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AGLOMERAÇÃO NAS RUAS

SEM CONTROLE E SEM JUÍZO
Pessoas ignoram
isolamento social
e vão ao comércio

Casos de Covid-19
continuam em alta
na Grande Ilha

Lojas são alvos de
fiscalização no
Centro de São Luís
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CIDADES 6

Pessoas se aglomeram na Rua Grande, principal centro comercial de São Luís, descumprindo as recomendações das autoridades de saúde de que fiquem em casa para evitar a contaminação pelo novo coronavírus

Paulo Soares

São Luís

1º trimestre

Risco de contágio

Maranhão
registra alta
de 18% no
número de
assassinatos

Mais de
7 mil trotes
registrados
pelo Samu
na pandemia

POLÍCIA 9
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Enem 2020

Assembleia

Inscrições
podem ser
realizadas
somente até
esta quarta

Seinc terá
que explicar
pagamentos
milionários
a empresas

Ontem, o primeiro dia de abertura gradual do comércio na capital maranhense foi marcado por
total desrespeito ao isolamento social, com centenas de pessoas saindo de casa, rumo a áreas
comerciais, a exemplo da avenida São Marçal (foto), no bairro João Paulo. CIDADES 5

CIDADES 5
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

TÁBUA
DE MARÉS

Parte do comércio abriu
as portas num momento
de aumento dos casos
da Covid-19. POLÍTICA 3
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Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/484547

3215-5055 (Central do Assinante)
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Seinc terá que explicar pagamentos
milionários feitos a duas empresas
Deputados aprovaram requerimento de Roberto Costa (MBD) que pede explicações sobre contratos da Secretaria
Estadual de Indústria e Comércio, comandada por Simplício Araújo, que somam mais de R$ 7,3 milhões

A

Marcos Corrêa/PR

Assembleia Legislativa
do Maranhão aprovou
ontem, durante sessão
por videoconferência,
requerimento de autoria do deputado estadual Roberto Costa
(MDB) solicitando da Secretaria
de Estado do da Indústria, Comércio e Energia (Seinc) cópias de
todos os processos de contratação,
pagamento e execução, referentes
ao processo de contratação de empresa para "prestação de serviços

Os valores
vultuosos pagos
às duas empresas
carecem de
melhor explicação,
devendo ser
comprovado a
lisura na
contratação das
mesmas e o
efetivo
cumprimento do
objeto contratado,
a fim de
resguardar o
patrimônio
público de
quaisquer danos”

Contratos da Seinc
foram feitos com
duas empresas
Requerimento de
Roberto Costa
quer explicações
Contratos foram
feitos na ordem de
R$ 7,3 milhões

ROBERTO COSTA

Deputado estadiual pelo MDB

Roberto Costa diz que são necessárias explicações para comprovar a lisura na contratação das empresas

e manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços nos Parques Empresariais e Distritos Industriais no Estado do Maranhão”.
Segundo o documento, há suspeitas - reveladas pela imprensa
- de desvios de recursos da ordem
de R$ 7,3 milhões no contrato. Em

nota oficial emitida no fim de semana, o titular da Seinc, secretário Simplício Araújo (SD) nega
qualquer irregularidade.
“A licitação cujo objeto é manutenção deste patrimônio é realizada dentro da lei, com total isonomia,
publicidade,

transparência”, diz o comunicado.
O deputado estadual Roberto
Costa, contudo, diz que é necessário esclarecer os fatos, por isso
solicitou, e a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deferiu, que
a Seinc seja instada a encaminhar
ao Legislativo cópias do processos

que acredita no arquivamento
do inquérito autorizado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
para apurar o caso. O inquérito
foi aberto em abril, após Sergio
Moro anunciar a demissão do
Ministério da Justiça alegando
que Bolsonaro interferiu na

corporação ao demitir o então
diretor-geral, Maurício Valeixo,
e cobrar a troca na chefia da
PF no Rio de Janeiro."Nunca
interferi nos trabalhos da
Polícia Federal. São levianas
todas as afirmações em sentido
contrário”, disse Bolsonaro.

RÁPIDA
Bolsonaro: “Nunca
interferi na PF”
BRASÍLIA - O presidente Jair
Bolsonaro divulgou uma nota
ontem para dizer que não
interferiu na Polícia Federal e

que deram origem à contração da
Ágil Construções e Serviços LTDA
e da Jakson Pereira Leite - ME.
Além disso, o deputado requereu cópias dos processos de pagamentos mediante pela execução
dos serviços descritos no objeto
da contratação. "Segundo de-

monstrativo de pagamentos extraídos do Portal da Transparência do Governo do Estado, a ÁGIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, recebeu dos cofres públicos
desde 2015 os seguintes valores:
2015: R$ 268.184,98; 2016: R$ 1.
477.078,03; 2017 - R$ 3.276. 308,
70; 2018: R$ 6.188.668,70; 2019: R$
5.028.773,65; 2020: R$ 1.
957.674,74; a empresa JAKSON PEREIRA LEITE -ME recebeu no ano
de 2019, R$ 99.561,46 e em 2020,
R$ 210.863,95”, destacou Costa em
seu pedido.
Segundo ele, os valores já pagos
às duas empreiteiras “carecem de
melhor explicação.
"Os valores vultuosos pagos às
duas empresas carecem de melhor
explicação, devendo ser comprovado a lisura na contratação das
mesmas e o efetivo cumprimento
do objeto contratado, a fim de resguardar o patrimônio público de
quaisquer danos, e/ou comprovada a malversação dos recursos
públicos, a adoção das medidas
cabíveis”, completou. 
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Assembleia aprova MPs
do governo sobre ações
de combate à Covid-19
Deputados estaduais, em sessão por videoconferência, aprovaram medidas
provisórias como a do Mais Médicos para contratação de profissionais no MA
Agência Assembleia

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Assembleia Legislativa
do Maranhão aprovou
ontem uma série de
medidas provisórias
editadas pelo Governo do Estado
para acelerar a tomada de ações de
enfrentamento ao novo coronavírus. Todas já estavam em vigor,
como é praxe, mas necessitavam
de aprovação parlamentar dentro
do prazo de validade.
Uma delas, a MP nº 312/2020
autorizou o Estado a contratar 106
médicos selecionados para o programa "Mais Médicos para o Brasil”. Os contratados, além da bolsa
federal, receberão auxílio moradia
de até R$ 2 mil para atual no Maranhão. Para isso, a medida provisória instituiu, ainda, o "Programa Reembolso - Saúde”.
O Estado consultou o Governo
do Maranhão, e até o fechamento
desta edição aguardava posicionamento sobre quantos desses
profissionais de saúde efetivamente já foram contratados.
Os deputados aprovaram, também, MP nº 313/20, que antecipou
para o dia 15 de maio o feriado estadual de 28 de julho, data em que
se comemora a Adesão do Maranhão à Independência do Brasil. A
mudança de data ocorreu por uma
decisão do governador Flávio Dino
(PCdoB) de garantir um “feriadão"
em meio ao lockdown - que havia
sido estendido -, quando, no entanto, já não estava mais valendo
o rodízio de veículos, e assim garantir a circulação de menos pessoas nas ruas.
Também foi aprovada a MP
314/20, que estabeleceu 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

Guerra
Desde o início da pandemia, Dino
tem travado uma guerra contra
instituições bancárias, alegando
que as empresas não têm tomado
providências para evitar aglomerações e organizar o atendimento
nas agências. Durante o pagamento do auxílio emergencial, por
exemplo, foi o Governo do Estado

ESTADO
MAIOR
Só a consciência?

P

arte do comércio foi reaberto, conforme estava previsto em
decreto do governador Flávio Dino (PCdoB). Em São Luís, na
Rua Grande – local do maior comércio da capital – houve
aglomeração. E este cenário vem depois de um fim de semana que
trouxe aumento de casos confirmados de contaminados pela
Covid-19. Aumento na Ilha de São Luís e números recordes no
interior do Maranhão.
Em Imperatriz e outras 212 cidades do continente, no estado,
foram registrados mais de 1,1 mil novos casos em 24 horas - de
sexta-feira, 22, para sábado, 23. Número parecido foi anotado no
fim da noite de domingo também.
Sobre esse salto galopante de casos no Maranhão, nem o
governador e nem o secretário de Saúde, Carlos Lula, comentaram.
O primeiro preferiu opinar
sobre a crise institucional que
ocorre – mais uma vez – em
O que a gestão
Brasília. O segundo decidiu
comemorar o número de
estadual espera é
recuperados da doença.
a consicência da
Ações para tentar reduzir a
contaminação no estado? Não
população, receita
foram anunciadas até o
fechamento desta coluna.
que não vem
A única manifestação em
surtindo efeito no
redes sociais de Flávio Dino
relacionada à Covid-19 foi o
Maranhão
pedido de consciência para a
população sobre a volta do
funcionamento de parte do comércio.
Por enquanto, a população do interior do estado terá de aguardar
ações dos prefeitos, que em ano eleitoral, aguardam a mão firme do
Estado. Mas, este último, desde abril, já lavou as mãos.
Resta, realmente, ao maranhense, somente a sua consciência. A
consciência para se proteger e para proteger o próximo.

Diferente
Deputados estaduais, em sessão virtual, aprovaram medidas provisórias do governo em relação à Covid-19

Justiça negou liminar
para governo do MA
A contratação de mais profissionais
médicos tem sido uma das frentes
de ação da gestão estadual para garantir maior capacidade de atendimento da rede pública do estado
durante a pandemia da Covid-19.
No processo de busca de mão-deobra, contudo, o Executivo tem experimentado alguns revezes.
No final do mês de abril, por
exemplo, o juiz federal José Valterson de Lima, da 13ª Vara Federal
Cível da Justiça Federal no Maranhão, indeferiu ainda um pedido
de liminar protocolado pelo governo para que médicos formados

quem contratou bombeiros civis
para auxiliar os bombeiros militares na marcação de filas em agências da Caixa Econômica Federal.
Foi apreciada, e aprovada,
ainda, a MP nº 315/20, que institui parcela aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) pelo
reforço voluntário à administração penitenciária. A MP visa a garantir a cobertura de plantões do

no exterior, mas ainda sem revalidação de diploma, obtivessem registro profissional local.
Após essa derrota na esfera judicial, a gestão comunista decidiu
criar um processo local de revalidação de diplomas, via Universidade Estadual do Maranhão
(Uema). Através dele, médicos formados no exterior - estrangeiros,
ou não - podem validar seus diplomas apenas apresentando documentos à instituição. A medida
encontrou forte oposição da classe
médica e dos estudantes de medicina do Maranhão.

Sistema Penitenciário do Maranhão, atualmente funcionando
com quadro reduzido em virtude
de afastamentos e óbitos por
causa do vírus.
Segundo o texto, a medida provisória institui a chamada Retribuição por Reforço Voluntário à
Administração
Penitenciária
(RVAP), uma parcela indenizatória, espécie de hora extra, a ser
paga aos servidores da Secretaria

Deputados aprovaram a
proibição do cancelamento
de planos de saúde
Proposta prevê que, durante a pandemia, as operadores não podem
suspender os serviços ao usuário que deixou de pagar as parcelas do plano
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o Projeto de Lei nº
162/2020, de autoria do deputado
Marco Aurélio (PCdoB), que proíbe
a suspensão ou cancelamento dos
planos de saúde, por falta de pagamento dos usuários, durante a vigência do Plano de Contingência da
Covid-19 no estado.
O Projeto de Lei 165/2020, de autoria do deputado Zé Inácio (PT),
por possuir teor semelhante, foi
anexado à matéria do deputado
Marco Aurélio.
O objetivo da proposição é garantir a continuidade da prestação
dos serviços de atendimento em
saúde na rede privada, no momento em que os usuários enfrentam di-
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Proposta vai a sanção
do governador
Flávio Dino

ficuldades econômicas por conta
da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o texto do proje-

to, as operadoras de planos de saúde não poderão suspender ou cancelar os serviços por inadimplência dos usuários, enquanto estiver
em vigor as medidas de combate à
Covid-19 no Maranhão. Após o fim
das restrições, as operadoras deverão possibilitar o parcelamento do
débito acumulado neste período,
sendo vedadas as cobranças de juros e multa.
Dificuldades
Segundo o deputado Marco Aurélio, muitas pessoas têm enfrentado
dificuldades financeiras, em razão
da crise econômica acentuada pela pandemia, quando muitos estão
desempregados ou tiveram seus

SAIBA MAIS

Estado de
calamidade
Os deputados também
aprovaram projetos de
decretos legislativos,
oriundos de pareceres da
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ),
que aprovam pedidos de
reconhecimento do
estado de calamidade
pública em mais 20
municípios maranhenses.
São eles: 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.

Em artigo publicado na Folha de São Paulo, o governador Flávio
Dino fez um bonito discurso sobre a valorização da vida.
Segundo o gestor, é o valor da vida que tem permitido os governadores a fazerem uma frente ampla – sem olhar se é esquerda ou direita – contra o novo coronavírus.
O problema é que o discurso do governador à mídia nacional não combina muito com o que faz, na prática, o chefe do Executivo do Maranhão.

Por água abaixo
Os dados expostos no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES)
mostram que os gráficos feitos para atestar o “sucesso do lockdown”
não conseguiram se sustentar.
Bastou a retomada das testagens, e mais contaminados na Ilha de
São Luís passaram a ser registrados.
É preciso que a gestão estadual mostre dados de estudos (caso existam) para que a sonhada consciência do maranhense possa ser tocada realmente.

Teorias
E diante dos números crescentes de casos no interior do Maranhão,
cresce também as “teorias” sobre as causas da situação.
Uma delas foi do senador Roberto Rocha (PSDB), que apontou o
lockdown como o motivo principal para o aumento da contaminação
do novo coronavírus no interior.
Pela ótica do tucano, com a decretação do lockdown na Ilha de São Luís,
muitas pessoas “fugiram” para o continente para evitar as regras rígidas.

Sem explicação
Ainda de acordo com Roberto Rocha, esta fuga das pessoas da ilha
de São Luís se deu porque não houve uma preparação para a implantação do lockdown.
Para que as regras de isolamento fossem mais rígidas, Rocha disse
que era necessário explicar a população do que se tratava a medida
excepcional.
“A grande maioria da população nem sabia o que era isso direito”,
argumentou o senador do PSDB.

Em xeque
de Estado de Administração Penitenciária (Seap) que cumprirem
turnos adicionais de trabalho,
além da sua escala normal.

rendimentos diminuídos.
“É, também, uma contrapartida a algo que se percebe de forma
muito recorrente. Nem sempre os
planos de saúde têm garantido
aos pacientes com Covid-19 o devido atendimento. Porque, às vezes, a pessoa tem o plano de saúde, está pago e, na hora que precisa de uma UTI ou de uma enfermaria, o hospital da rede privada já não disponibiliza o serviço, pois estão todos ocupados”,
pontuou Marco Aurélio.
Ainda de acordo com o autor da
proposta, essa é uma temática que
já vem sendo discutida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), junto
às operadoras dos planos de saúde,
mas que não conseguiram, ainda,
chegar a um consenso. “Buscamos,
portanto, com este projeto de lei, garantir esse direito no Maranhão, sobretudo, neste momento em que as
pessoas tanto precisam. Dessa forma, a aprovação de todos os colegas, neste momento, e a futura sanção do governador Flávio Dino garantirão que esse direito seja consolidado. Agradeço ao deputado Zé
Inácio pelo reforço e à Assembleia
Legislativa pelo protagonismo”, concluiu o parlamentar. 

O deputado estadual Roberto Costa (MDB) conseguiu a aprovação
de requerimento para que o secretário de Indústria e Comércio do
Maranhão, Simplício Araújo, dê explicações à Assembleia Legislativa.
O emedebista coloca em xeque dois contratos da Seinc para a “prestação de serviços e manutenção preventiva, corretiva e pequenos serviços nos Parques Empresariais e Distritos Industriais no Estado do
Maranhão”.
Para o trabalho, foram contratadas duas empresas no valor de R$
7,3 milhões. Costa quer detalhamentos de tais contratos.

DE OLHO

22h tem sido

O HORÁRIO, em média, de divulgação do boletim da
SES do Maranhão sobre os dados da Covid-19. Por
isso, os números do estado aparecem sempre
defasados nos relatórios do Ministério da Saúde.

Cobrança
O governador Flávio Dino questionou a permanência no cargo do
ministro da Educação, Abraham Weintraub.
O motivo do questionamento é a fala do ministro em reunião do
presidente com membros do seu primeiro escalão.
Weintraub fez uma fala ofendendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), propondo cadeia aos magistrados.

E MAIS
• Restou dúvidas sobre os motivos que levaram o senador Weverton Rocha
(PDT) a divulgar um exame de Covid-19 sem nunca ter sido colocado como
suspeito de ter o vírus.
• Rocha usou as redes sociais para dizer que testou negativo para o novo coronavírus. Sendo que esta não é a primeira vez que o pedetista faz o exame.
• Deputados estaduais tornaram lei a contratação de médicos no programa

Mais Médicos. São 106 profissionais que estão no Maranhão por meio de Medida Provisória do governador Flávio Dino.

Procon e Vigilância Sanitária
ﬁscalizam Rua Grande após
abertura de parte das lojas
Em

CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Terça-feira, 26 de maio de 2020

Número de casos de
Covid-19 continua
aumentando na Ilha
Entre os dias 18 e 24 de maio, 2.146 novos casos de Covid-19
foram registrados somente na Região Metropolitana da capital
Paulo Soares

9.548
NOVOS CASOS conﬁrmados no

Maranhão (de 18 a 24 de maio);
22.786 casos no total, no estado (até o
fechamento desta edição)

7.402
NOVOS CASOS conﬁrmados na
última semana, somente no interior
(até o fechamento desta edição)

o último dia 17 de maio,
a Região Metropolitana
de São Luís encerrou o
lockdown, que durou 13
dias. O bloqueio total foi adotado
como uma forma de diminuir a
propagação do vírus e assim reduzir o número de novos casos na

N

Ilha. Uma análise dos últimos sete
boletins (do dia 18 ao dia 24 de
maio) da Secretária de Estado da
Saúde (SES) mostra que dos 9.548
novos casos confirmados em todo
o Maranhão, 22,47% foram apenas
nas quatro cidades que compõem
a Ilha de São Luís, um total de 2.146

casos em sete dias.
Até a manhã desta segundafeira, 25, eram 22.786 testes positivos para Covid-19 em todo o estado,
e 784 óbitos contabilizados pela
doença, os boletins da SES costumam ser liberados às 21h, logo, os
dados estão sujeitos a revisão. O

Maranhão passa por um momento
onde os municípios do interior
estão em um ritmo muito rápido de
contaminação, com 7.402 casos
confirmados na última semana. A
quantidade total de novos casos
nesse espaço de tempo também assusta, 41,9% dos casos confirmados

Reabertura do comércio gera intensa
movimentação na Rua Grande
Paulo Soares

A movimentação de pessoas foi intensa na Rua Grande, no centro de
São Luís, e nas áreas comerciais de
bairros da cidade, na reabertura de
pequenos estabelecimentos comerciais, conforme o Decreto nº
35.831, assassinado pelo governador Flávio Dino, no último dia 21.
Ontem, essas lojas voltaram a funcionar no estado, após mais de dois
meses de portas fechadas.
O vai e vem de pessoas, a maioria usando máscara nas lojas, em algumas havia até fila na porta; vários
vendedores ambulantes instalados
nas calçadas tentando adquirir a
confiança dos clientes. Este foi o cenário ontem na Rua Grande e nas
vias paralelas e nas transversais.
“Estou tentando recuperar o meu
prejuízo, pois, fiquei parado por dois

No primeiro dia de reabertura parcial do comércio, a Rua Grande ficou lotada de pessoas que foram às compras

no estado se acumulou apenas nos
últimos sete dias.
Leitos ocupados
Imperatriz atingiu novamente
neste domingo, 24, a sua taxa de
ocupação total de leitos de UTI
para o tratamento da Covid-19, dos
seus 45 leitos, todos estão ocupados, já os leitos clínicos têm uma
taxa de ocupação de 93,83% de
acordo com o boletim do dia 24.
O governador Flávio Dino publicou
no dia 25, em uma rede social,
sobre a situação de Imperatriz.
“Mais equipamentos para abrir
mais leitos de UTI em Imperatriz”,
Dino reforçou ainda, que precisa
da colaboração de todos em relação às medidas preventivas.
Já foram feitos 38.506 testes para
Covid-19 no Maranhão, 79%
(30.442) desses somente na rede
pública de saúde, os outros 8.064
foram realizados na rede privada.
Leitos na Grande São Luís
Durante os dias 18 a 24, a Grande
Ilha (São Luís, São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa) chegou
diversas vezes a uma taxa de ocupação maior que 90%. Atualmente,
são 230 leitos de UTI disponíveis
exclusivamente para tratamento do
Coronavírus e 752 leitos clínicos
também exclusivos para tratamento
da doença. Em todo o estado, são
quase 1500 leitos de UTI e leitos clínicos para o combate à doença.
No domingo, 24, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a
97,83%, ou seja, apenas cinco leitos
estavam disponíveis em toda a Região Metropolitana da capital. A
taxa de ocupação para leitos clínicos chegou a 76,86%, ainda restam
174 leitos livres.
Profissionais da Saúde
Os profissionais da saúde que trabalham ativamente no combate à
pandemia da Covid-19 no Maranhão, acabam sendo muito expostos ao vírus, na análise dos sete
últimos boletins foram registradas
17 mortes de profissionais da

meses”, declarou o vendedor ambulante, Flávio Pereira, de 34 anos.
João Garcia, de 45 anos, que também faz parte do comércio informal, disse que não conseguiu receber o auxílio emergencial do
Governo Federal e nos próximos
dias deve se esforçar nas vendas e
adquirir dinheiro para pagar nas
contas mensais, que, no momento,
estão atrasadas.
O vendedor Edson Soares estava
na porta da loja de confecções onde
trabalha, com o litro de álcool em gel
oferecendo aos clientes. Ele contou
que as pessoas somente teriam
acesso ao ponto comercial após
serem higienizadas e estarem
usando máscara. “Esta é uma forma
de manter os funcionários e os clientes com saúde, ou seja, livre do novo
coronavírus”, frisou Edson Soares.
A funcionária pública Ana Karla
Almeida, de 56 anos, falou que estava há um mês querendo comprar
um presente para um afilhado e foio
logo no dia da abertura do comércio na Rua Grande. “As lojas de
roupa estavam fechadas e acabou

saúde pela doença, o número é
baixo comparado ao total de profissionais que conseguiram se recuperar, são 747 recuperados de
902 casos confirmados. Somente
três óbitos foram contabilizados
no período analisado.
Taxa de letalidade
Taxa de letalidade ou coeficiente de
letalidade é a proporção entre o número de mortes por uma doença e
o número total de doentes que sofrem dessa doença, ao longo de um
determinado período de tempo, ou
seja, esse cálculo mede a chance de
uma pessoa infectada vir a morrer
em decorrência dela. No Maranhão
a taxa de letalidade da Covid-19 se
encontra numa decrescente. No dia
18 de maio a taxa era de 4,25, já no
dia 24, a taxa de letalidade era de 3,44.
Reabertura do comércio
Ontem, 25, se iniciou na região metropolitana, o processo gradual de
reabertura do comércio. É importante lembrar, que no primeiro
momento somente empresas familiares, ou seja, estabelecimentos em que trabalham apenas o
proprietário e outras pessoas do
seu núcleo familiar podem reabrir.
Esses locais podem voltar com
suas atividades comerciais, mas
precisam cumprir todas as regras
sanitárias, como a etiqueta respiratória, o uso de máscaras e a prática do distanciamento social.
No primeiro dia da reabertura
gradual o número de pessoas circulando pelo centro da cidade foi
intensa, na Rua Grande, foi possível ver filas sem o distanciamento
de 2 metros entre as pessoas, e também vários indivíduos sem máscaras de proteção, vale ressaltar que
o uso das máscaras é obrigatório.
O governador Flávio Dino afirmou que essa reabertura é uma “experiência”, e que caso ocorra uma
“segunda onda” de contaminação
pelo coronavírus, o decreto poderá
ser revogado e medidas mais rígidas podem voltar a ser implementadas no Maranhão.

dificultando as compras”, frisou.
Fiscalização
O Governo do Maranhão informou,
por meio de nota, que equipes de
agentes da Vigilância Sanitária do Estado (Suvisa), que integram os serviços da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), realizarão fiscalização sanitária em supermercados, bancos e apuração de denúncias.
O governo reforçou que qualquer
cidadão pode fazer denúncias e pedidos de fiscalização relacionados ao
descumprimento de medidas sanitárias e de distanciamento social adotados para a contenção da Covid-19.
As denúncias podem ser feitas pelos
telefones (98) 99162-8274 e (98)
99970-0608 e, se possível, acompanhadas de registros fotográficos e
gravação de vídeos que auxiliem na
comprovação dos fatos.

VÍDEO NA
VERSÃO DIGITAL
oestadoma.com
Íntegra em oestadoma.com/484543

O Estado do Maranhão

São Luís, 26 de maio de 2020. terça-feira

POLÍCIA

MA tem alta de 18% nos
casos de assassinatos
nos primeiros 3 meses

PF investiga
trabalho escravo
e tráfico no MA

Em janeiro, fevereiro e março de 2020 ocorreram 428 assassinatos em todo o
estado; no mesmo período do ano passado, foram 350 casos, segundo a SSP

A Polícia Federal (PF) está investigando a prática de trabalho escravo e tráfico de pessoas no Maranhão. Ainda no último dia 23, uma
pessoa foi presa em cumprimento
de ordem judicial expedida pela 2ª
Vara da Justiça Federal da Comarca de São Luís acusada de cometer
esse tipo de crime.
A assessoria da PF informou
que durante os meses de janeiro e
fevereiro deste ano, em São Luís,
dois homens do estado do Ceará
reduziram 13 trabalhadores à condição análoga de trabalho escravo.
Ainda durante a investigação ficou constatado que os trabalhadores estavam sujeitos a condições
degradantes de trabalho e restritos, por meio de intimidações, o retorno para a sua cidade de origem
como ainda em razão de dívidas
contraídas. Os trabalhadores passaram até mesmo a serem ameaçados de morte pelos investigados.
A polícia solicitou ao Poder Judiciário a prisão dos investigados
e, no último sábado, um dos criminosos foi preso. A PF ainda informou que os investigados serão
indiciados pela prática, em tese,
dos crimes previstos nos artigos
149, caput, e 149-A, inciso II, ambos do Código Penal.

Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

O

Maranhão apresentou
uma alta de 18% nos casos de mortes violentas
(homicídio, latrocínio e
lesão corporal seguido de morte)
ocorridos nestes primeiros três meses deste ano em comparação com
o mesmo período do ano passado.
No decorrer de janeiro, fevereiro e
março de 2020, ocorreram 428 assassinatos, enquanto, durante os
primeiros três meses de 2019, o registro foi de 350 mortes em todo o
estado. Estes dados são do Monitor
da Violência e foram divulgados ontem pelo site noticioso G1.
O Monitor da Violência é produzido pelo G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Monitor da Violência também registrou um aumento de mortes a nível nacional. No decorrer dos
primeiros três meses deste ano, o
registro foi de 11.908 assassinatos
no país, enquanto, durante esse
mesmo período do ano passado,
ocorreram 10.924 casos.
A ferramenta do G1 ainda revela
que mesmo durante o período de
pandemia do novo coronavírus no
Brasil houve um aumento de 11%
na quantidade de assassinatos em
março. Neste mês, ocorreram 4.146
homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte,
enquanto, em março do ano passado, o registro foi de 3.729 mortes.
Números elevados
Segundo o Monitor da Violência, as
mortes violentas no estado aumentaram no decorrer dos primeiros

Líder indígena da Terra Araribóia, Zezico Rodrigues Guajajara foi morto no mês de março deste ano

MORTES VIOLENTAS NO MARANHÃO
Janeiro de 2019: 111 casos

Janeiro de 2020: 122 casos

Fevereiro de 2019: 110 casos

Fevereiro de 2020: 144 casos

Março de 2019: 129 casos

Março de 2020: 162 casos

Total: 350 casosmortos a tiros
ou por arma branca nos
primeiros três meses
de 2019 no MA

Total: 428 mortos a tiros ou
por arma branca nos
primeiros três meses deste
ano no estado

três meses deste ano. Em janeiro, o
registro foi de 122 casos; em fevereiro, 144; e em março, um total de
162 assassinatos.
No mês de março, somente, homicídios dolosos foram 152 casos;
latrocínio, oito; e lesão corporal seguida de morte, ocorreram dois ca-

sos no estado. Enquanto, no ano
passado, no primeiro mês, 11 casos,
fevereiro, 110; e no mês de março,
129 mortes.
Assassinato de indígena
O mês de março deste ano foi
marcado pelo assassinato de mais
um indígena no estado. A vítima

desta vez foi o diretor do Centro de
Educação Escolar Indígena Azuru e
líder indígena da Terra Araribóia, Zezico Rodrigues Guajajara.
De acordo com a polícia, o corpo do índio foi encontrado no começo da tarde do dia 31 de março,
na estrada da Matinha, nas proximidades da aldeia Zutiua, na zona
rural da cidade de Arame. Desde janeiro de 2016 até o mês de março
deste ano, um total de 14 índios foram mortos em decorrência do conflito com madeireiros no estado.
Ainda segundo a polícia, o corpo foi encontrado por populares e
havia marcas de tiros. Policiais militares e civis como também peritos do Instituto de Criminalística
foram até o local do crime. Eles foram vítimas de arma branca. 
Integra em oestadoma.com/484556
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Uma pessoa foi presa acusada de colocar 13
trabalhadores na condição de trabalho escravo

FIQUE POR DENTRO

Covid-19
Estado e o Poder Executivo
dos dois municípios devem
indicar uma unidade
hospitalar como referência
para atendimento ou
adequar a Unidade Básica
de Saúde (UBS) prisional.

Recomendação
O Ministério Público do Maranhão expediu recomendação ao
Estado do Maranhão e aos municípios de Imperatriz e de Davinópolis com orientações sobre a
adoção de protocolos para prevenir e combater a Covid-19 nas
unidades prisionais.
O documento é assinado pelo
titular da 5ª Promotoria de Justiça
Criminal, Domingos Eduardo da
Silva. Em uma inspeção virtual realizada, no último dia 20, foram
confirmados casos de Covid-19 entre agentes e um caso suspeito de
um interno na Unidade Prisional
de Imperatriz.
Divulgação

PF informou que os 13 trabalhadores foram ameaçados de morte

Mundo

Trump ameaça mudar
local de convenção por
causa do coronavírus
A pandemia do Covid-19 tem forçado Trump e o provável candidato
democrata, Joe Biden, a interromperem comícios de campanha
Divulgaçãoo

WASHINGTON
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou
nesta segunda-feira que pode
mudar de lugar a Convenção Nacional Republicana marcada
para acontecer na Carolina do
Norte em agosto, se o evento enfrentar restrições estaduais de
distanciamento social devido ao
coronavírus.
A pandemia do Covid-19 tem
forçado Trump e o provável candidato democrata, Joe Biden, a interromperem comícios de campanha. Alguns têm levantado
preocupações de que as grandes
convenções formais de nomeação, geralmente lotadas de participantes, poderiam criar problemas de segurança sanitária.
No Twitter, Trump disse que se
o governador democrata da Carolina do Norte, Roy Cooper, não
responder imediatamente “se o
espaço poderá ou não ser total-

Convenções Republicanas incluem discursos em TV, no horário nobre

mente ocupado”, então o partido
irá encontrar “juntamente com
todos os empregos e desenvolvi-

mento econômico que ele traz”,
outro local para a Convenção Nacional Republicana.

As convenções incluem discursos em TV no horário nobre
que servem para iniciar a corrida
final em direção às eleições presidenciais de novembro. O evento
republicano está marcado para
começar em 24 de agosto, em
Charlotte.
Em um comunicado nesta segunda-feira, o gabinete de Cooper afirmou que “as autoridades
estaduais de saúde estão trabalhando com a Convenção Nacional Republicana e irá revisar seus
planos, enquanto tomam decisões
sobre como realizar a convenção
em Charlotte. A Carolina do Norte
depende de dados e da ciência
para proteger a saúde pública do
nosso Estado e a segurança.”
Mais tarde, Trump tuitou que
tinha “zero interesse” em mudar
a convenção para o seu resort de
golfe, “Trump National Doral”,
próximo de Miami. “O salão de
baile não é grande o suficiente”,
escreveu ele.

OMS teme ‘epidemia
silenciosa’ na África
África é a região com menos casos da Covid-19
diagnosticados, menos de 1,5% do total mundial
PRETÓRIA
A África tem sido poupada dos
piores efeitos do coronavírus,
mas a Organização Mundial da
Saúde (OMS) teme que o continente enfrente uma “epidemia
silenciosa” a menos que seus líderes priorizem campanhas de
exames de detecção, disse um
enviado da OMS nesta segundafeira, 25.
“Minha primeira questão
para a África, minha primeira
preocupação, é que a falta de
exames esteja levando a uma
epidemia silenciosa na África.
Por isso, precisamos continuar
a pressionar os líderes para que
priorizem os exames”, disse o
enviado especial da OMS,
Samba Sow, em uma coletiva de
imprensa.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
disse que a África é a região com
menos casos de coronavírus
diagnosticados, menos de 1,5%
do total global e só 0,1% das
mortes.
A diretora regional da OMS
para a África, Matshidiso Moeti,
disse que alguns países adotaram medidas para conter a
doença a um alto custo econômico. Graças a estas medidas, a

pandemia está tendo um impacto mais ameno do que alguns modelos haviam previsto
até agora, disse Moeti.
Tedros acredita que a experiência do continente com outras epidemias o está ajudando

A falta de exames
leve à uma epidemia
silenciosa, diz OMS
África com
menos casos de
coronavírus

a acelerar sua reação ao coronavírus e a ser poupado do impacto visto em outras partes do
mundo até o momento.
Todos os países africanos tinham planos para reagir prontamente, disse ele, embora ainda
existam “lacunas e vulnerabilidades”. 
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CIDADES

Crime: Trotes para o
Samu somam mais
de 7 mil em três meses
Somente em março, foram feitos 3.291 trotes telefônicos ao Samu, o
que coloca em risco a vida de quem realmente precisa do atendimento
De Jesus

E

m época de pandemia,
infelizmente, muitas
brincadeiras de mau
gosto continuam sendo
realizadas, apesar da seriedade e
gravidade do momento, marcado
não somente pelas contaminações, como, também, pelas mortes decorrentes do novo coronavírus. Para o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) em São
Luís, por exemplo, desde março
deste ano, já foram feitos 7.581 trotes. O número é considerado elevado, o que preocupa quem se
desloca em ambulâncias com o
objetivo de salvar vidas.
De acordo com levantamento
do Samu, em março, o órgão recebeu 20.693 ligações. Desse total,
3.291 foram trotes telefônicos, que
são muito mais do que simples
brincadeiras, uma vez que são condutas criminosas, tipificadas no
Código Penal Brasileiro (CPB), além
de comportamento ilícito previsto
na Lei de Contravenções Penais
(Decreto-Lei Nº 3.688, de 3 de outubro de 1941). Já em abril, das
25.294 ligações recebidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 2.500 foram falsas.
E, até agora, no mês de maio, já
foram feitos 1.790 trotes telefônicos, de um total de 16.653 ligações
recebidas pelo Samu. De acordo
com o Serviço, os números não têm
crescido, mas ainda assim são considerados altos. Sobretudo nesse
momento da pandemia da Covid19, essas brincadeiras atrapalham
muito o trabalho dos profissionais.
Essa conduta coloca em risco a
vida de quem realmente precisa do
atendimento.
Trote é crime
Embora muitas pessoas imaginem
que o trote é apenas uma brincadeira, que não tem nenhuma punição, essas ligações falsas são crimes, segundo o Artigo 266 do
Código Penal Brasileiro. O dispositivo legal prevê aplicação de pena
de detenção que varia de um a três
anos, sem prejuízo da multa definida pelos estados em ligações específicas. Essas sanções serão di-

De Jesus

Comerciante foi orientada a realizar os protocolos sanitários na loja

Comércio do Centro
é fiscalizado após
abertura parcial
Equipes orientaram comerciantes e consumidores
sobre os protocolos de segurança sanitária

Em março, o Samu recebeu 20.693 ligações de pedido de atendimento; desse total, 3.291 foram trotes

ORIGEM DO TROTE
Segundo a policial militar Elisângela Maria dos Santos, em um trabalho acadêmico, o trote
telefônico teve origem com a popularização das telecomunicações no final da Guerra Fria,
que foi travada entre EUA e a antiga União Soviética. Isso ficou mais intenso com a invenção
do telefone celular em 1973, o que tornou esse aparelho o veículo de comunicação mais
popular da atualidade. “As chamadas identificadas como trotes nos serviços de emergência
são de grande frequência, devido ao fato de serem gratuitas. No entanto, a ligação que tem
como teor falsa ocorrência, tem duplo prejuízo à população”, destaca a policial militar.
Dentre os desfalques citados por Elisângela Maria, ela cita a falsa sensação de gratuidade,
uma vez que a conta é paga pelos cofres públicos, que têm recursos oriundos dos tributos
arrecadados pela população e revertidos à sociedade em forma de bens e serviços públicos.
Ademais, os outros são a ausência de atendimento a uma emergência real, o que afeta o bom
e regular andamento dos serviços do Samu e outros órgãos, colocando, assim, uma vida em
risco. “Uma sociedade consciente da utilização dos serviços de emergência é a garantia da
escassez dos trotes telefônicos nas centrais de atendimento, menos gastos aos cofres
públicos e a certeza da eficiência nos serviços assistenciais em segurança, emergência e
saúde, no estado e no país”, pontua a policial militar.

recionadas para quem interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico,
impedindo ou dificultando-lhe o
restabelecimento.
Existe a possibilidade de as
penas serem aplicadas em dobro,
caso o crime seja cometido por
ocasião de calamidade pública.
Também no CPB, o Artigo 265 estabelece uma pena de reclusão de
um a cinco anos, além de multa, a
quem atentar contra serviços de
utilidade pública. Nesse contexto,

incluem-se os atendimentos realizados pelo Samu, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Polícia Civil e outros órgãos.
Ademais, o Artigo 340 do Código
Penal Brasileiro prevê a falsa comunicação de crime ou de contravenção, a quem provocar a ação de
autoridade, comunicando-lhe a
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Nessa situação, a detenção
varia de um a seis meses, ou multa.

A Lei de Contravenções Penais
também estabelece sanções a
quem comete a ação de passar
trote com finalidade de causar perturbação à tranquilidade/trabalho
do servidor que receba a ligação.
Desse modo, o funcionário deve
confeccionar um Boletim de Ocorrência (BO).
Conforme um estudo realizado
há poucos anos pelo Senado Federal, esses trotes geram um prejuízo anual de aproximadamente
R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Na tarde desta segunda-feira, 25,
houve uma ação de fiscalização no
centro de São Luís, por causa da
abertura progressiva do comércio
na Região Metropolitana da capital
maranhense, medida autorizada
pelo Governo do Estado por meio
Decreto nº 35.831, do dia 20 de
maio. Equipes da Vigilância Sanitária do Maranhão e da Polícia Militar percorreram várias ruas da região, incluindo a Rua Grande, que
estava muito movimentada, com
vários consumidores entrando nas
lojas, ou simplesmente passeando.
A fiscalização, que também contou com a participação do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon/MA),
começou por volta das 14h30. As
equipes se concentraram em frente ao Banco do Brasil, no Complexo da Deodoro. Do ponto escolhido, iniciaram ação na Rua do Passeio, onde alguns comércios já estavam funcionando. Nos estabelecimentos comerciais, os proprietários e funcionários foram orientados sobre as medidas de proteção, como o uso de máscara.
Em uma das lojas fiscalizadas,
na Rua do Passeio, a dona, Beatriz
Ximenez Dourado, recebeu as recomendações sanitárias necessárias para evitar a propagação do
novo coronavírus. Ela reabriu o estabelecimento depois de mais de
dois meses fechado, desde o primeiro decreto governamental, pu-

blicado no dia 21 de março. “Eu
vendo roupas aqui há pouco menos de um ano. Para mim, essa
ação é importante porque eu mesma não sei como agir nessa pandemia em determinadas situações
aqui no meu empreendimento”,
declarou a microempresária.
Para a loja dela, assim como nas
demais visitadas, os fiscais da Vigilância Sanitária solicitaram que tomasse algumas providências, como não permitir que os clientes
provassem as roupas, a não ser que
ela fizesse todas as medidas de higienização nas peças, com substâncias específicas que eliminam
o coronavírus. Também pediram
que controlasse o fluxo de pessoas
no comércio, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento de 2 ou 3 metros entre os consumidores. Beatriz Xímenez disse
às equipes que iria cumprir todas
as exigências.
A fiscalização também se estendeu para a Rua Grande, principal
ponto comercial de São Luís. A via estava repleta de pessoas, entre clientes e vendedores ambulantes, que
aproveitaram a reabertura progressiva para montar suas barracas, também, nas transversais. Em uma delas,
na Rua de Santaninha, vários “camelôs” disputavam espaço oferecendo
produtos como celulares, brinquedos, acessórios e DVDs piratas.
Íntegra em oestadoma.com/484559
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Após adiamento,
confira como fica
o cronograma
do Enem
O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, anunciou
nas redes sociais o adiamento
das inscrições provas do Exame
Nacional de Ensino Médio, o Enem.
O prazo limite agora é quarta-feira,
27 de maio, às 23h59. Sobre os
boletos para participar das provas,
podem ser pagos até 28 de maio.
PÁGINA 9

MEC suspende pagamento de parcelas do
Fundo de Financiamento Estudantil Fies

Prefeito Edivaldo avança com pacote de obras
de reforma e ampliação de mercados da capital
PÁGINA 6

PÁGINA 9

EFEITO CORONAVÍRUS

Mais 20 municípios entram em
estado de calamidade pública
PÁGINA 3

Médico maranhense analisa que vírus deve ser controlado até agosto
PÁGINA 2

Fiscalização registra
aglomeração no 1º dia de
abertura parcial do comércio
Com a abertura gradual das atividades econômicas nesta segunda-feira (25), o Governo do
Estado também está reforçando as ações de fiscalização sanitária aos estabelecimentos. Foram
feitas abordagens na Rua Grande que regitrou
aglomeração de pessoas. PÁGINA 3

MPMA e DPE recomendam
lockdown em Imperatriz
PÁGINA 3

DJ Joy Velas e Lucas
Sá representarão o
Maranhão no
Festival Radiação

Contra aglomerações,
Duarte Jr propõe a
ampliação do horário
em supermercados

Festival reúne 115 artistas de 30
festas e coletivos de 14 cidades da
américa do sul o apresenta para o
público de todo o Brasil, música, teatro, dança, cinema e artes visuais.
PÁGINA 12

Deputado do Republicanos protocolou uma indicação parlamentar
com base no decreto estadual que
proíbe aglomerações em locais públicos e privados. PÁGINA 5

TEMPO E TEMPERATURA

Polícia Federal cumpre mandados de
prisão por trabalho escravo em São Luís
PÁGINA 9

quer mais
À PARTE
APARTE Centrão
Transparentes
Um mês após dar início às negociações com o Centrão, grupo que arregimenta
em torno de 220 parlamentares no Congresso Nacional, o governo Bolsonaro
distribuiu vários cargos, cujos titulares já administram R$ 73 bilhões.

TÁBUA DE MARÉ
SEG 25/05/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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MONITORAMENTO

PERSPECTIVA

Coronavírus deve ser
controlado até agosto

Fiscalização age na
abertura do comércio

A afirmação foi feita a O Imparcial, após o médico maranhense fazer análises de dados
epidemiológicos de estudos da conceituada universidade americana Johns Hopkins
LISIANE MARTINS

A

onda do novo coronavírus
deve ser controlada no Maranhão até dia 26 de junho, foi o
que aﬁrmou primeiramente o
médico urologista José Calixto, em
um áudio gravado para um grupo de
WhatsApp, que rapidamente foi compartilhado. A gravação deixa claro que
o comentário é baseado em análises
de dados epidemiológicos, de estudos
da conceituada universidade americana Johns Hopkins, além de observações ao sistema de saúde europeu e
no Reino Unido, sobre o “comportamento” da pandemia.
Calixto é professor no Hospital
Universitário Presidente Dutra há 26
anos e atua também em um hospital
particular de São Luís, além de ser voluntário do aplicativo UNEVE, onde
tem feito atendimento médico online
e gratuito nesse período de pandemia. Ele explicou que fez a aﬁrmação
baseada em fontes e dados, com a intenção de acalmar moradores do prédio onde mora e levar calma principalmente entre os idosos.
Mesmo não atuando na linha de
frente no combate ao novo coronavírus no estado, a informação vinda de
um proﬁssional de saúde, foi recebida
com bons olhos por muitas pessoas,
que encontraram alívio em meio à crise causada pela pandemia e que deixa
em todos a incerteza de quando tudo
isso deve passar e se a sociedade vai
poder voltar ao normal.

FISCAIS DO ESTADO FAZEM OPERAÇÃO NA RUA GRANDE

JOSE CALIXTO É UROLOGISTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA
Dr. Calixto perdeu a sogra, vítima
do novo coronavírus, no dia 2 de
maio. Ele informou que tem prestado
apoio à comunidade, com informações, receitas e atendimentos, uma
procura que segundo a própria experiência tem caído muito nos últimos
dias, além de haver menos sobrecarga
em leitos do hospital particular onde
trabalha e no Hospital Universitário, o
que também o leva a acreditar que o
pior já passou. Ele explicou ainda, que
agosto poderá ser o mês em que ﬁnalmente os maranhenses poderão ver a
conclusão desse período de pandemia.
A divulgação feita pelo urologista,
vai ao encontro ao que expôs um estudo publicado no ﬁm de abril pela Universidade de Tecnologia e Design de
Singapura (SUTD), que mostra que no
Brasil a previsão é de que a pandemia
caminhe para o ﬁm entre o dia 6 de ju-

nho até o dia 6 de setembro, quando a
porcentagem de eliminação do vírus
vai chegar aos tão esperado 100% .
Estudo da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura (SUTD),A
pesquisa analisou informações que
estimam curvas de ciclo de vida pandêmicas, além de cálculos matemáticos que combinam o crescimento da
população, número de pessoas infectadas nos países estudados e dados de
um sistema de “monitoramento preditivo”, usando códigos e informações
do Our World in Data – site que traz
atualização de casos diariamente -,
para tentar prevê o ﬁm da pandemia.
O Maranhão já soma um total de
22.786 mil pacientes infectados pelo
novo coronavírus, 784 mortes e 5.271
pessoas curadas pela doença. Os dados são do boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES).

Com a abertura gradual das atividades econômicas
nesta segunda-feira (25), o Governo do Estado também
está reforçando as ações de ﬁscalização sanitária aos estabelecimentos. Durante toda a semana, serão feitas
abordagens em estabelecimentos comerciais e bancos,
apuração de denúncias, tudo visando a manutenção das
restrições de funcionamento e a observância do Decreto
Estadual nº 35.831 de 20 de maio de 2020.
“O reinício das atividades econômicas é um sinal de
que o Governo do Estado tem adotado decisões pautadas em evidências cientíﬁcas. É importante lembrar que
o vírus não foi embora, houve uma signiﬁcativa desaceleração do contágio, mas precisamos da colaboração da
sociedade, que não pode baixar a guarda para as medidas de higiene pessoal e prevenção”, disse o secretário
de Estado da Saúde, Carlos Lula.
Neste primeiro momento, podem funcionar serviços
como supermercados, farmácias, delivery de alimentos
e pequenas empresas exclusivamente familiares. Além
destas, também estão liberados serviços de coleta de lixo e postos de combustível, lojas de tecido, oﬁcinas e
venda de material de construção, hospitais, clínicas, farmácias, óticas, laboratórios, entrega e retirada de lavanderia.
Para a pequena empresária do ramo de confecções,
Beatriz Ximenes, o reinício das atividades econômicas
está sendo um recomeço. “Mantive as portas fechadas
durante todo o período de suspensão do comércio, reabrindo somente hoje. Graças às economias que tinha,
eu consegui me manter, mas agora espero que as coisas
melhorem”, comentou.

Atividade comercial em
MPMAeDPErecomendamlockdownemImperatriz outros bairros da ilha
MEDIDAS RESTRITIVAS

TÉCNICOS DO PROCON-MA CONVERSAM COM CONSUMIDORES

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, LUIZ GONZAGA MARTINS, ACREDITA QUE LOCKDOWN EVITARÁ COLAPSO NO SISTEMA DE SAÚDE
Com 1421 casos e com a taxa de leitos de UTI exclusivos para pacientes
do novo coronavírus 100% ocupados,
o Ministério Público do Maranhão expediu uma recomendação conjunta
na última sexta-feira (22), orientando
que o Governo do 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 com-

põem 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 quintafeira (21), registrou 1.155 casos conﬁrmados de contágio pelo novo coronavírus em Imperatriz, com 55 óbitos.
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 pro-

motor 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.
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.

A ação desta segunda-feira (25) foi dividida em dois
momentos. Durante a manhã, as ﬁscalizações foram realizadas em supermercados e bancos localizados na
Cohama, Holandeses, Vinhais, Renascença, Calhau e
Ponta D’Areia. Já no turno da tarde, o foco se voltou para
o comércio nas regiões do Centro/Rua Grande e João
Paulo.
O decreto de abertura lenta e gradual do comércio
tem como objetivo a reativação da economia do estado,
todavia respeitando o presente cenário de pandemia.
Até segunda ordem continua suspenso o funcionamento de academias, shopping centers, cinemas, teatros,
bares, casas noturnas, restaurantes, lanchonetes, salões
de beleza, visitas a pacientes suspeitos ou conﬁrmados
com Covid-19.
De acordo com o superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (Suvisa/SES), Edmilson Diniz, a ação retomou as regras que valiam antes
do lockdown. O diretor de ﬁscalização do Procon-MA,
Carlos Eduardo Garcia, também acompanhou a ação.
“Estamos notiﬁcando as lojas de tecido, pois temos recebido denúncias de que os valores dos insumos para a
confecção de máscaras de proteção facial têm aumentado. Inicialmente, será feita a notiﬁcação prévia, solicitação dos preços e, por ﬁm, faremos o acompanhamento
dos valores dos últimos três meses para apurar se de fato
houve alteração de preços”, ressaltou.
No período de 17 de março a 22 de maio, foram realizadas 1.227 ações para apuração de denúncias de riscos
e agravos decorrentes da Covid-19. Foram executadas
406 inspeções a estabelecimentos e produtos sanitários,
796 blitz com o apoio da Polícia Militar e Procon-MA,
além de 25 barreiras sanitárias, sendo 16 em aeroportos
(São Luís e Imperatriz) e nove de trânsito em pontos estratégicos da capital.
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SAÚDE

NOVO CORONAVÍRUS

Calamidade pública
em mais 20 municípios

“OSUSéumadasjoias
dofederalismobrasileiro”

Parlamentares maranhenses apreciaram os projetos de decretos legislativos com base
em pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Assembléia

O

plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em turno único, na Sessão Extraordinária com Votação Remota por Videoconferência,
realizada nesta segunda-feira (25),
mais 20 projetos de decretos legislativos de calamidade pública em municípios. Os projetos foram solicitados
pelos prefeitos das respectivas cidades em decorrência do agravamento
da pandemia do novo coronavírus.
Foram aprovados os pedidos dos
municípios de Amapá do Maranhão,
Anapurus, Alto Alegre do Pindaré, Bacuri, Barreirinhas, Belágua, Bequimão, Bom Jardim, Carutapera, Central do Maranhão, Cururupu, Humberto de Campos, Jenipapo dos Vieira,
Lima Campos, Nova Olinda do Maranhão, Pindaré-Mirim, São Bernardo,
Sítio Novo, Trizidela do Vale e Urbano
Santos. O relator da maioria dos projetos foi o presidente da CCJ, deputado Ricardo Rios (PDT).
Na sessão, conduzida pelo presidente da Casa, deputado Othelino
Neto (PCdoB), as matérias foram votadas de forma conjunta, pelo fato de
que a fundamentação é a mesma para
todos os pedidos. Os parlamentares
apreciaram os projetos de decretos legislativos com base em pareceres da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ).
Durante a votação, o líder da Oposição, deputado Adriano (PV), defendeu a aprovação dos decretos. “É uma
iniciativa importante para garantir a
liberação de recursos a esses municí-

pios, e o mais importante ainda é que
os gestores façam uso adequado destes recursos liberados pelo Governo
Federal”, declarou.
Os deputados Duarte Jr (Republicanos), Vinícius Louro (PL) e Wellington do Curso (PSDB) reaﬁrmaram que
os gestores municipais precisam ter
todo o cuidado e empenho para a correta aplicação dos recursos públicos,
para que seja efetivo o combate à pandemia do novo coronavírus em suas
cidades. Além de defender a ﬁscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos prefeitos, o deputado Dr. Yglésio (Pros) alertou que há
uma projeção de aumento de casos
do coronavírus, no Maranhão, especialmente na primeira semana do próximo mês de junho. Segundo o deputado, a curva de casos da Covid-19 dispara no interior do Estado. “Muitas
pessoas levaram o lockdown em São
Luís como uma espécie de pedágio
pessoal e, de maneira equivocada,
crêem que o pior já passou, quando
não temos dados para corroborar esse
raciocínio. Ainda estamos numa transição muito sensível e não é hora pra
retomarmos a vida normal”, advertiu
Dr. Yglésio.
Promulgação dos projetos
Ao término da sessão, o presidente
da Assembleia Legislativa, deputado
Othelino Neto, anunciou que a Mesa
Diretora providenciou a promulgação
de todos os decretos legislativos de
calamidade pública. Em breve discurso, Othelino Neto destacou a importância de a Assembleia dar respaldo

legal à iniciativa dos prefeitos para o
enfrentamento da pandemia em todas as regiões do Estado. “O nosso desejo é dar a nossa contribuição e, de
igual modo, reaﬁrmar o desejo de que
todos esses gestores tenham zelo na
aplicação dos recursos públicos, sejam eles próprios ou oriundos do auxílio dos governos federal e estadual
para combater a pandemia. Vale lembrar que os órgãos de controle, especialmente as Câmaras Municipais e o
Ministério Público, deverão acompanhar e ﬁscalizar para a correta aplicação do dinheiro público”, ressaltou
Othelino Neto.
Em todos os pedidos formulados à
Assembleia, os prefeitos justiﬁcam a
declaração de estado de calamidade
em saúde pública em razão da existência de casos conﬁrmados da Covid-19 e de H1N1. Eles levam em conta, ainda, a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em
decorrência da infecção humana pelo
novo coronavírus. Todos justiﬁcam
que elaboraram o Plano de Contingência e que “a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
a ﬁm de evitar a disseminação da doença em âmbito municipal”. No âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde receberam
pareceres favoráveis, os decretos municipais transformaram-se em projetos de decretos legislativos.

COVID-19

FLÁVIO DINO PARTICIPOU DO DEBATE POR VIDEOCONFERÊNCIA
Ao debater sobre o tema: “Pacto Federativo”, da série:
“Violações e Retrocessos”, o governador Flávio Dino defendeu que o SUS é o exercício do federalismo cooperativo. Ele destacou que apesar de todas as diﬁculdades do
Sistema Único de Saúde brasileiro, a arquitetura institucional do sistema é tão sólida que está funcionando em
meio à pandemia do coronavírus e ajudando a salvar
muitas vidas em todo o país. “Mesmo com todas as diﬁculdades que temos vivido na esfera federal, que de algum modo cuida de suprimentos e equipamentos, infelizmente de modo muito insuﬁciente, nós temos fortemente a ação dos estados e municípios atuando concretamente na oferta de leitos de média e alta complexidade, além da atenção básica aos cidadãos”, assegurou Dino.
Ao lado da professora Vera Karam, diretora da faculdade de Direito da UFPR, o governador do Maranhão relembrou que até o ano passado o SUS era visto como
uma espécie de monstro a ser derrotado por aqueles
que queriam substitui-lo por vouchers. “Não estou dizendo que o SUS é perfeito, mas não há dúvidas de que
seria muito pior sem ele. Se por exemplo, no ano passado, tivesse saído vitoriosa a tese de substitui-lo por um
sistema de vouchers, em que cada cidadão teria uma espécie de ticket, as pessoas estariam a essas alturas vagando nas ruas tentando ter acesso aos serviços privados de saúde e não conseguiriam”, aﬁrmou Flávio Dino.
Durante o debate, o governador do Maranhão defendeu que o federalismo tem sido ao mesmo tempo: a barreira de contenção em relação aos impulsos abusivos e
também um arranjo federativo, qual seja, o SUS garantindo o atendimento à saúde da população. “Vemos
quão presente é a ideia da forma federativa de estado e
quanto ela tem sido nesse momento vital à preservação
direitos fundamentais dos cidadãos”, concluiu.

NOVO RECORDE

OMSinterrompeensaioclínicocomhidroxicloroquina Riodejaneiropassade
4milmortesporcovid-19
REUTERS/YVES HERMAN

NÚMERO DE ÓBITOS NO RIO ESTÃO SENDO INVESTIGADOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE INCLUIU A HIDROXICLOROQUINA NO PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA PACIENTES COM SINTOMAS LEVES
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) suspendeu os testes com a hidroxicloroquina, medicamento para
malária, em pacientes com covid-19
em razão de questões de segurança,
informou ontem (25) o diretor-geral
da
OMS,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus. A hidroxicoloroquina
tem sido apontada pelo presidente
Jair Bolsonaro, pelo presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, e por
outros como um possível tratamento
para a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente norte-americano aﬁrmou que estava tomando o
medicamento para ajudar a prevenir a
infecção. “O grupo executivo tem implementado uma pausa temporária
do ramo da hidroxicloroquina no estudo Solidarity, enquanto os dados de
segurança são revisados pelo conselho de monitoramento de segurança
de dados”, disse Tedros em uma entrevista online.
Ele aﬁrmou que os outros ramos do
estudo – uma importante iniciativa
internacional para realizar testes clí-

nicos de possíveis tratamentos para o
vírus – continuavam. Anteriormente,
a OMS já havia recomendando contra
o uso da hidroxicloroquina no tratamento ou prevenção de infecções pelo coronavírus, exceto como parte de
ensaios clínicos. Mike Ryan, chefe do
programa de emergências da OMS,
disse que a decisão de suspender os
testes com hidroxicloroquina tinha sido tomada por “muita cautela”.
Brasil
Na semana passada, o Ministério
da Saúde incluiu a cloroquina, e seu
derivado hidroxicloroquina, no protocolo de tratamento para pacientes
com sintomas leves de covid-19 no
Brasil. De acordo com o novo protocolo, cabe ao médico a decisão sobre
prescrever ou não a substância, sendo
necessária também a vontade declarada do paciente, com a assinatura do
Termo de Ciência e Consentimento.
Maranhão
O Comitê Cientíﬁco de Prevenção e
Combate ao Coronavírus no Maranhão, criado para auxiliar o Governo

na tomada de decisões sobre as ações
de enfrentamento à Covid-19, publicou um protocolo que trata sobre o
uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados por
complicações relacionadas à infecção. O medicamento está sendo usado em pacientes da rede pública de
saúde que apresentam complicações
por conta do agravamento da doença,
de acordo com a avaliação individual
do caso.
O Ministério da Saúde recentemente enviou aos estados uma Nota
Técnica, cujo protocolo prevê cinco
dias de tratamento e é indicado apenas para pacientes hospitalizados. De
acordo com a nota técnica, o uso da
cloroquina/hidroxicloroquina pode
funcionar como complemento a outros suportes utilizados no tratamento dos pacientes, como assistência
ventilatória e medicações para os sintomas, como febre e mal-estar, porém, ambos os medicamentos não
são indicados para prevenção da doença ou tratamento de casos leves.

O estado do Rio de Janeiro conﬁrmou mais 112 mortes por covid-19 e chegou a 4.105 óbitos diagnosticados
com a doença. Os dados fazem parte do balanço divulgado ontem (25) pela Secretaria Estadual de Saúde, que
contabiliza 39.298 casos conﬁrmados nos municípios
ﬂuminenses, e 31.687 pessoas que se recuperaram da
infecção.
Segundo o governo do estado, 986 óbitos estão em investigação e 240 suspeitas foram descartadas em exames laboratoriais. O estado do Rio iniciou o mês de maio
com menos de mil mortos por coronavírus e chegou a
esse patamar no dia 3. O número continuou a crescer
até passar de 2 mil em 13 de maio, dez dias depois. Depois disso, foram mais 12 dias para que o total de mortes
conﬁrmadas dobrasse novamente com o balanço de hoje. A cidade do Rio de Janeiro soma 22.466 casos de covid-19 e 2.831 mortes, segundo o balanço estadual. Niterói tem o segundo maior número de casos, com 2.041,
e Nova Iguaçu e Duque de Caxias são as outras duas cidades com mais de mil casos do novo coronavírus, com
1.274 e 1.246, respectivamente.
Em número de mortes, porém, essas duas cidades estão bem acima de Niterói, que tem 89 óbitos. Duque de
Caxias, com 187, tem mais que o dobro. Já Nova Iguaçu
contabiliza 142. Apesar de ter menos de 1 mil casos conﬁrmados, São Gonçalo também soma mais mortes que
Niterói, com 92 óbitos. As oito cidades com mais casos
conﬁrmados estão na região metropolitana do Rio.
Além dos municípios citados, compõem o grupo Itaboraí (938), Queimados (870) e São João de Meriti (656). No
interior, Angra dos Reis (644), Campos dos Goytacazes
(588) e Volta Redonda (570) são as cidades com mais diagnósticos. Petrópolis tem é o município com o maior
número de mortes no interior, com 31 casos. Volta Redonda soma 25, Angra dos Reis, 23, e Teresópolis, 22.

POLÍTICA

oimparcial.com.br

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com

5

São Luís, terça-feira, 26 de maio de 2020

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Multa para bancos que
descumprirem regras
As agências tem que organizar de filas e o controle de acesso de clientes, a fim de que
seja assegurada a distância de segurança entre indivíduos e evitadas aglomerações

C

om voto unânime do plenário, a Assembleia Legislativa
do Maranhão aprovou, na
manhã desta segunda-feira
(25), em Sessão Extraordinária com
Votação Remota por Videoconferência,
a
Medida
Provisória
314/2020, que estabelece os critérios
para aplicação de multa a 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, à saúde e à segurança.
Na mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador
Flávio Dino (PCdoB) destaca dados
oﬁciais que conﬁrmam a evolução da
Covid-19 no Maranhão e as medidas adotadas pelo Estado, tanto no
que diz respeito à proteção e fortalecimento da rede estadual de saúde,
quanto ao estímulo ao setor econômico. “O cenário exige prudência e esforço, tanto do poder público quanto
da sociedade, bem como da iniciativa
privada”, enfatiza o governador.
Flávio Dino ressalta que, em razão
da alta taxa de transmissibilidade do
vírus e da inexistência, até o momento, de medicamentos e vacinas especíﬁcos que curem e impeçam sua
transmissão, as medidas não farmacológicas são as únicas e mais eﬁcientes providências no combate à Covid19 e controle dos índices de contaminação.
No caso das agências bancárias, ele
cita como exemplos a organização de
ﬁlas e o controle de acesso de clientes,
a ﬁm de que seja assegurada a distância de segurança entre indivíduos e

evitadas aglomerações, em especial
no contexto vigente, em que o ﬂuxo de
pessoas se intensiﬁca em razão do pagamento das prestações do auxílio
emergencial do governo federal.
O governador acentua que todas
essas medidas de segurança estão
previstas no Decreto 35.731, de 11 de
abril de 2020, e no Decreto 35.731, de
11 de abril de 2020, que se aplicam,
também, às instituições bancárias.
Critérios e multa
A Medida Provisória aprovada nesta segunda-feira estabelece os critérios para aplicação de multa às instituições bancárias que deixarem de cumprir os protocolos de segurança destinados à prevenção da Covid-19, previstos nos referidos decretos, a ﬁm de
garantir a proteção à saúde do consumidor. De acordo com a MP, o descumprimento das medidas sanitárias,
pelas instituições bancárias, caracteriza-se infração gravíssima aos direitos do consumidor, cuja pena-base
será no valor de R$ 504.612,18, que
corresponde a 474.215 vezes o índice
de 1,0641 previsto no Art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A MP prevê que para a ﬁxação da pena deﬁnitiva, a autoridade
administrativa considerará a eventual
ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes, em conformidade
com o Decreto Federal 2.181 de 20 de
março de 1997.
Como agravantes da multa, a MP
considera: ser a instituição bancária
infratora reincidente; ter a infratora,
comprovadamente, cometido a infração para obter vantagens indevidas; a
infração traga consequências danosas

à saúde ou à segurança do consumidor; deixar a infratora, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas
consequências.
Considera, ainda, como fatores
agravantes da penalidade: ter agido
com dolo; se a infração ocasionar dano coletivo ou tenha caráter repetitivo; ter a infração ocorrido em detrimento de menor de 18 ou maior de 60
anos, ou de pessoas portadoras de deﬁciência física, mental ou sensorial,
interditadas ou não; a infratora dissimular a natureza ilícita do ato ou atividade; ser a infração praticada aproveitando-se a infratora de grave crise
econômica ou da condição cultural,
social ou econômica da vítima, ou,
ainda, por ocasião de calamidade pública.
Cada circunstância agravante implicará no aumento de 1/2 do valor da
pena base aplicada à instituição bancária infratora. Será atenuado o valor
da multa quando a instituição bancária infratora for primária ou ter adotado providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os
efeitos do ato lesivo. Cada circunstância atenuante implica a diminuição
de 1/3 do valor da pena.
A multa será reduzida em 50% se o
pagamento ocorrer em até 10 dias da
notiﬁcação pessoal ou da juntada do
Aviso de Recebimento da comunicação que dá ciência da decisão ﬁnal da
autoridade administrativa competente para aplicação da penalidade, e em
5% se o pagamento ocorrer antes da
inscrição em dívida ativa do Estado
do Maranhão.

Centrão quer mais
Um mês após dar início às negociações com o Centrão, grupo
que arregimenta em torno de 220 parlamentares no Congresso
Nacional, o governo Bolsonaro distribuiu vários cargos, cujos titulares já administram R$ 73 bilhões. Novos aliados do presidente
foram indicados por políticos do Nordeste, região que de forte
oposição ao mandatário do país. Presidente já cedeu até agora ao
menos quatro cargos ao grupo, que não vai querer só isso. A meta
é chegar à Esplanada, com cargo de ministro.
Acuado com encrencas de todos os lados e uma imensa lista de
mais de 30 pedidos de impeachment, Bolsonaro precisa do Centrão para se manter no poder e evitar que ocorra com ele o que se
passou com Dilma Rousseff em 2016. Até agora, os cargos cedidos
ao grupo parlamentar são do segundo e terceiro escalão, mas são
donos de orçamentos robustos, o equivalente a 2% do Orçamento
federal. Todos foram ocupados por aﬁlhados de políticos do Nordeste, região que é majoritariamente administrada por governadores opositores ao Planalto e onde ele teve menos votos em 2018.
Até o momento, os tentáculos do grupo chegaram a cargos secundários, mas à proporção que o aperto vai se tornando realidade, os ministérios tornam-se portas abertas para a entrada de
mais “bolsonaristas” de ultima hora. O próprio presidente, depois
de 28 anos na Câmara como deputado federal, Jair Bolsonaro conhece tintim por tintim a prática de atuação do Centrão. Se tais
escaramuças políticas fazem bem ao Nordeste, é pouco provável.
Mas o governo precisa melhorar a relação com os governadores, e
a “política velha” que ele tanto menosprezou, pode ser a ponte
perfeita.
Os beneﬁciários dos cargos são: Garigham Amarante Pinto foi
para a diretoria de ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O órgão tem Orçamento de
R$ 55 bilhões, e por ele já passou o maranhense, Gastão Vieira, em
2018, no governo Michel Temer. Pinto tem como padrinhos o deputado federal Wellington Roberto (PL-PB) e Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal, condenado pelo mensalão e eminência
parda do PL. Agora, na safra atual, pelo menos 10 dos 18 deputados do Maranhão batem ponto no Centrão, mas com alguns joga
duplamente, apoiando Flávio Dino.

Mais médicos (1)
Em nova sessão por vídeo conferência, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou ontem Medida Provisória que autorizou
o Governo do Estado a contratar 106 médicos selecionados para o
programa “Mais Médicos para o Brasil”.

Mais médicos (2)

CONTRA AGLOMERAÇÕES

Duarte Jr quer horário maior de supermercados

Pelo texto da MP nº 312/2020, os contratados devem atuar na
linha de frente de combate ao novo coronavírus. Receberão além
da bolsa federal, auxílio moradia de até R$ 2 mil para atuar em
hospitais maranhenses. Não se falou em médicos cubanos.

Falta consciência
No twitter, Flávio Dino escreveu ontem que todos os dias o governo ﬁscaliza o cumprimento dos Decretos estaduais e das normas sanitárias. “Mas o que faz a diferença é a ‘consciência’ cidadã”, alertou. A doença é grave e segue matando muita gente.

“Populismo desastroso para o Brasil”

Foi como descreveu o jornal Financial Times, bíblia do conservadorismo mundial, em artigo que acusa Bolsonaro de levar o Brasil a ser o novo epicentro da pandemia do covid-19.
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Muito estranho essa multidão que se deslocou, ninguém sabe de onde, para “ocupar” a Rua Grande, onde
as lojas não se enquadram na categoria de estabelecimentos familiares, ﬂexibilizados no decreto do governador Flávio
Dino.

2
O OBJETIVO É TENTAR DIMINUIR O FLUXO DE PESSOAS, DILUINDO OS CONSUMIDORES EM HORÁRIOS DIFERENTES AO LONGO DO DIA.

Uma multidão com lojas fechadas e apenas bancos e
camelôs operando no principal centro comercial de
São Luís. Foi assim mesmo quando saiu o decretou o
distanciamento social, antes do lockdown. Se a ﬂexibilização foi uma “experiência”, mostrou ontem que precisa

ajuste.

Diante das notícias sobre aglomerações de pessoas em supermercados
do Maranhão, o deputado estadual
Duarte Jr (Republicanos) protocolou
na Assembleia Legislativa uma indicação parlamentar solicitando a ampliação do horário de atendimento
em supermercados. O objetivo é tentar diminuir o ﬂuxo de pessoas, diluindo a presença de consumidores
em horários diferentes ao longo do
dia.

permanente para funcionar em horário livre, incluindo feriados e domingos. “No entanto, nesse momento de
pandemia, é preciso seguir à risca as
recomendações da Organização
Mundial da Saúde quanto à distância
segura entre as pessoas como forma
de evitar a contaminação pelo coronavírus”, alerta o deputado.

O deputado alerta também que a
medida não deve causar prejuízos à
jornada de trabalho dos funcionários.
Além disso, os supermercados devem
adotar políticas de conscientização
dos consumidores de modo a evitar a
formação de aglomerações nos estabelecimentos.

“Além disso, minha indicação também tem como base o Decreto Estadual nº 35.731/2020, no qual o goverA indicação será encaminhada por nador Flávio Dino proíbe expressameio da Assembleia para o Sindicato mente qualquer tipo de aglomeração
do Comércio Varejista de Gêneros Ali- de pessoas em locais públicos e privamentícios do Maranhão, que deverá dos. Ampliando o horário de atendirepassar a medida para supermerca- mento, os supermercados e demais
dos, hipermercados e mercados de to- estabelecimentos podem ajudar a dido o Estado.
minuir o ﬂuxo de pessoas, com atenDuarte Jr informa que estes estabe- dimento diluído ao longo do dia”,
lecimentos já possuem autorização acrescenta Duarte.

“É uma questão de cuidado consigo mesmo e com o próximo. Todos temos grandes responsabilidades diante dessa pandemia, já que o coronavírus ainda não tem uma vacina ou uma
cura. Por isso, mais do que nunca, é
preciso incentivar o consumo de forma responsável. Agir assim é minimizar os sérios riscos de contaminação
de consumidores e dos funcionários
dos estabelecimentos”, ﬁnaliza o deputado.
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Em sessão virtual, os ministros Luís Roberto Barroso e
Luiz Edson Fachin tomaram posse como presidente e
vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles assumem sem saber se haverá
eleições municipais em outubro.

Sem festa (1)
Em nota sobre o Dia da Indústria, transcorrido ontem, o presidente da Federação das Indústrias do Maranhão (Fiema), Edison
Baldez conclamou aos líderes políticos, empresários e a sociedade a se unirem na busca de soluções para o enfrentamento da
pandemia.

Sem festa (2)
Disse o líder industrial, que a Fiema está fazendo sua parte,
“contribuindo no apoiamento aos empresários industriais, aos
trabalhadores, à sociedade e aos governos, realizando ações de
responsabilidade social de solidariedade à população”.
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São Luís, terça-feira 26 de maio de 2020

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA
CNPJ: 06.903.553/0001-30
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços TP-006-2020
A Prefeitura Municipal de Carutapera – Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitações,
torna público que realizará o processo licitatório, cujo Objeto é a contratação de Empresa para
Prestação de Serviços de Implantação de Pavimentação Asfáltica. Modalidade: Tomada de Preços (art.
22 § 2° da Lei 8.666/93) e suas alterações. Edital: à disposição dos interessados de segunda a sexta, de
08h00 às 12h00, pelo custo de R$ 50,00 – Através de DAM (documento de Arrecadação Municipal).
Endereço: Prefeitura Municipal de Carutapera-Ma, localizada na Praça Padre Augusto Mozett, 400 –
Centro – Carutapera - MA – CEP.: 65295-000. Data para apresentação e abertura da documentação e das
Propostas: 11-06-2020, às 10h00.
Carutapera - MA, 25 de Maio de 2020.
Werbeth Alves Mesquita
Presidente CPL

Prefeito Edivaldo avança com
obras de reforma e ampliação
de mercados da capital
Mercados do Coroadinho, Praia Grande, Monte Castelo, São Francisco, Anil, Bom Jesus e Cohab
recebem serviços que levarão mais conforto, limpeza e organização a comerciantes e consumidores; obras seguem com atenção às regras para evitar contaminação da Covid-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 016/2020. O Pregoeiro Oﬁcial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e equipamentos, para atender as necessidades do Município de Coelho Neto – MA, no
dia 09 de Junho de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida
pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto - MA, 21 de Maio de 2020. Maurício Rocha das
Chagas – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 017/2020. O Pregoeiro Oﬁcial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob
a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 330/2019 e subsidiariamente as disposições
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
tipo menor preço por item, para Contratação de empresa para Aquisição de Bombas
Submersas, material hidráulico e elétrico e prestação de Serviços de Manutenção de Peças e
Bombas, para atender as necessidades do Município de Coelho Neto – MA, no dia 10 de Junho
de 2020 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça
Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na pagina web do Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 as 12:00hs. Coelho Neto
- MA, 21 de Maio de 2020. Maurício Rocha das Chagas – Pregoeiro Municipal.

C

onduzidas pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior,
as obras nos mercados do Coroadinho, Tulhas (Praia Grande), Monte Castelo, São Francisco, Anil,
Bom Jesus e Cohab seguem sendo realizadas obedecendo todas as normas
sanitárias apontadas pelas autoridades de saúde para evitar contaminações
pelo novo coronavírus. Integrantes do
programa São Luis em Obras, as reformas, depois de finalizadas, vão proporcionar a comerciantes e consumidores
um ambiente mais limpo e adequado
à compra e venda de produtos alimentícios e de outros gêneros. Por meio do
programa, a Prefeitura de São Luís está,
ainda, com outras obras espalhadas pela
cidade em diferentes áreas.
“Estamos trabalhando, simultaneamente, em sete mercados da capital
que necessitavam de reforma ou mesmo reconstrução para que possam ser
abertos e tenham todas as condições
para oferecer serviços tão essenciais
à população. Em breve, entregaremos
cada uma dessas obras às suas respectivas comunidades, com uma estrutura
mais segura e acessível, pois é proposta da Prefeitura de São Luís adequar
esses espaços para dar mais conforto
a comerciantes e consumidores”, destacou o prefeito Edivaldo.
O Mercado do Coroadinho, construído em 1985 e reformado há mais de
20 anos, é uma das obras em estágio
mais avançado. Ele teve sua estrutura demolida no ano passado para dar
lugar a uma nova completamente ca-

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

pacitada para beneficiar os mais de
100 feirantes na área. Toda a construção da parte estrutural do local
foi concluída, como o levantamento
de reboco das paredes de alvenaria,
sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, piso, telhado e até a fachada
lateral externa. Já os boxes, área administrativa e os banheiros estão em
fase final de acabamento.
O novo mercado prevê ainda projetos de acessibilidade para pessoas com
deficiência, iluminação e ventilação
natural, flexibilização e reorganização
dos espaços de trabalho com a unificação das estruturas físicas existentes, instalação de equipamentos de
segurança contra incêndio, além de
elementos que possibilitarão o manuseio e armazenagem de alimentos,
água e descarte correto de resíduos

sólidos. Outra obra que também está
em fase adiantada é o Mercado das
Tulhas, um dos pontos mais visitados da capital pela população ludovicense, turistas e todos aqueles que
buscam lazer, diversão, artesanato,
gastronomia, música, folclore e diversas outras expressões culturais da
cidade. Por conta disso, o projeto de
manutenção e reparo da edificação
segue os padrões rígidos para manter os elementos construtivos originais do espaço, conservando um bem
cultural que faz parte do Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico de São
Luís e que foi tombado pelo Governo Federal, em uma área considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020. A
Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, comunica que no dia 09 de junho de 2020 às 08:30 horas, fará licitação objetivando o
Registro de Preços para aquisição de Medicamentos em geral, instrumentais, material hospitalar,
laboratorial, odontológico, insumos e correlatos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde;
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item. Os interessados deverão procurar à
sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde
poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento
do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do Documento de
Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 21 de maio
de 2020. Raimundo Madeira Neto – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020. A
Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, comunica que no dia 08 de junho de 2020 às 14:30 horas, fará licitação objetivando o
Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de Pneus e Acessórios Pneumáticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Infra Estrutura,
Assistência Social e Agricultura; na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item. Os
interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742,
Centro, Riachão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos,
mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099)
3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e seus
Articulados. Riachão (MA), 21 de maio de 2020. Raimundo Madeira Neto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020. A
Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, comunica que no dia 09 de junho de 2020 às 14:30 horas, fará licitação objetivando o
Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de utensílios de cozinha, higiene e
limpeza e, correlatos de interesse das Secretarias Municipal de Educação, Saúde, Administração,
Assistência Social; na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item. Os interessados
deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro,
Riachão - MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos,
mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099)
3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e seus
Articulados. Riachão (MA), 21 de maio de 2020. Raimundo Madeira Neto – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020. A
Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na forma da
Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, comunica que no dia 10 de junho de 2020 às 14:30 horas, fará licitação objetivando o
Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM
APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS E AUTORIZADOS PELA ANVISA, NAS ÁREAS
INTERNAS E EXTERNAS, TAIS COMO: PAREDES, PORTAS, JANELAS, PISOS, TETO E MOBILIÁRIOS; na
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item. Os interessados deverão procurar à sede
da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA onde poderão ser
consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$
50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal – DAM. E outras informações pelo telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 21 de maio de 2020.
Raimundo Madeira Neto – Pregoeiro.

AVISO DE REABERTURA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2020 – UFMA.
Objeto: O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual
contratação de empresa que forneça pessoal qualificado em prestação de
serviços continuados de motorista de veículos leves e pesados, com execução
indireta mediante o regime de empreitada por preço global, em atendimento
às necessidades da Universidade Federal do Maranhão – UFMA - Cidade
Universitária São Luís e demais Campi do interior do Estado (Chapadinha,
São Bernardo, Pinheiro, Bacabal, Codó, Grajaú, Balsas e Imperatriz).
Dia: 02/06/2020
Horário: 10h
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor estimado: R$ 3.367.781,68.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no
Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
São Luís, 21 de maio de 2020
José Carlos Marques Aguiar Júnior
Pregoeiro

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
026/2020. A Prefeitura Municipal de Riachão – MA, através da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, na forma da Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia 08 de junho de 2020
às 08:30 horas, fará licitação objetivando o Registro de Preços para Contratação de Pessoa
Jurídica para Aquisição de carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijão de 13 KG;
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item. Os interessados deverão
procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão
- MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos,
mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo
telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº
8.666/93 e seus Articulados. Riachão (MA), 21 de maio de 2020. Raimundo Madeira Neto –
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
016/2020. O MUNICIPIO DE RIACHÃO-MA, Estado do Maranhão, através da Prefeitura Municipal,
torna público que fará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma Execução Indireta
sob regime de empreitada por Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DOS
POVOADOS BACURI E ALTO BONITO, NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO-MA. CONVÊNIO Nº:
896010/2019. ABERTURA: 10 de junho de 2020 às 08:30 horas. Os interessados deverão
procurar à sede da Prefeitura Municipal, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão
- MA onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos o Edital e seus Anexos,
mediante recolhimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito exclusivamente através do
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. E outras informações pelo
telefone (099) 3531-0180 das 9:00 às 12:00 h. Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados).
Riachão-MA. 21 de maio de 2020. Raimundo Madeira Neto. Presidente da CPL.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 12/2020 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de Limpeza
para Piscina, para atender às necessidades da diretoria de Esportes e
Lazer desta UFMA.
Dia: 04/06/2020
Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Global: R$ 32.071,60
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
Podendo,
alternativamente,
ser
www.comprasgovernamentais.gov.br.
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
São Luís, 22 de Maio de 2020
RICHARD DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

9

São Luís, terça-feira, 26 de maio de 2020

EXAME NACIONAL

CRIME EM SÃO LUÍS

PF prende suspeito
por trabalho escravo
Os mandados foram emitidos pela 2ª Vara da Justiça Federal em São Luís, relacionados
à prática dos crimes de trabalho escravo e tráfico de pessoas cometidos em São luís
SAULO DUAILIBE

Crime em São Luís

Em São Luís, entre os meses de jama operação da Polícia Fe- neiro e fevereiro de 2020, dois indivíderal no Maranhão, com duos oriundos do Ceará reduziram 13
apoio da Delegacia de Polí- trabalhadores a condição análoga à
cia Federal de Juazeiro do de escravos, sujeitando-os a condiNorte, no Ceará, cumpriu dois man- ções degradantes de trabalho e restringindo, por meio de intimidações,
dados de prisão preventiva.
Ambos mandados foram emitidos o retorno deles para o estado/municípela 2ª Vara da Justiça Federal em São pio de origem, em razão de dívidas
Luís, relacionados ao Inquérito Polici- contraídas. Após a instauração do
al que visa apurar a prática dos crimes inquérito, os trabalhadores passaram
de trabalho escravo e tráﬁco de pesso- a ser ameaçados de morte pelos inas, cometidos na capital maranhense, vestigados, razão pela qual, o delegano início do ano. O caso aconteceu no do responsável pela investigação solicitou apoio da Delegacia de Polícia
início de 2020.

U

Federal de Juazeiro do Norte, considerando informações sobre a atual localização dos investigados.

A ação

Após adiamento,
confira como fica o
cronograma do Enem
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nas redes sociais o adiamento das inscrições provas
do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. O prazo
limite agora é quarta-feira, 27 de maio, às 23h59. Sobre
os boletos para participar das provas, podem ser pagos
até 28 de maio. “Os candidatos devem ﬁcar atentos à
conﬁrmação da inscrição na Página do Participante, do
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)”, acrescentou o ministro, na mesma mensagem.

Assim, no último sábado (23), equipes da Delegacia de Polícia Federal de
Juazeiro do Norte, deslocaram até o
endereço dos dois envolvidos nos crimes, e conseguiram lograr êxito na
prisão de um, estando o outro foragido.
Os investigados serão indiciados
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 149, caput, e 149-A,
inciso II, ambos do Código Penal.
A realização da edição de 2020 do exame ainda não
tem data para ocorrer. Antes marcada para novembro, o
adiamento do Enem foi aprovado pelo Senado na terçafeira. Diante disso, o governo costurou um acordo com o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), para postergar o exame. Segundo sugeriu o
ministro Weintraub, na última quarta-feira, em post nas
suas redes sociais, a realização do exame deve ser de 30
ou 60 dias depois da data inicial.
Já o Inep explica, em nota, que “a iniciativa (de estender o prazo de inscrição) decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 22 de maio. O Inep está atento a
todas as manifestações da sociedade e do poder público”. Segundo o Instituto, até as 12h de ontem, mais de 5
milhões de pessoas haviam se inscrito para realizar o
exame. Desse total, aproximadamente 101 mil candidatos estariam na versão digital. “Como já anunciado anteriormente pelo MEC e Inep, será feita uma enquete
com os participantes inscritos, no ﬁnal de junho, na Página do Participante. As datas do exame serão deﬁnidas
após a consulta”, complementa a nota do Inep.

Prova digital

SÃO LUÍS

Trio deu prejuízo de R$ 1 milhão à empresas
REPRODUÇÃO

DA REDAÇÃO
A Polícia Civil cumpriu mais três
mandatos de prisão preventiva contra
dois homens e de uma mulher suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de cargas, em
São Luís.
De acordo com informações policiais, os investigados são suspeitos de
praticarem cerca de trinta roubos a
uma empresa de logística, ao longo de
quase três anos , causando a empresa
vítima prejuízos superiores a R$ 1 milhão.

Conﬁra o cronograma do exame

As funções

Um dos suspeitos já estava preso
em um presídio de São Luís e tinha a
função de receptador na associação
criminosa. Já o segundo tinha um
mandado de prisão em aberto.
A mulher também já estava presa
no Presídio São Luís, sendo que sua
função na associação era emprestar
sua residência para o transbordo das
cargas roubadas. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos era prestador
de serviço da empresa de logística e

A versão digital da prova é uma novidade desta edição, sua aplicação será realizada em todas as unidades
da Federação, e 99 cidades receberão o novo modelo.
Mas, nas duas, os participantes terão provas de linguagem, ciências humanas e suas tecnologias, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e
matemática e suas tecnologias. Cada área terá 45 questões e a redação será manuscrita em ambos os modelos.
Mas nem tudo é concordância com as recentes decisões do Ministério da Educação e do Inep. Rozana Barroso, presidente da União Brasileira dos Estudantes
(Ubes), considera que o candidato se sente desamparado. “As respostas estão confusas, a palavra nesse momento é insegurança. O MEC diz que até dia 28 vão receber a conﬁrmação de pagamento. Só que já passou o
prazo de inscrição. E se não chegar a tempo? E se a conﬁrmação for que o meu boleto não foi aceito? Eu deixo
de realizar a prova?”, cobrou.

OS PRESOS TINHAM FUNÇÕES DIFERENTES NAS EMPREITADAS CRIMINOSAS NA ILHA
repassava informações privilegiadas
para os outros integrantes da associação. A prisão dos suspeitos, se deu durante a Operação “Entrega Certa”, que

resultou ainda em 15 investigados
presos e 18 mandados de prisão cumpridos contra integrantes da associação criminosa.

CALAMIDADE PÚBLICA

MEC suspende pagamento de parcelas do Fies
O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) autorizou a suspensão das parcelas dos contratos de ﬁnanciamento estudantil
concedidos com recursos do Fies, que
estejam na fase de utilização, carência
ou amortização, durante o estado de
calamidade pública em razão da pandemia de covid-19. A resolução foi publicada no Diário Oﬁcial da União.
O estudante que tiver interesse em
suspender as parcelas deverá se manifestar junto ao banco até 31 de dezembro.

• 27/5
» Termina o período de inscrição
» Termina a solicitação de atendimento especializado
do Enem impresso
» Termina o período para alteração de dados cadastrais,
município de provas, opção de língua estrangeira
• 28/5
» Termina o período para pagamento da taxa de inscrição
• 1º/6
» Começa a solicitação para tratamento pelo nome social
• 5/6
» Divulgação do resultado da solicitação de atendimento especializado do Enem impresso
• » Termina a solicitação para tratamento pelo nome social
• 8/6
» Começa o período de recurso relacionado ao atendimento especializado do Enem impresso
» Divulgação do resultado da solicitação para tratamento pelo nome social
• 12/6
» Termina o período de recurso relacionado à solicitação
de atendimento especializado do Enem impresso
• 15/6
» Divulgação do resultado do recurso relacionado à solicitação de atendimento especializado do Enem impresso
» Começa o período de recurso relacionado à solicitação
de tratamento pelo nome social
• 19/6
» Termina o período de recurso relacionado à solicitação
de tratamento pelo nome social
• 22/6
» Divulgação do resultado do recurso relacionado à solicitação de tratamento pelo nome social
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Saulo Duailibe
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TIROS

CRIME

Contrabandistas
presos no Maranhão

4 tentativas e uma
morte em Imperatriz

Durante a ação policial, duas pessoas foram presas em flagrante delito e foi cumprido
um Mandado de Prisão Preventiva contra um terceiro suspeito

U

ma operação de policiais,
da 8ª Delegacia Regional de
Zé Doca, prendeu duas pessoas, em ﬂagrante delito, e
cumpriu um Mandado de Prisão Preventiva contra um terceiro suspeito.
Uma das prisões foi pelo cometimento do crime de Receptação, a outra por Contrabando, Comércio Ilegal
de Arma de Fogo e Infração de Medida
Sanitária Preventiva, sendo que o preso por mandado é suspeito dos crimes
de Organização Criminosa, Homicídio e Tráﬁco de Drogas.

TODOS OS CRIMES FORAM COMETIDOS COM ARMA DE FOGO
SAULO DUAILIBE

CIGARROS, ARMAS E OUTROS FORAM APREENDIDOS DURANTE A OPERAÇÃO

Quanto ao preso em ﬂagrante, ele é
envolvido no crime de Receptação, e
estava utilizando, no momento da
prisão, um aparelho celular que era
objeto de roubo.
A segunda prisão em ﬂagrante foi
contra um suspeito de cometer os crimes de Contrabando, Comércio Ilegal
De Arma De Fogo e Infração de Medida Sanitária Preventiva, com quem fo-

ram encontradas espingardas caseiras, além de materiais como espoletas, pólvora e chumbo, bem como 310
maços de cigarros importados.
De acordo com a Polícia Civil, os Investigadores receberam a denúncia
de que um comércio, localizado no
bairro Vila Nova, em Zé Doca, estava
comercializando bebidas alcoólicas,
causando aglomerações de pessoas e,
portanto, violando os Decretos Estaduais de prevenção a disseminação
do COVID-19. A denúncia também informava que no local tinham algumas
espingardas caseiras.
Ao diligenciarem no local os policiais comprovaram a veracidade da denúncia; constaram a aglomeração de
pessoas ingerindo bebidas alcoólicas,
encontraram quatro espingardas caseiras, materiais como espoletas, pól-

vora e chumbo. No local ainda foram
encontrados 310 maços de cigarros
importados de marcas diversas.
A terceira prisão se deu em continuidade à Operação Comando do Extermínio – terceira fase, em cumprimento a Mandado de Prisão Temporária em desfavor de um homem suspeito de integrar Organização Criminosa Armada responsável por distribuir drogas para as “bocas de fumo”
do município de Zé Doca, além da
acusação de cometer diversos crimes
de Homicídio, também naquele município.
O mandado de prisão decorreu de
representação da Polícia Civil de Zé
Doca e o Investigado foi encaminhado à Unidade Prisional de Ressocialização, onde ﬁcará à disposição da Justiça.

CHAPADINHA

PM recupera carga roubada avaliada em R$ 219 mil

Quatro tentativas e um assassinato. Esse foi o saldo
do ﬁm de semana na cidade de Imperatriz, localizada na
região Tocantina do Maranhão.
Dois crimes foram cometidos no bairro Nova Imperatriz, um no Bacuri e outra no conjunto habitacional Sebastião Régis. As vítimas tem passagens pela polícia e
foram encaminhadas para atendimento médico no
Hospital Municipal de Imperatriz (HMI).
O primeiro crime foi no bairro Nova Imperatriz, e teve
como vítima uma pessoa identiﬁcada apenas como
“Isaías”. Homens em uma moto abordaram o rapaz e
atiraram contra ele. Um dos tiros atingiu o ombro de
Isaías, que foi socorrido e levado para o HMI. A vítima
não corre risco de morte.
O segundo caso foi no bairro Bacuri. Um homem foi
baleado no abdômen. O terceiro caso foi no conjunto
habitacional Sebastião Régis, a vítima não foi identiﬁcada e nem as circunstâncias do crime.
A quarta vítima foi Luciano Pereira Oliveira, que foi
baleado no bairro Nova Imperatriz. Luciano foi vítima
de uma emboscada e foi atingido por três tiros.
O assassinato aconteceu no bairro Boca da Mata. A vítima foi identiﬁcada como Jeferson Silva, que foi assassinado a tiros.

ATENDIMENTO

Autoleitura será
possível pelo cliente

ESTÁ NO SITE DA DISTRIBUIDORA O ENVIO DA AUTOLEITURA

A POLICIAL MILITAR RECUPEROU UM VEÍCULO E UMA CARGA ROUBADA EM UM GALPÃO, NA CIDADE DE CHAPADINHA
MATHEUS WERNECK
A Policial Militar recuperou um veículo e uma carga que tinha roubada
em um galpão nas imediações do Parque Moisés Amorim, em Chapadinha,
cidade distante cerca de 250km da capital. De acordo com a polícia, a carga
está avaliada em R$ 219 mil.
As informações da PM revelam que,
após denúncias, as guarnições deslocaram-se até ao local informado onde
encontram a carga e uma carreta
branca.
De imediato, conseguiram entrar
em contato com a empresa, vítima do
roubo e proprietária do veículo e da
carga, a qual informou que a carreta
havia sido roubada próximo à cidade

de Vargem Grande.
Os Policiais entraram em contato
com os militares de Vargem Grande
informando sobre o ocorrido, para
que a mesma iniciasse buscas no intuito de catalogar mais informações.
Em seguida, foi feita a apreensão e
apresentação de todo o material ao
delegado plantonista para que fossem
tomadas as devidas providências.
O material apreendido na carreta
era uma carga composta por produtos
de Limpeza e Higiene Pessoal, como:
caixas com álcool em gel, sabonete,
lava louça, desinfetante, entre outros.
Estima-se que o valor da carga seja de
aproximadamente R$ 219 mil segundo notas ﬁscais enviadas pela empresa.

O cenário de pandemia da Covid-19 mudou a rotina
da população que precisa se adaptar diariamente a esta
realidade. Com as empresas que prestam serviços essenciais não é diferente, por isso a Equatorial Maranhão,
seguindo as recomendações da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, tem inovado nos serviços digitais, ampliando, cada vez mais, os canais de atendimento e relacionamento com o cliente. Como os processos de leitura e faturamento da Equatorial Maranhão
são realizados de forma imediata, nos medidores que ﬁcam na parte externa do imóvel, é possível coletar a leitura e entregar a fatura sem que haja qualquer contato
com o cliente. Já nos domicílios com medidores internos ou que possuem algum impedimento de acesso ao
leiturista. Com o novo serviço de autoleitura, o cliente
que possui o medidor interno pode, agora, acessar o site
da Equatorial Maranhão, no endereço www.equatorialenergia.com.br, clicar em “Agência Web”, depois em
“Solicitações e Serviços” e por ﬁm “Enviar minha autoleitura”. Em seguida é necessário informar a Conta Contrato, o CPF do titular, os dados da leitura atual, anexar
uma foto nítida com os número que constam no visor
do medidor e aceitar os termos de ciência.
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AEB lança edital para a exploração comercial do
Centro Espacial de Alcântara no Maranhão
PÁG.2

Aprovado
projeto que
proíbe corte
de água e luz
em feriados
e ﬁns de
semana

Criação de
novos leitos
e UTI aérea
auxiliam no
combate ao
coronavírus
no Maranhão

PÁG.3

MDR libera
R$ 8,1 milhões
para
saneamento
e Maranhão
receberá R$
1,6 milhão

PÁG.2

Maranhão já
produziu mais
de 700 mil
máscaras para
distribuição
gratuita à
população

PÁG. 4

PÁG.9

Apesar de estabelecimentos cumprirem determinação do governo
FRANCISCO SILVA

PRIMEIRO DIA DA
VOLTA GRADUAL DO
COMÉRCIO REGISTRA
MOVIMENTO INTENSO
NO CENTRO DE S.LUÍS
Ontem voltaram a funcionar pequenos estabelecimentos familiares
Rua Grande voltou a ter concentração de pessoas igual aos dias de
abertura normal das lojas

Movimento registrado na Rua Grande, nessa segunda-feira (25), parecia com
o dos dias de funcionamento normal das lojas

O aviso de “fechado”, antes estampado nos cartazes colados nas fachadas das lojas do centro de São Luís, foi substituído pelas novas regras restritivas de funcionamento. No primeiro dia de reabertura das
pequenas empresas exclusivamente familiares, na região metropolitana, a movimentação foi intensa principalmente na Rua Grande, Rua da Paz e Rua de Santana. Mas os estabelecimentos cumpriram as
determinações do governo do Estado. Entretanto, nos espaços de passeio destas vias, as pessoas não mantiveram o distanciamento umas das outras. PÁG.5

Assembleia reforça ações
de combate à Covid-19
com aprovação de novas
medidas para o Maranhão
Novas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19
foram aprovadas, ontem, pela Assembleia Legislativa. Entre
elas, um projeto do deputado Marco Aurélio que proíbe
a suspensão dos planos de saúde, por falta de pagamento
do usuário, durante a pandemia, e a MP que propõe
contratação de 106 médicos para o projeto ‘Mais Médico’
e a instituição do programa ‘Reembolso’. PÁG.3

Prefeitura avança com o
maior pacote de obras
de reforma e ampliação
de mercados da capital
PÁG.9

FLÁVIO DINO APELA
À “CONSCIÊNCIA
CIDADÃ” PARA
MANTER COMBATE
AO CORONAVÍRUS
NO MARANHÃO
Othelino Neto conduziu os trabalhos da 7ª Sessão
Extraordinária com Votação Remota por Videoconferência
da Assembleia Legislativa

Secretário defende distanciamento social,
avalia resultados do lockdown e diz que o
Estado precisa da ajuda da população
Em seu perﬁl oﬁcial no Twitter, o governador
Flávio Dino fez um apelo, nessa segunda-feira (25),
para que a população mantenha respeito às normas
sanitárias recomendadas para a prevenção contra
o novo coronavírus. O secretário Carlos Lula, por
sua vez, avaliou como positivos os resultados, mas
disse que o Estado precisa da ajuda da população.

Márcio Jerry condena
postura presidencial
diante de mais uma
manifestação no DF

PÁG.2 E 3 – COM INFORME JP
PÁG. 12

Cotação – Comercial C. R$ 5,455 | V. R$ 5,458 – Turismo C. R$ 5,24 | V. R$ 5,67 – Euro C. R$ 5,9284 | V. R$ 5,9296 - Libra C. R$ 6,634 | V. R$ 6,636 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 17:54 4:46 5,1 m | 1ª – Baixamar –11:09 1,1 m | 2ª Preamar –17:07 5,1 m | 2ª – Baixamar - 23:24 0,8 m |
Loteria – Lotofácil –1971 (25/05/2020) – 03-06-08-09-10-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | Quina – 5278 (25/05/2020) – 06-24-35-48-63
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
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Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

“Eu creio que um dos princípios essenciais
da sabedoria é o de se abster das ameaças
verbais ou insultos”.
(Maquiavel)

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

CARLOS LULA,
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MARANHÃO

Uma pergunta não para de ser
feita nos últimos dias: quais as
consequências do lockdown
para São Luís e os demais
municípios? Deu certo? Valeu
a pena ter ficado em casa tanto
tempo? Estamos no oitavo dia
após o término da medida mais
severa de isolamento social
e precisamos fazer algumas
considerações.
Primeiro, os números de
atendimentos nas Unidades de
Pronto Atendimento - UPAS
estão em queda. Entre 12
e 18 de abril tivemos uma
média diária de 697 pessoas
atendidas, na primeira semana
do lockdown esta média foi
de 390 atendimentos por
dia. Na semana seguinte ao
encerramento do lockdown,
tivemos apenas 289
atendimentos por dia por
UPA, ou seja, uma redução
expressiva da procura por
nossas portas de entrada.
Mas se as UPAS tiveram
redução de demanda, por que
a taxa de ocupação de leitos da
capital não cai quando a gente
olha o boletim? A resposta
é simples, porque a média
de tempo de internação de
pacientes com covid tem sido
de 2 a 3 semanas, portanto, os
pacientes que hoje ocupam os
leitos são pessoas internadas
antes do lockdown. Além
disso, começamos a receber
pacientes oriundos do interior
do Estado, o que influencia
também este número.
Os casos diminuíram ou
aumentaram? Essa é uma
resposta complexa, porque
não podemos olhar apenas
o número absoluto de casos,
que vem sofrendo uma
acentuada variação porque
estamos testando bem mais.
O Maranhão atualmente é o
6° estado que mais realizou
testes no país. Então apenas
o número absoluto de casos
pode nos levar a um erro de
avaliação. Mais importante que
esse dado por si só é avaliar o
ritmo de contágio da doença.
Mas o que seria isso? Desde
o início da pandemia, vocês
já devem ter escutado os

estudiosos falarem em um fator
R0. É basicamente um número
de reprodução para calcular
a transmissibilidade de uma
doença. Por meio do R, temos
o número médio de infecções
geradas por cada pessoa
infectada. Ou seja, ele tenta
responder à seguinte pergunta:
uma pessoa doente adoece
quantas outras pessoas?
A Alemanha, por exemplo,
toma suas medidas a partir do
resultado do R0. Esse fator R
é calculado da seguinte forma:
o número de indivíduos para
quem cada pessoa infectada
transmite o vírus multiplicado
pela probabilidade de que a
pessoa que recebe a carga viral
seja suscetível.
E esse valor de R é importante
para vários aspectos. Informa
como a infecção está sendo
disseminada na sociedade e
permite fazer previsões para
fundamentar decisões de
defesa de saúde pública. Se
o R é maior que um, ocorre
um crescimento exponencial
da doença. Se o R é menor
que um, o número de casos e
mortes diminui. As ações dos
Governos, no mundo inteiro,
portanto, são pautadas para
redução do fator R0.
O que observamos é que após
o lockdown há uma redução
significativa no ritmo de
contágio da doença em São
Luís. Chegamos a ter o R0 de
2,21 e atualmente o nosso R0
é 0,18.
Isto significa que vencemos e
finalmente nossa curva começa
a se forma em direção à queda?
Não! Tudo leva a crer que boa
parte da população ainda não
teve contato com o vírus, de
modo que em vez de um “u”
invertido, corremos o risco de
termos um movimento em “w”
invertido, com uma grande
segunda onda.
Precisamos manter as medidas
de distanciamento social. O
número de pessoas circulando
no último fim de semana,
sem qualquer preocupação
com as medidas de proteção e
segurança nos preocupa.
O Estado precisa, nesse
momento, da ajuda da
população. O lockdown parece
ter surtido resultado, mas,
infelizmente, ainda teremos
longas semanas pela frente.

Serviço de telemedicina
auxilia pacientes com
sintomas leves de síndromes
respiratórias e Covid-19
Com a necessidade de ampliar
o atendimento exclusivo para
pacientes com diagnóstico ou
sintomas da Covid-19 e de evitar
aglomerações, a telemedicina tem
se tornado um serviço importante
no cenário atual. Em São Luís,
uma parceria da Prefeitura de São
Luís com a Universidade Federal
do Maranhão (Ufma) e o Hospital
Universitário (HU-Ufma) garante
este tipo de atendimento às
pessoas que apresentam sintomas
leves de síndromes respiratórias e
gripais, incluindo a Covid-19.
O serviço está disponível de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h e amplia a oferta de
atendimento na rede pública
de saúde. O usuário que deseja
utilizar o atendimento deve entrar
em contato via WhatsApp pelo
número (98) 98882-8452 e em
seguida recebe as orientações para
o atendimento.
O teleatendimento disponibilizado

à população presta orientações,
por telefone, a pessoas cujos
sintomas sejam compatíveis com a
Covid-19. Ao ligar para o número
do serviço o cidadão fala com um
profissional de saúde. Durante a
conversa, a equipe médica analisa
os sinais e sintomas relatados,
além de realizar consultas, e,
caso necessário, encaminha
os pacientes aos serviços de
referência.
A maioria dos atendimentos
realizados desde o fim de
abril, quando o serviço foi
disponibilizado, tem como
recomendação principal a
permanência do paciente em casa,
mantendo o isolamento social.
Somente em casos graves, em
que o paciente apresenta sintomas
como falta de ar, muita tosse
seca ou febre alta, é que estes
são direcionados aos hospitais de
referência.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Gostaríamos de agradecer pelas mensagens de carinho diante da
passagem de nosso pai, Telmo Mendes da Silva, que agora se encontra
nos braços do Criador, na certeza de que, aqui, deixou seu legado de
honradez, retidão e verdade.
“A morte não é nada.
Eu somente passei para o outro lado do Caminho...
O que eu era para vocês continuarei sendo...
Eu estou vivendo no mundo do Criador”. (Santo Agostinho)
Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Família

Chamamento Público

AEB lança edital para empresas que
desejam explorar comercialmente
o Centro Espacial de Alcântara
À reportagem do Jornal Pequeno, o presidente da AEB, Carlos Moura,
diz que operação do CEA vai levar desenvolvimento tecnológico e
progresso social e econômico à região
GIL MARANHÃO

A Agência Espacial Brasileira
(AEB) lançou, nessa segundafeira (25), Chamamento
Público com objetivo de
identificar empresas nacionais
e internacionais com vistas à
exploração comercial do Centro
Espacial de Alcântara (CEA), no
Maranhão. Dentre as operações
definidas pelo edital estão
lançamentos orbitais e suborbitais,
além de prover informações sobre
o processo contratual, incluindo
os processos de licenciamento
e autorização para lançamento
espacial.
O Edital é um desdobramento do
Acordo de Cooperação assinado
no último dia 11, em Brasília,
entre o Comando da Aeronáutica
(Comaer) e a AEB, autarquia
vinculada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC), tido
como um importante passo para
a inserção do Brasil no mercado
aeroespacial.
O acordo delegou à AEB a
competência de atuar como
interlocutor nas tratativas iniciais
com as empresas - nacionais
ou estrangeiras - interessadas
em utilizar comercialmente
a infraestrutura do Centro
de Lançamento de Alcântara
(CLA), por intermédio do Centro
Espacial Alcântara (CEA) para o
lançamento de veículos espaciais
não militares. A expectativa é de
que a operação comercial tenha
início a partir de 2021.

DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO
“O CEA foi concebido nos
anos 80 para se tornar um dos

DIVULGAÇÃO

São Luís e o lockdown

O nosso abraço desta terça-feira
vai para a cantora Keyla Daiane,
que apresenta uma live de voz
e violão, a partir das 18h, pelas
redes sociais da Universidade
Federal do Maranhão. A
apresentação faz parte do projeto
“Do Nosso Jeito”, promovida pela
Pró-reitoria de Extensão e Cultura
da Ufma.

• Paulo Guedes falando que
vai privatizar o BB é a criança
pedindo um doce. Bolsonaro
falando que só discute isso em
2023 é o famoso: “Na volta
a gente compra.” @humor_
economico

Engenheiro Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira
melhores locais de lançamentos
de foguetes do mundo todo”, disse
à reportagem do Jornal Pequeno,
em Brasília, o presidente da AEB,
Carlos Moura.
“Agora, passadas mais três
décadas, nós vamos transformar
este sonho em realidade, levando
desenvolvimento tecnológico e
progresso social o econômico para
toda aquela região”, destacou.
Em termos comparativos, segundo
a AEB, a base maranhense
possui características únicas
como a localização privilegiada
dos sítios disponíveis, a
aproximadamente 2º18’ a sul do
equador; proximidade do mar, o
que possibilita lançamentos em
órbitas polares e equatoriais; baixa
densidade demográfica; ausência
de incidência de terremotos e
furacões; baixa densidade de
tráfego aéreo; e localidade ideal
para lançamentos sob demanda
(responsive launches), entre
outras.

SALVAGUARDAS
TECNOLÓGICAS
O acordo firmado entre
Aeronáutica/AEB é também
resultado da aprovação do Acordo
de Salvaguardas Tecnológicas
(AST) entre Brasil e Estados
Unidos, promulgado em fevereiro
deste ano pelo Congresso
Nacional após mais de 20 anos
de articulações infrutíferas em
gestões anteriores.
A cooperação foi classificada pelo
ministro da Ciência e Tecnologia,
Marcos Pontes, como uma etapa
fundamental para o uso de uma
infraestrutura promissora para
o Brasil e para a região. “A
utilização comercial do Centro de
Alcântara irá atrair empresas de
base tecnológica e investimentos
que vão beneficiar diretamente
toda a área em torno do centro,
gerando riquezas, conhecimento
e melhorando a qualidade de vida
da população”, afirmou. (Com
informações da Secom/AEB)

Trata-se da maior expansão, em
termos de estrutura e pessoal,
feita na saúde do Maranhão. A
gestão tem sido feita de maneira
proativa, visando antecipar as
necessidades e atender a procura
crescente”,explicou o secretário
de Estado da Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto

OBRAS
Através das obras da Secretaria
de Estado da Infraestrutura
(Sinfra), a cidade de Imperatriz
dispõe de novos leitos para
tratamento de pacientes com
Covid-19 na rede estadual,
distribuídos entre o Hospital
Regional Materno Infantil
(HRMI), onde foi implantado um
prédio anexo exclusivo e mais
o Hospital Macrorregional Drª
Ruth Noleto.
Além das unidades estaduais, a
gestão participou de parcerias
para a implantação do Centro

Ambulatorial no Centro de
Convenções, que atende
pacientes com sintomas leves e
também no reforço para melhorar
o atendimento nas UPAS, que são
as principais portas de entrada.
Atualmente, o município está
com obras em andamento para
um novo hospital de campanha.
Mais ações
Na Região Tocantina, Açailândia
recebeu um hospital de campanha
com 60 leitos, sendo 53 de
enfermaria e sete para UTI,
resultado de uma parceria entre o
Governo do Estado, a Prefeitura e
a empresa Vale.
Em todo o estado, os leitos foram
ampliados de 232 para quase
1.500 exclusivos para tratamento
de pacientes com Covid-19.
Cidades pólos como Lago da
Pedra, Santa Luzia, São Luís,
Coroatá e Caxias estão entre as
contempladas com a ampliação
de leitos.

Estradas vicinais de João Lisboa são
recuperadas com recurso indicado
pelo senador Roberto Rocha
O senador Roberto Rocha
indicou recursos, por meio do
Ministério de Desenvolvimento
Regional para a recuperação de
estradas vicinais do município
de João Lisboa. A obra inclui
adequação de estradas vicinais ao
longo da MA – 122, nos trechos
que compreendem o povoado
Capemba D’Água, com extensão
de 36 Km, e de Capemba D’ Água
ao povoado Arapari, com extensão
de 12,6 Km.
A obra , que já está em
andamento, é uma antiga

Abraço do Dia

Tuitaços

Novos leitos e UTI aérea auxiliam no
combate ao coronavírus no Maranhão
Para intensificar o combate ao
novo coronavírus no Maranhão,
o Governo do Estado tem
incorporado novas ações a cada
dia em todas as regiões. A Gestão
Estadual tem ampliado leitos
exclusivos para o tratamento da
Covid-19 em Imperatriz, que
atualmente tem o segundo maior
número de casos do vírus no
estado.
Outra medida, que também tem
auxiliado os municípios de todo o
Maranhão, é o suporte com UTI
aérea para encaminhar pacientes
em estado gravíssimo, dando
condições de transferência do
interior para a capital.
Imperatriz foi uma das cidades já
beneficiadas com o serviço, que
começou a ser oferecido desde o
último final de semana em todo o
Maranhão.
“Todos os esforços têm sido
empreendidos no sentido
primordial de salvar vidas.

P E Q U E N O

reinvindicação da região,
considerando que o município
possui a maioria de sua população
vivendo no meio rural, sendo
composto por famílias de
pequenos agricultores que
compõem a base da economia
local.
O município tem, entre as
potencialidades do setor agrícola,
a produção de cana-de-açúcar,
mandioca, banana, feijão, milho
e arroz com produção média de
77 toneladas ao ano. A adequação
das estradas será de muita

importância para o escoamento
dessa produção, devendo aquecer
a economia local, assim como
deverá tirar a população do
isolamento.
De acordo com o senador Roberto
Rocha, a recuperação dessas
estradas vicinais deve amenizar
as dificuldades enfrentadas pela
população rural, no sentido de
proporcionar mais qualidade
de vida. Municipalista, o
parlamentar maranhense destacou
a importância da destinação de
recursos para os municípios.

• O #lockdown teve efeitos?
Sim. Reduzimos a velocidade do
contágio na Grande Ilha e mais
do que nunca contamos com a
população para garantir que todos
os sacrifícios não tenham sido em
vão. @carloselula
• Anitta deixou o noticiário
político e voltou às fofocas?
Ótimo. Agora só falta o Felipe
Neto prometer pintar o cabelo
de roxo se tiver mais um milhão
de bobocas fazendo inscrição no
canal dele e imitando foca para
comemorar. A vida normal volta
aos poucos, obrigado Anitta. @
blogdolinhares
• A direita histérica trata tudo
como comunismo porque, assim
como os psicopatas que ainda
defendem comunismo, é iletrada
em História.
Não leram nada sobre Stalin,
Mao, PolPot, il-Sung, Ceaușescu,
Mengistu.Ouviram falar.A
ignorância banaliza genocidas
e desrespeita suas vítimas. @
rodrigodasilva

Rarará
Um bêbado entra num bar e pede
ao balconista três cafés.
- Três cafés???
- Sim, um para mim, outro
para ti e outro pra safada da tua
mãe!!!
O balconista engole em seco e
o serve.
No dia seguinte, o mesmo
bêbado repete o pedido:
- Três cafés. um para mim, outro
para ti e outro pra ordinária da
tua mãe!!!
O balconista não perdoou
daquela vez e espancou o
bêbado.
No dia seguinte, todo
arrebentado, o bebum retorna e
o balconista com um sorrisinho
cínico pergunta:
- Então, três cafés, não é
mesmo???
- Não. Só dois. Um para mim
e outro prasafada da tua mãe!!!
Você fica muito doido quando
toma café.

Sobe/Desce
Sobe
A rede de saúde pública do
Maranhão se aproxima da marca
dos 1.500 leitos hospitalares
exclusivos para Covid-19. Em São
Luís, o Governo do Estado contou
com a parceria da Prefeitura
municipal para abrir uma ala
no Hospital da Criança, com 20
leitos dedicados para pacientes
infantis com síndromes gripais,
respiratórias ou diagnóstico
positivo do novo coronavírus.

Desce
No primeiro dia de redução nas
medidas de distanciamento social
em São Luís, foi registrado um
maior número de carros nas ruas
comerciais e filas para entrar
nas lojas, principalmente na Rua
Grande.Equipes da Polícia Militar
estavam presentes e orientavam
as pessoas, mas muitas não
respeitavam o distanciamento
e algumas não faziam uso da
máscara.
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Novas medidas de enfrentamento
à pandemia da Covid-19 foram
aprovadas pela Assembleia
Legislativa, nessa segundafeira (25), durante a 7ª Sessão
Extraordinária com Votação
Remota por Videoconferência.
Entre as matérias apreciadas estão
o projeto do deputado Marco
Aurélio que proíbe a suspensão
dos planos de saúde, por falta de
pagamento do usuário, durante
a pandemia, e a MP que propõe
contratação de 106 médicos
para o projeto ‘Mais Médico’
e a instituição do programa
‘Reembolso’.
Convocada pelo presidente da
casa, Othelino Neto, a sessão
virtual contou com a participação
de 35 deputados. “Tivemos uma
sessão muito produtiva, na qual
importantes matérias legislativas
de grande alcance social foram
apreciadas e aprovadas pelos
deputados estaduais, no sentido
de auxiliar no combate ao novo
coronavírus em nosso estado”,
avaliou Othelino.
Com finalidade semelhante à
do projeto do deputado Marco
Aurélio, o PL do deputado Zé
Inácio Lula foi anexado à matéria
dos planos de saúde, que contou
com o apoio e aprovação unânime
dos parlamentares.

PREVENÇÃO
Além dessas proposições, outras
medidas provisórias, do Executivo
Estadual, foram deferidas.

ALEMA / AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Assembleia reforça ações de combate à Covid-19
com aprovação de novas medidas para o Maranhão

Othelino Neto conduziu os trabalhos da 7ª Sessão Extraordinária
com Votação Remota por Videoconferência da Assembleia Legislativa
Entre elas, a MP que dispõe
sobre a indenização de trabalho
voluntário na Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária
(SEAP), e a Medida Provisória
que estabelece critérios de
multas às instituições bancárias
que descumprirem as normas
estaduais destinadas à prevenção e
contenção da Covid-19.
Também esteve na Ordem
do Dia Proposta de Emenda
Constitucional do Executivo que
altera o artigo 193 da Constituição
Estadual, referente à alienação
ou cessão de imóveis do Estado.
A matéria foi aprovada por
unanimidade.
Além dessas matérias, foi

aprovado Requerimento de
Congratulação dos deputados
Adelmo Soares e Cleide
Coutinho ao Governo do Estado
e à Secretaria de Estado da
Saúde (SES) pela implantação
de leitos de enfermaria e de
terapia intensiva no Hospital
Macrorregional de Caxias,
exclusivos para o tratamento da
Covid-19.

CALAMIDADE PÚBLICA
Após a aprovação dos deputados,
o presidente Othelino promulgou
os projetos de decreto legislativo
reconhecendo o 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.
Othelino Neto explicou a
finalidade dos decretos. Segundo
ele, o legislativo dá condição
legal e formal para que os
municípios executem as despesas
emergenciais em razão da
pandemia da Covid-19.
“Vale ressaltar que estamos
apenas reconhecendo os decretos
feitos pelos chefes do Executivo
Municipais. E isso vai fazer com
que todos tenham que aplicar
com o devido zelo os recursos
públicos, sejam próprios ou
advindo de fundos especiais
de emergência por conta do
novo coronavírus. E, claro,
os órgãos de controle farão,
naturalmente, a fiscalização,
não só o Tribunal de Contas do
Estado, mas também as Câmaras
Municipais e o Ministério Público
das respectivas comarcas. No
caso de transferência federal,
o Tribunal de Contas da União
fará o controle, assim como a
Controladoria da União”, explicou
o presidente do parlamento
estadual sobre a fiscalização da
aplicação de recursos.

MP aprovada autoriza contratação
de 106 médicos e institui o Programa
Reembolso

MP aprovada estabelece
critérios para aplicação de
multas a bancos

Ao justificar a MP – aprovada ontem – que autoriza o Estado a contratar 106
médicos selecionados para o projeto ‘Mais Médicos para o Brasil’ e institui o
Programa Reembolso-Saúde, o governador Flávio Dino explica que, em razão
da crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus, o déficit de médicos
tende a se acentuar, considerando que a principal medida não farmacológica
de enfrentamento à Covid-19 é a redução de contato social, o que impede
aglomerações e implica, por conseguinte, até mesmo na suspensão de
concursos e a realização de provas e seleções, em formato presencial.
“Esse cenário agrava a carência de profissionais da saúde, especialmente os
atuantes no Sistema Único de Saúde, em um momento crítico no qual cresce
exponencialmente a demanda pela força de trabalho na saúde, em razão do
elevado número de infectados”, disse o governador.
Flávio Dino destacou que o Ministério da Saúde lançou, em março deste ano,
Edital convocando médicos formados em instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, para adesão ao ‘Projeto Mais
Médicos para o Brasil’. Para o Estado do Maranhão, são previstas 106 vagas
em 1ª chamada e 65 vagas para 2ª chamada.
Ainda segundo o governador, o Cronograma de Eventos, atualizado em 6 de
abril de 2020, previa que o início das atividades dos profissionais selecionados
ocorreria no período compreendido entre os dias 15 e 24 de abril do corrente
ano.
“Mas, até o momento, não foi disponibilizado qualquer profissional para o
Maranhão, o que demonstra a inércia do Governo Federal, não obstante a
urgente necessidade de incremento no quantitativo de médicos, especialmente
em razão do aumento do número de profissionais da saúde afastados, seja
por contaminação pela Covid-19, seja pela necessidade de cumprimento de
isolamento”.

O governador Flávio Dino explicou, ainda, a MP – também
aprovada – que estabelece os critérios para aplicação de multa
a 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, à saúde e à
segurança. Segundo Dino, “o cenário exige prudência e esforço,
tanto do poder público quanto da sociedade, bem como da
iniciativa privada”, enfatiza o governador”.
Dino ressalta, na mensagem encaminhada à Alema, que,
em razão da alta taxa de transmissibilidade do vírus e da
inexistência, até o momento, de medicamentos e vacinas
específicos que curem e impeçam sua transmissão, as medidas
não farmacológicas são as únicas e mais eficientes providências
no combate à Covid-19 e controle dos índices de contaminação.
No caso das agências bancárias, ele cita como exemplos a
organização de filas e o controle de acesso de clientes, a fim de
que seja assegurada a distância de segurança entre indivíduos
e evitadas aglomerações, em especial no contexto vigente, em
que o fluxo de pessoas se intensifica em razão do pagamento
das prestações do auxílio emergencial do governo federal.
A MP prevê que para a fixação da pena definitiva, a
autoridade administrativa considerará a eventual ocorrência de
circunstâncias atenuantes e agravantes, em conformidade com o
Decreto Federal 2.181 de 20 de março de 1997.
Como agravantes da multa, a MP considera: ser a
instituição bancária infratora reincidente; ter a infratora,
comprovadamente, cometido a infração para obter vantagens
indevidas; a infração traga consequências danosas à saúde
ou à segurança do consumidor; deixar a infratora, tendo
conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para
evitar ou mitigar suas consequências.
Considera, ainda, como fatores agravantes da penalidade: ter
agido com dolo; se a infração ocasionar dano coletivo ou tenha
caráter repetitivo; ter a infração ocorrido em detrimento de
menor de 18 ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de
deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; a
infratora dissimular a natureza ilícita do ato ou atividade; ser
a infração praticada aproveitando-se a infratora de grave crise
econômica ou da condição cultural, social ou econômica da
vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade pública.

REEMBOLSO
A MP também institui o programa ‘Reembolso - Saúde’, destinado a assegurar
a acomodação de profissionais de saúde da rede estadual que atendam
pacientes contaminados por Covid-19, ou que diretamente realizem exames
para detecção do coronavírus, e que não possam retornar às suas residências
em virtude do risco de exposição de suas famílias ao vírus.
O programa garantirá, aos profissionais da saúde, hospedagem em hotéis,
apart-hotel e similares, que disponham de condições adequadas para assegurar
o repouso desses trabalhadores. O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria
de Estado da Saúde, ressarcirá o profissional da saúde dos gastos realizados
com a utilização das acomodações oferecidas pelos estabelecimentos da
rede hoteleira. O reembolso será limitado a R$ 2 mil mensais, mesmo que o
contrato consigne valor superior.

Aprovado projeto que proíbe corte de água e
luz em vésperas de feriados e fins de semana
O Senado aprovou ontem (25), por
unanimidade, projeto de Weverton
(PDT-MA) que proíbe o desligamento de
serviços públicos como água e energia
elétrica nas sextas-feiras, fins de semana
e vésperas de feriados. Como já passou
pela Câmara, a proposição segue a
sanção presidencial.
A proposta inicial previa também o fim
da taxa de religação, mas esse artigo
foi retirado na votação da Câmara e,
por acordo, os senadores decidiram
não reincluir o item. A cobrança da
taxa, no entanto, fica condicionada à
comunicação prévia para o consumidor.
“Nossa vontade era ver o projeto original
sendo aprovado, mas estou muito
feliz de conseguir esse avanço para a
população brasileira”, afirmou Weverton.
O líder do governo no Senado, senador

Fernando Bezerra (MDB-PE), que
defendeu a manutenção da taxa de
religação, afirmou que irá lutar junto
com Weverton, por meio da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
para regular os valores das taxas
cobradas pelas empresas de energia.
“Hoje é o dia mais feliz do meu
mandato. Com a sensibilidade dos
nossos amigos senadores, conseguimos
construir um acordo possível para
aprovarmos a proposta. Este PL é muito
importante porque irá fazer justiça
aos trabalhadores que já passaram
por humilhações com o corte desses
serviços”, afirmou Weverton.
O senador comemorou também o fato de
ter aprovado um projeto, que pode virar
lei nos próximos 15 dias, em apenas um
ano e meio de mandato.

Informe JP
Dino faz apelo à “consciência
cidadã” para manter combate
ao coronavírus no Maranhão
Em seu perfil oficial no Twitter, o governador Flávio Dino fez um
apelo, nessa segunda-feira (25), para que a população mantenha
respeito às normas sanitárias recomendadas para a prevenção
contra o novo coronavírus: “Todos os dias fazemos operações
de fiscalização para garantir que os decretos estaduais e as
normas sanitárias sejam cumpridos. Mas o que faz a diferença é
a consciência cidadã. É uma doença grave, que segue matando
pessoas. Com a ajuda de todos, venceremos”.
Na avaliação de Dino, o lockdown na Ilha de São Luís mostrou
resultados positivos. A medida foi determinada pela Justiça e teve
todo o apoio do governo para sair do papel.
De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), duas semanas após o cumprimento da medida mais restritiva
para o combate ao novo coronavírus, a maior parte dos novos casos
positivos de Covid-19 está fora dos quatro municípios da região –
diferentemente do que ocorria antes.
O Maranhão conseguiu abrir centenas de leitos e UTIs exclusivas
para tratar pacientes com covid-19 nos dois últimos meses.
O esforço, contudo, esbarra em dificuldades práticas como a
importação de equipamentos e a disponibilidade de profissionais de
saúde. Estes são alguns dos motivos pelos quais o isolamento tem
sido tratado como fundamental no estado.
Na semana passada o governador Flávio Dino divulgou gráfico
indicando curvas de óbitos na Ilha, com a previsão de casos para
cenários com e sem lockdown. Segundo o governador, “os dados
servem para sublinhar a importância das medidas preventivas e de
distanciamento social”.

Combate reforçado
O secretário de Cidades,
Rubens Júnior, pré-candidato
do PCdoB à Prefeitura de São
Luís, reforçou a mensagem do
governador Flávio Dino:
“O Governo do Maranhão
não mede esforços para tratar
os pacientes com Covid-19
e disponibiliza aeronaves
aparelhadas com UTI, incluindo
respiradores e equipe médica,
para transporte intermunicipal
dos pacientes”, disse Rubens
Júnior.
Trata-se, segundo ele, de
“mais um excelente trabalho
do governador Flávio Dino no
combate ao coronavírus”.

Perigo no interior (I)
O senador Roberto Rocha
(PSDB) divulgou um vídeo em
que comenta o crescimento de
casos do novo coronavírus no
interior do Maranhão.
Segundo o tucano, a imposição
de um lockdown na ilha no
início de maio, sem um devido
esclarecimento à população,
provocou uma corrida ao
continente, o que ajudou a
espalhar a doença.

Perigo no interior (II)
“A grande maioria da população
nem sabia o que era isso
direito”, disse, ao justificar a
saída em massa da capital e
entorno.
Para ele, os reflexos podem
ser desastrosos, já que a rede
hospitalar não está preparada
para tamanha demanda no
interior.
“O sistema de saúde de São Luís
já é bastante deficiente. Imagine
você no interior do estado”,
frisou Rocha.

Defesa da democracia
A senadora Eliziane Gama, líder
do partido Cidadania, escreveu
no Twitter:
“Em meio a suposta
interferência do presidente na
PF, ainda em apuração, um
grupo de generais, saudosistas
da ditadura, ameaça os Poderes
cogitando um ‘desfecho
imprevisível’ de ‘guerra
civil’. Estamos atentos para

frear os abusos e defender a
democracia”.

Prejuízos ao país
O senador Weverton, líder do
PDT no Senado, postou em suas
redes sociais esta mensagem:
“Financial Times diz que
liderança de Bolsonaro está
conduzindo o Brasil ao desastre.
The Telegraph diz que ele será
conhecido como o homem que
quebrou o Brasil. O presidente
nos envergonha na imprensa
internacional. E com isso afasta
investidores e prejudica a
economia do país”.

Interferência na PF
Indignado com a postura de
uma colega de parlamento, o
vice-líder do PCdoB, o deputado
federal Márcio Jerry, escreveu
no Twitter:
“Notem a gravidade: deputada
Carla Zambelli anuncia
operações da Polícia Federal
contra governadores. Dá até o
nome da operação! Absurdo
governo Jair Bolsonaro insistir
na tentativa de transformar uma
instituição do estado brasileiro
em polícia política para
perseguir adversários”.

“Informação falsa”
De acordo com informação do
jornalista e professor Franklin
Douglas, a bancada do PSOL
na Câmara dos Deputados e o
presidente do partido, Juliano
Medeiros, enviaram uma
representação ao Ministério
Público Federal (MPF) contra
o chefe da Secom (Secretaria
de Comunicação Social da
Presidência), Fabio Wajngarten,
por divulgar “informação falsa”
sobre a cloroquina através da
conta oficial do órgão.
Um tuíte publicado na
quinta-feira (21) dizia que
a “hidroxicloroquina é o
tratamento mais eficaz contra
o coronavírus atualmente
disponível” sem comprovação
científica. A postagem, baseada
em uma plataforma online
colaborativa, foi apagada
posteriormente.

Miudinhas
• O Senado aprovou ontem a medida provisória 918/2020 que
reestrutura cargos e funções da Polícia Federal e prevê reajustes ao
topo da carreira do órgão.
• A proposta foi aprovada por 71 votos a favor e apenas um voto
contrário, do senador Cid Gomes (PDT-CE), e segue agora para
promulgação do Congresso Nacional.

Weverton: “Este PL é muito importante porque irá fazer
justiça aos trabalhadores que já passaram por humilhações
com o corte desses serviços”

• Conforme informou o Broadcast/Estadão, a votação dessa MP
acabou entrando no caminho da sanção, pelo presidente Jair
Bolsonaro, da lei que cria auxílio emergencial dos Estados e
municípios e congela salários dos servidores públicos até dezembro
de 2021.
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Primeiro dia do retorno gradual
do comércio registra movimento
intenso no centro de São Luís
Nessa segunda-feira (25),
voltaram a funcionar pequenos
estabelecimentos familiares

Rua Grande voltou a ter
concentração de pessoas igual aos
dias de abertura normal das lojas
FRANCISCO SILVA

LUCIENE VIEIRA

O aviso de “fechado”, antes
estampado nos cartazes colados nas
fachadas das lojas do centro de São
Luís, foi substituído pelas novas
regras restritivas de funcionamento.
No primeiro dia de reabertura das
pequenas empresas exclusivamente
familiares, na região metropolitana,
a movimentação foi intensa
principalmente na Rua Grande,
Rua da Paz e Rua de Santana; mas
os estabelecimentos cumpriram
as determinações do governo do
Estado. Entretanto, nos espaços de
passeio destas vias, as pessoas não
mantiveram o distanciamento umas
das outras.
Ninguém foi observado pela
equipe do Jornal Pequeno sem
máscara, na manhã de ontem (25),
na região central da capital. Mas
os consumidores ignoravam o
distanciamento social. As principais
vias comerciais do Centro ficaram
aglomeradas logo nas primeiras
horas do dia; por volta das 9h,
muitas lojas ainda não tinham
levantado os portões. No caso das
que já estavam abertas, filas para
entrarem nos estabelecimentos,
principalmente, pelo limite de
pessoas para acessarem aos
comércios.
Configura-se como empresas
familiares aquelas nas quais os
funcionários são pais e filhos, mães
e filhos, marido e mulher. Isso inclui
as lojas dos asiáticos, instaladas na
Rua Grande, da Paz e de Santana.
Todos os estabelecimentos estavam
ontem mantendo o controle do
número de clientes, nas instalações
internas.
Em uma loja de venda de tecidos,
na Rua Grande, um cartaz avisava
que somente seria permitida a
permanência nas instalações
internas do local apenas um cliente
por vendedor. Um funcionário da
empresa ficou na porta do espaço
fazendo o controle, e uma fila se
formou por aqueles que esperavam
sua vez de entrar na loja. Além
disso, só era permitido o acesso
de quem estava de máscara, e o
funcionário que fazia o controle da
entrada e saída de clientes aplicava
álcool em gel nas mãos das pessoas.
Essa cena se repetiu por diversos
estabelecimentos da região central
da capital maranhense. Em alguns
deles, os vendedores passavam
álcool em gel, também, nos
produtos.“Vim comprar uns tecidos,
pois sou costureira, e estou já a
procura de promoções”, informou

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

“De forma alguma”
Sergio Moro ao ser perguntado se se arrepende de ter sido ministrode
Jair Bolsonaro

Pesquisa: governo federal
combate mais a covid-19
A responsabilidade pelo combate ao coronavírus é dos governos estaduais
e municipais, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), mas para a
maior parte dos brasileiros (31,2%) o governo federal é que mais trabalha
contra a pandemia, segundo pesquisa exclusiva do instituto Orbis para
o site Diário do Poder. Mas 43% dos entrevistados afirmam “não saber
responder”, enquanto para 11% é a Câmara é a que mais trabalha, seguida
do STF com 10,8% e o Senado, com apenas 4%.

Cloroquina divide

Deve melhorar

Sobre o uso da cloroquina no
estágio inicial do tratamento
contra a Covid19, 39,9%
disseram ser contra e 39,1%, a
favor; 21% não sabem.

Márcio Pinheiro, do Orbis, disse
que as entrevistas são anteriores
ao vídeopolêmico, e não é
possível avaliar se impactariam
nos números.

Regiões

Pesquisa nacional

Norte e Centro-Oeste estão
empatadas como o maior apoio
ao uso da cloroquina: 46,5% a
favor. No Sul, 50,6% são contra
ao medicamento.

O Instituto Orbis ouviu 2.681
pessoas no dia 22 de maio, em
todo o País. A margem de erro,
para mais ou para menos, é de
1,89%

Pandemia não é fim do mundo, afirma Osmar
Terra

Movimento registrado na Rua Grande, nessa segunda-feira (25), parecia com o dos dias de funcionamento
normal das lojas
Ivoneide Souza, quando esperava
sua vez de entrar na loja de tecidos.
“Eu não via a hora de as lojas serem
reabertas, vim comprar tecido para
forro de vestido”, acrescentou a
dona de casa Carla Almeida.
Nas três vias visitadas ontem pelo
Jornal Pequeno, permaneciam
abertas as farmácias, um açougue,
e os bancos. A partir de ontem,
algumas lojas de serviços não
essenciais foram reabertas. “Eu vim
comprar uns itens de decoração
para a festa de aniversário da
minha neta, que será nesse fim de
semana. Vamos comemorar só em
família, mas terá bolo e uma mesa
decorada”, justificou a sua ida à Rua
de Santana, o aposentado Carlito
Souza da Cruz, de 68 anos.
Nas Ruas de Santana e da Paz,
por onde é permitido o tráfego
de veículos, os guardadores de
carro também reapareceram,
e já disputavam as vagas de
estacionamento nos espaços
públicos, que seriam “vendidas” por
eles aos motoristas. “O movimento
voltou, e isso é muito bom, já dá
para fazer uma grana ‘bacana’
guardando os carros aqui na Rua da
Paz”, disse sorridente o guardador
de veículos Luís Santos.
Já a partir de 1º de junho, serão
retomadas gradualmente outras
atividades, ainda a serem definidas.
Essas definições vão ser semanais.

Atividades que podem funcionar a partir desta
segunda-feira (25)

Inédito

– 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

Toda ajuda

Atividades que ainda não podem voltar a
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
Ou seja, a cada semana serão
liberadas mais atividades, de acordo
com as avaliações que serão feitas.
Esse processo deve durar 45 dias,
ou seja, até a metade do mês de
julho.

REGRAS DE CADA
MUNICÍPIO
Além das regras estabelecidas pelo
governo do Estado, os prefeitos 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 decreto estadual. Podem,

inclusive, determinar o lockdown
(bloqueio total das atividades).

REGRAS SANITÁRIAS
GERAIS
Cada segmento deve seguir uma
série de regras sanitárias. Mas há
três regras gerais para empresas
e consumidores que devem ser
observadas 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).

Procon/MA, Vigilância Sanitária e PM
fiscalizam reabertura gradual do comércio
Fiscais do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/
MA), Vigilância Sanitária e a Polícia Militar
estiveram na Rua Grande, centro de São Luís,
na tarde dessa segunda-feira (25). Na ação
conjunta, as equipes verificaram o cumprimento
das normas de abertura gradual do comércio na
Rua Grande, em São Luís, as quais visam conter
a disseminação do novo coronavírus (Covid-19)
na capital.
“Estamos dando continuidade às fiscalizações
previstas no último decreto estadual, em parceria
com Polícia Militar e Vigilância Sanitária,
verificando tanto o cumprimento das normas
de segurança sanitária daqueles que estão aptos
a funcionar como também garantindo todas as
outras determinações legais nesse funcionamento
gradual”, explicou a presidente do Procon/MA,
Adaltina Queiroga.
Além de permitir a abertura do comércio
na capital por etapas, o Decreto Estadual
n°35.831/2020 manteve normas específicas para
cada seguimento de atividade e as regras gerais
para todas as atividades, como o uso das máscaras
em locais públicos e privados de uso coletivo;
limpeza das mãos, com água e sabão ou álcool em

O ex-ministro da Cidadania e deputado Osmar Terra (MDB-RS), que tem
experiência no combate à gripe H1N1, afirmou em entrevista ao site Diário do
Poder e a esta coluna, que o novo coronavírus “não é o fim do mundo”, como
setores da imprensa “venderam” a doença. Ele considera que a quarentena
imposta pelos governantes pode ter piorado a infecção do covid-19. Segundo
ele, “estamos sendo vítimas de uma experiência”, a experiência do isolamento
pela primeira vez em situação de pandemia.

PAULO LEÔNIDAS

Órgãos do governo fiscalizam a reabertura
gradual do comércio na região central de
São Luís
gel, e o distanciamento de pelo menos dois metros
entre as pessoas.
FISCALIZAÇÃO
Nesta semana, além de estabelecimentos como
supermercados, mercados, lojas de material de
construção e de tecidos, foram autorizadas a
funcionar pequenas empresas exclusivamente
familiares, determinação que também está sendo

fiscalizada. “Todas as instâncias de fiscalização
estão em campo, orientando os comerciantes
sobre os protocolos de segurança sanitária e
orientando as pessoas sobre como obedecer ao
decreto, garantindo principalmente o uso da
máscara seja obedecido por toda a população”,
explicou o superintendente da Vigilância
Sanitária, Edimilson Diniz.
“A ideia desse trabalho não é simplesmente
fechar o comércio, nossa intenção é que os
protocolos de segurança sejam cumpridos para
que a gente consiga diminuir a disseminação do
novo coronavírus aqui na capital”, completou o
superintendente.
As ações de fiscalização serão realizadas em
todo o estado e de acordo com o Procon/MA
também continuam atentas a outros direitos do
consumidor.
COLABORAÇÃO
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 tivemos dezenas de pandemias,
e nunca se fez isso”, dizOsmar
Terra, ex-secretário de Saúde
gaúcho durante o surto do H1N1.
Sobre a chance de assumir o
Ministério da Saúde, o médico
Osmar Terra desconversa, ediz que
“já ajuda o governo de qualquer
forma possível”.

Só uma dica
“Sou eternamente grato pelo
reconhecimento (de ter sido
ministro de Estado). Não tem
homenagem maior que essa”,
revelou.

Quem se habilita?
Relator da Lei de Abuso de
Autoridade, o deputado Ricardo
Barros (PP-PR) acha que o artigo
28 enquadra de fato o ministro
Celso de Mello, do STF, por
divulgar vídeo “sem relação com
a prova que se pretendia produzir
(...), ferindo a honra ou a imagem
do investigado ou acusado”.

Usina de absurdos
É vergonhosa a decisão do TRT10 que protege de demissão por

justa causa quem for flagrado
fumando maconha no intervalo do
expediente, mesmo se concluindo
o retorno do sujeito ao serviço sob
efeito da droga.

Ministro Valdetário
Em Brasília, há torcida nos
meios jurídicos pela indicação
de Valdetário Monteiro, exconselheiro do CNJ e secretário
da Casa Civil do governo do DF,
para eventual vaga de ministro do
Superior Tribunal de Justiça.

Honorários suspeitos
Espantam credores da encrencada
Rodovias do Tietê os honorários de
R$10 milhões dos advogados da
recuperação judicial. Casosassim,
deuma dívida de R$1,6 bilhão
pulverizada entre 19 mil credores,
honorários advocatícios usuais
giram em torno de R$3 milhões. Aí
tem coisa.

Água mole em pedra
dura
O ex-governador José Roberto
Arruda está fora do poder, mas
sempre dá sinal de vida. Tentou
emplacar um apadrinhado
na Caesb, estatal de águas e
saneamento do Distrito Federal,
mas não conseguiu.

Honestidade dos números
É tão desonesto comparar o número de casos de covid-19 do Brasil, que
está em alta, com os da Europa, em baixa (porque lá começou primeiro),
quanto não citar os números de óbitos: 22 mil no Brasil, 29 mil na
Espanha, 37 mil no Reino Unido, 33 mil na Itáliae 100 mil nos EUA.

Recado dado
O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto
Barroso atribuiu a onda de fakenews a “milícias digitais”, que chamou
de “terroristas digitais”. Aproveitou e cobrou “jornalismo responsável”.

Medicina via app
Grandes redes e planos de saúde, como o Unimed, criaram aplicativos
de “telemonitoramento”, que é o primeiro passo para pacientes com
suspeita de coronavírus. Antes de ir ao hospital, a consulta é via app.

Pensando bem...
...na frase “ainda bem que a natureza criou o coronavírus”, onde deveria
estar o sujeito? Preso, é claro.

PODER SEM PUDOR
A loucura de Benedito
Às vésperas da escolha do interventor
de Minas Gerais, em 1934, Benedito
Valadares se encontrou no Rio de Janeiro
com José Maria Alkmin: “Se você for o
escolhido, me convida para secretário?”Alkmin respondeu com bom
humor: “Você está louco, Benedito?” Dias depois, Getúlio Vargas
anunciaria a escolha de Valadares, que logo recebeu um telegrama:
“Parabéns. Retiro a expressão. Ass., Zé Maria”. José Maria Alkmin
acabou nomeado secretário do Interior.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br
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Joel Jacintho
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Política, Cultura, Esporte e Variedades

Morre o radialista Cesar Abusale

Cesar Abusale

Conforme as informações, Cesar já estava fazendo tratamento
para a Covid-19, mas teve uma parada cardíaca na manhã do
último domingo, dia 24, vindo a falecer em São Luís, onde estava
internado. Cesar fez um grande trabalho social em Arari, através do
programa “Comentário Geral”, na rádio Progresso FM, apresentando
e dirigindo, ajudando muitos ararienses além de levar a notícia à
população. Autoridades, amigos e toda a sociedade dessas três cidades
lamentaram a sua morte.

Gente nova na Mirante AM
Vários são os novos talentos que
tem se destacado na programação
da Rádio Mirante AM. Além de
Alessandra Rodrigues, Rodrigo
Bonfim, Wallace Brito, outra voz
está emprestando o seu talento.
Trata-se do jovem radialista Marcelo
Rodrigues, que tem a missão de
produzir e apresentar o Jornal do
Maranhão, com sonoplastia de
Lourdes Souza.

Marcelo Rodrigues

Momento social
Sabemos que o momento não é para
festas e muito menos de encontros
sociais. A grave crise causada pelos
efeitos da dona COVID, tem deixado
as pessoas distantes uma da outra.
E no próximo sábado, dia 30, quem
rasga a folhinha é o jovem multimídia
Marcio Santos, que empresta seu
talento para a Secretaria de Cultura de
São Luís, além de atuar como assessor
especial no gabinete do deputado
Edivaldo Holanda. Desejamos saúde e Marcio Santos
longa vida feliz.

Live do Clube do
Samba-Enredo
Estamos vivendo a era das Lives.
E o Clube do Samba-Enredo faz
nesta terça-feira, 26 de maio, a
partir das 20h, uma live especial
nesse período fundamental de
quarentena no combate ao novo
Coronavírus. O site Carnavalesco
entrou na divulgação e vai

Márcio Vasconcelos
ritmo mais lento por conta da
pandemia de Covid-19, mas que
não pararam e a expectativa é de
que, tão logo a crise sanitária seja
amenizada, o livro siga para a
gráfica e a exposição tome forma.
transmitir o encontro que receberá
doações para o Retiro dos Artistas.
Foram convidados os intérpretes:
Tinga, Wantuir, Leonardo Bessa
e Serginho do Porto. O repertório
inclui os clássicos dos sambasenredo, como “Os sertões”,
“Exaltação a Mangueira”,
“Lendas e Ministérios da
Amazônia”, “Kizomba”, “Festa
no Arraiá”, e muitos outros.

Jornalista e médica no combate a COVID-19
A jornalista Karina Oliani, que já
participou de programas dos canais
SporTV e Off, além de reportagens
para o Fantástico, da TV Globo,
tem atuado no combate ao novo
coronavírus. Médica de formação,
Karina trabalha semanalmente no
hospital de campanha no Anhembi
e compartilha suas experiências nas
redes sociais.

O Ministério Público do
Maranhão ajuizou, em 12
de abril, uma Ação Civil de
Obrigação de Fazer e Não
Fazer contra o Município de
Presidente Dutra para que
sejam realizadas adequações
no “Serviço de Acolhimento
em Família Acolhedora”. O
programa, que é integrante da
política de atendimento à criança
e adolescente no município, tem
como objetivo acolher menores
afastados da família de origem
por decisão judicial, em razão
de situação de vulnerabilidade
social e/ou violação de direitos.
A Ação, assinada pelo promotor
de justiça Wlademir Soares
de Oliveira, foi baseada no
procedimento administrativo
03/2018 instaurado na 2ª
Promotoria de Presidente Dutra,
que identificou diversas falhas
na execução do Serviço de
Acolhimento.
Entre as irregularidades, a
Promotoria constatou que o
serviço não conta com uma
equipe própria de profissionais,
como prevê a lei municipal; não
existe um plano montado de
divulgação por sua coordenação,
o que dificulta a adesão de novas
famílias e que não há no site da
prefeitura um link para acesso
direto das famílias interessadas à
ficha de cadastro.
O órgão ministerial também
verificou que algumas famílias
recebem crianças sem o cadastro
concluído ou sem apresentar
todos os documentos exigidos na
lei municipal; não são realizados
periodicamente cursos ou
eventos de capacitação com as
famílias envolvidas no programa
Família Acolhedora; e repasses
do auxílio financeiro previsto
em lei para as famílias do
programa, em alguns casos, não
são feitos de forma constante

DIVULGAÇÃO

O prefeito Juran Carvalho foi acionado para sanar as irregularidades constatadas

e conforme o patamar mínimo
previsto (meio salário-mínimo).
Foram encaminhadas
Recomendações Ministeriais
ao prefeito de Presidente
Dutra, Juran Carvalho de
Sousa, e à Secretária de
Assistência Social para que as
irregularidades descritas fossem
resolvidas, mas, após seis
meses do recebimento, não foi
comprovada a execução integral
das medidas.
PEDIDOS
O Ministério Público requer,
em caráter liminar, que o
Município de Presidente Dutra
seja obrigado, no prazo de 60
dias, a designar ou nomear ao
Serviço de Acolhimento equipe
exclusiva de profissionais
para atuar em suas demandas;
elaborar, apresentar em juízo e
executar plano de divulgação
do serviço perante a população,
visando propiciar o apoio da
sociedade e a adesão de novas
famílias; e inserir no site da

prefeitura, em local visível,
um link para acesso direto das
famílias interessadas à ficha
de cadastro do Serviço de
Acolhimento.
A gestão municipal também
deve se abster de entregar
crianças e adolescentes a
famílias não cadastradas no
Serviço de Acolhimento ou
com pendência de algum dos
documentos exigidos na lei
municipal; se abster de entregar
crianças e adolescentes,
por meio do Serviço de
Acolhimento, a famílias com
interesse em adoção; realizar
periodicamente cursos ou
eventos de capacitação com
as famílias envolvidas no
Programa Família Acolhedora;
e elaborar e apresentar em
juízo um fluxograma de
atendimento aplicável aos
casos encaminhados ao Serviço
de Acolhimento em Família
Acolhedora.
A Promotoria também pede que
a Justiça obrigue o Município a

remeter bimestralmente, através
da coordenação do Serviço de
Acolhimento Familiar, relatórios
sobre a situação dos menores
acolhidos e de suas respectivas
famílias de origem ao Ministério
Público e Poder Judiciário.
Em caso de descumprimento das
medidas liminares, o MPMA
requer a imposição de multa
diária no valor de R$ 5 mil.
FAMÍLIA ACOLHEDORA
A ação institucional “Família
Acolhedora” é desenvolvida,
desde junho de 2015, pelo
MPMA , através do Centro de
Apoio Operacional da Infância e
Juventude (CAOp/IJ).
O objetivo é fazer cumprir
os artigos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que
instrumentalizam o acolhimento
familiar como primeira
alternativa após as tentativas
de fortalecimento de vínculos
familiares, afastamento de
abusador, ou, colocação em
família extensa.

Imperatriz

Ministério Público recomenda medidas
contra a Covid-19 nas unidades prisionais

Livro e exposição do
bumba meu boi
Em celebração ao título de
Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade concedido pela
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) ao Complexo
Cultural do Bumba Meu Boi do
Maranhão, o fotógrafo Márcio
Vasconcelos prepara um livro e
uma exposição fotográfica a partir
do seu rico acervo iconográfico.
Os textos serão do poeta Celso
Borges e da jornalista Andréia
Oliveira.
Márcio Vasconcelos explica que
os trabalhos acabaram sendo
prejudicados e ganharam um

MP requer ao Munícipio adequação
de Serviço de Acolhimento Familiar

Karina Oliani

O Ministério Público
do Maranhão expediu
Recomendação, nesta sexta-feira,
22, ao Estado do Maranhão e
aos Municípios de Imperatriz e
de Davinópolis, com orientações
sobre a adoção de protocolos
para prevenir e combater a
Covid-19.
O documento é assinado pelo
titular da 5ª Promotoria de Justiça
Criminal, Domingos Eduardo da
Silva. Em uma inspeção virtual
realizada na última quarta-feira,
20, foram confirmados casos
de Covid-19 entre agentes e um
caso suspeito de um interno na
Unidade Prisional de Imperatriz.

A Recomendação foi enviada
às Secretarias de Estado de
Administração Penitenciária e
da Saúde, bem como para as
Secretarias Municipais de Saúde
de Imperatriz e de Davinópolis.
De acordo com o documento,
os entes devem providenciar
o imediato abastecimento
das unidades prisionais com
os medicamentos básicos
para tratamento da Covid-19,
conforme protocolos oficiais de
saúde pública.
Além disso, o Estado do
Maranhão e o Poder Executivo
dos dois municípios devem
indicar uma unidade hospitalar

como referência para
atendimento ou adequar a
Unidade Básica de Saúde (UBS)
prisional. Outra solicitação é
o envio de equipamentos de
proteção individual (EPIs)
próprios para profissionais de
saúde, seguindo o plano de
controle sanitário e de saúde
pública.
Também devem ser garantidos
testes rápidos para detecção da
Covid-19 e testagem de presos
e agentes com suspeitas de
contaminação.
Pela Recomendação, os gestores
estaduais e municipais devem
encaminhar, preferencialmente

por meio eletrônico, relatório
mensal à 5ª Promotoria de Justiça
Criminal sobre as ações de
controle sanitária solicitadas.
“Os diretores das Unidades
Prisionais vêm desempenhando
importante trabalho no sentido
de cumprir o plano sanitário
da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária,
mas esbarram em impeditivos
práticos, como a escassez
de material e de recursos
humanos. Por isso, é de extrema
importância o suporte dos
gestores municipais e estaduais”,
ressalta o promotor de justiça
Domingos Eduardo.

Matões

MPMA pede alimentação do Portal da
Transparência com dados da Covid-19
O Ministério Público do
Maranhão, em 20 de maio,
ajuizou Ação Civil Pública
requerendo que a Justiça conceda
tutela provisória de urgência,
determinando ao Município
de Matões que, no prazo de
120 horas, insira o Portal da
Transparência dados referentes à
Covid-19.

Devem ser apresentadas
informações precisas sobre
valores orçamentários, execução
de despesas, notas de empenho,
ordens de pagamento, descrição
do bem/serviço, quantitativo
adquirido, valor global dos
contratos e valor unitário de cada
bem/serviço, data da compra,
nome e dados do fornecedor

(incluindo o CNPJ).
Em caso de descumprimento, foi
sugerido o pagamento de multa
diária, com o valor a ser arbitrado
pela Justiça, além do bloqueio das
contas bancárias do Município.
A quantia captada deverá ser
destinada ao Fundo Estadual de
Saúde do Estado do Maranhão.
A Promotoria de Justiça da

Comarca de Matões se baseou
no princípio constitucional da
publicidade pela administração
pública e na Lei 13.979/2020,
que prevê a devida alimentação
diária da aba específica
tratando do Covid-19. Assinou
a manifestação ministerial o
promotor de justiça Renato Ighor
Viturino Aragão.
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Final de semana marcado por
homicídios no interior do estado
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Ao menos cinco assassinatos
foram registrados no final de
semana passado, no interior do
Maranhão. Os crimes aconteceram
nas cidades de Imperatriz,
Pedreiras, Pedro do Rosário,
Turilândia e Vargem Grande.
Ainda em Imperatriz, na noite de
sábado (23), foram registradas
quatro tentativas de homicídios.
Na cidade de Pedreiras, foi morto
a tiros José Nilton de Oliveira
Monte Júnior, conhecido como
“Manga Rosa”, de 20 anos. O
crime aconteceu na noite de
domingo (24), quando a vítima
estava na porta de uma residência,
na Rua Antônia Ferreira, no bairro
Vila das Palmeiras.
Segundo informações de
testemunhas, os suspeitos
chegaram em uma motocicleta, já
efetuando vários disparos contra
a vítima, que foi atingida no
abdômen, nos braços e na mão.
“Manga Rosa” ainda chegou a ser
levado ao hospital da cidade, mas
não resistiu aos ferimentos.

sistema prisional.

VARGEM GRANDE

PEDRO DO ROSÁRIO E
TURILÂNDIA

Antônio Francisco Sousa Barbosa,
conhecido como “Pé no Chão”,
foi morto, na manhã de domingo
(24), após ser atingido com quatro
tiros, dentro de casa, localizada na
Travessa Boa Esperança, na cidade
de Vargem Grande.
Conforme a Polícia Militar, a
vítima tinha diversas passagens
pelos crimes de roubo, furto e
receptação. Os suspeitos fugiram e
ainda não foram localizados.

José Nilton de Oliveira foi morto
a tiros, na cidade de Pedreiras, na
noite de domingo (24)

Na cidade de Pedro do Rosário,
um homem, conhecido apenas
como “Paco”, que havia sido
preso por homicídio e foi liberado
em razão da pandemia do novo
coronavírus, foi assassinado
no domingo (24). Não há
informações sobre os autores,
mas a polícia acredita que o
crime tenha sido motivado por
vingança.
Outra morte foi registrada no
município de Turilândia, também
no domingo. No local, Railson do
Uma das vítimas de tentativa
de homicídio, na noite de
sábado (23), em Imperatriz

Após o crime, os suspeitos
fugiram e não foram localizados.
De acordo com a Polícia Civil,
que investiga o caso, o crime
pode ter sido motivado por acerto
de contas, visto que a vítima
já tinha várias passagens pelo

Nascimento, de 26 anos, natural
de Bacuri, foi morto com uma
facada no peito. O crime, segundo
informações policiais, ocorreu
por ciúmes. O suspeito seria um
homem conhecido vomo“Zimbal”,
que permanece foragido.

Cumprido mandado de
prisão contra suspeito de
assalto a cinema de São Luís
No domingo (24), a Polícia Civil
deu cumprimento a mandado
de prisão preventiva contra um
homem identificado apenas
como “Morcegão”, pelo crime de
roubo qualificado. Ele é suspeito
de participar do assalto em um
cinema, localizado no Golden
Shopping, em São Luís.
O crime, que ocorreu em outubro
do ano passado, segundo a Polícia
Civil, contou também com a

participação de outra pessoa, que
não teve o nome divulgado e foi
capturada em flagrante.
Na ocasião, os dois munidos
com armas de fogo invadiram
a administração do cinema,
renderam funcionários e foram
direto ao cofre, onde roubaram o
valor de R$ 7 mil e 400 ingressos
já impressos.
Ainda conforme os policiais,
“Morcegão” já estava preso na

Unidade Prisional de São Luís –
UPLS desde o dia 6 de abril. Ele
foi detido durante uma operação
realizada pela Delegacia de Roubos
e Furtos de Veículos (DRF), no
povoado Rancho Papoco, no
município de Bacabeira, por
integrar uma associação criminosa
armada que atuava roubando
Postos de Combustíveis na Região
Metropolitana de São Luís.
(AIDÊ ROCHA)

Polícia prende homem apontado como
traficante na Vila Isabel Cafeteira
Uma operação da Polícia Civil,
por meio da Superintendência
Estadual de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc), prendeu
ontem (25), no bairro Isabel
Cafeteira, um homem suspeito
pelo crime de tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Civil,denúncias
feitas ao aplicativo de mensagens
da Senarc relatavam que uma
residência na Rua Cafeteira,
naquele bairro, estava
funcionando como ponto de venda
de droga.No local, os policias
localizaram uma quantidade de
cocaína para ser comercializada
na região.
Além da droga, foi apreendida
uma balança de precisão, que
era utilizada para pesagem do
entorpecente, e, ainda, dinheiro
em espécie.
O preso, que não teve o nome
divulgado, foi conduzido à sede
da Senarc, no Bairro de Fátima,
onde foi autuado em flagrante por
tráfico de drogas; e, em seguida,
encaminhado ao sistema prisional
onde ficará à disposição da
Justiça. (AR)

IMPERATRIZ
Na noite de sábado (23), Imperatriz
foi palco de quatro tentativas de
homicídios. Os crimes ocorreram
nos bairros Nova Imperatriz, duas
tentativas; Bacuri e Sebastião
Régis. Todas as vítimas, que tinham
passagens pela polícia, foram
levadas para o Hospital Municipal
da cidade.
Ainda em Imperatriz, foi registrado
um assassinato que teve como
vítima o homem identificado como
Jefferson Silva, morto com vários
tiros. A suspeita é que o crime tenha
sido motivado por acerto de contas.

Homem é
preso suspeito
de homicídio
em Bacabal
Um homem, identificado apenas
como Marcos dos Santos Oliveira
foi preso, na cidade de Bacabal,
suspeito pela morte de Davi
Carvalho da Silva, de 32 anos,
no domingo (24). O crime teria
ocorridoapós uma briga entre a
vítima e o autor, que eram vizinhos,
devido a um som alto.
Segundo a Polícia Militar, minutos
antes do crime, uma guarnição já
havia passado na Rua Alto Brasil, na
Vila Pedro Brito,após denúncias de
perturbação do sossego no local.
Conforme testemunhas, depois que
a polícia foi embora, começou o
desentendimento. O suspeito saiu e
voltou armado com a faca utilizada
no crime. Davi foi atingido a facadas
e morreu no local. Marcos fugiu
invadindo residências na região,
mas foi capturado escondido em
um quintal, debaixo de um saco de
carvão. Após a prisão, o homem,
que estava bastante ferido, foi
encaminhado a um hospital da cidade.
Em depoimento, o suspeito alegou
que foi atingido primeiro e só agiu
em legítima defesa. A Polícia Civil de
Bacabal investiga o caso. (AR)

PM captura suspeito
de tentativa de
estupro

Droga apreendida com suspeito por tráfico de drogas, na Isabel
Cafeteira

Um homem, que não teve o nome
divulgado, foi preso, no Residencial
Terra do Sol, na cidade de Bacabal,
após tentativa de estupro. O crime
ocorreu na madrugada de ontem
(25). De acordo com a Polícia
Militar, uma guarnição foi acionada
após o suspeito tentar invadir a casa
da vítima. Populares chegaram a
capturá-lo, mas o mesmo conseguiu
fugir. O homem foi localizado
escondido em um matagal trajando
apenas uma cueca.
A vítima relatou aos policias que
há dias a porta da casa dela estava
sendo forçada; e, na madrugada de
ontem, ele quase conseguiu entrar.
O homem, que não teve o nome
divulgado, já possui passagens
pela polícia. Ele foi encaminhado
à Delegacia de Bacabal, onde foi
autuado em flagrante. (AR)

Últimas Notícias
Márcio Jerry condena postura
presidencial diante de mais uma
manifestação no DF
O deputado federal Márcio Jerry voltou a criticar Jair Bolsonaro após o
presidente criar nova polêmica ao causar aglomeração durante mais uma
manifestação na Esplanada dos Ministérios.
Bolsonaro compareceu ao protesto a princípio com máscara, mas depois
retirou o equipamento, apesar da obrigatoriedade do uso no Distrito Federal.
Depois, pegou uma criança no colo, observou Jerry, ao afirmar que hoje
nem ministro da Saúde o Brasil tem, e citar os números mais recentes da
pandemia no país: mais de 36º mil casos.
ZAMBELLI E OPERAÇÃO DA PF – Marcio Jerry também comentou a
entrevista, nessa segunda-feira (25), da deputada federal Carla Zambelli
(PSL-SP) a uma rádio do Rio Grande do Sul, em que afirmou que a Polícia
Federal irá deflagrar operações para investigar supostas irregularidades
cometidas por governadores durante a pandemia. O parlamentar viu na fala
mais uma prova da tentativa de interferência do governo na corporação.
“Notem a gravidade: deputada Carla Zambelli anuncia operações da
Polícia Federal contra governadores. Dá até o nome da operação! Um
absurdo o governo de Jair Bolsonaro insistir na tentativa de transformar
uma instituição do estado brasileiro em polícia política para perseguir
adversários”, reagiu Jerry.
Ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, Zambelli afirma: “A gente já teve
algumas operações da Polícia Federal que estavam ali, na agulha, para sair,
mas não saíam. E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai
chamar, talvez, de ‘Covidão’ ou de... não sei qual vai ser o nome que eles
vão dar... mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia
Federal”.

Ministro Luís Roberto Barroso toma
posse como novo presidente do TSE
O ministro Luís Roberto Barroso
tomou posse nesta segunda-feira
(25) como novo presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na mesma cerimônia, o ministro
Luiz Edson Fachin tomou posse
como novo vice-presidente.
Barroso e Fachin também são
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF). Barroso substituirá
a ministra Rosa Weber à frente da
Corte e presidirá o tribunal pelos
próximos dois anos.
Caberá a Barroso e a Fachin
comandar o TSE durante as
próximas eleições municipais. O
pleito está previsto para outubro, e
Barroso já disse ver “risco real” de
adiamento em razão da pandemia
do novo coronavírus.
Na cerimônia de posse, nesta
segunda, Barroso disse que, em

conversas “preliminares” com os
demais ministros, com o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), e com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
ele constatou que “todos” estão
“alinhados” em torno de algumas
“premissas básicas”.
“As eleições somente devem ser
adiadas se não for possível realizálas sem risco para a saúde pública.
Em caso de adiamento, ele deverá
ser pelo prazo mínimo inevitável.
Prorrogação de mandatos,
mesmo que por prazo exíguo,
deve ser evitada até o limite.
O cancelamento das eleições
municipais, para fazê-las coincidir
com as eleições nacionais em
2022, não é uma hipótese sequer
cogitada”, afirmou.

Covid-19: Brasil tem 374.898
casos confirmados e 23.473 óbitos
O Brasil registrou 807 novas mortes por covid-19, chegando ao total de
23.473. O resultado representou um aumento de 3,5% em relação a domingo
(24), quando foram contabilizados 22.666 falecimentos em decorrência do
novo coronavírus. Os números foram divulgados no balanço do Ministério
da Saúde desta segunda-feira (25).
Foram incluídas nas estatísticas 11.687 novas pessoas infectadas pelo vírus,
somando 374.898. O resultado marcou um acréscimo de 1% em relação a
domingo, quando o número de pessoas infectadas estava em 363.211.
Do total de casos confirmados, 197.592 (52,7%) estão em acompanhamento
e 153.833 (41%) foram recuperados. Há ainda 3.742 óbitos sendo
analisados. A letalidade (número de mortes por casos confirmados) foi de
6,3%. Já a taxa de mortalidade ficou 11.2 por 100 mil habitantes.
Em relação a uma semana atrás, o aumento de pacientes recuperados foi
de 53% e o de mortes em investigação, 64%. Também em comparação
com a semana anterior, o crescimento do número de mortes por covid-19
foi de 40%. No dia 18 de maio, o total era de 16.792. Já a quantidade de
casos confirmados da doença aumentou 47,4%. Há sete dias, o balanço do
Ministério da Saúde contabilizava 254.220 infectados.
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando
o maior número de falecimentos (6.220). O estado é seguido pelo Rio de
Janeiro (4.105), Ceará (2.493), Pernambuco (2.248) e Pará (2.372).

Senadores aprovam convocação
de Weintraub por falas em reunião
O Senado aprovou nesta
segunda-feira (25) requerimento
de convocação do ministro da
Educação, Abraham Weintraub.
O motivo da convocação são
suas falas durante a reunião
ministerial do dia 22 de abril,
que foram tornadas públicas após
decisão do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Celso
de Mello. A data da audiência
ainda será definida. “Eu, por
mim, botava esses vagabundos
todos na cadeia. Começando no
STF”, diz Weintraub em trecho
da reunião divulgado pelo STF.
Ao quebrar o sigilo do vídeo,
Celso de Mello disse que há
aparente “prática criminosa” na
conduta de Weintraub, “num
discurso contumelioso (insultante)
e aparentemente ofensivo ao
patrimônio moral” em relação aos
ministros da Corte.
Ainda na reunião, Weintraub
também afirmou que “odeia” os
termos “povos indígenas” e “povos
ciganos”. “Só tem um povo nesse
país. Quer, quer. Não quer, sai de
ré. É povo brasileiro, só tem um”,
disse, na ocasião. Pelo Twitter, o

ministro afirmou que sua fala foi
“deturpada”.
“Tentam deturpar minha fala para
desestabilizar a nação. Não ataquei
leis, instituições ou a honra de seus
ocupantes”, escreveu Weintraub na
rede social.
A autora do requerimento,
senadora Rose de Freitas
(Podemos-ES), disse que é preciso
cobrar postura do ministro. “Quero
ouvi-lo. Quero perguntar quem são
os vagabundos que deveriam ser
presos e por que ele acha que tem
vagabundos no STF. Palavras não
podem ser em vão.”
O requerimento foi aprovado
em votação simbólica, por
unanimidade. O líder do governo
no Senado, Fernando Bezerra
(MDB-PE), não se opôs à
convocação. “As frases ditas pelo
ministro cruzam uma linha, uma
linha do respeito às instituições,
aos Poderes da República. Mesmo
numa reunião privada não se pode
utilizar das expressões e da forma
agressiva como foi utilizada. Eu
avisei ao presidente que haveria
uma forte reação do Senado
Federal e do Congresso Nacional.”

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.
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