena pandemia, 
mostrando que tempos de crise 
também são de tempos de 
oportunidades.
Mobiliza MEI (II)
Ganha força a cada dia o 
trabalho realizado pelo Sebrae 
em todo o país, principalmente 
nas capacitações voltadas para 
quem escolheu essa pessoa 
jurídica para formalizar o seu 
pequeno negócio.
Para comemorar seus feitos, 
o Sebrae realiza, até 5 de 
junho, em seus canais digitais, 
uma programação especial, 
totalmente gratuita, voltada 
apenas para quem é MEI ou quer 
se tornar um.
O Mobiliza MEI traz cursos 
online, webinars, lives, podcasts, 
vídeos, cartilhas e e-books que 
podem ajudar o empreendedor 
individual nesse momento de 
incertezas – e que necessita da 
busca incessante do empresário 
em repensar o seu negócio, 
recriar e se reinventar.

Dino se manifesta sobre
nota do general Heleno
O governador Flávio Dino se manifestou, ontem, 22, sobre a Nota 
à Nação Brasileira divulgada pelo ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general 
Augusto Heleno.
No documento o general questionou o Supremo Tribunal Federal por 
encaminhar à Procuradoria Geral da República denúncias-crime contra 
o presidente Jair Bolsonaro.
Para as investigações, segundo o ministro, o celular do presidente da 
República poderia vir a ser apreendido. Na nota, Heleno escreve que 
atitudes como esta poderiam ter “consequências imprevisíveis para a 
estabilidade nacional”.
“A nota do general Heleno constitui inaceitável ameaça ao Supremo 
Tribunal Federal. Na República, nenhuma autoridade está imune a 
investigações ou acima da lei. E na democracia não existe tutela militar 
sobre os poderes constitucionais”, destacou Flávio Dino, por meio de 
suas redes sociais.
Professor de Direito e ex-juiz, o governador observou: “O curioso é 
que a nota do general Heleno, supostamente em nome da ‘segurança 
nacional’, pode ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional (Lei 
7.170/83)”.

Um estudo feito pelo professor 
Dalson Figueiredo, do 
Departamento de Ciência 
Política da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
constatou “significativa redução 
de infecções”, assim como 
“estimativa de declínio de casos 
novos de coronavírus na Ilha de 
São Luís”. 
O anúncio foi feito pelo Governo 
do Estado, que, após algumas 
semanas de intenso trabalho 
para conter a progressão da 
doença em São Luís, Ribamar, 
Paço do Lumiar e Raposa, agora 
comemora os primeiros resultados 
obtidos após o lockdown 
(bloqueio total) realizado de 5 a 
17 de maio.
“O trabalho desenvolvido em 
conjunto com outras esferas de 
poder foi o que tornou possível 
este excelente resultado e 
estimativa. Entretanto, isso 
não quer dizer que devemos 
recuar nas medidas sanitárias 
e de distanciamento social. 
Se queremos que a linha de 
progressão da doença continue 
em neutralidade e inicie 
queda, precisamos continuar 
cooperando a fim de que o quanto 
antes voltemos ao cotidiano 
e as unidades de saúde ao seu 
funcionamento normal”, disse o 
secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula. 
No estudo realizado pelo 
professor Dalson Figueiredo – que 
também é catalisador do Berkeley 
Initiative for Transparency in the 
Social Sciences (BITSS, 2015), 
iniciativa acadêmica dedicada ao 
avanço da transparência e abertura 

na pesquisa em ciências sociais – 
tomou como base o período de 21 
de março a 19 de maio. 
A análise levou em consideração 
três momentos: o primeiro, 
antes do bloqueio total, quando 
a doença estava em seu ponto 
mais crítico, indicando grande 
quantidade de casos novos; o 
segundo, já com a suspensão dos 
serviços não essenciais e adoção 
de medidas sanitárias; e o terceiro 
durante o lockdown, com projeção 
pós-bloqueio.
Nos gráficos produzidos pela 
análise, é possível notar que 

entre os dias 15 de março a 19 de 
abril, a infecção estava em ritmo 
acentuado. Mas, a partir do dia 19 
de abril, já com o cumprimento 
de decretos governamentais, foi 
possível diminuir o índice de 
contaminação, apesar das ainda 
crescentes notificações. 
AÇÕES E MEDIDAS
Após o decreto do bloqueio total, 
segundo dados governamentais, 
a Ilha obteve redução em 85% 
a circulação de passageiros no 
sistema de transporte público 
da Região Metropolitana de 

São Luís, e 84,4% de menos 
movimentação no perímetro 
semiurbano. Outra medida 
implantada durante o lockdown 
foi o rodízio de veículos. 
Em paralelo, agentes do 
Procon/MA e Vigilância 
Sanitáriao, com apoio da 
Polícia Militar, intensificaram 
ações de fiscalização em 
estabelecimentos comerciais 
considerados essenciais. A 
fiscalização percorreu ruas do 
Centro de São Luís, bancos, 
principais avenidas e bairros 
com intensa movimentação. Ao 
todo, foram mais de mil ações 
de orientação e fiscalização no 
combate à Covid-19, além de 
apuração de denúncias e visitas 
a estabelecimentos e produtos 
sanitários, informou o governo. 
Além disso, destacou, foram 
montadas barreiras sanitárias 
em pontos estratégicos com 
a presença de agentes da 
Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transportes, Polícia Militar e 
agentes sanitários da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). Nas 
abordagens, era requerido dos 
condutores documento que 
comprovasse a necessidade de 
estarem circulando, o mesmo se 
aplicando a pedestres. 
Com estas intervenções, o 
executivo estadual conseguiu 
formar um platô no avanço 
de novos casos, o que deverá, 
dentro dos próximos dias, 
resultar no achatamento da curva 
e no consequente declínio da 
doença nos quatro municípios 
que compõem a Ilha, avaliou o 
secretário Carlos Lula.

Análise de professor da UFPE mostra que lockdown
neutralizou avanço do coronavírus na Ilha de S. Luís

Proposta para unificar eleições em 2022
conta com assinatura da senadora Eliziane
Tramita no Senado Federal a PEC 
19/20, que introduz dispositivos 
ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, com 
o intuito de tornar coincidentes os 
mandatos eletivos de prefeitos e 
vereadores eleitos em 2016.
De acordo com a proposta, 
os mandatos dos prefeitos e 
vereadores se estenderiam até 
2022, quando passariam a ocorrer 
eleições gerais, envolvendo 
ainda presidente, governadores, 
deputados e senadores.
A proposta já conta com 
a assinatura da senadora 
maranhense Eliziane Gama, do 
Cidadania, além de outros 27 
senadores.
Para Eliziane, a PEC servirá para 
que o país tenha um equilíbrio 
econômico nas contas públicas. 
“A grande necessidade é a 
redução dos gastos públicos. 
Eleição a cada dois anos tem um 
custo muito grande, então, a gente 

precisa ter essa compreensão neste 
momento, quando todo o Brasil 
se une para reduzir os gastos pela 

necessidade de um equilíbrio 
econômico”, frisou a senadora.
“A unificação das eleições 

caminha nesse entendimento. 
Nós precisamos debater isso, 
pois vai reduzir de forma 
significativa o gasto público e 
vai dar a oportunidade para que 
o brasileiro possa, a cada quatro 
anos, votar nessas eleições. 
Espero que possamos discutir a 
questão o quanto antes, sendo 
colocada essa PEC na Ordem do 
dia”, concluiu a senadora.
A PEC é fundamentada em três 
justificativas, que consistem 
em proporcionar segurança 
jurídica ao pleito municipal 
previsto para este ano, mas que 
está comprometido devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
Servirá, também, para destinar os 
recursos da eleição ao combate à 
Covid-19. Por fim, a unificação 
definitiva das eleições municipais 
com os pleitos estaduais e 
federais economizaria na 
organização pela Justiça eleitoral 
e no fundo partidário.

Assembleia Legislativa convoca
sessão remota para segunda-feira
O presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto, 
convocou nova sessão por 
videoconferência, para segunda-
feira (25), às 10h, quando serão 
apreciados decretos legislativos, 
medidas provisórias, projetos de 
lei e requerimentos, com novas 
medidas de enfrentamento ao 
novo coronavírus no Maranhão.
O primeiro item da pauta é a PEC 
do Poder Executivo que altera 
o artigo 193 da Constituição 
Estadual, referente à alienação ou 
cessão de imóveis do Estado. 
Os parlamentares apreciarão, 
ainda, quatro medidas provisórias 
do Executivo. Uma delas propõe 
a contratação de 106 médicos 
para o projeto ‘Mais Médico’ e 
institui o programa ‘Reembolso’. 
Outra proposição restringe 
temporariamente a circulação de 
veículos automotores nas rodovias 
estaduais e nas vias públicas 
em São Luís, Ribamar, Paço do 
Lumiar e Raposa.
Também será votada a MP 
que estabelece critérios para a 
aplicação de multa aos bancos 

que descumprirem as normas 
estaduais destinadas à prevenção e 
contenção da Covid-19 e violarem 
os direitos básicos do consumidor 
de proteção à vida, saúde e 
segurança. 
A última MP a ser apreciada 
institui parcela aos servidores 

da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 
(SEAP) pelo reforço voluntário à 
administração penitenciária.
Os deputados votarão, também, 
requerimento dos deputados 
Adelmo Soares e Cleide Coutinho 
que solicita à SES a implantação 

de leitos de enfermaria e 
terapia intensiva no Hospital 
Macrorregional de Caxias, 
exclusivos para o tratamento da 
Covid-19. 
E ainda um projeto de professor 
Marco Aurélio que veda a 
suspensão e/ou cancelamento 
dos planos de saúde por falta de 
pagamento, durante a vigência do 
plano de contingência do novo 
coronavírus.
CALAMIDADE PÚBLICA
Serão apreciados, também, 
projetos de decretos legislativos 
que aprovam pedidos de 
reconhecimento do estado de 
calamidade pública em mais 
20 municípios maranhenses: 
Trizidela do Vale, Carutapera, 
Lima Campos, Anapurus, 
Jenipapo dos Vieiras, Bom 
Jardim, Amapá, Urbanos Santos, 
Belágua, Bequimão, São Bernado, 
Cururupu, Alto Alegre do Pindaré, 
Nova Olinda do Maranhão, 
Barreirinhas, Humberto de 
Campos, Sítio Novo, Central do 
Maranhão Pindaré Mirim e Bacuri.

A sessão com votação remota será transmitida, ao vivo, pela TV 
Assembleia e nas páginas oficiais da Alema nas redes sociais

Durante o lockdown, foram montadas barreiras sanitárias em pontos 
estratégicos da Grande São Luís

Eliziane apoia projeto para que mandatos dos prefeitos e vereadores 
se estendam até 2022
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E o inquérito, afinal?
O inquérito é contra Bolsonaro, 
mas Celso de Mello só viu 
“possível prática criminosa” de 
Abraham Weintraub (MEC), que 
xingou o STF.
Novo rato parido
Na investigação sobre 
“interferência na PF”, a 
montanha novamente pariu um 
rato. O primeiro rato foi parido 
do depoimento de Moro à PF.

Saiu pela culatra
A avaliação geral, percebida nas 
redes sociais, é que o desabafo 
no vídeo da reunião ministerial 
fez bem à popularidade 
Bolsonaro.
Tanto barulho por 
nada
O inquérito sobre denúncias de 
Moro gerou apenas uma crise 
política desnecessária, em tempo 
de pandemia, e show midiático. 
Nada mais.

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

PELA PRIMEIRA VEZ.

Prefeitura mantém atendimento exclusivo 
para pacientes com sintomas de síndromes 
gripais e respiratórias leves
São 12 unidades para essa finalidade; com a medida, o prefeito Edivaldo reforça 
a rede municipal de saúde e visa evitar o contato destes pacientes com outros 
que buscam atendimento em razão de outros problemas de saúde 

Para ampliar a rede municipal de 
atendimento em saúde durante 
a pandemia da Covid-19, a 
Prefeitura de São Luís destinou 
unidades exclusivas para pessoas 
que apresentem sintomas leves de 
síndromes respiratórias e gripais. 
São 12 unidades básicas de saúde, 
que funcionam de segunda-feira a 
sábado e o Hospital da Criança, para 
atendimento exclusivo de pacientes 
infantis, facilitando o acesso ao 
serviço. Nestas unidades, os pacientes 
têm acesso a consultas, medicamentos 
e, se necessário, recebem 
encaminhamento para exames e 
atendimento de maior complexidade 
nas unidades de referência.
O objetivo de montar uma rede de 
saúde exclusiva para atendimento 
a pacientes com sintomas leves de 
síndromes respiratórias e gripais é 
evitar o contato desses pacientes 
com os pacientes que procuram a 
rede municipal de saúde em razão de 
outros problemas de saúde. Medida, 
que segue orientação do prefeito 
Edivaldo Holanda Junior, visa evitar 
o surgimento de novos casos de 
síndromes gripais e respiratórias em 
um momento no qual a demanda 
por este tipo de tratamento já está 
elevada, devido à pandemia do novo 
coronavírus, a Covid-19.
As 12 unidades básicas de saúde 
atendem, exclusivamente, casos leves 
de síndromes respiratórias e gripais 
que apresentem sintomas como febre 
e dores no corpo. O atendimento é 
das 7h às 18h, de segunda-feira a 
sexta-feira, e aos sábados, das 7h ao 

meio-dia. Além de consultas, caso 
seja necessário, os pacientes serão 
encaminhados para exames mais 
complexos, como tomografia, que 
será feito em unidades da própria rede 
municipal. Nestas unidades, serão 
feitos ainda aplicação de medicação 
injetável e hidratação com soro.
Após o atendimento presencial, 

o paciente continuará sendo 
acompanhado por meio do serviço 
de telemonitoramento pelo qual 
o médico poderá acompanhar a 
evolução do seu quadro clínico.
No Hospital da Criança foi destinada 
uma ala exclusiva para o atendimento 
de pacientes infantis que apresentem 
sintomas leves de síndromes 

respiratórias e gripais, incluindo os 
compatíveis com a Covid-19.
Para facilitar o acesso dos moradores 
da zona rural a este tipo de 
atendimento a Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas da Zona 
Rural foi reestruturada e agora 
recebe apenas pacientes que também 
apresentem estes sintomas.

O Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, no Conjunto Cohab Anil IV, é uma das 12 unidades exclusivas 
para casos leves de síndromes gripais

Lista das unidades básicas de saúde para casos leves de síndromes respiratórias

- CS José Carlos Macieira - Avenida dos Africanos, s/nº - Sacavém
- CS Fabiciana de Moraes - Rua 6, Apaco, São Cristóvão
- CS Genésio Ramos Filho - Rua Padre Vieira, s/nº, Cohab Anil IV
- CS Laura Vasconcelos - BR-135, KM, 23, Estiva)
- CS Liberdade - Rua Machado de Assis, s/nº, Liberdade
- CS São Raimundo - Av. José Sarney, s/nº, Vila Mauro Fecury II
- CS Turu - Avenida 7, s/nº, Conj. Habitacional Turu
- CS Vila Bacanga (Embrião) - Av. dos Portugueses, s/nº, Bacanga
- UBS Cintra - Rua da Companhia, nº 1, Anil

- USF Cidade Olímpica I - Antônio Carlos Reis- Av. 4, Qd. 36, Casa 11 - 
Cidade Olímpica
- USF São Francisco - Rua das Paparaubas, Qd. 13, Lote 31, São Francisco
- USF Vila Sarney - BR-135, KM 6, Rua Cantinho do Céu, nº 6, Vila Sarney
Horário de atendimento
De segunda-feira à sexta-feira: das 7h às 18h
Sábado: das 7h ao meio-dia
Atendimento infantil:
- Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos - Av. dos Franceses, nº 113, Alemanha

O Procon/MA iniciou, na quinta-
feira (21), a fiscalização e emissão 
de notificações aos postos de 
combustíveis de São Luís. O órgão 
investiga o aumento dos preços 
e os estabelecimentos deverão 
comprovar que estão reajustando 
os valores em conformidade com o 
aumento das refinarias, anunciado 
pela Petrobras. 
No Maranhão, o órgão faz o 
acompanhamento semanal dos 
preços. De acordo com os registros 
elaborados, após uma sequência 
de reduções praticadas nos últimos 
meses, a Petrobras autorizou três 
reajustes no mês de maio, os quais 
seriam decorrentes das oscilações 
do dólar e do preço do petróleo no 
mercado internacional. 
As variações de preço fazem parte 
do mercado. Mas o que se percebe 
na prática é que as reduções 
demoram semanas para chegar às 
bombas, enquanto os aumentos 
são imediatamente repassados ao 
consumidor. Por isso, estamos 

intensificando as fiscalizações e 
notificando os postos para que 
justifiquem os reajustes e não haja 
um aumento abusivo”, afirmou 
a presidente do Procon/MA, 
Adaltina Queiroga.
A ação foi iniciada nos postos 

localizados na área da Lagoa da 
Jansen e Avenida dos Holandeses, 
onde foram identificados aumentos 
consideráveis. Mas a operação 
se estenderá nos próximos dias 
para outros postos da capital e no 
interior do estado.

NOTIFICAÇÃO
O documento determina que os 
fornecedores apresentem as notas 
fiscais de entrada e saída dos 
combustíveis, que serão analisadas 
pela Diretoria de Fiscalização. 
Com base nesses dados, o Procon/
MA vai verificar os valores da 
margem de comercialização.  
“Estamos realizando o 
monitoramento dos preços 
em todos os postos. Caso seja 
comprovada a abusividade 
através dos documentos 
solicitados, aplicaremos 
as sanções administrativas 
previstas no Código de Defesa 
do Consumidor”, reforçou a 
presidente Adaltina Queiroga.
O consumidor, ao observar um 
aumento excessivo ou outro tipo 
de irregularidade, deve formalizar 
a reclamação pelo APP Procon 
MA, disponível para Android 
e IOS, ou no site www.procon.
ma.gov.br.

Procon/MA fiscaliza preços dos combustíveis 
em postos da região metropolitana de São Luís

Procon/MA realiza o acompanhamento semanal dos preços dos 
combustíveis

PAULO LEÔNIDAS

A. BAETA

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“A fita que estou vendo reelege o presidente”
Deputada Janaina Paschoal (PSL) sobre os desabafos de Bolsonaro na 
polêmica reunião

PODER SEM PUDOR

Este imenso Brasil
Gervásio Raimundo era candidato a 
deputado estadual, em Alagoas, e foi 
participar de um comício em Estrela, 
antigo Bola. Saudou a assistência: “Povo do Bola!...” Um aliado 
cochichou: “Eles não gostam de ser chamados assim”.Gervásio corrigiu: 
“Tá bom. Queridos amigos bolivianos!...” O amigo insistiu: “Boliviano 
é quem nasce na Bolívia...” Gervásio se irritou, gritando ao microfone: 
“Oxente, e não é tudo Brasil?”

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

Situação dos 
passageiros
A média de voos comerciais 
monitorados era de 112 mil em 
janeiro despencou para 23,9 mil, o 
que equivale a uma queda de 79%
Ritmo mais lento
A volta à normalidade no caso 
dos voos comerciais vai demandar 
mais tempo, mas já aumentaram 
62,7% desde o auge da pandemia.
Bolsa cias. aéreas
Na França, EUA, Grã-Bretanha, 
Espanha, Alemanha, Noruega 
etc., companhias aéreas estão 
recebendo ajuda bilionária dos 
governos.
Ministro verborrágico
Abraham Weintraub perdeu a 
chance de não dizer outra idiotice, 
ao destratar Brasília. A cidade que 
o ministro da Educação odeia é 
apenas vítima de gente da sua laia 
que a invade para falar e fazer 
idiotices. 
Optou pela tensão
Ao dar sequência a ações da 
oposição que tenta usar o STF 
para humilhar o presidente, com 

possível apreensão do seu celular, 
em vez de monocraticamente 
mandar isso para o arquivo, o 
ministro Celso de Mello pode ter 
optado, além de investigar, por 
esculachar o chefe do governo. 
Esculacho não dá
Quando, cercado, Elias Maluco 
se entregava à polícia do Rio 
de Janeiro, que o caçava pelo 
assassinato covarde do jornalista 
Tim Lopes, pediu: “Não me 
esculacha, não?”. Nem bandidão 
tolera esculacho.
Vale tudo
Partidos de oposição alegam 
inúmeros crimes para pedir o 
impeachment. Faltou acusar 
Bolsonaro de mandante do 
assassinato de John Kennedy 
e de afirmar que o culpado do 
famoso crime foi ele e não Odete 
Roitman.
Pensão será trocado
Sérgio Moro fará nova palestra 
internacional quarta (27) sobre 
combate à corrupção e lavagem 
de dinheiro. Em inglês, o ex-
ministro e ex-juiz já percebeu que 
a carreira fora do serviço público 
será bem mais rentável.

Celso de Mello libera vídeo e 
toca fogo no circo
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), não 
explicou a utilidade da sua decisão de liberar quase a íntegra do vídeo da 
reunião ministerial de 22 de abril. Experiente, o decano do STFsabia que 
faria “o circo pegar fogo”, mas seria inútil ao inquérito que apura a suposta 
“interferência”de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Para o Planalto, a 
divulgação do vídeo objetivoucriar nova crise política, à falta de meios de 
apontar prática de crimepelo presidente da República.

Voos triplicam um mês após auge da pandemia
A aviação foi um dos setores que mais sofreu com efeitos da pandemia 
do coronavírus.O número de voos diários monitorados pelo site Flight 
Radar 24 caiu de uma média de 190 mil voos em janeiro deste ano para 
46 mil no dia 12 de abril, auge das medidas de isolamento social. Desde 
então, no entanto, o total de voos voltou a aumentar, com retorno gradual 
à normalidade na maioria dos países. Na última quinta-feira (21), por 
exemplo, o número quase triplicou e atingiu 121 mil voos.

Clipper de volta
Após três meses fechado pela pandemia, o tradicional boteco carioca 
Clipper, do Leblon, reabriu nesta sexta (22) para delivery. Vivia lotado. 
Ontem já tinha bebum ilustre na calçada e gritando impropérios contra 
o ministro Celso de Mello, que nasceu no mesmo ano doClipper: 1945.
Dois PTs
Começam a surgir previsões de desemprego em torno de 30 milhões de 
pessoas após o fim da pandemia. O número seria um recorde no Brasil 
e equivale a pouco mais do dobro de desempregados deixados pelo PT.
Pessoas e meio ambiente
A Vale alardeia doação de testes ao governo, mas cala sobre a decisão 
judicial de liberar ao combate do coronavírus R$ 1 bilhão das multas 
que a mineradora deve pagar pelos crimes ambientais em Brumadinho.
Pensando bem...
...para os mais antigos, o protesto do general Augusto Heleno fez 
parecer que o governo ameaçou “chamar o [general Walter] Pires”.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação.  BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 
alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações.
TIPO DE EXECUÇÃO: Indireta.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada de enge-
nharia para execução de implantação e recapeamento asfáltico, sinalização e drenagem 
superficial na cidade de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
LOCAL: Auditório da Prefeitura – Prédio da Prefeitura municipal de Caxias.
ENDEREÇO: Praça do Pantheon, 600, Centro, Caxias-Ma. DATA:  30 de junho de 2020.
HORÁRIO: 09:00 (NOVE HORAS). 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Co-
missão Central de Licitação, situado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, 
no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) mediante onde poderão 
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 05 (cinco) resmas de 
papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de 
Licitação do Município, referente ao custo de reprodução, está à disposição também em 
meios eletrônico no portal da transparência: http://caxias.ma.gov.br/ Link: https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul?eId=2103000. Em nenhuma hipótese haverá entrega 
de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.

Caxias - MA, 21 de maio de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão

Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE-EPP.
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiaria-
mente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais (carrinho de cachorro quente, kit manicu-
re, kit salão de beleza, kit lanche, kit costura e kit maquiagem) para o Programa Mais Renda 
Mulher Caxiense de interesse da Prefeitura Municipal de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 08/06/2020.
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). 
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portalde-
compraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comis-
são Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo 
Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 
13h00min (treze horas). 

Caxias - MA, 21 de maio de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão

Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.A Comissão Permanente de Lici-
tação da Prefeitura Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, (art. 
23 inciso I, alínea “b”), sob o regime de execução indireta, Empreitada por preço global, sob a égide da 
Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores. Tendo por objeto a Contratação de empresa especializada 
para recuperação de Estrada Vicinais no Município de Chapadinha/MA, Trecho I: Sede passando 
pelo povoado Bom Fim e Santa Rita até o povoado Lagoa Amarela, de acordo com as normas e 
disposições previstas no edital e no projeto básico, no dia 23 de junho de 2020 às 09h00 (nove horas) 
no auditório da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Chapadinha. 
O Edital e seu projeto básico encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min as 12h00min 
horas na sala da Comissão de Licitação, localizada na Av. Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha/
MA, ou através do endereço eletrônico cpl-chapadinha@hotmail.com, onde poderão ser consultados e 
obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. 
Em atendimento as recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local 
aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de cada participante durante a 
sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool 
em gel. Os interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais 
para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via 
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos 
mesmos. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. 
Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. 
Chapadinha, 22 de maio de 2020. TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ. Presidente da CPL. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Chapadinha, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará re-
alizar, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, (art. 23 inciso I, alínea “b”), 
sob o regime de execução indireta, Empreitada por preço global, sob a égide da Lei nº. 8.666/93, e suas 
alterações posteriores. Tendo por objeto a Contratação de empresa especializada para a Construção de 
Escola com 01 sala de aula no Povoado Riacho Grande – Zona Rural no Município de Chapadi-
nha/MA, de acordo com as normas e disposições previstas no edital e no projeto básico, no dia 24 de 
junho de 2020 às 09h00 (nove horas) no auditório da Comissão Permanente de Licitação no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Chapadinha. O Edital e seu projeto básico encontram-se disponíveis de 
segunda a sexta das 08h00min as 12h00min horas na sala da Comissão de Licitação, localizada na Av. 
Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha/MA, ou através do endereço eletrônico cpl-chapadinha@
hotmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através 
do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as recomendações deste Órgão e da 
OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mí-
nimo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas 
e que cada participante porte seu frasco de álcool em gel. Os interessados em participar do certame não 
necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as 
propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando 
para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Qualquer modificação no Edital será 
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93. Pedidos de esclarecimentos deverão ser proto-
colados na CPL ou encaminhados no e-mail informado. Chapadinha, 22 de maio de 2020. TACIANE 
RIBEIRO SOUSA DINIZ. Presidente da CPL

SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI  

NOTIFICAÇÃO

Santos Construções Eireli com CNPJ, nr 29.893.507/0001-01, com sede na Rua 
9 nr 167 Quadra 16 lote 0 sala 1,Bairro Vila Gois município de Anápolis-GO, 
CEP 75120-290, notifica  Sr. Dalvan Matias Dos Santos, portador do CPF nr 
060.928.773-76, a comparecer no local de trabalho  no prazo de 15 (QUINZE ) 
dias a partir da data do recebimento deste na empresa ou fazer contato com a 
Santos Construções Eireli,  a qual se encontra com obra em Montes Claros-MG, 
povoado de Nova Esperança, sendo LT 500 KV – Janauba3 Pirapora 2 o não 
comparecimento  do mesmo acarretara em demissão por abandono de emprego.
Att
Santos Construções Eireli

Montes Claros –MG 22 de Maio de 2020

Comarca de São João dos Patos vai realizar Semana de Baixa Processual
A Comarca de São João dos 
Patos vai realizar a Semana de 
Baixa Processual no período de 
25 a 29 de maio, com objetivo 
de reduzir o acervo e a taxa de 
congestionamento de baixa dos 
processos em tramitação na 
unidade. A juíza Nuza Oliveira 
Lima, titular da comarca, publicou 

portaria determinando a suspensão 
das atividades forenses no 
período.
Também estarão suspensos os 
prazos processuais que vencerem 
nestes dias, prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente. 
“Os servidores desta unidade 
trabalharão em dias alternados 

conforme escala a ser definida 
posteriormente pela Secretária 
Judicial, com o objetivo de 
prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus – Covid-19”, 
descreve o documento publicado 
pela magistrada.
O plantão judiciário funcionará, 
normalmente, para apreciar as 

questões de urgência, conforme o 
artigo 62 do Código de Normas da 
Corregedoria, para que não haja 
prejuízo à prestação jurisdicional.
A Baixa Processual faz parte do 
“Programa de Enfrentamento 
da Taxa de Congestionamento 
Processual”, instituído pelo 
Provimento CGJ Nº 10/2018

Aged e Uema realizam o controle da brucelose 
no município de Lagoa Grande do Maranhão
Pequenos produtores de Lagoa 
Grande do Maranhão e municípios 
vizinhos foram beneficiados 
através da parceria entre a 
Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária do Maranhão 
(Aged/MA) e Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema), 
por meio do projeto de extensão 
“Controle Preventivo da 
Brucelose: vacinação de bezerras 
e orientação de pequenos 
criadores”. No total, foram 
atendidos 33 pequenos criadores e 
126 bezerras com idade entre 3 a 
8 meses de idade foram vacinadas 
contra brucelose.
Além da vacinação, os criadores 
participaram de palestra 
sobre o Programa Nacional 
de Controle e Erradicação 
da Brucelose e Tuberculose 
(PNCEBT/MA), com a fiscal 
estadual Agropecuária, Adriana 
Prazeres Paixão (responsável 
pelo Programa Estadual de 
Brucelose e Tuberculose Animal 
da Aged), e também com o 
médico veterinário Robert 
Ferreira Barroso de Carvalho, 
chefe da Unidade Regional da 
Aged de Pedreiras. Durante o 
projeto foram realizadas palestras 
para produtores dos povoados 
de Lagoa do Coco, Lagoa do 
Encontro, Marajá do Sena e 
Sumaúma.
A fiscal estadual Agropecuária, 
Adriana Prazeres Paixão, 
disse que a parceria foi 
muito importante, pois teve 
como abordagem o conceito 
de brucelose e tuberculose, 
transmissão, sinais clínicos, 
cuidados necessários antes, 
durante e após a vacinação de 
bezerras contra brucelose, bem 
como, a importância do papel do 
criador e da Aged no controle e 
prevenção dessas enfermidades. 
A brucelose e tuberculose são 
doenças que causam prejuízos 
econômicos, consideradas 

zoonoses, pois podem ser 
transmitidas aos seres humanos. 
Por ser de grande importância 
para a saúde pública, torna-se 
necessário a conscientização dos 
criadores.
“Esse trabalho é de extrema 
importância, uma vez que 
a realização de educação 
sanitária, com foco na brucelose 
e tuberculose animal, junto 
aos criadores, permite a 
conscientização dos mesmos 
quanto à prevenção e controle 
dessas enfermidades. A vacinação 
contra brucelose realizada nas 
bezerras faz parte de uma das 
estratégias do PNCEBT/MA, 
com o objetivo de diminuir a 
prevalência e o aparecimento de 
casos novos da doença, além de 
elevar o índice vacinal na Região 
da Bacia Leiteira do Médio 
Mearim, no estado do Maranhão”, 
explicou Adriana.
“O intercâmbio interinstitucional 
entre a Uema, Aged/MA e 
prefeitura municipal fortalece 

a troca de experiências entre 
pesquisadores, estudantes, 
gestores municipais e criadores, 
assim como a comunidade na 
geração de conhecimento. Esse 
projeto contribui, certamente, com 
os princípios do profissionalismo 
acadêmico, ético e a iniciativa 
social”, disse a professora Viviane 
Correa Coimbra, responsável pelo 
projeto de extensão da Uema.
O criador Raimundo Galvão, da 
Fazenda Galvão, localizada no 
povoado Sumaúma, diz que esse 
trabalho realizado no município 
de Lagoa Grande foi muito 
satisfatório. “Estou satisfeito 
com as orientações feitas durante 
a palestra sobre a vacinação 
contra brucelose em bezerras, 
pois, facilita a retirada da Guia 
de Trânsito Animal (GTA) para a 
venda do gado”, declarou.
Já o criador José Maria Filho, 
da Fazenda Bela Vista, relatou 
que ação foi uma boa iniciativa 
do governo. “Na nossa região 
existe a dificuldade de encontrar 

veterinário para vacinar contra 
brucelose entre 2 a 3 bezerras, 
pois, é um número muito 
pequeno. Com a participação da 
equipe facilitou para os criadores 
terem as bezerras vacinadas”, 
afirmou.
ESCOPO DO PROJETO
O projeto foi pensado para que 
professores e acadêmicos do 
curso de Medicina Veterinária 
e pós-graduandos do doutorado 
em Defesa Sanitária Animal 
da Universidade Estadual do 
Maranhão participassem para 
realizar o projeto.
Além disso, foi concebido 
também para atender uma portaria 
de 2016 da Aged/MA, que 
regulamentou a obrigatoriedade de 
vacinação contra a brucelose, com 
o intuito de promover sanidade 
ao rebanho bovídeo e segurança à 
população quanto ao consumo dos 
produtos lácteos e cárneos. Essa 
vacinação só pode ser realizada 
por Médicos Veterinários 
cadastrados no órgão de defesa 
sanitária, porém em muitos 
municípios do estado não existem 
profissionais cadastrados, o que 
dificulta o acesso, especialmente 
dos pequenos produtores, a esse 
tipo de serviço.
Além de promover a vacinação 
de bezerras bovinas e bubalinas 
contra a brucelose, também 
teve como objetivo aumentar 
a cobertura vacinal do rebanho 
no município, realizar ações 
de educação sanitária e tornar 
os pequenos criadores em 
agentes multiplicadores sobre a 
importância da vacinação, além da 
elevação da renda dos criadores 
atendidos por meio do aumento 
da produtividade do rebanho, bem 
como a melhoria da condição de 
vida deste, contribuindo assim 
com a melhoria do IDH do 
município.

MPMA recomenda 
regularização de pregoeiro 
do município Buriticupu
Em 18 de maio, o Ministério 
Público do Maranhão expediu 
Recomendação ao prefeito de 
Buriticupu, com o objetivo de 
verificar se o pregoeiro Fabiano 
de Jesus Barbosa Ferreira integra 
o quadro de servidores públicos 
do Executivo municipal. A 
manifestação foi assinada pela 
promotora de justiça Gabriele 
Gadelha Barboza de Almeida.
Caso não seja do quadro de 
servidores, o pregoeiro deve 
ser substituído, seguindo os 
regramentos da legislação e da 
Nota Técnica nº 09/2018, emitida 
pelo Centro de Apoio Operacional 
da Probidade Administrativa, que 
estabelece as seguintes cláusulas: 
não há obrigatoriedade de a 
escolha de pregoeiro recair sobre 
servidor concursado; a função de 
pregoeiro não se enquadra entre 
as hipóteses de acúmulo de cargo 
admitidas na Constituição Federal.
Também foi recomendado que o 
atual pregoeiro, caso seja servidor 
municipal, informe em qual 
município permanecerá exercendo 
suas atividades. O MPMA tomou 
conhecimento, por meio do site do 
Tribunal de Contas do Estado, de 
que ele exerce a mesma função no 
município de Pindaré-Mirim.
Caso opte por permanecer em 
Buriticupu, deverá ser entregue 
a ele a Declaração de Não 
Acumulação de Cargo, Emprego 
ou Função Pública, a ser assinada 
com firma reconhecida.

A Promotoria de Justiça também 
atestou que Fabiano de Jesus 
Barbosa Ferreira, em Buriticupu, 
acumula as funções de pregoeiro, 
presidente da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL) 
e de diretor do Departamento de 
Licitações, além de ocupar cargo 
exclusivamente comissionado.
Em caso de eventual novo 
pregoeiro vir a ser nomeado, que 
o ato seja editado, designando 
profissional que preencha as 
orientações constantes na Nota 
Técnica do CAOP/ProAd e que 
ele assine a Declaração de Não 
Acumulação de Cargo, Emprego 
ou Função Pública.
O MPMA advertiu que a 
inobservância da Recomendação 
poderá acarretar responsabilização 
por crime funcional e pela 
prática de ato de improbidade 
administrativa previsto na 
Lei Federal 8.429/92 (Lei da 
Improbidade Administrativa).
O Município deverá encaminhar 
resposta das providências 
adotadas, no prazo de 30 
dias, com documentação 
comprobatória do cumprimento 
da Recomendação, incluindo 
Declaração de Não acumulação 
de Cargo, Emprego ou Função 
Pública, ato de exoneração dos 
que se encontram em situação 
ilegal e ato de nomeação em 
observância ao regramento legal 
citado.

Açailândia
MPMA orienta a escolas e 
faculdades particulares que 
reduzam mensalidades
O Ministério Público 
do Maranhão expediu 
Recomendação, na terça-feira, 
19, às instituições de ensino 
fundamental, médio e superior 
da rede privada de Açailândia, 
orientando que promovam 
imediatamente a redução das 
mensalidades escolares, de acordo 
com a Lei 11.259/2020.
O documento foi assinado pelo 
titular da 1ª Promotoria de 
Justiça Especializada na Defesa 
do Consumidor de Açailândia, 
Gleudson Malheiros Guimarães, e 
pela superintendente do Instituto 
de Promoção e Defesa do Cidadão 
do Consumidor do Município de 
Acailândia (Procon/MA), Raissa 
Carneiro da Fonseca Guimarães.
A Recomendação foi motivada 
por conta da publicação da Lei 
Estadual nº 11.259/2020, de 14 
de maio de 2020, que dispõe 
sobre a redução proporcional das 
mensalidades da rede privada 
de ensino durante o período 
emergencial da pandemia da 
Covid-19, conforme Declaração 
de Emergência pela Organização 
Mundial de Saúde e o Decreto nº 
35.677/2020.
De acordo com a legislação, 
os percentuais variam entre 
10% e 30%, no mínimo, 
conforme quantitativo de alunos 
matriculados. Em instituições 
de ensino com até 200 alunos, 

o desconto a ser dado é de no 
mínimo 10%. A instituição 
que tiver 200 até 400 alunos 
matriculados, deverá conceder 
desconto de no mínimo 20%. 
Escolas e faculdades que tiverem 
mais de 400 alunos deverão dar 
um desconto mínimo de 30%.
O desconto previsto na Lei 
deve, ainda, ser aplicado 
cumulativamente a outros 
“descontos contratuais” previstos, 
a exemplo dos descontos de 
convênio, fidelidade, pontualidade 
e outros similares.
A redução das mensalidades 
previstas na lei não se aplica 
cumulativamente aos alunos que 
já detêm descontos provenientes 
de bolsas de estudos, assim 
denominado no contrato ou em 
lei, como Educa Mais, Prouni, 
dentre outros.
O desconto deve, ainda, ser 
aplicado aos contratos de 
financiamento da graduação de 
estudantes por meio do Programa 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), já que o financiamento 
será pago pelo aluno ao concluir 
o curso.
As escolas técnicas e de pós-
graduação devem reduzir as 
mensalidades em percentuais 
de, no mínimo, 20% e 30%, 
respectivamente, independente 
do quantitativo de alunos 
matriculados.

DIVULGAÇÃO

Objetivo também é aumentar a cobertura vacinal do rebanho no 
município
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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

FOTOS: DIVULGAÇÃO
AIDÊ ROCHA

Na noite de quinta-feira (21), um 
jovem, identificado como Mateus 
Assunção Ferreira, de 24 anos, 
conhecido como “Mateuzinho 
do São Francisco”, foi morto a 
tiros no bairro do Cohajap, em 
São Luís. Conforme os primeiros 
levantamentos, a vítima teria sido 
baleada ao tentar assaltar uma 
loja de conveniência, localizada 
em um posto de combustível.
De acordo com informações de 
testemunhas, o suspeito teria sido 
surpreendido por uma pessoa, que 
ainda não foi identificada, quando 
se preparava para realizar a ação 
criminosa. Ele foi atingido com 
dois tirose morreu ainda no local. 
Conforme informações da Polícia 
Civil, “Mateuzinho do São 
Francisco” era conhecido pela 
prática de delitos na região. A 
arma que estava com ele e seria 
usada durante a ação criminosa, 
segundo testemunhas, não foi 
encontrada pelos policiais no 
local. 
O caso será apurado pela 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP). 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Também na noite de quinta-feira 
(21), Rafael Wyldson Vilela 

Batista, de 28 anos, morreu após 
ser atingido com dois disparos 
de arma de fogo. O crime 
ocorreu na Rua da Paz, na Vila 

Dr. Julinho, em São José de 
Ribamar. 
Segundo populares, ele foi 
alvejado na cabeça e no 

pescoço. O homem morreu 
no local.  Não há informações 
sobre a autoria nem sobre a 
motivação do crime.

Suspeito é morto durante tentativa 
de assalto em loja de conveniência

“Mateusinho do São Francisco” foi morto por uma pessoa desconhecida, no Cohajap; Rafael Wyldson 
morreu baleado na cabeça e pescoço, em São José de Ribamar

A Polícia Civil deu cumprimento 
a mandado de prisão preventiva, 
nessa sexta-feira (22), contra 
três pessoas suspeitas de integrar 
uma associação criminosa 
especializada em roubos de 
cargas em São Luís. O alvo do 
grupo era uma transportadora de 
produtos de empresas dos ramos 

da beleza e cosméticos. 
De acordo com as investigações, 
em pouco mais de dois anos, a 
associação criminosa já praticou 
mais de trinta roubos contra a 
empresa e causou um prejuízo de 
mais de R$ 1 milhão. 
Nesta etapa da operação contra o 
grupo, dois dos integrantes com 

mandados expedidos já estavam 
presos. Foram eles, segundo a 
Polícia Civil, uma mulher de 30 
anos, que seria responsável por 
disponibilizar a residência dela 
para esconder os produtos; e 
um homem de 34 anos, que agia 
como receptador dos roubos. 
O terceiro envolvido, de 43 

anos, que também não teve o 
nome divulgado, era funcionário 
da empresa alvo das ações 
criminosas. Ele foi preso no 
local e, conforme apurado 
pelos policiais, ajudava o 
grupo repassando informações 
privilegiadas sobre o transporte 
das mercadorias. 
Com a prisão realizada ontem, 
dezoito pessoas da quadrilha 
foram presas. De acordo com a 
polícia, a associação criminosa 
foi totalmente desbaratada.  (AIDÊ 
ROCHA)

Presos mais três envolvidos em
roubos de cargas em São Luís

O Departamento de Homicídio de 
Caxias investiga a morte de Valnir 
Borges e Silva, de 49 anos, morto 
na quinta-feira (21), por volta 
das 20h, naquela cidade. Ele foi 
atingido a tiros dentro do carro, 
chegou a passar por uma cirurgia, 
mas não resistiu aos ferimentos.
Conforme as investigações, 
Valnir estava dirigindo quando o 
suspeito, que estava no banco do 
carona de outro veículo, disparou 
contra ele. Mesmo baleado, 
Valnirainda conseguiu dirigir até 
a casa de um familiar para pedir 

ajuda. 
Segundo o delegado Veloso, que 
apura o caso, os levantamentos 
para  identificar testemunhas 
e imagens de segurança nas 
proximidades do local  do crime já 
estão sendo feitos. 
Ainda conforme o delegado, 
algumas pessoas já serão 
ouvidas a partir de segunda-feira 
(25). “Não foi informado até o 
presente momento sobre nomes 
de suspeitos e nem eventuais 
motivações”, explicou Veloso. 

(AR)

Polícia Civil investiga 
homicídio ocorrido 
na cidade de Caxias

Valnir Borges foi baleado 
durante atentado na noite de 
quinta-feira, em Caxias

Briga termina 
em morte 
na cidade de 
Santa Rita
Uma  briga que teve início 
em um bar, nessa sexta-feira 
(22), terminou em morte na 
cidade de Santa Rita. A vítima 
foi identificada como José 
Santana Almeida de Sousa, de 
45 anos.
Segundo as informações 
levantadas pela PM, o crime 
ocorreu após a vítima passar 
em frente à casa do suspeito, 
que fica localizada na mesma 
rua do bar no qual os dois 
discutiram, no bairro Céu 
Azul. Nesse momento, 
o homem, que não foi 
identificado, teria saído com 
um facão e atacado diversas 
vezes José Santana, que 
morreu no local.  
A guarnição da Polícia 
Militar realizou diligências na 
região, mas o suspeito não foi 
localizado. Ele fugiu do local, 
após o crime, em uma moto 
POP 100, de placa NXF 4506, 
cor roxa. Familiares relataram 
aos policiais que o mesmo 
reside em São Luís.  (AR)

Um homem foi baleado na 
cabeça, na tarde dessa sexta-
feira (22), na Avenida Ferreira 
Goulart, no bairro do São 
Francisco, em São Luís. A vítima 
foi identificada apenas como 

Mozaniel. 
Conforme relatos de 
testemunhas, o suspeito dos 
disparos estava em uma 
motocicleta juntamente com 
outra pessoa. Até o momento, ele 

não foi identificado nem se sabe 
a motivação da ação criminosa. 
Mozaniel foi socorrido por 
populares e levado a um hospital 
da cidade.Não há informações 
sobre o estado de saúde dele. (AR)

Homem é baleado na cabeça 
no bairro do São Francisco

Bolsonaro se manifesta em rede 
social após liberação do vídeo
Após o Supremo Tribunal Federal 
liberar a gravação da reunião 
ministerial realizada há um mês, no 
Palácio do Planalto, o presidente 
Jair Bolsonaro fez uma publicação 
no Facebook para reafirmar que 
não há, no vídeo, indício de 
interferência na Polícia Federal.
“Reunião Ministerial de 22 de 
abril. Mais uma farsa desmontada; 
nenhum indício de interferência 
na Polícia Federal; João 8, 32 – 
‘Conhecereis a verdade e verdade 
vos libertará’”, escreveu.
O ministro Celso de Mello, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 
decidiu ontem (22) retirar o sigilo 
parcial da gravação audiovisual da 
reunião ministerial realizada no dia 
22 de abril. 
O ministro é relator do inquérito 
sobre a suposta interferência 
política do presidente Jair 
Bolsonaro na Polícia Federal 
(PF). A reunião foi citada pelo 
ex-ministro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro durante 
depoimento prestado à PF, no 
início do mês, como suposta prova 
da interferência.  (AGÊNCIA BRASIL)

Com coronavírus, deputada Thaiza é levada 
para o São Domingos em ‘estado delicado’

Acometida de coronavírus, a deputada Thaiza Hortegal (PP) deu entrada 
no Hospital São Domingos, na madrugada desta sexta-feira, 22, em 
“estado delicado”. No final da tarde, o quadro de saúde da parlamentar 
apresentou melhoras, mas, segundo informações do hospital, “a situação 
requer observação e cuidados rigorosos”.
Agora, á noite, a Assessoria de Comunicação de Thaiza Hortegal divulgou 
a seguinte Nota à Imprensa:
“A deputada estadual Dra. Thaiza Hortegal (PP), médica pediatra, e 
que atuava como profissional de saúde na comissão de atendimento aos 
pacientes com COVID, em Pinheiro, se encontra em estado de saúde 
delicado”.
“Sem leitos de UTI disponíveis no Hospital Regional da Baixada e nem 
no Hospital Municipal Antenor Abreu, que ainda estão em fase final de 
implantação, a parlamentar teve que ser transferida para capital São Luís, 
na noite de quinta-feira (21), após os exames confirmarem COVID-19 e 
apresentarem um quadro clínico considerado grave”.
“Dra. Thaiza Hortegal deu entrada no Hospital São Domingos na 
madrugada desta sexta-feira (22), acompanhada do irmão, Dr. Kaio 
Hortegal, médico e diretor do Hospital Regional da Baixada, em 
Pinheiro”.
“O prefeito de Pinheiro e esposo da parlamentar, Luciano Genésio, 
recebeu informações, no fim da tarde, de que Dra. Thaiza apresentou 
melhoras, mas que a situação requer observação e cuidados rigorosos”. 
Assessoria de Comunicação. GABINETE DA DRA. THAIZA HORTEGAL DEPUTADA 
ESTADUAL (PP)

Líderes do Cidadania repudiam 
nota do ministro Augusto Heleno
Lideranças do Cidadania fizeram duras críticas ao ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), 
general Augusto Heleno. Em nota, o ministro de Bolsonaro repreendeu o 
Supremo Tribunal Federal por ato do decano da Corte, ministro Celso de 
Mello, que encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedidos 
de partidos e parlamentares para que o celular de Bolsonaro seja apreendido 
e periciado. 
O procedimento é praxe, mas Heleno afirmou que a demanda é 
“inconcebível” e mesmo “inacreditável”. Além disso, na nota o ministro 
faz um “alerta” do GSI “às autoridades constituídas” de que “tal atitude 
[o pedido] é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre 
os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade 
nacional”. Os líderes do Cidadania divulgaram na noite desta sexta-feira 
(22) esta nota conjunta à imprensa:

Descabida e atentatória
à democracia
“É profundamente equivocada 
e demonstra completo 
desconhecimento do 
funcionamento da República, 
da Constituição Federal e do 
ordenamento jurídico nacional 
a nota, descabida e contra a 
democracia, divulgada pelo 
ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), 
general Augusto Heleno.
O ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
não determinou quaisquer medidas 
relativas a Jair Bolsonaro, como 
a suposta apreensão de seus 
celulares, pois a competência para 
investigar presidente da República 
é privativa da Procuradoria-Geral 
da República (PGR), que não a 
determinou.
Celso de Mello única e 
exclusivamente encaminhou à 
PGR solicitações nesse sentido 
– notícias-crime – feitas por 
parlamentares à Corte. Heleno 
utiliza uma interpretação errada 
sobre a decisão para, em linguajar 
golpista, atentar contra a harmonia 
entre os Poderes da República.
O ministro do GSI serve à escalada 
golpista de Jair Bolsonaro, que 
se agrava à medida em que seu 
comportamento relapso e temerário 

diante da crise sanitária eleva o 
número de mortes evitáveis por 
Covid-19 e derruba seus índices de 
popularidade.
Quais são as “conseqüências 
imprevisíveis” de que fala o 
general? Um golpe de Estado? 
Fechamento do Congresso e do 
STF como prega, nas ruas, a 
minoria bolsonarista com apoio 
do próprio presidente? Sua 
ameaça vazia, embora grave por 
demonstrar o pendor autoritário de 
quem governa o país, não passa de 
uma tentativa de jogar cortina de 
fumaça sobre o vídeo divulgado 
por decisão de Celso de Mello.
É preciso destacar o compromisso 
do ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, de que as 
Forças Armadas caminham com 
a democracia. Assim o tom desta 
nota e a manifestação de Augusto 
Heleno são uma voz isolada que 
deve se circunscrever à sua real 
dimensão”.

Roberto Freire – Presidente 
nacional do Cidadania
Eliziane Gama – Líder do 
Cidadania no Senado Federal
Arnaldo Jardim – Líder do 
Cidadania na Câmara dos 
Deputados
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Toda a luta de combate ao coronavírus, ao 
longo dos últimos meses, tem sido possível 
graças ao trabalho conjunto de muitos 
profi ssionais que dedicam as suas vidas em 
favor de milhares de outras. Reconheço 
cada um que tem sustentado as batalhas de 
todos os dias, mas hoje, em especial, quero 
destacar o trabalho excepcional realizado 
pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão.

LEIA O ARTIGO COMPLETO NA PÁG.4

PÁG. 7

PÁG. 9

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Bombeiros: coragem 
em defesa da vida

Maranhão
sobe posições
no ranking
de estados com 
maior número
de testes para o 
coronavírus

Prefeitura 
distribui 
máscaras
para pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade 
social

Secretaria da 
Fazenda do 
Estado lança 
inovações
para melhor 
atender os
contribuintes

Defensoria e 
Equatorial-MA
entregam 
geladeiras a 
60 famílias
da Ilhinha,
em São Luís

 PÁG.3 PÁG.5 PÁG.3 PÁGINA EXTRA

Bancada do MA diverge sobre adiamento de
eleição municipal e prorrogação de mandatos
                                              

 PÁG.11

O Governo do Maranhão 
informou, nesse domingo (23), 
que a partir desta segunda-
feira (25) começa a haver uma 
abertura lenta e gradual das 
atividades econômicas no estado. 
Mas, ressalta, ainda estarão 
mantidas diversas restrições 
de funcionamento e que será 
necessário seguir regras sanitárias 
para evitar a disseminação maior 
do coronavírus. Saiba o que vai 
e o que não vai poder funcionar 
a partir da 0 hora de amanhã. 

PÁG.3

A partir de amanhã

Saiba o que pode funcionar
com abertura lenta e gradual
do comércio no Maranhão

Técnicos da Vigilância Sanitária prosseguirão operações com apoio da Polícia Militar
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Um grupo de pessoas ligadas a grileiros usou mulheres e crianças em tentativa de 
invasão de 1.102 unidades habitacionais do Residencial Jomar Moraes, no Sítio 
Piranhenga, em São Luís. A tentativa de ocupação ilegal foi impedida por uma 
força-tarefa. PÁG.13

Um dos 
episódios mais 
traumáticos da 
história recente 
da imprensa 
do Maranhão 
completa 
neste domingo 
exatos 24 anos: 
a invasão da 
Rádio São 
Luís. Quatro 
homens 
armados e 
encapuzados 
invadiram as instalações da emissora 
para matar, em pleno ar, o radialista Tony Duarte. Os 
pistoleiros tinham também a intenção de assassinar 
o delegado Stênio Mendonça. Não conseguiram, 
mas mataram a tiros o vigia Zé Comprido e feriram 
o operador de áudio Ederaldo Menezes.

PÁGINA EXTRA

exatos 24 anos: 

invadiram as instalações da emissora 

Força-tarefa impede ação
de grileiros em tentativa
de invasão em Residencial

Policiais agiram para conter os invasores e evitar a ocupação ilegal dos imóveis

Atentado à Rádio São Luís 
e contra Tony Duarte 
completa hoje 24 anos
Quatro pistoleiros invadiram a emissora 
para matar o radialista e o delegado 
Stênio Mendonça

AMIGOS DE DEUS 
- Gênesis 18:1-16
Deus visitou Abraão nos Carvalhos de Manre 
em um dia bastante quente. Foi uma teofania, 
isto é, Deus revestido na forma humana. 
Abraão foi chamado de “amigo de Deus” (II 
Crônicas 20:7; Isaías 41:8; Tiago 2:23).
O que podemos aprender dessa visita 
do Senhor ao seu amigo Abraão?

REFLUXO EM BEBÊS: COMO A 
OSTEOPATIA PODE AJUDAR

Choro, vômitos, 
difi culdade 
para dormir. 
Esses são os 
principais 
sinais de 
bebês que são 
diagnosticados 
com refl uxo, e que, em quase todos os casos, 
deixam os pais em desespero e preocupados 
com o bem-estar de suas crianças. O uso de 
medicamentos é comum nesses casos, mas 
ele pode ser evitado através do tratamento 
do Refl uxo Gastroesofágico realizado 
por um Fisioterapeuta Osteopata.
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Mistérios
*** Quando é que o presidente 
Bolsonaro vai ofi cializar o proto-
colo da hidroxicloroquina???!!! 
Estava tão empolgado depois da 
volta da ministra Damares de 
Floriano!!! Parece que tá criando 
juízo e só deve fazer isso mesmo 
com toda segurança!!! É, ‘rapá’, 
chega de intuição doida!!!

*** A propósito, por que médicos 
de São Paulo e Goiás andam preo-
cupados com o uso indiscrimina-
do da cloroquina que está sendo 
feito no Piauí???!!! Será por que 
estão distribuindo o medicamento 
para pessoas não internadas e sem 
nem ter confi rmação da doença 
(já que só os internados fazem o 
teste)???!!!

*** Quem foi o adjunto que teve 
seu celular clonado e por isso foi 
retirado do ‘Grupo da China” (um 
grupo de zap usado por gestores 
e empresários que já por duas 
vezes estiveram em missão no 
país asiático)???!!! Meu amigo, 
antes das explicações, o que teve 
de especulação diante da atitude 
do administrador do grupo, um 
assessor da Seinc, foi uma ‘festa’, 
hahahahahahahaha!!!

*** Quem é o inquilino de prédio 
de luxo, situado nas imediações 
da AABB, que anda infestando os 
apartamentos superiores com um 
fedor de fumaça de cigarro insu-
portável e prejudicial à saúde das 
pessoas???!!! Pior é que o mora-
dor sem noção ainda tem dirigente 
de escola na família e não aprende 
os bons costumes!!! Que fume 
ao menos em outro ambiente da 
casa que não seja o seu banheiro, 
porque é de lá que o fedor se 
propaga com maior intensidade!!! 
E o síndico, cadê???!!!

*** Quais foram as autoridades 
que se empenharam muito e con-
seguiram localizar um revólver 
roubado de um vigia da casa de 
um magistrado maranhense, e, 
dias depois, já estavam com man-
dado de prisão para capturar os 
dois meliantes???!!! Pense nuns 
policiais efi cientes!!!

*** Quem foi a funcionária de 
alto escalão de uma unidade 
de saúde que ‘furou o olho’ da 
própria prima, sendo agarrada 
num ‘fl agra de cinema’, conforme 
postagem feita por uma blogueira 
de muito acessos na ‘Grande 
Ilha’???!!! E ainda teve persegui-
ção motorizada, enfrentamento e 
corte de faca no braço!!! Pense!!!

*** Quem foi a publicitária 
que ligou para o pai da sua fi lha 
dizendo que haviam clonado o 
celular dela e que se ligassem não 
era NEM PARA ATENDER???!!! 
Como assim, e como ele vai sa-
ber???!!! Hahahahahahahahahaha

*** Qual é o prefeito da ‘Grande 
Ilha’ que não esta acompanhando 
o ritmo de trabalho da Câmara, 
que discute e vota as propostas, 
mas o ‘dito-cujo’ não delibera, 
sanciona ou veta???!!! Matérias 
apreciadas ainda em abril, em 
favor dos servidores, permanecem 
em cima da mesa!!!

*** Qual foi o prefeito mara-
nhense que comprou, por R$ 
450 mil ‘pilas’ dois respiradores 
de transporte de pacientes, com 
suspeitas de serem usados???!!! A 
Polícia Federal tá acompanhando 
o caso!!!

*** Qual aniversariante prometeu 
ao sogro que tomaria só 1 garrafa 
e meia de vinho ontem e, lá pras 
tantas, já estava abrindo a segunda 
e com grandes possibilidades de ir 
para a terceira e a quarta?????!!! 
Ah, que “se dani” a minha pala-
vra!!!

*** Viram aí, no artigo do vice 
Hamilton Mourão, publicado, se-
mana passada, no Estadão de São 
Paulo, como a linha de raciocínio 
dele é igual à do meu chefe???!!! 
Só que com uma diferença de 60 
dias de atraso!!!

*** Não houve um FATO mais 
importante essa semana, nesse 
momento grave e difícil que todo o 
Brasil atravessa — nem liberação 
de vídeo de reunião ministerial, nem 
reação do general Heleno Nunes à 
decisão do ministro Celso de Melo, 
do STF, de pedir à PGR a apreensão 
dos celulares do presidente, nem o 
pedido conjunto de impeachment 
de Bolsonaro...—, nada!!! Nada foi 
mais importante do que a surpreen-
dente reunião por videoconferência 
de quinta-feira, 21, entre Jair Bol-
sonaro e governadores brasileiros, 
com a presença dos presidentes da 
Câmara Federal, Rodrigo Naia, e do 
Senado, Davi Alcolumbre!!! A no-
tícia da reunião foi divulgada com 
exclusividade no Maranhão!!! 

*** Na tarde de 19 de maio, 
terça-feira passada, dois dias antes 
da reunião do presidente Bolsona-
ro com governadores brasileiros, 
o blog O INFORMANTE (JP 
Online) publicou: “BOLSONARO 
POSSIBILITA A OPORTUNIDA-
DE DE UMA TRÉGUA PELO 
BRASIL E PELAS VÍTIMAS DO 
CORONAVÍRUS”!!! A postagem 
virou manchete do Jornal Pequeno 
no dia seguinte: “BOLSONARO 
CHAMA GOVERNADORES 
PARA REUNIÃO E POSSIBILITA 
OPORTUNIDADE DE TRÉGUA 
PELO BRASIL E PELAS VÁRIAS 
VÍTIMAS DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS”!!!

Segue o texto!!! “No mês passado, 
por meio do Colunaço do Pêta, e do 
blog O INFORMANTE (JP Online), 
o Jornal Pequeno sugeriu que o go-
vernador Flávio Dino liderasse um 
movimento, junto aos governadores 
de todo o Brasil, para conversar 
com o Governo Federal. Se o 
presidente Bolsonaro não quisesse 
recebê-los, devido à guerra insana 
que se estabeleceu entre o chefe 
da nação e os chefes de executivo 
estaduais, que a conversa fosse com 
o então ministro da Saúde Luís 
Henrique Mandetta, com o ministro 
Paulo Guedes (Economia) e/ou, 
ainda, com o vice-presidente Ha-
milton Mourão. Fontes ouvidas pelo 
JP afi rmaram que isso seria muito 
difícil, devido à postura intransigen-
te de Bolsonaro, e, também, porque, 
se isso acontecesse, o presidente 
iria ‘cantar de galo’, afi rmando 
que tinham se rendido ao ocupante 
do Palácio do Planalto. Esse era 
o clima, infelizmente. O assunto 
‘morreu’.
Na manhã desta terça-feira, 19, uma 
informação do blog Marrapá, confi r-
mada por O INFORMANTE, dá 
conta de que o presidente Bolsonaro 
está chamando os governadores para 
uma grande reunião na próxima 
quinta-feira, 21. Um dos primeiros 
contatados teria sido exatamente o 
governador do Maranhão, Flávio 
Dino.
Caso não tenha uma recaída e volte 
tudo à estaca zero com um dos 
costumeiros ‘surtos’ que costuma 
ter nas entrevistas da porta do 
Palácio do Planalto, o presidente da 
República, com essa iniciativa, dá 
mostras de que, fi nalmente, decidiu 
colocar os interesses maiores acima 
do umbigo e de suas convicções 
sanitárias, políticas e ideológicas. 
Bom sinal para o país.
Muitos interpretam essa iniciati-
va como se o presidente, estando 
em isolamento político, tivesse 
decidido parar de arrumar confu-
são e mudado de estratégia. Pouco 
importa. Presidente e governadores 
devem aproveitar a ocasião para 
fazerem uma trégua pelo Brasil e 
pelas pessoas que estão morrendo 
e/ou que ainda vão morrer, vítimas 
da ‘praga’ do coronavírus. Que os 
dois lados não percam essa grande 
oportunidade que o presidente está 
proporcionando”!!!

A postagem de O INFORMANTE 
e a manchete do JP do dia seguinte 
geraram muitas críticas à nossa 
postura com viés conciliador, em 
nome do Brasil!!! “Único jornalista 
do planeta que acredita que Bolso-
naro quer trégua. Único jornalista 
do planeta a acreditar nisso. Mas 
a fé move montanha”, dispararam, 
na direção do meu chefe (jornalista 
Lourival Bogéa, que representa o 
JP), antibolsonaristas descrentes 
de qualquer iniciativa positiva que 
possa vir do presidente!!! “Hahah-
ahahahaha, piada você publicar que 

Bolsonaro chamou Flávio Dino para 
uma reunião”, ironizaram bolsona-
ristas que detestam o governador 
maranhense, devido às críticas qua-
se diárias que faz ao presidente!!! E 
assim se seguiram mais críticas dos 
dois lados!!!

*** Bom, aí veio a quinta-feira, 
21, e O INFORMANTE e o Jornal 
Pequeno mostraram que estavam 
corretos!!! Terminada a reunião, 
O INFORMANTE publicou: 
“BOLSONARO POSSIBILITA A 
OPORTUNIDADE DE UMA TRÉ-
GUA PELO BRASIL E PELAS 
VÍTIMAS DO CORONAVÍRUS”!!! 
No dia seguinte, anteontem, foi a 
vez da manchete de capa do Jornal 
Pequeno: “CLIMA DE UNIÃO E 
TRÉGUA MARCA REUNIÃO DE 
BOLSONARO COM GOVERNA-
DORES – Presidentes da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Davi Alcolumbre, também 
participaram da videoconferên-
cia”!!! “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 o presidente 
Jair Bolsonaro e os governadores 
para tratar do projeto de ajuda a 
estados e municípios aprovado pelo 
Congresso Nacional. Mesmo não 
entrando na pauta o tema do coro-
navírus, fi cou claro que a reunião, 
“um sinal positivo”, como defi niu 
o governador do Maranhão Flávio 
Dino, abriu uma grande possibilida-
de para uma trégua pelo país e pelas 
milhares de vítimas da Covid-19”!!!

*** E foi reconfortante e alentador 
ver declarações como a do gover-
nador João Doria, de São Paulo, um 
dos críticos mais ferrenhos do pre-
sidente nos últimos meses: “Quero 
exaltar e cumprimentar a forma com 
que essa reunião está sendo condu-
zida. O Brasil precisa estar unido 
para vencer a crise, ajudar e prote-
ger a saúde dos brasileiros. O nosso 
foco neste momento é exatamente 
esse: proteger os brasileiros em todo 
o Brasil”, disse Doria. “Vamos em 
paz, presidente, vamos pelo Brasil e 
vamos juntos. É o melhor caminho 
e é a melhor forma de vencer a 
pandemia”, emendou”!!! A resposta 
de Bolsonaro também foi animado-
ra: “Senhor governador João Dória, 
obrigado pelas palavras, e parabéns 
pela posição de vossa excelência. 
O governo federal, ao lado aqui dos 
presidentes da Câmara e do Senado, 
se Deus quiser, sancionará esse pro-
jeto, com vetos, os quais, segundo 
nosso entendimento e com toda a 
certeza da maioria senão totalidade 
dos senhores governadores, deve 
ser mantido. Isso é bom para todos 
nós”, disse Bolsonaro!!!

*** O governador Flávio Dino afi r-
mou, pelas redes sociais, que a reu-
nião foi um “sinal positivo”, mesmo 
lamentando que os governadores 
terminaram o encontro sem saber o 
que seria vetado pelo presidente no 
projeto de ajuda aos estados e mu-
nicípios!!! E, também, que “a pauta 
econômica e social” não tenha sido 
abordada”!!! Mas disse esperar que 
“o diálogo institucional se mantenha 
como regra, e não como exceção”, 
o que, pelas posturas de Dino nas 
redes sociais, não deixa de ser um 
posicionamento animador!!! Afi nal, 
nem diálogo institucional estava 
tendo mais, diante da verdadeira 
‘guerra” entre os dois lados!!!

*** Houve ainda outras boas ma-
nifestações, como da governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, que é do PT, adversário 
‘mortal’ de Bolsonaro!!! “As diver-
gências foram deixadas de lado para 
que pudéssemos focar na união de 
todos em defesa da saúde do povo 
brasileiro e na superação da crise”, 
destacou a petista!!!

*** Outro petista, o governador do 
Ceará, Camilo Santana, comentou, 
pelo Twitter: “Defendo que haja a 
união de todos, deixando de lado 
divergências políticas e ideológicas. 
O mais importante é a proteção de 
todos os brasileiros para superar a 
crise”!!!

*** O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, acusado por Bolsonaro de 
estar tramando contra ele, também 
pregou a conciliação entre estados, 
municípios e governo federal para 
o enfrentamento da crise sanitária. 
“A união de todos no enfrentamen-

to à crise vai criar com certeza as 
condições para que, num segundo 
momento, possamos tratar, no 
pós-pandemia, da recuperação 
econômica, da recuperação dos 
empregos”, ressaltou o “conspira-
dor” Maia!!!

*** Já o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, disse: “A gente tem 
que ter a consciência de que essa 
crise é sem precedentes na nossa 
vida, mas seremos cobrados pelas 
atitudes que tomarmos para enfren-
tar a difi culdade de saúde pública 
que já tirou a vida de mais de 20 
mil brasileiros, milhares perdendo a 
chance de um futuro promissor”!!! 
Alcolumbre afi rmou que essa união 
entre os poderes deve prevalecer, 
também, no pós-pandemia, quando, 
segundo ele, as desigualdades na 
sociedade devem aumentar. “Nós 
temos responsabilidade com 210 
milhões de brasileiros. Após essa 
pandemia o nosso país terá muito 
mais desigualdade. Essa diferença 
nas classes sociais se ampliará. A 
gente precisa ter responsabilidade e 
compromisso público”, concluiu!!!

*** “Antes tarde do que nunca”, 
diz o sábio ditado, muito oportuno 
nesse instante!!! A partir de agora, 
quem deixar passar essa oportuni-
dade é porque REALMENTE não 
está pensando no Brasil, não quer 
colocar os interesses do País acima 
dos seus ou de qualquer outro!!! É 
porque não está pensando REAL-
MENTE nas milhares de vítimas 
dessa pandemia nunca vista no 
mundo!!! Seja do lado de Bolsona-
ro, seja do lado dos governadores!!! 
Que o Brasil fi que vigilante a isso!!! 
Um grande passo foi dado!!!

*** Há exatamente um mês, Dr. 
Pêta teve oportunidade de mani-
festar, aqui, uma ‘tese’ interessan-
te!!! “Ninguém tá defendendo o 
‘para geral’. O próprio Bolsonaro, 
defensor do ‘abre geral’, já fala em 
abrir gradativamente” – disse Dr. 
Pêta no Colunaço de 18 de abril 
passado!!! “Esse é o problema: as 
pessoas querem tanto provar que a 
outra está errada (e vice versa), que 
radicalizam ao defender sua tese. 
NINGUÉM QUER QUE PARE 
TUDO OU QUE ABRA TUDO. O 
que se quer é RESPONSABILIDA-
DE NAS AÇÕES. E sabe quando 
isso vai acontecer? Quando TODOS 
FALAREM A MESMA LÍNGUA, 
sem quererem provar “um para o 
outro e o outro para um” que estão 
certos!!! Temos certeza de que, des-
de o início, os dois lados pensavam 
assim; Bolsonaro, óbvio, com um 
pouco mais de exagero e loucuras, 
porque é o jeito dele!!! Esse é o pro-
blema: as pessoas querem tanto pro-
var que a outra está errada (e vice 
versa), que radicalizam ao defender 
seu ponto de vista”!!! Como um 
lado é contra Bolsonaro, fala que o 
presidente QUER ABRIR TUDO!!! 
E como o outro é a favor, fala que 
OS GOVERNADORES QUEREM 
FECHAR TUDO!!! E não é isso!!! 
O que se quer é RESPONSABILI-
DADE, SEGURANÇA!!! Mas isso 
só se consegue com UNIFICAÇÃO 
DA FALA, DO DISCURSO, COM 
A UNIÃO DO BRASIL”, comple-
mentou!!!

*** Pois é isso aí!!! Hoje, melhor 
orientado a respeito do combate 
ao coronavírus, Bolsonaro já usa 
máscara e está falando claramente 
em “reabertura responsável da eco-
nomia”, o que não conseguia passar 
dessa forma, porque é justamente 
NA FORMA que o presidente peca 
(ou vinha pecando)!!! O presidente 
também voltou a citar o desemprego 
e a falta de renda como argumento 
para a fl exibilização do isolamento 
social!!! Quinta-feira, durante suas 
lives semanais transmitidas nas 
redes sociais, disse: “Os governa-
dores que montarem um plano de 
reabertura serão reconhecidos pela 
população. Todos têm a ganhar com 
a volta responsável ao serviço. O 

estado que tiver um plano radical, 
obrigando, sem multa, no conven-
cimento, vai ser um governador 
reconhecido, porque a ansiedade por 
parte da população está enorme”!!! 
E aí, vamos perder essa oportu-
nidade surgida com a reunião de 
quinta-feira e com a nova postura de 
Bolsonaro???!!!

*** TRÉGUA, UNIÃO DE TO-
DOS!!! Essas são as palavras de 
ordem!!! O próprio Supremo Tribu-
nal Federal deveria se conscientizar 
disso e orientar seus magistrados 
a pensarem verdadeiramente no 
Brasil!!! Sim, porque, em vez de 
estarem pensando no país, estão se 
deixando pautar por uma imprensa 
pensa, parcial, que está com ‘sangue 
nos olhos’ e a ‘faca nos dentes’ 
contra o presidente da República!!! 
Deixar de lado, NO MOMEN-
TO, questão polêmicas não quer 
dizer que vá deixar de cumprir 
o seu dever!!! Absolutamente!!! 
No pós-pandemia, tudo que está 
sendo feito agora, de forma péssima 
para o país, poderá ser feito!!! A 
Justiça não deixará de ser justiça se, 
CORRETAMENTE, como TODOS, 
FIZER A SUA PARTE nessa guerra 
contra um vírus mortal!!! Isso 
‘lá’ são horas de liberar vídeo de 
reunião ministerial???!!! Isso é ‘lá’ 
momento para pedir apreensão de 
celulares do presidente???!!! Alguns 
ministros do STF estão prestando 
um DESERVIÇO ao Brasil nesse 
momento tão difícil!!! Não que 
Bolsonaro não tenha que pagar por 
eventuais irregularidades que possa 
ter cometido!!! TEM SIM!!! Mas 
não é o momento de provocar mais 
confusões no país!!! A hora é de 
UNIÃO!!! Ou os senhores ministros 
e os senhores políticos não têm hu-
manidade e sensibilidade diante de 
TANTAS MORTES e TANTAS FA-
MÍLIAS ENLUTADAS???!!! Como 
disse Paulo Guedes à classe política: 
“A hora é de trégua: depois, que 
cada um solte os cachorros para 
cima de quem bem quiser”!!! Não 
foi exatamente com essas palavras, 
mas o sentido foi esse!!!

*** Bom, agora vamos descontrair 
um pouco!!! Affffffffff!!! Na sexta-
-feira, devidamente paramentado, 
com máscara, luva e um vidro de 
álcool em gel no console, meu chefe 
foi levar o carro para lavar num 
posto ali da Ponta da Areia; afi nal, 
já estava com mofo nos bancos, 
de tanto tempo parado!!! Uma 
hora depois, o ‘cara’ da lavagem 
chama meu chefe e fala que não 
tinha dado para tirar o mofo, e que 
precisava fazer uma higienização!!! 
“Álcool em gel não resolve”???!!!, 
perguntou meu chefe!!! E o ‘cara’ 
da lavagem: “Siô, seu carro tá é 
com mofo e não com coronavírus”, 
hahahahahahahahahahaha!!! Taí..., 
foi dar uma de esperto meu chefe 
e “se ferrou-se”, hahahahahahah-
ahahaha!!! Resultado: 30 ‘pilas’ a 
mais!!! Ô higienizaçãozinha cara, 
hahahahahahahahaha!!!

*** E em meio aos bolsonaristas 
que defendem o uso da hidroxiclo-
roquina e os antibolsonaristas que 
não querem o uso do medicamento 
por falta de aprovação científi ca, 
olha só o que um defensor da cloro-
quina jogou aí nas redes sociais!!! 
“DECLARO, para os devidos fi ns 
de direito, que, caso eu (Dalmir 
Gomes) seja diagnosticado com Co-
vid-19, autorizo o uso de cloroqui-
na, hidroxicloroquina, azitromicina, 
gasolina, creolina, zinco, heparina, 
Novalgina, Rifocina, penicilina, 
Tetrex, Benzetacil, aspirina, AAS, 
losartana, Rivotril, Selozok, Re-
nitec, Tylenol, Catafl am, Dramin, 
Engov, Vonau, Mirena, Diane 35, 
Diminut, Plasil, Busonid, Sertrali-
na, Neguvon, Pulgol, Omeprazol, 
Pantoprazol, Mylanta Plus, Colírio 
Moura Brasil, Imosec, Lactopurga, 
Tandrilax, Isordil, Amoxicilina, 
Cefamox, Ceclor, Polaramine, Nal-
decon, Aerolin, Gardenal, Neosaldi-
na, Ranitidina, Allegra, vermífugos 

em geral, Amprax, Bactrim, Sorine, 
Advil, Dolamin, Dorfl ex, Dormo-
nid, Fenergan, Flotac, Alprazolam, 
Diazepam, morfi na, chá de alho, 
erva-doce, Boldo, erva-cidreira, 
capim-santo, chá de hortelã, chá 
de canela, mel, própolis, gengi-
bre, conhaque com limão e mel, 
Caracu com ovo, pinga com limão, 
Jurubeba, xarope de alho, conhaque 
Presidente, Jamel, Pirassununga, 
51, tequila, saquê, catuaba, quentão, 
caldo verde, vaca atolada, mexidão 
do bar pé-sujo da esquina, pastel 
de feira, cerveja (qualquer marca) 
e qualquer outra coisa que tiver a 
mínima possibilidade de me manter 
fora do caixão”!!! 
Hahahahahahahahahahahahahah-
ahaha!!! 
*** E pra fechar

*** O artigo a seguir Dr. Pêta publi-
ca a pedido de um antigo leitor do 
JP e grande amigo do meu chefe!!! 
Como já foi muito polêmico no pas-
sado, decidiu mostrar seu posicio-
namento quietinho, no anonimato 
e no isolamento de sua casa, certo 
de que, ‘aparecendo’ iria reacender 
debates que não se acha mais na 
idade de travar, pois no momento 
quer é paz!!! Mas diz que precisava 
manifestar essa opinião, nem que 
fosse como “um frustrado eleitor 
de Bolsonaro”. Outro detalhe: o 
artigo foi escrito antes da reunião 
do presidente Bolsonaro com os 
governadores!!!!!

O DÉSPOTA INCULTO

É surreal o momento que vive o 
nosso país. O espetáculo grotesco 
na porta do Palácio da Alvorada 
que nos é imposto diariamente pelo 
insano e tosco cidadão que preside 
o País agride as mais comezinhas 
regras da boa educação, da urbani-
dade e da civilidade.
A dialética do “capitão-presidente”, 
calcada na prepotência e na arrogân-
cia, sempre lembrando, “quem man-
da sou eu”, e utilizando-se sempre 
de linguagem rasteira, expressões 
chulas e palavrões, certamente não 
é a apropriada para quem exerce 
o mais alto cargo dessa sofrida 
república.
Já estaríamos mal servidos se fos-
sem apenas esses os nossos tormen-
tos. Infelizmente, nossas preocupa-
ções vão muito além do convívio 
diário com a verborragia grosseira 
do nosso troglodita. O que nos 
afl ige e atormenta é a constatação 
diária do descompromisso com as 
promessas alardeadas na campanha 
e que contribuíram decisivamente 
para o resultado do pleito. Senão 
vejamos:
1 - Acabar com a reeleição para 
presidente, governador e prefeito.
O assunto foi esquecido. Sua 
campanha está na rua e já declarou 
em alto e bom tom que só sai do 
governo em 2027.
2 - Acabar com o toma-lá-da-cá 
com o Congresso, responsável pelo 
crescimento assustador da corrup-
ção nos governos petistas.
O balcão de negócios foi instalado 
e os bandidos de ontem viraram os 
comparsas de hoje.
3 - Carta branca para os ministros 
escolherem seus auxiliares dentro de 
critérios técnicos e implementarem 
a execução das políticas públicas 
sem interferência política.
Vide as demissões de Mandetta, 
Sérgio Moro, do presidente do INPE 
e tantos outros em escalões diversos 
da administração pública federal 
que contrariaram a vontade do pre-
sidente, até porque ele diz: “todos 
têm que estar alinhados comigo”.
4 - Governo exercido em completa 
harmonia com o Legislativo e o 
Judiciário
Constantes atritos com os demais 
Poderes, inclusive com apoio e 
incentivo a manifestações antidemo-
cráticas que pedem o fechamento do 
Congresso e do Supremo.
A não ser o episódio das “rachadi-
nhas” do senador Flávio Bolsonaro, 
não se tem notícia, até agora, de 
atos de corrupção do presidente e 
da sua família. Talvez, seja esse o 
único ponto que pode contar a seu 
favor.
No mais, temos plena convicção de 
que estamos entregues aos humores 
de um perigoso psicopata. Para essa 
grave doença, o remédio urgente 
não é impeachment e sim INTER-
DIÇÃO.

(Um frustrado eleitor de Bolsonaro)

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Atividades que podem funcionar 
a partir de amanhã no Maranhão

- Pequenas empresas exclusivamente familiares
- Supermercados e mercadinhos, com metade da capacidade
- Delivery de bar, restaurante, lanchonete, depósitos de bebidas e 
similares
- Hospitais, clínicas, farmácias, óticas e laboratórios
- Drive thru ou retirada no local desses mesmos estabelecimentos
- Serviços de entrega e retirada de lavanderia
- Lojas de tecido
- Oficinas e venda de material de construção 
- Coleta de lixo e postos de combustível
AINDA NÃO PODEM FUNCIONAR
- Academias, shopping centers, cinemas, teatros, bares e casas 
noturnas
- Restaurantes, lanchonetes, salões de beleza e lojas
- Visitas a pacientes suspeitos ou confirmados com coronavírus

Política
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Miudinhas
• O secretário de Cidades, Rubens Pereira Júnior, pré-candidato do 
PCdoB à Prefeitura de São Luís, escreveu:

•  “Constatação: governo nada técnico nem ético. Bolsonaro não 
desceu do palanque e exige que seus ministros não desçam”, disse 
Rubens Júnior.

• “A ordem é seguir no embate eleitoral de 2018. E se algum deles 
for elogiado pela imprensa, perde o emprego. É a ditadura do caos”, 
acrescentou.

Informe JP

O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgado no fim 
da tarde de sexta-feira (22), obteve ampla repercussão nas redes 
sociais. O material foi trazido à tona após acusações feitas por Sérgio 
Moro. O ex-ministro apontou o encontro como prova do seu relato, 
de interferência do presidente da República na Polícia Federal.
A íntegra da gravação mostra o presidente Bolsonaro no seu 
verdadeiro estilo, com xingamentos a adversários, como João Doria 
(PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ), e falando do desespero das 
pessoas sem renda durante o isolamento.
Usando sua conta no Twitter, Flávio disse que o vídeo contém 
diversos crimes contra a honra, revela planos de “armar a população” 
para fins políticos e mostra inequívocos impulsos despóticos”.
Também pelas redes, Dino ressaltou que os problemas estão no 
conteúdo e também na forma.
O vídeo foi divulgado com autorização do ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Celso de Mello. O registro foi indicado como 
prova, pelo ex-ministro Sergio Moro, de que Bolsonaro teria feito 
ameaças e exigido mudanças na Polícia Federal em benefício de sua 
família. Não foi detectada nenhuma prova contra o presidente nesse 
sentido, na avaliação de autoridades consideradas mais isentas.

Vídeo de reunião ministerial
repercute nas redes sociais

“Ofensiva da 
oposição” (I)
Para o senador Roberto Rocha, 
líder do PSDB no Senado, a 
avaliação é que Jair Bolsonaro 
mais ganhou do que perdeu 
com a divulgação do vídeo da 
reunião ministerial do dia 22 
de abril.
Com postagens no Twitter, o 
senador maranhense critica 
ofensiva contra Bolsonaro:
“Agora querem confiscar 
o celular do presidente da 
República. Tem cabimento uma 
coisa dessa”? perguntou Rocha.
“Ofensiva da 
oposição” (II)
Segundo o senador, “o quase 
ex-ministro do STF Celso 
de Melo, há poucos dias de 
se aposentar, parece não ter 
nenhum compromisso com sua 
biografia”.
“Com o massacre da mídia 
contra Bolsonaro, é normal 
a popularidade variar. E a 
credibilidade? Toda tentativa 
agora da oposição é para 
comprometer a credibilidade 
do presidente da República. 
Pegá-lo numa mentira. Por isso 
exigiram o seu próprio exame 
do coronavírus”, complementou 
o parlamentar maranhense.
Demissão imediata
Indignada com declarações 
do ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, a senadora 
Eliziane Gama, líder do partido 
Cidadania, escreveu em suas 
redes sociais:
“É impossível imaginar que o 
ministro da Educação fique no 
cargo, a partir de agora. Ele 
deseduca, destila ódio, admite 
perseguições, usa palavrões e 
termos chulos”, disse Gama.
“É um comandante de milícias 
criminosas, não uma autoridade 
republicana. Para o bem 
do país, deve ser demitido 
imediatamente”, completou.
Desrespeito com a 
democracia
O senador Weverton, líder do 
PDT no Senado, postou em 
suas redes sociais um vídeo 
gravado por Ciro Gomes.
“Como sempre, uma análise 
lúcida e precisa de Ciro Gomes 
sobre a reunião ministerial do 
presidente Bolsonaro, cuja 
gravação divulgada revela o 
desrespeito com a democracia 

e o despreparo da equipe que 
deveria estar conduzindo o 
Brasil”, escreveu o senador.
“Não dá para ficar 
calado”
Ciro Gomes manifestou-se em 
rede social, sexta-feira à noite, 
defendendo o impeachment de 
Bolsonaro após a divulgação 
do vídeo da reunião ministerial 
do dia 22 de abril, conforme 
determinado pelo STF.
O pedetista desferiu críticas ao 
presidente e outros ministros 
presentes. “Não dá para ficar 
calado diante disso, estamos 
sendo governados por uma 
quadrilha de bandidos que 
precisa ser afastada do poder 
pelos caminhos da democracia, 
e é por isso que eu defendo o 
impedimento desse presidente 
da República”, declarou Ciro.
Descaso com a 
pandemia
Sobre o assunto, o vice-líder 
do PCdoB, o deputado federal 
Márcio Jerry, escreveu no 
Twitter: 
“A única coisa que não 
interessa a Jair Bolsonaro, 
como o vídeo revela, é a 
pandemia do coronavírus”.
Para o parlamentar, os 
esclarecimentos trazidos após 
a quebra de sigilo determinada 
pelo decano Celso de Mello 
deixam claro o desinteresse do 
mandatário com o tema que 
deveria ser central para o país.
“Bolsonaro não está nem aí 
para a situação dos brasileiros 
infectados, para as famílias que 
perderam entes queridos, para 
medidas necessárias para o 
combate ao coronavírus”, frisou 
Jerry.
Vinda do ministro
O primeiro compromisso da 
bancada federal do Maranhão, 
no início do novo ano 
legislativo, logo no começo do 
mês de fevereiro passado, foi 
uma reunião com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas.
O deputado federal Eduardo 
Braide afirma que agora estão 
surgindo bons frutos:
“Atenção, maranhenses! Após 
o nosso pedido, o ministro 
Tarcísio de Freitas confirmou 
que virá ao Maranhão para 
vistoriar as obras das BRs 135 
e as BRs 222, 316, 226 e 010.
Vamos em frente!”

O Governo do Maranhão infor-
mou, nesse domingo (23), que 
a partir desta segunda-feira (25) 
começa a haver uma abertura 
lenta e gradual das atividades 
econômicas no estado. Mas, 
ressalta, ainda estarão mantidas 
diversas restrições de funcio-
namento e que será necessário 
seguir regras sanitárias para 
evitar a disseminação maior do 
coronavírus. 
Segundo a Secretaria de Estado 
da Comunicação e Articulação 
Política (Secap), tudo o que já 
está autorizado a funcionar con-
tinua liberado a partir de ama-
nhã, como supermercados, far-
mácias, delivery de alimentos, 
etc. A novidade é que também 
podem abrir pequenas empresas 
exclusivamente familiares.
“São empresas mantidas exclu-
sivamente por núcleos familia-
res. São os pequenos comércios 
de bairro, a pequena unidade 
de prestação de serviço em que 
trabalham o pai e filho, o pai e a 
filha, a mãe e o filho, o marido 
e a mulher, por exemplo”, disse 
o governador Flávio Dino. Já a 
partir de 1º de junho, segundo 
ele, serão retomadas gradual-
mente outras atividades, “ainda 
a serem definidas”, enfatizou. 
Conforme já anunciou o gover-
nador durante a semana, essas 
definições vão ser semanais. 
“A cada semana serão liberadas 
mais atividades, de acordo com 
as avaliações que serão feitas”, 
reafirmou Dino, prevendo que 
esse processo deve durar 45 
dias, até a metade do mês de 
julho. 
REGRAS DE CADA
MUNICÍPIO 
Além das regras estabelecidas 
pelo Governo do Estado, os pre-
feitos têm autonomia para aplicar 
normas mais rígidas, dependendo 
da evolução do coronavírus na 
cidade. Ou seja, os prefeitos 
podem vetar o funcionamento 
do que está previsto no decre-
to estadual. Podem, inclusive, 
determinar o lockdown (bloqueio 
total das atividades), informou 
o secretário titular da Secap, 
Rodrigo Lago. 

REGRAS SANITÁRIAS 
GERAIS
Segundo ele, cada segmento 
deve seguir uma série de regras 
sanitárias. Mas, como também já 
disse o governador, há três regras 
gerais, para empresas e consu-
midores, que devem ser obser-
vadas o tempo todo: máscaras 
em locais públicos e privados de 
uso coletivo (por exemplo, rua, 
feira, banco e comércio); limpeza 
das mãos (com água e sabão ou 
álcool em gel); e distanciamento 
social (pelo menos dois metros 
um do outro).
FISCALIZAÇÃO
 Para que as regras sejam cum-
pridas, todos os cidadãos podem 
colaborar, de modo responsável, 
lembra Lago. 
O secretário observou que as 
denúncias de funcionamento 
irregular ou de comportamento 
contrário às normas sanitárias 
(tanto de empresas quanto dos 
consumidores) podem ser feitas 
por três números de WhatsApp: 
(98) 99162-8274, (98) 98356-
0374, (98) 99970-0608. A 
Vigilância Sanitária vai receber e 
encaminhar as denúncias.
“Já realizamos pela Vigilância 
Sanitária mais de mil operações, 
a Polícia Militar já fez mais de 
50 mil abordagens. Não está fal-
tando fiscalização, nós precisa-
mos que todo mundo colabore”, 
disse Flávio Dino.

A partir de amanhã

Saiba o que pode funcionar com a abertura 
lenta e gradual do comércio no Maranhão

Técnicos da Vigilância Sanitária prosseguirão operações com apoio da Polícia Militar
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O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, disse que desde o 
início do enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19), os dois 
pilares erguidos pelo Governo 
do Estado têm sido ampliar 
a capacidade da assistência à 
saúde e rastreio dos casos para 
definição de estratégias. Com 
este propósito, segundo ele, 
entre 20 de março e 22 de maio, 
foram realizados 33.277 testes 
para diagnósticos da Covid-19, 
o que permitiu ao Maranhão 
a 6ª posição entre os estados 
com maior número de testes 
realizados no país.
Nos últimos 17 dias, informou 
o titular da SES, o Maranhão 
subiu três posições no ranking 
e aumentou, em média, mais de 
1,2 mil novos testes realizados, 
sobretudo na rede pública. “A 
distribuição dos testes para os 
217 municípios permitiu este 
significativo avanço. Temos 
um redesenho do Maranhão em 
menos de um mês, que permite 
a adoção de medidas pontuais 
por região. Nosso desafio, 
contudo, ainda é garantir que 
os números de testes negativos 
sejam registrados tanto quanto os 
positivos. Com mais de 100 mil 
testes nas mãos dos municípios, 
nenhuma informação é 

dispensável”, disse Carlos Lula.
Os dados são divulgados nos 
sites oficiais das Secretarias de 
Saúde de cada estado e reunidos 
pelo ConectaSUS, um suporte 
tecnológico e informativo do 
Governo do Maranhão que 
monitora todas as informações 
em Saúde.
Para o coordenador do 
ConectaSUS, João Cunha, a 
boa colocação do Maranhão 
no cenário nacional certifica 
a transparência da gestão. “O 
estado vêm demonstrando 
transparência no enfrentamento 
à Covid-19. Com o aumento 
da capacidade de testagem, 
ampliaremos também o número 
de casos positivos, aproximando-
se cada vez mais do controle do 
número de infectados”, destacou. 
Acima do Maranhão ficaram 
os estados do Espírito Santo 
(34.509), São Paulo (35.600), 
Bahia (40.644), Pernambuco 
(42.844) e Ceará (85.539). 
Nas últimas colocações estão 
Mato Grosso do Sul (4.515), 
Amapá (4.396), Alagoas (2.594), 
Tocantins (2.200) e Roraima 
(2.153). Três estados não 
divulgam os dados, são eles: 
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul.

MA sobe três posições no ranking de estados com maior 
número de testes para diagnóstico do novo coronavírus

Equipes do Procon manterão trabalhos e fiscalização continuará 
sendo feita no Maranhão

Dados são apresentados pelas Secretarias Estaduais de Saúde



6

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  D O M I N G O  |  2 4  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

Geral
Carlos Lula
Secretário de Saúde do Maranhão

Dentro de casa, isolado, um 
homem pede ajuda ao ser 
infectado pelo novo coronavírus. 
Ele precisa ser urgentemente 
internado. Os 350 quilos 
preocupam familiares, amigos, 
profissionais de saúde - ele 
mesmo. Infelizmente, a obesidade 
é um fator de risco mais evidente 
em pacientes graves. 
Com o novo coronavírus é isto: 
a ciência, a fé e a esperança 
precisam andar juntas. Afinal, o 
que mais explicaria este paciente 
sobreviver - com todas as doenças 
crônicas advindas da obesidade 
- mesmo perdendo 20 quilos?! 
Os profissionais do Hospital Dr. 
Raimundo Lima, em São Luís, 
vão explicar que o protocolo é 
o mesmo, mas cada pessoa se 
comporta de uma forma diferente 
ao vírus. Eu observo a história e 
digo a mim mesmo “é milagre”. 
Uma paciente centenária, na 
cidade de Balsas, venceu a 
Covid-19 aos 102 anos de idade. 
A foto onde aparece de pé, com 
cabelos brancos como algodão, ao 
lado da equipe multiprofissional 
do Hospital de Campanha do 
município deixa registrado na 
história a trajetória da mulher 
que passou por duas pandemias. 
Nasceu no ano da gripe espanhola 
e sobreviveu ao novo coronavírus. 
Quando isso tudo acabar, preciso 
conversar com ela. Para mim, sua 
história já é fascinante.
Poucas pessoas nesta pandemia 
terão vivido algo semelhante a 
história de pai e filho internados 
no Hospital Dr. Genésio Rêgo. 
A preocupação em dobro da 
família contava com o alívio por 
estarem juntos na luta contra a 
Covid-19. A alta de Márcio trouxe 
alegria e consolo para o pai, seu 
José Alves. Ele permaneceu sem 
previsão de alta, internado por 
mais tempo. Somente após 25 
dias de internação, seu José voltou 

para a família recuperado. Pai e 
filho terão uma história peculiar a 
contar às futuras gerações. Este é 
um presente raro da vida. 
E, nesta semana, um registro 
fotográfico nos apresentou a 
uma idosa em sessão de ‘terapia 
do amor’. Os profissionais do 
Hospital Regional de Timon 
perceberam que a paciente, de 
105 anos, respondia melhor 
ao tratamento quando recebia 
carinho, principalmente cafuné. 
A estratégia mudou não apenas 
a assistência à paciente, mas 
também os profissionais que se 
dedicaram a ela até seu último 
suspiro. Aqui, o milagre não é 
sobre viver, mas sobre o impacto 
na vida dos que cuidaram dela. 
Certamente, outros devem seguir 
o exemplo.
Sobre estes profissionais na 
linha de frente. O que dizer dos 
mais de 730 curados?? Em um 
universo de quase 900 pessoas 
positivas que, por estar em 
contato direto com dezenas de 
pacientes, recebem maior carga 
viral. A recuperação de cada 
um deles tem sido um milagre. 
Médicos, enfermeiros, técnicos, 
fisioterapeutas escolheram 
retornar à batalha após a vitória 
sobre o vírus, mesmo cientes que 
não há comprovação científica 
de imunidade após a infecção. 
Admiro a convicção deles em 
compreender que salvar vidas 
vale o risco. 
Cada vez que estes aplaudem um 
paciente de alta, eu os aplaudo 
pois são instrumentos da ciência, 
da fé e da esperança sobre o novo 
coronavírus. A pandemia não é 
eterna, vai passar. Os milagres 
acontecem diariamente. Hoje, 
poder viver para conhecer estes 
milagres é um presente diário em 
dias de pandemia. Nos resgata, 
nos enche de fé e esperança. 
Energia a nos mover.

MILAGRES

Fazenda lança inovações de 
autoatendimento para contribuintes
Com os efeitos da pandemia do 
coronvírus, a Secretaria de Fazenda 
vem adotando diversas medidas 
para zelar pela segurança e saúde 
de servidores e contribuintes, com 
a ampliação do atendimento remoto 
e medidas internas de segurança 
sanitária.
Diversos serviços já são possíveis 
de realizar pelo contribuinte direta-
mente no site da Sefaz (www.portal.
sefaz.ma.gov.br), sem necessidade 
de se dirigir às agências de atendi-
mento.
Visando ampliar os serviços online, 
para reduzir o atendimento presen-
cial, a Secretaria de Fazenda adotou 
novas medidas como o parcela-
mento online de ICMS, a Consul-
ta Fiscal, por meio do sistema 
eletrônico de solicitação tributária 
(PAF-e) e sessões de julgamento do 
Tribunal de Recursos Fiscais (Tarf) 
por videoconferência.
PARCELAMENTO ELETRÔ-
NICO DE ICMS
Por meio da Portaria nº 146/2020, 
contribuintes do ICMS poderão 
realizar o parcelamento online de 
débitos, incluindo os já inscritos em 
dívida ativa. Antes da medida, era 
necessária a presença do contribuin-
te na agência de atendimento para 
assinatura do Termo de Parcela-

mento.
O parcelamento poderá ser realizado 
no SefazNet, menu “Sistemas”, 
em seguida “Todas as áreas de 
negócio” e “Parcelamento”, sendo 
legitimados para realizar a operação 
o representante legal da pessoa jurí-
dica interessada ou o seu procurador 
legalmente habilitado.
Além do crédito tributário, que 
inclui a soma do imposto corri-
gido monetariamente, da multa e 
dos juros de mora, os honorários 
advocatícios também poderão ser 
parcelados.
O valor mínimo da parcela será de 
R$ 100,00 reais, para contribuinte 
optante do Simples Nacional, com 
receita bruta de até R$ 120.000,00; 
R$ 200,00 reais, para contribuinte 
optante do Simples Nacional, com 
receita bruta de R$ 120.000,01 até 
R$ 720.000,00; e R$ 500,00 reais, 
para os demais casos. O contribuinte 
não poderá ter mais de 3 parcela-
mentos em curso.
O sistema deverá estar disponível 
no SefazNet nos próximos dias, bem 
como um manual com orientações 
aos contribuintes.
SISTEMA ELETRÔNICO DE 
SOLICITAÇÃO TRIBUTÁRIA 
(PAF-E)
Já está disponível o módulo Consul-

ta Fiscal, no sistema de solicitação 
tributária do Processo Administra-
tivo Fiscal Eletrônico (PAF-e), para 
todos os contribuintes inscritos no 
Cadastro de Contribuintes de ICMS 
do Estado do Maranhão e cadastra-
dos no Sefaznet.
A implantação da solicitação ele-
trônica de “Consulta Fiscal” visa a 
evolução do processo em formato 
físico para o formato eletrônico. 
Além de facilitar o acesso, a me-
dida proporciona ao contribuinte a 
apresentação, o acompanhamento 
e a recepção das respostas de suas 
solicitações de forma eletrônica, 
de modo a garantir a transparência, 
aumentar a celeridade do procedi-
mento e reduzir os seus custos.
A “Consulta Fiscal” deverá ser 
apresentada por meio do sistema 
eletrônico de solicitação tributá-
ria disponível na página inicial 
da Sefaz, no banner “PAF-e”,  e 
observará o disposto nos artigos 215 
a 225 da Lei Estadual nº 7.799/2002 
e no Decreto nº 31.865/2016.
O contribuinte poderá acessar o 
sistema do PAF-e com o mesmo 
login e senha do Sefaznet ou cer-
tificado digital, e poderá encontrar 
o “Manual PAF-e - Solicitações 
Tributárias - Consulta Fiscal”, para 
mais informações.

Durante o período de transição entre 
o processo administrativo fiscal 
físico e o processo administrativo 
fiscal eletrônico, os autos ainda em 
trâmite no formato físico perma-
necerão sob esta forma até seu 
encerramento.
A expectativa da Sefaz é que o 
PAF-e disponibilize, em breve, mais 
serviços eletrônicos como restitui-
ções, ressarcimentos, homologação 
de crédito, entre outros.
SESSÕES DE JULGAMEN-
TO DO 
TARF POR VIDEOCONFE-
RÊNCIA
Por meio do Decreto 35.833 de 
20 de maio de 2020, alterando o 
Decreto n° 19.648, de 13 de junho 
de 2003, que trata do Regimento 
Interno do Tribunal de Recursos 
Fiscais (Tarf), será permitido a reali-
zação de julgamentos por videocon-
ferência.
Com a impossibilidade de realizar 
reuniões presenciais e sendo um 
serviço público que possui natureza 
essencial ao Estado do Maranhão, 
as sessões de julgamento do Tarf, 
serão por videoconferência sem pre-
juízo ao direito de participação do 
contribuinte ou do seu procurador 
devidamente constituído.

O Ministério Público do Maranhão 
expediu uma Recomendação conjunta 
na sexta-feira, 22, orientando que o 
Estado decrete medidas mais rígidas 
que propiciem ações efetivas de 
isolamento e distanciamento social 
no Município de Imperatriz e Região 
Tocantina.
O documento foi assinado pelo 
procurador-geral de justiça, Luiz 
Gonzaga Martins Coelho, pelo 
titular da 5ª Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa da Saúde de 
Imperatriz, Newton Barros de Bello 
Neto e pelo titular da Promotoria 
de Justiça Especializada na Defesa 

da Saúde de João Lisboa, Fábio 
Henrique Meirelles Mendes.
Também assinaram o documento o 
defensor público-geral do Estado do 
Maranhão, Alberto Pessoa Bastos, 
e os defensores públicos titulares da 
Saúde em Imperatriz, Arthur Magnus 
Dantas de Araújo e Arthur Moura 
Costa.
No documento, o Ministério Público e 
a Defensoria Pública pedem medidas 
de isolamento social e distanciamento, 
a exemplo do que foi feito nos 
municípios que compõem a Ilha de 
São Luís, práticas que alcançaram 
bons resultados na capital e região.

Neste domingo (24), todas 
as atenções estão voltadas 
para a jovem Talita Carine 
Feitosa Medeiros. Filha do 
casal Renato Medeiros e 
Maria Augusta Medeiros, 
formada em Fisioterapia 
e Educação Física, Talita 
completa mais um ano 
de vida hoje. Para a 
aniversariante, a equipe que 
forma o Jornal Pequeno 
deseja muita saúde e paz. 
Parabéns, Talita; e que 
Deus te abençoe e te proteja 
sempre.

MPMA e DPE recomendam 
lockdown em Imperatriz

Parabéns, Talita Carine!

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.

A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência 
Social (Semcas) entregou 
máscaras reutilizáveis de tecido 
para proteção contra o novo 
coronavírus. Receberam o 
acessório o público abrigado 
nas Unidades de Acolhimento 
da pasta. A entrega iniciou 
pelos abrigos para pessoa com 
defi ciência e em situação de rua e 
se estenderá às demais unidades. 
Ao todo serão entregues 100 mil 
máscaras. A Semcas também 
montou e está entregando kits de 
higiene pessoal para os acolhidos 
a partir da doação de três mil 
itens do gênero, destinados 
pela Equatorial Maranhão, 
concessionária de energia elétrica 
no Maranhão. No pacote, também 
foi incluído um jogo de tabuleiro 
educativo que ensina sobre o novo 
coronavírus. As ações integram 
a política de assistência social 
da gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior que foram 
reforçadas durante a pandemia da 
Covid-19.
“As máscaras de proteção fazem 
parte de uma ação do prefeito 
Edivaldo para possibilitar a 
proteção de pessoas em situação 
de rua e em vulnerabilidade 
social. Começamos a entrega 
pelas unidades de acolhimento 
para que todos os acolhidos 
tenham máscaras novas, além 
das usuais que já receberam. 
Também fomos alvo de uma 
doação signifi cativa da Equatorial 
Maranhão, que tornou possível 
a distribuição de kits de higiene 
pessoal compostos por sabonete, 
hidratante, perfume, absorvente, 
barbeador, escova e creme 
dental para a população que se 
encontra acolhida conosco”, 
destacou a titular da Semcas, 
Andréia Lauande, que garantiu 
a distribuição progressiva para 
os outros abrigos municipais e 
conveniados, além de estender a 

entrega, nos próximos dias, para a 
população de baixa renda.
Já os kits de higiene pessoal, 
doados pela Equatorial Maranhão, 
servirão de reforço para os 
trabalhos realizados pela Semcas, 
que tiveram de ser intensifi cados e 
ampliados por causa da pandemia 
do novo coronavírus. “Em 
tempos tão difíceis para todos, 
a Equatorial vem contribuir em 
apoio à Secretaria Municipal de 
Assistência Social com a doação 
de três mil itens de higiene 
pessoal às pessoas abrigadas por 
este órgão. Somos uma empresa 
com missões e valores voltados 
à prestação de um serviço com 
qualidade, foco em gente e em 
contribuir com o desenvolvimento 
do nosso estado. Juntos somos 
mais fortes”, destacou a 
consultora de Grandes Clientes 
da Equatorial Maranhão, Vanessa 
Soares.

BENEFICIADOS
Na sexta-feira (22), a Semcas 
levou máscaras e kits de higiene 
pessoal aos acolhidos no Centro 
Combonianos, situado no bairro 
Olho d’Água. No local estão 
pessoas em situação de rua antes 

acolhidas em abrigo municipal 
na Vila Luizão e que, por terem 
diagnósticos de saúde mais 
delicados, identifi cados por uma 
triagem médica, foram isolados 
logo no início da pandemia de 
coronavírus na capital por se tratar 
de grupo de risco. Neste novo 
espaço, alugado pela Prefeitura 
de São Luís, os acolhidos contam 
com um ambiente ainda mais 
arejado, de quartos e banheiros 
individuais, essencial para a 
proteção contra a Covid-19.
Para uma das moradoras do 
Centro Combonianos, a acolhida 
e o tratamento oferecidos pela 
equipe da Semcas são motivos de 
felicidade em meio à pandemia 
de Covid-19. “Desde que cheguei 
no acolhimento, vejo que há 
uma preocupação de cada um 
que integra a coordenação dos 
abrigos. Não tenho palavras para 
agradecer o que o município tem 
feito por cada um de nós, que já 
enfrentamos outros problemas 
de saúde e fi camos ainda mais 
vulneráveis ao coronavírus”, 
destacou Alexia Marques, de 
44 anos. Assim como ela, quem 
também expressa gratidão pela 
acolhida é o pernambucano 

Ubiratã José de Lima, de 65 anos. 
“O atendimento de cada um é 
muito bom, sou eternamente grato 
por tudo que fazem por mim”, 
ressaltou.
Outra instituição de acolhimento 
que também foi benefi ciada nesta 
primeira fase da distribuição 
de máscaras e kits de higiene 
realizada pela Prefeitura de São 
Luís foi a Residência Inclusiva, 
também no Olho d’Água, que 
abriga pessoas com defi ciência 
física e mental, a exemplo da 
jovem Michele Costa, de 29 anos, 
que está na instituição há quase 
dois anos. “Estar na Residência 
Inclusiva foi a melhor coisa que 
me aconteceu. Aqui é o meu 
lar, onde eu vivo e convivo com 
semelhantes. Temos o melhor 
tratamento que poderíamos ter e 
sou muito feliz por a equipe se 
preocupar com a máscara que a 
gente tem de usar agora, neste 
momento de combate ao vírus”, 
frisou. Michele tem mobilidade 
reduzida e precisa de cadeira de 
rodas para se locomover.

PROTEÇÃO
A distribuição de máscaras 
segue recomendação do prefeito 
Edivaldo que determinou a 
contratação de microempresas 
– também a fi m de estimular o 
empreendedorismo local neste 
momento de pandemia – para 
a fabricação do acessório de 
proteção, indispensável para 
evitar a contaminação pelo novo 
coronavírus.
De acordo com a Semcas, as 
máscaras também serão entregues 
às famílias de baixa renda de 
São Luís, em conjunto a outras 
iniciativas sociais, como entrega 
de alimentos, que vêm sendo 
realizadas na capital desde março. 
Por meio do Centro de Referência 
e Assistência Social (Cras) de 
cada área da cidade, a Prefeitura, 
com a iniciativa, visa promover 
mais proteção individual neste 
momento.

Prefeitura de São Luís distribui máscaras reutilizáveis 
para pessoas em situação de vulnerabilidade social
Medida integra ações determinadas pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior, para assistência aos mais vulneráveis; 

além das máscaras, foram entregues também kits de higiene, resultado de parceria da Prefeitura com a Equatorial

Felipe Costa Camarão
Professor, Secretário de Estado da Educação, Membro da Academia Ludovicense de Letras e Sócio do Instituto Histórico e Geográfi co do Maranhão

Qual o momento certo de reabertura das escolas?
A França, assim como outros países europeus, 
vem buscando a reabertura de lojas, escolas e 
permitindo a saída de pessoas às ruas. Ao todo, no 
país, 40 mil escolas foram reabertas nas últimas 
semanas. Entretanto, após a identifi cação de novos 
casos da Covid-19, em algumas delas, o governo 
francês anunciou, após uma semana de reabertas, 
o fechamento de parte das unidades de ensino, 
seguindo a orientação das autoridades de saúde e 
diálogo com os governantes locais.
Com essa experiência da nação francesa, surge a 
questão: “Qual é o momento certo para reabertura 
das escolas?”. Indubitavelmente, a suspensão das 
aulas, que já dura mais de dois meses, acarreta 
consequências e impactos importantes para além 
da aprendizagem dos estudantes, pois envolve 
aspectos e riscos psicológicos, nutricionais, 
de vulnerabilidade, violência, abandono e 
até fracasso escolar desses estudantes. Mas a 
diferença em lidar com essas questões, em um 
momento de crise, consiste no posicionamento 
dos gestores e autoridades, que têm em suas mãos 
a possibilidade de mitigar essas realidades que 
fi caram tão evidentes durante a pandemia. 
Em Portugal, país que já está na segunda fase do 
desconfi namento, com a reabertura de escolas e 
restaurantes, uma pesquisa realizada, entre os dias 
6 e 11 deste mês, revelou que a população está 
com medo de retornar às atividades normais. De 
acordo com o levantamento feito pelo Centro de 
Estudos de Opinião e Sondagens, da Universidade 
Católica Portuguesa, 46% dos portugueses têm 
medo de ser infectados e 50% não pretendem tirar 
férias no verão. Tanto Portugal como a França nos 

remetem a profundas refl exões.   
O Banco Mundial, o UNICEF, a UNESCO 
e o Programa Alimentar Mundial (World 
FoodProgramme) prepararam, oportunamente, 
um protocolo rigoroso com recomendações para a 
reabertura de escolas, no mundo, com o propósito 
de subsidiar autoridades e governos no “processo 
de tomada de decisão sobre quando reabrir as 
escolas, apoiar os preparativos nacionais e orientar 
a implementação, como parte dos processos gerais 
de planejamento de saúde pública e educação”. 
Mas cabe ressaltar que estamos vivenciando um 
momento de incertezas, que exige de cada um de 
nós parcimônia e sobriedade. 
O documento elaborado por esses organismos 
mundiais pondera sobre algumas questões que 
considero prioritárias, neste momento: “Por 
que reabrir as escolas?”, “Quando, onde e 
quais escolas devem reabrir?” e “Como reabrir 
escolas?”. É necessário, portanto, nesse tempo, 
fazer a melhor avaliação possível, antes de 
qualquer decisão. Como recomenda o protocolo 
do Banco Mundial, é necessário atentar às 
condições locais, prevalecendo o atendimento às 
demandas de aprendizagem, saúde e segurança 
de cada estudante, de acordo com a resposta 
sanitária geral de cada país à COVID-19, com 
todas as medidas razoáveis para proteger alunos, 
funcionários, professores e as famílias. 
É certo que não tivemos tempo para um 
planejamento que considerasse o largo espaço 
de quarentena que estamos vivenciando hoje e, 
consequentemente, de suspensão das aulas. Por 
outro lado, é imprescindível, na fase em que 

estamos, um planejamento sistêmico e amplo 
para a rede de ensino no pós-pandemia. Por isso, 
a orientação disposta no documento do Banco 
Mundial prevê o planejamento em etapas para 
reabrir a escola, a saber: antes da reabertura, 
durante a reabertura e com as escolas reabertas. 
E, em todas essas etapas, o pano de fundo dever 
ser: política pública, fi nanciamento, operações 
seguras, aprendizagem, atendimento aos mais 
marginalizados e bem-estar/proteção.
De antemão, asseguro aos leitores que o governo 
Flávio Dino jamais incorrerá no erro de reabrir 
escolas sem a garantia de condições regionais 
e locais que assegurem a mitigação de riscos, 
sempre ouvindo as autoridades sanitárias e de 
saúde, que dispõem de conhecimentos técnico-
científi cos para subsidiar qualquer decisão.  
Notadamente, a Rede Estadual do Maranhão, 
que é destaque nacional, por sua desenvoltura 
proativa, adaptando-se à crise da pandemia, 
também já está em planejamento, sob diferentes 
abordagens – administrativa, socioemocional, 
de convivência, estrutural, sanitária e de 
aprendizagem – para um retorno, no momento 
mais adequado possível, com medidas que 
protejam toda a comunidade educacional, a partir 
da acolhida dos funcionários, professores, alunos 
e suas famílias.    
O momento agora é de esperançar, dar ou ter 
esperança, que tudo tem o seu tempo determinado, 
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, 
como afi rmou o sábio Salomão, em Eclesiastes 
3:1 a. E, cada um de nós, fazendo sua parte para 
abreviar esse tempo e vencermos essa guerra. 

A secretária Andréia Lauande participou da entrega das máscaras e 
dos kits de higiene ao Centro Combonianos

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Escolas vão ao STF contra lei que reduz
mensalidades em até 30% no MA
Publicado em 23 de maio de 2020 por gilbertoleda

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino protocolou ontem (22), no Supremo Tribunal Federal (STF),
uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Estadual nº 11.259, que determina corte de até 30% no valor das
mensalidades de escolas particulares do Maranhão enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Os empresários pedem uma liminar para sustar os efeitos da nova legislação. O relator da matéria é o ministro Alexandre
de Moraes.

Aprovado pela Assembleia Legislativa, o dispositivo foi sancionado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) na semana
passada (reveja). Segundo as escolas, contudo, a lei é inconstitucional.

Opinião que vai ao encontro, por exemplo, do entendimento do advogado Sérgio Tamer, que preside o Centro de Estudos
Constitucionais e Gestão Pública (CECGP) e a Faculdade SVT. Para ele, essa matéria já foi considerada inconstitucional
pelo próprio STF em 2009 e, portanto, se for colocada em prática a redução compulsória de mensalidades, as famílias no
futuro poderão ter de pagar retroativamente os valores reduzidos (saiba mais).

Além da lei já sancionada, contra as escolas pesa uma decisão do juiz Manoel Matos de Araújo Chaves, da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O magistrado concedeu tutela antecipada de urgência na ação civil pública do
Ministério Público e da Defensoria Pública e também obrigou os estabelecimentos privados de ensino a cumprirem os
descontos de até 30% estabelecidos na lei estadual.

Em caso de descumprimento, os réus devem pagar multa no valor de R$ 2.000 por contrato, com base no artigo 536, §
1º, do CPC (leia mais).
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MPMA e DPE recomendam lockdown em Imperatriz
Por Daniel Matos • sábado, 23 de maio de 2020 às 20:30

O Ministério Público do Maranhão expediu uma Recomendação conjunta nesta sexta-feira, 22, orientando que o
Estado decrete medidas mais rígidas que propiciem ações efetivas de isolamento e distanciamento social no
Município de Imperatriz e Região Tocantina.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, pelo titular da 5ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de Imperatriz, Newton Barros de Bello Neto e pelo titular
da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de João Lisboa, Fábio Henrique Meirelles Mendes.

Também assinaram o documento o defensor público-geral do Estado do Maranhão, Alberto Pessoa Bastos, e os
defensores públicos titulares da Saúde em Imperatriz, Arthur Magnus Dantas de Araújo e Arthur Moura Costa.

No documento, o Ministério Público e a Defensoria Publica pedem medidas de isolamento social e distanciamento,
a exemplo do que foi feito nos municípios que compõem a Ilha de São Luís, práticas que alcançaram bons
resultados na capital e região.

As instituições consideram inclusive a possibilidade de lockdown entre as medidas, como forma de evitar o aumento
da contaminação por Covid-19, o colapso das redes pública e privada de saúde locais e, por consequência,
inúmeras mortes.

O Boletim Epidemiológico de quinta-feira, 21 de maio, registrou 1.155 casos confirmados de contágio pelo novo
coronavírus (Covid-19) no Município de Imperatriz, com 55 óbitos.

  0 comentário
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O documento destaca, ainda, a existência de dados científicos divulgados pela comunidade médica internacional,
que evidenciam que, para cada caso confirmado do novo coronavírus (covid-19), pode haver mais 10 casos
existentes. De acordo com este cálculo, Imperatriz pode ter cerca de 11.500 pessoas infectadas.

“Hoje temos a ocupação de leitos praticamente esgotada e infelizmente temos a certeza epidemiológica de que
esse número irá aumentar de forma avassaladora, caso enérgicas providências não sejam tomadas. Por isso a
Recomendação é motivada para que medidas mais drásticas sejam adotadas para conter a situação”, ressalta o
promotor de justiça Newton Bello.

“Ao Ministério Público não restou outra alternativa senão representar pela medida nais rigorosa, uma vez que o
sistema de saúde de Imperatriz está à beira do colapso com um número crescente de casos de contaminação,
necessitando de medidas mais enérgicas para manter o distanciamento social e conter a curva de propagação da
doença, evitando assim o estrangulamento da rede de saúde local”, destaca o procurador-geral de justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho.

TAC MUNICÍPIO E ESTADO

Ainda no dia 12 de maio, o Ministério Público do Maranhão firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o
Município de Imperatriz e o Estado do Maranhão quanto às obrigações do Sistema Único de Saúde durante a
pandemia do novo coronavírus.

Entre os termos, definiu-se a necessidade de readequações nas Portas de Entrada para pacientes com suspeita de
Covid-19, tornando-as mais eficientes, a observância quanto aos protocolos médicos no atendimento de pacientes
com suspeita do vírus, a criação de novos leitos clínicos e de UTI’s e o fornecimento de medicações.

DECRETO MUNICIPAL

No dia 16 de maio o Município expediu Decreto nº 57/2020, permitindo a reabertura de shoppings autoescolas e
lojas diversas, cujo funcionamento se dá mediante algumas regras e horários pré-estabelecidos.

Além de negociações extrajudiciais e Recomendações, o MPMA e o MPF acionaram o Município perante a Justiça
Federal pedindo suspensão dos efeitos do decreto em caráter de tutela de urgência, sob pena de multa diária de
R$10 mil em face do prefeito Assis Ramos.

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



por Jorge Aragão
23 maio 2020

MP e DPE pedem lockdown na cidade
de Imperatriz

O Ministério Público do Maranhão expediu uma Recomendação conjunta nesta sexta-
feira, 22, orientando que o Estado decrete medidas mais rígidas que propiciem ações
efetivas de isolamento e distanciamento social no Município de Imperatriz e Região
Tocantina.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho,
pelo titular da 5ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde de Imperatriz,
Newton Barros de Bello Neto e pelo titular da Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa da Saúde de João Lisboa, Fábio Henrique Meirelles Mendes.

Também assinaram o documento o defensor público-geral do Estado do Maranhão,
Alberto Pessoa Bastos, e os defensores públicos titulares da Saúde em Imperatriz, Arthur
Magnus Dantas de Araújo e Arthur Moura Costa.

No documento, o Ministério Público e a Defensoria Publica pedem medidas de isolamento
social e distanciamento, a exemplo do que foi feito nos municípios que compõem a Ilha de
São Luís, práticas que alcançaram bons resultados na capital e região.
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As instituições consideram inclusive a possibilidade de lockdown entre as medidas, como
forma de evitar o aumento da contaminação por Covid-19, o colapso das redes pública e
privada de saúde locais e, por consequência, inúmeras mortes.

Vale destacar que, num primeiro momento, a Defensoria Pública pediu a Justiça que fosse
decretado o lockdown em Imperatriz, mas o pedido foi negado pelo juiz Joaquim da Silva
Filho, titular da Vara da Fazenda Pública (reveja).

No último boletim da Prefeitura de Imperatriz, eram contabilizados 1.279 casos
confirmados e 65 óbitos. No boletim da Secretaria de Saúde do Maranhão, durante dois
dias a ocupação de leitos clínicos da rede pública estadual está em 100%, algo que já
aconteceu com os leitos de UTI, e obrigaram o Governo do Estado a disponibilizar novos
leitos.

É aguardar e conferir.
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