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Maranhão tem
2ª pior taxa de
distanciamento
Estudo da Universidade Federal de Pelotas (RS)
revela que apenas 47,2% dos maranhenses
entrevistados disseram ficar em casa.
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Covid-19

Órgãos intensificam
fiscalização em áreas
comerciais de São Luís

Hapvida
tem marca
de 3 mil
pacientes
recuperados

Medida ocorre após fluxo intenso de
pessoas na Rua Grande, Litorânea, João
Paulo e outras áreas da cidade. CIDADES 5
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Aglomeração na periferia
Moradores da região da Divinéia ignoram medidas de isolamento social e
percorrem a principal via de comércio do bairro, arriscando a saúde. CIDADES 5
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Registro fotográfico de O Estado por volta de 9h30 da manha de ontem mostra a Rua Grande lotada

Em carta encaminhada ao Congresso
Nacional, entidade pede adiamento do
pleito municipal de 2020. POLÍTICA 3
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Famem defende, em carta,
eleições municipais
À espera...
somente no ano de 2022 D
Em carta encaminhada ao Congresso, entidade pede adiamento do pleito
com o objetivo de unificar as eleições municipais com as gerais em 2022
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), entidade
representativa dos prefeitos maranhenses, encaminhou
ontem uma carta ao Congresso Nacional, defendendo que as eleições
municipais marcadas para o final
deste ano sejam adiadas e ocorram
apenas em 2022, junto com as eleições de governadores e presidente
da República.
Na “Carta aberta ao Congresso e
à Nação sobre as eleições”, a entidade alega que há diversos fatores
impeditivos para a realização do
pleito em 2020, como a necessidade
de distanciamento social de cidadãos dos grupos de risco para Covid19, os elevados gastos com a campanha eleitoral – recursos que
poderia ser redirecionado para o
combate ao novo coronavírus – e a
necessidade de cumprimento de diversos prazos exíguos quando se tratar do processo eleitoral.
A Famem também aponta problemas para operacionalizar as convenções partidárias, que deveriam
começar no dia 20 de julho; a campanha, principalmente em municípios onde não haja horário eleitoral no Rádio e na TV; e a votação
propriamente dita – que envolve milhões de pessoas, entre servidores da
Justiça Eleitoral e voluntários.
“As campanhas eleitorais nos
mais de 5.000 municípios com até
cem mil habitantes não se realizam
por meio do horário eleitoral gratuito
[…]. No máximo, aproveitam-se das
emissoras de rádio e dos comitês
partidários, dos encontros familiares, das reuniões comunitárias, dos
comícios, das reuniões em praças,
nas esquinas, nas ruas, que agora não
podem acontecer”, destaca o documento, citando, ainda, cerca de 3 mil
municípios com 20 mil eleitores,
onde “a campanha eleitoral acontece sobretudo no ‘corpo-a-corpo’,
de casa e casa”.
Para a Federação, outro grande
desafio, na conjuntura atual, seria
garantir condições de igualdade
entre os candidatos. “Na atual conjuntura, não há possibilidade de assegurar a igualdade de oportunida-

A

Famem defende que as eleições municipais deste ano sejam realizadas em 2022 junto com as eleições gerais

Advogado defende eleição
online nos municípios
O advogado maranhense Daniel
Blume, conselheiro federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), apresentou ainda em abril proposta para
que as eleições municipais deste ano
possam ser realizadas via internet,
como forma de garantir a manutenção dos prazos e datas já definidos
no calendário eleitoral, independentemente do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
A sugestão foi encaminhada oficialmente ao presidente do Conselho
Federal da Ordem, Felipe Santa Cruz.
“O povo que vota por meio de
urnas eletrônicas, é capaz de votar

através da internet. Basta que seja
orientado para acessar as ferramentas necessárias no próprio sítio virtual
do Superior Tribunal Eleitoral, que
dispõe de técnicos capazes de evoluir
a tecnologia das urnas eletrônicas
para urnas on-line. Tal ensejará não
apenas a redução das abstenções,
como também dos pesados gastos
públicos eleitorais”, defende ele.
Segundo Blume, “em especial
nos tempos de pandemia, trata-se
da solução mais segura e viável, pois
não envolve trabalhos manuais, seja
para a votação, seja para a apuração
dos votos”. 

des entre os concorrentes”, completa.
A carta é assinada pelo presidente
da Famem, prefeito Erlanio Xavier,
de Igarapé Grande, e cita, anda, a
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e o Movimento Mulheres Municipalistas.

rante reunião de líderes partidários
com o presidente do Senado, Davi
Alcolumbre. A intenção é aguardar
até 30 de junho para saber como estará a situação da pandemia de
Covid-19 no país e só depois dessa
data propor uma solução.
"Vamos esperar e ver os efeitos
dessa pandemia, da curva da pandemia no Brasil, pra tomar uma decisão. Até lá não tem nada definido",
informou o líder do PDT, senador
Weverton Rocha.

Proposta em julho
A proposta de adiar as eleições municipais, que estão marcadas para
outubro, não será apresentada antes
de julho. A decisão foi tomada du-

Sem lockdown, casos de
Covid seriam o triplo na
Ilha, defende Governo
Executivo se baseia em estudo realizado pelo professor Allan Kardec; segundo
pesquisa, sem as medidas restritivas, Ilha poderia ter mais de 30 mil casos
THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O Governo do Maranhão defende a
tese de que, sem a decretação do lockdownna Região Metropolitana de São
Luís, a partir de cumprimento pelo
Executivo de determinação judicial
da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o número de casos de Covid19 na Ilha poderia ser três vezes maior
do que o atualmente registrado.
De acordo com o último boletim
divulgado até o fechamento desta
edição pela Secretaria Estadual de
Saúde (SES), somando quatro municípios da Ilha (São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa),
o total de casos seria de 9.108.
No entanto, em seu site oficial, o
Governo se baseia em cálculo matemático elaborado há algumas se-

manas pelo professor do Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
Allan Kardec.
Segundo o autor do levantamento, sem as medidas restritivas adotadas na Grande Ilha durante semanas,
a quantidade de casos de Covid-19
poderia ultrapassar os 30 mil, mais
do que o triplo do registrado oficialmente pelo Governo.
Segundo Kardec, para o cálculo, é utilizado um método chamado de "ajustes de curvas por polinômios". De acordo com o pesquisador, a metodologia serve para mensurar possíveis valores futuros. “Pego os dados da Secretaria
de Saúde, que são a soma de todos
os registros até um determinado
dia, e faço a diferença entre esses
dias, de ontem pra hoje, de an-

teontem para ontem e assim sucessivamente. Tento observar como é que a Covid-19 está evoluindo no tempo", disse o autor do levantamento ao site do Governo.
Segundo Kardec, o grau de confiabilidade do resultado é de 95%. Na
pesquisa, o autor não citou, por
exemplo, possíveis subnotificações.
Apesar dos dados apontados como
positivos, o Governo do Maranhão
por ora descarta qualquer decretação de novo lockdown (ou suspensão quase integral das atividades) nas
próximas semanas.
No dia 25 deste mês, o Governo
iniciou a flexibilização da quarentena. Estabelecimentos comerciais de
mesmo eixo familiar estão liberados,
desde que obedeçam às restrições
sanitárias. A partir de junho, outros
serviços serão autorizados.

SAIBA MAIS

Cancelamento do
pleito, diz Rocha
O senador Roberto Rocha
(PSDB) também já
defendeu publicamente o
cancelamento da eleição
deste ano. Segundo ele,
os recursos públicos dos
fundos eleitoral e
partidário deveriam ser
direcionados para o
combate à Covid-19.

esde a apresentação da proposta para suspensão de parcelas
de empréstimo consignado de servidores públicos até
ontem, já se passaram cerca de 50 dias. A matéria, proposta
pelos deputados Adriano Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD), foi
aprovada dia 11 deste mês na Assembleia Legislativa.
Pelos trâmites, o projeto de lei foi para a sanção do governador
Flávio Dino (PCdoB), que tem até dia 5 de junho para decidir se
sanciona ou se veta a proposta aprovada pelos parlamentares.
A demora na decisão tem levado servidores a cobrar, em redes
sociais, dos parlamentares e até do governador que o projeto seja
sancionado.
Da parte do Palácio dos Leões, não há um indicativo de que o
governador vai vetar ou
sancionar a proposta. Se
sancionar, logo depois do dia 5 Governador Flávio
de junho, a lei passa a valer. Se
vetar, a proposta volta para que Dino tem até dia
o veto seja apreciado pela
5 de junho para
Assembleia Legislativa, que,
decidir sobre
para tornar lei, precisará
derrubar o veto do comunista.
sanção da
Se até o dia 5 de junho Dino
não se pronunciar a respeito, o proposta dos
projeto de lei retorna à
consignados
Assembleia. Nos bastidores é
dada como certa a
promulgação – se necessário – pelo presidente da Casa, deputado
Othelino Neto (PCdoB).
Com tantos prazos e possibilidades, os servidores públicos e
trabalhadores privados, que querem suspensos o pagamento de
seus empréstimos, terão cerca de mais 15 dias de espera. Este prazo
somente poderá ser reduzido se o governador do Maranhão decidir
sancionar antes do fim do prazo que tem a proposta vinda da
Assembleia Legislativa.

Cronograma

Um cronograma explicando o passo-a-passo da tramitação legal
da proposta foi postada por Adriano Sarney em suas redes sociais.
O motivo da postagem é a cobrança constante dos servidores públicos para saber da validação ou não do que pode se tornar lei.
Os trabalhadores da iniciativa privada também estão na expectativa da sanção, já que uma emenda do deputado César Pires (PV) os
inclui no benefício.

Mais um dia

Ontem foi mais um dia em que o governador Flávio Dino dedicouse, nas redes sociais, a se manifestar sobre as crises vindas de Brasília.
Operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, manifestações contra jornalistas, falas do presidente Jair Bolsonaro foram alguns dos temas mais abordados.
Já sobre o número crescente de contaminados por Covid-19 no estado, não houve qualquer fala a respeito.

A culpa é do povo

De acordo com o senador, uma
comissão de parlamentares deve
fazer uma visita ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e recém-empossado presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), na próxima
sexta-feira, 29. Eles devem discutir
a situação das eleições junto com
uma comissão do tribunal.
Na semana passada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM), já havia antecipado que as
lideranças do Congresso trabalham
com a possibilidade de adiamento
apenas de alguns meses, com o primeiro turno sendo realizado entre a
segunda quinzena de novembro e o
início de dezembro deste ano.

MAIS
O secretário estadual de
Saúde do Maranhão,
Carlos Lula, disse em
suas redes sociais que a
redução da velocidade
de contágio dos casos de
Covid-19 no estado
depende da população.
Para o gestor, o
lockdown teve "efeitos
positivos". Mesmo com
os elogios ao lockdown,
ele também não cogita a
decretação de novas
medidas mais restritivas
de isolamento. A nova
estrategia do Governo é
apostar no bom senso da
população.

Crítica
O senador da República, Roberto Rocha, criticou, segundo ele, a ineficácia
do lockdown na Ilha. Segundo o parlamentar, a medida somente serviu
para o crescimento dos casos no interior do Estado. " Ou seja, quem estava doente, foi para o interior. Daí essa explosão no número de casos", disse à Rádio Mirante AM.
Para Rocha, o lockdowndeveria ter
sido válido para todo o estado. 

E a postura do governador maranhense não é algo isolado. O secretário de Saúde, Carlos Lula, também preferiu falar dos riscos de
operação da PF.
A falta de leitos no interior do estado, o risco de aumento de mortes no Maranhão devido ao novo coronavírus e o aumento da contaminação não fez parte da agenda do gestor.
Sobre a pandemia, somente os “peões” do Palácio dos Leões andam se manifestando, colocando em prática a estratégia de culpar a
população pelo aumento dos casos da doença no estado.

Pesquisa

Pesquisa da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostra que o Maranhão não anda bem em distanciamento social.
Pelo estudo, pouco mais de 47% da população maranhense tem ficado em casa. O levantamento da universidade foi feita nos dias 14 a
21 deste mês.
Pela data, a pesquisa da instituição ainda alcançou quatro dias do
lockdown na Ilha de São Luís.

Em carta

A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) enviou carta pedindo ao Congresso Nacional que as eleições municipais
deste ano sejam feitas em 2022.
Desta forma, haveria a unificação dos pleitos para prefeito, vereador, governador, senador e presidente da República.
A entidade se manifesta num momento em que o Congresso Nacional, por meio de seus líderes, decidiu deixar para julho a decisão
sobre adiar ou não as eleições de 2020.

DE OLHO

R$ 600 MILHÕES

É O VALOR QUE as prefeituras do Maranhão
aguardam para serem liberados pelo governo federal.
A verba é oriunda da proposta que prevê ajuda a
estados e municípios.

Interesse

A carta da Famem, ao que parece, defende o interesse dos atuais
prefeitos de se manter por mais dois anos no mandato.
O que querem os gestores pode não se consolidar por impedimentos na Constituição Federal.
O Poder Judiciário, em mais de uma manifestação de seus membros, já deixou claro que não cabe – dentro das leis – deixar os atuais
prefeitos mais dois anos no comando de suas cidades.

E MAIS
• O Conselho Regional de Medicina do Maranhão publicou resolução vetando a participação de profissionais registrados na entidade na banca de avaliação do “revalida da Uema”.

• O “Processo Especial de Revalidação” de diplomas de médicos formados no
exterior criado pelo governo estadual tem gerado polêmica.

• A resolução do CRM prevê punição ética ao médico que participar da avaliação da bancada do revalida estatal.

De 4.572 crianças e
adolescentes disponíveis para
adoção, 72% são da faixa
etária entre 12 e17 anos
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quarta-feira, 27 de maio de 2020

Covid-19 : Maranhão é o penúltimo
no cumprimento do distanciamento
Segundo o “Epicovid-19”, estudo da Universidade Federal de Pelotas (RS), apenas 47,2% dos
maranhenses entrevistados dizem ficar em casa ou saem apenas para atividades essenciais
Paulo Soares

infectada.
Isso é preocupante, tendo em
vista que as demais seis pessoas que
não sabem da infecção podem, involuntariamente, transmitir o vírus
para outras.

pandemia do novo coronavírus, a cada dia que
passa, preocupa ainda
mais a população e as autoridades, devido à rápida disseminação da doença em todas as camadas sociais. Esse avanço tornou o
Brasil o segundo país do mundo com
maior número de casos confirmados
da Covid-19, perdendo apenas para
os EUA. Mesmo assim, muitas pessoas continuam desrespeitando as
medidas de distanciamento social.
Esse descumprimento colocou o Maranhão na penúltima posição em
cumprimento do distanciamento social, segundo um estudo feito pela
Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), no Rio Grande do Sul.
O estudo nacional, denominado
“Epicovid-19”, que fez a coleta de
dados, nas unidades federativas do
Brasil, entre os dias 14 e 21 de maio,
mostrou que somente 47,2% da população maranhense entrevistada
cumprem as medidas de distanciamento social. O estado perde apenas
para Alagoas, onde 46,8% dos entrevistados respeitam o isolamento,
quarentena, lockdown ou outra
forma de afastamento das pessoas,
para evitar a propagação do novo coronavírus. Imediatamente à frente do
Maranhão aparece Roraima, com
uma porcentagem de 47,3%.
Segundo os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, esses
dados se referem à proporção das
pessoas que relataram ficar em casa
o tempo todo ou sair somente para
as atividades essenciais. O resultado
foi possível após entrevistas, em cada
estado, e foi obtido por meio das respostas dos participantes aos questionários aplicados. Santa Catarina
é a unidade federativa que mais
cumpre o distanciamento social,
com 69%. Na sequência, vêm Rio de
Janeiro, com 68,3%, e Rio Grande do
Sul, com 67%.

versidade Federal de Pelotas, apenas no Acre, Amapá, Sergipe e Amazonas, foram concluídas 100% das
entrevistas previstas. No Maranhão,
foram realizados 71,5% dos testes.
“Os principais motivos pelos quais
não foi possível completar 200 entrevistas em 43 das 133 cidades incluíram medidas de lockdown, que
restringiram a circulação dos pesquisadores, fake news sobre os objetivos da pesquisa, e dificuldades
na coordenação e comunicação
entre autoridades federais, estaduais
e municipais”, destacaram os envolvidos no estudo.
O “Epicovid-19” observou que a
Região Nordeste foi aquela com
menos percentual de entrevistados,
representando 63%. O Sul teve a
maior taxa, com 97%. Na sequência,
aparecem o Norte, com 92%; Sudeste,
com 71%; e Centro-Oeste, com 66%.

Entrevistados no Maranhão
Convém ressaltar que, segundo ressaltado pelos pesquisadores da Uni-

Sobre a pesquisa
O “Epicovid-19” está em sua primeira
fase, mas traz resultados inéditos e

A

APESAR
da necessidade
real do isolamento
para conter o contágio,
as pessoas
passeiam na praia

POSIÇÃO DE CADA ESTADO EM % DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Santa Catarina – 69%
Rio de Janeiro – 68,3%
Rio Grande do Sul – 67%
Pernambuco – 64,5%
Espírito Santo – 63,9%
São Paulo – 63,3%
Paraná – 62,8%
Pará – 61,7%
Amazonas – 61,3%

preocupantes. Os pesquisadores fizeram as entrevistas, em 133 cidades
espalhadas em todos os estados do
Brasil, durante uma semana. Em 90
municípios, incluindo 21 das 27 capitais, foi possível testar pelo menos
200 pessoas selecionadas por sorteio.
No conjunto dessas regiões, a proporção de pessoas com anticorpos,
que significa que já tiveram ou têm
o coronavírus, foi estimada em 1,4%,
podendo variar de 1,3% a 1,6% pela
margem de erro do estudo, considerado sobre o coronavírus no país.

Mato Grosso do Sul – 60,6%
Tocantins – 60,5%
Rondônia – 59,5%
Minas Gerais – 59,3%
Piauí – 58%
Paraíba – 57,7%
Mato Grosso – 56,9%
Ceará – 56,5%
Goiás – 56,4%

Amapá – 55,6%
Bahia – 55,4%
Rio Grande do Norte – 54,3%
Acre – 54,1%
Distrito Federal – 52,9%
Sergipe – 52,1%
Roraima – 47,3%
Maranhão – 47,2%
Alagoas – 46,8%

Coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPel, o
estudo é financiado e apoiado pelo
Ministério da Saúde (MS), mas com
o apoio da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), Pastoral da
Criança e do Instituto Serrapilheira.
De acordo com os envolvidos na pesquisa, os resultados dessas 90 cidades não devem ser extrapolados para
todo o país, nem usados para estimar o número absoluto de casos no
Brasil, pois são municípios populosos, com circulação intensa de pes-

soas e que concentram serviços de
saúde.
“Não é por acaso que o logotipo
do Epicovid-19 remete a um iceberg.
Os casos confirmados, que aparecem
nas estatísticas oficiais, representam
apenas a ponta visível de um iceberg
cuja maior parte está submersa. Para
conhecer a magnitude real do coronavírus, é obrigatória a realização de
pesquisas populacionais”, frisam os
pesquisadores. Eles destacam que,
de cada sete pessoas com a doença,
apenas uma sabe que está ou esteve

Outra pesquisa
Recentemente, um levantamento
do Jornal O Globo mostrou que a população maranhense não está respeitando o isolamento social, medida que objetiva separar as pessoas
infectadas (sintomáticos respiratórios, casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus) das não doentes, para evitar a
propagação do vírus. A pesquisa,
feita com base no “Relatório de Mobilidade Comunitária” disponibilizado pela empresa Google, descobriu que houve uma queda de 3%
no cumprimento do confinamento
em abril com relação a março.
Segundo o levantamento, o Maranhão está entre as 22 unidades da
federação que apresentaram menor
adesão ao isolamento social. Apenas cinco estados brasileiros apresentaram quedas na circulação de
pessoas maiores ou iguais em relação às registradas em março. Esses
lugares são Acre, Roraima, Amapá,
Amazonas e Piauí. A pesquisa levou
em consideração a média dos últimos sete dias do mês passado, excluindo feriados nacionais e fins de
semana. Essas informações foram
comparadas com os dados do intervalo similar em abril, até o dia 17.
No Maranhão, a média de presença de pessoas nas ruas era de
60%, mas esse índice caiu em 3%
neste mês. As demais unidades federativas que apresentaram menor
adesão ao isolamento social são Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Paulo Soares

Aglomeração gera maior fiscalização
na área comercial da Grande Ilha
Um dos principais pontos vistoriados foi a Rua Grande, no centro da capital; abertura do
pequeno comércio foi determinada pelo governo estadual, por meio publicação de decreto
Após a aglomeração em diversos
pontos comerciais da Grande Ilha na
reabertura das lojas de pequeno
porte, na última segunda-feira, 25,
ontem foi intensificada a fiscalização nos centros comerciais. Um dos
pontos vistoriados foi a Rua Grande,
considerada como a principal área
comercial da cidade, localizada no
Centro da capital.
Em toda a extensão da via era possível observar a presença de policiais
militares, principalmente, nas portas das grandes lojas - que permaneciam fechadas -, além de fazerem
incursões nas vias transversais. Uma
das missões dos policiais era evitar o
funcionamento das lojas, que não
possuíam a autorização para abrirem as portas.
Também havia equipes da Blitz
Urbana na Rua Grande. Os agentes,
além de fazer o trabalho de fiscali-

zação, removeram alguns camelôs,
que ainda insistiam em instalar bancas no local. “Não é permitida a
banca de vendedor ambulante na
Rua Grande, pois, existe um espaço
destinado no Centro para o comércio informal”, disse um dos integrantes da Blitz Urbana.
Fiscalização
O Governo do Maranhão esclareceu,
por meio de nota, que conforme disposto no Decreto n° 35.831/2020 deu
início ainda na segunda-feira, 25, as
fiscalizações na cidade, que estão
sendo coordenadas pelo Procon, Vigilância Sanitária e Polícia Militar
para verificar o cumprimento das
normas de abertura gradual do comércio que visam conter a disseminação do novo coronavírus (Covid19).
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. A fiscalização acontece em todo o estado.
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) 991628274, (98) 98356-0374, (98)
99970-0608. A Vigilância Sanitária
vai receber e tomar as devidas providências.
Lotada
A Rua Grande mais uma vez ficou
lotada, ontem. Várias pessoas, inclusive, crianças e idosos circularam
pelo centro comercial. Muitos ven-

dedores estavam nas portas das lojas
tentando atrair clientes. “Estou na
porta com o objetivo de garantir a
presença dos clientes, e a venda”, declarou Alyson Alves, de 34 anos, que
trabalha em uma loja de confecções.
Ele ainda disse que, para terem
acesso ao ponto comercial há um
processo de higienização. “As pessoas só entram na loja com máscara
e devem passar o álcool em gel nas
mãos. Isto garante a nossa saúde”,
comentou o vendedor.
O outro vendedor, que não quis
se identificar, frisou que o perigo
maior de contrair a Covid-19, não
está sendo dentro da loja, pois o
cliente e os funcionários estão passando constantemente pelo processo de higienização. “A rua do Centro está lotada e não tem como ter o
distanciamento de dois metros entre
as pessoas. Isso pode ser uma forma

Pelo segundo dia consecutivo, Rua Grande ficou lotada de pessoas

de propagar essa doença”, disse.
Mesmo cenário
Ainda na manhã de ontem, também
havia aglomerações na área comercial do Turu, onde vários casos de
coronavírus foram confirmados pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES).
O pequeno comércio estava de por-

tas abertas e muitas pessoas circulavam nas vias, alguns sem máscara.
Também houve o registro de aglomerações na área comercial dos
bairros do João Paulo, no Anil, na
Cohab e no Cohatrac. Nestas localidades, as lojas funcionaram normalmente e ainda havia a presença
de bancas de camelôs.
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Pio XII: suspeito de ter
coronavírus é obrigado
a fazer teste e a se isolar
A pedido do Ministério Público, Justiça determinou ao homem que cumpra
medidas sanitárias para não levar risco à população, sob pena de multa

A

Divulgação

pedido do Ministério
Público do Maranhão, o
Poder Judiciário determinou, na última sextafeira, 22, que um homem suspeito
de ser portador do novo coronavírus, no município de Pio XII, seja
obrigado a realizar exame médico
e teste laboratorial, no prazo de
24 horas. Ele também é obrigado a
se manter em isolamento preventivo domiciliar.
A decisão liminar é resultado de
Ação Civil Pública (ACP) ajuizada
na quinta-feira, 21, pela promotora
de justiça Fabiana Santalucia Fernandes.

saúde o procuraram em casa, mas
ele não foi encontrado. “Além de se
recusar a realizar exames e testes
para confirmação de covid-19, o requerido não chegou a adotar nem
mesmo medidas de isolamento e
distanciamento social, causando,
assim, grande risco de disseminação do vírus à população local”, afirmou, na ACP, Fabiana Santalucia.

Acesso
A Justiça concedeu, ainda, à
equipe da Secretaria Municipal de Saúde acesso livre para
fiscalização do quadro clínico
do requerido até que ele seja
considerado recuperado, caso
o exame seja positivo, ou até
exclusão da suspeita em caso
de resultado negativo.

Multa
Foi decretada multa diária de R$ 1 mil
reais se houver descumprimento. Caso
a liminar não seja obedecida, a decisão prevê a expedição de ofício à autoridade policial para apuração dos
crimes de desobediência e de infração
de medida sanitária preventiva, além
da adoção de medidas mais rigorosas,
como internação compulsória. 

Pequenos negócios recebem
orientação para reabertura
Sebrae dará suporte a empresas familiares do Maranhão que tiveram atividades suspensas desde
meados de março, quando foram decretadas as primeiras restrições ao comércio não essencial
Divulgação

Superintendente do Sebrae, Albertino Leal, orienta empresas

cumprimento das regras estabelecidas pelo decreto estadual editado em 20 de maio último, que
permitiu ao Maranhão começar

a vivenciar uma nova etapa no
controle da pandemia.
O decreto autorizou a reabertura de negócios familiares: esta-

Pagamento delivery da
conta de luz em bairros
Em nova medida de prevenção adotada na pandemia de Covid-19, a
Equatorial Maranhão disponibiliza novo serviço de quitação de faturas
Comprometida em facilitar a vida
dos clientes e contribuir para que
as pessoas evitem aglomerações
e filas neste período de pandemia, a empresa Equatorial Maranhão deu início ao teste de
uma nova modalidade para pagamento das contas de energia:
o Pagamento Delivery. As visitas
serão realizadas de forma agendada e com os devidos cuidados
de higiene orientados pelos órgãos de saúde.
Por se tratar de um projeto piloto, inicialmente estará dispo-

Paço do Lumiar:
ruas do Maiobão
têm novo asfalto
Com a retomada das obras de infraestrutura em Paço do Lumiar,
a Prefeitura levou os serviços para
o conjunto Maiobão e pavimentou duas importantes vias: as ruas
38 e 41 já estão de cara nova, be-

Rua de Pio XII é desinfectada em ação voltada a reduzir o risco de transmissão do coronavírus

Orientar os pequenos negócios
familiares na retomada de suas
atividades autorizada por decreto
estadual em vigor desde a última
segunda-feira, 25, está entre as
prioridades do Sebrae no Maranhão neste momento. A instituição, que já vem prestando todo o
suporte necessário para que os
pequenos negócios se mantenham em atividade desde o início da pandemia, concentrará esforços no atendimento desse
primeiro grupo de atividades que
voltaram a funcionar.
O foco serão as orientações
para cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, de
modo que as empresas possam
cumprir as determinações legais
e evitar problemas com fiscalização e medidas punitivas por não

Rua recebeu nova camada asfáltica no conjunto Maiobão

Obras beneficiaram centenas de pessoas,que
agora têm melhores condições de mobilidade

Multa diária por
descumprimento
é de R$ 1 mil
De acordo com informações da
Secretaria Municipal de Saúde,
desde o dia 10 de maio, o demandado apresenta sintomas e quadro
clínico compatível com covid-19 e
três dias depois foi notificado como
suspeito. Apesar disso, o homem recusou-se a realizar o teste para confirmação.
No dia 20 de maio, os agentes de
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nível apenas para alguns bairros
da capital São Luís, caso de Altos
do Calhau, Calhau, Cohajap, Cohama, Cohaserma, Renascença
e Jardim Renascença, Jardim Eldorado, Olho d’Agua, Parque Atenas, Parque Shalon, Planalto Vinhais, Ponta d’areia, Ponta do
Farol, Quintas do Calhau, São
Francisco, Turu e Vinhais.
Para solicitar o Pagamento Delivery é bem simples. Se você mora
em um dos bairros informados
pela empresa abrangidos pelo
novo sistema e deseja pagar suas

contas de energia, ligue exclusivamente para o número 0800 025
0116 e agende a visita do agente
de relacionamento em sua casa.
Você poderá pagar a conta de
energia elétrica no cartão de débito, cartão do bolsa família, ou
no cartão de crédito das bandeiras: Visa, Master, Maestro, Elo,
American Express e Hipercard.
Se você tiver duas ou mais faturas poderá parcelar em até 12
vezes (a simulação de cada caso
será feita pelo agente de relacionamento).

belecimentos comerciais e de serviços de pequeno porte, onde somente atuavam antes da pandemia e continuam em atividades o
proprietário e seu grupo familiar
(cônjuge, companheiro, pais, irmãos, filhos ou enteados).
Boa parte desses negócios tiveram as atividades suspensas
desde meados de março, quando
foram decretadas as primeiras medidas restritivas das atividades empresariais não essenciais.
Dados do Sebrae, de 2017, revelam que, em média, 52% do total
de micro e pequenas empresas do
país são negócios familiares. No
Maranhão, esse número é de 41%,
entendendo-se por empresas familiares aquelas com sócios ou
empregados pertencentes a um
núcleo familiar. 

Todos os pagamentos só
serão recebidos por meio de
cartão e nunca em dinheiro ou
transferência bancária. Jamais
informe sua senha em transações. Vale ressaltar que a visita
para que você efetue seu pagamento não terá custo adicional.
Identificação do agente
Os agentes de relacionamento
são identificados com fardamento e crachá da Equatorial
Maranhão e 55 Soluções (empresa fornecedora). Os agentes
possuem um coletor de dados
que identifica o número da
conta contrato da unidade consumidora cadastrada na Equatorial Maranhão e máquina de
cartão, que faz a confirmação
dos dados do cliente antes de
efetuar o pagamento. 
Íntegra em oestadoma.com/484618

neficiando centenas de pessoas.
A obra faz parte do cronograma
determinado pela prefeita em
exercício, Paula Azevedo. 
Íntegra em oestadoma.com/484617
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POLÍCIA

Duas mortes violentas
são registradas em
24 horas na Grande SL

39 traficantes já
foram presos
neste ano no MA

Um dos casos ocorreu na Vila Magril e a vítima foi executada em uma guerra
entre facções, segundo a polícia; a outra morte foi um atropelamento por ônibus

Um total de 39 acusados de comercializar droga foram retirados
de circulação somente neste ano
durante cercos realizados pela
equipe da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico
(Senarc) no estado. A polícia ainda
apreendeu 13 armas de fogo como
também 737 quilos de entorpecentes, a maior parte sendo maconha. Enquanto, no dia 2 de fevereiro deste ano, a polícia incinerou
2,1 toneladas de drogas diversas,
fruto de operações ocorridas em
2019, segundo dados divulgados.
Segundo a polícia, essas prisões
e apreensões são em decorrência
do desencadeamento de várias
ações da Senarc, por meio de trabalho investigativo em todo o Maranhão. “Os presos são acusados
de atividades delituosas do tráfico

Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

D

uas mortes violentas ocorreram durante o período
da noite do último dia 25,
na capital, e uma das vítimas foi identificada como Edivan
Cunha, de 35 anos. Segundo a polícia, ele foi executado em plena via
púbica da Vila Magril e esse crime
teve a participação de “faccionados”.
Ainda de acordo com a polícia,
os moradores disseram que escutaram vários tiros na Rua do Arame e,
logo após, encontraram o corpo de
Edivan Cunha. O corpo dele estava
em cima de uma calçada e apresentava várias marcas de tiros, inclusive no pescoço e na cabeça.
Também havia na rua marcas de
sangue e cápsulas de bala. Os populares contaram ainda para a polícia
que a vítima teria envolvimento com
uma facção criminosa. O crime pode ter sido motivado devido Edivan
Cunha não ter cumprido uma missão ordenada pelos faccionados.
O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiado e,
na manhã de ontem, foi liberado
para os familiares. O caso está sendo investigado pela equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP), que, inclusive, esteve no local do crime e um
dos envolvidos já foi identificado,
mas, até o começo da noite de terça-feira, 26, não havia sido preso.
Atropelamento
Ainda na noite de segunda-feira,
25, um homem foi atropelado e
morto por um ônibus, de placas
não identificadas, na Avenida dos
Portugueses, nas proximidades da

Edivan Cunha foi assassinado na Vila Magril e sua morte pode estar relacionada a guerra de facções

FIQUE POR DENTRO
Dados do Monitor da
Violência 2020,
levantamento que é
produzido pelo portal de
Notícias G1, do grupo
Globo, em parceira com
grupo de pesquisas da
Universidade Federal de
São Paulo e com o Fórum
Brasileiro de Segurança,

Barragem do Bacanga. A polícia informou que o coletivo trafegava no
sentido Bacanga ao Centro quando atropelou a vítima.
Ela estava tentando atravessar a
via e sofreu várias fraturas pelo corpo. Na pista havia marcas de sangue e marcas de pneus. Os socor-

revelam que durante os
meses de janeiro, fevereiro
e março deste ano
ocorreram 428 assassinatos
no estado do Maranhão,
enquanto, no decorrer dos
primeiros três meses do
ano passado, o registro
deste mesmos tipo de casos
foi de 350 ocorrências.

ristas do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) ainda foram acionados, mas quando chegaram a vítima estava sem vida.
O motorista do coletivo fugiu do
local. O corpo da vítima foi removido para o IML e ainda ontem estava sem identificação. O caso está

sendo investigado pela equipe da
Delegacia de Acidentes de Trânsito
(DAT), no Centro, e, somente neste
mês, sete pessoas perderam a vida
durante casos de acidente de trânsito ocorridos na Grande Ilha.
Mais morte
Os dois suspeitos do assassinato de
Fernando Silva Moura, de 29 anos,
ainda ontem não haviam sido presos e o caso está sendo investigado
pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP)
de Imperatriz, que é coordenada pelo delegado Praxíteles Martins.
A polícia informou que a vítima foi baleada quando estava no
Parque das Mangueiras, em Imperatriz, na noite do último dia 24,
e morreu antes de ser submetido
a tratamento cirúrgico no hospital dessa cidade. 
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As prisões e apreensões ocorreram durante
incursões na Grande Ilha e no interior do estado
de droga de carregamentos de
grandes proporções como ainda
do comércio varejista, conhecido
como bocas de fumo”, frisou o superintendente da Senarc, delegado Breno Galdino.
O delegado ainda informou
que a polícia, na maioria das incursões, encontrou outros objetos. “Nos locais das ocorrências,
geralmente, a nossa equipe
apreendia arma e produtos de crimes patrimonias, pois, o tráfico de
droga possuem ligação com roubo, furto, receptações e até mesmo assassinato”, contou o superintendente da Senarc.
Ainda de acordo com o delegado, a polícia intensificou o trabalho no interior do estado e isso está resultando em grandes apreensões de drogas. 

Integrante de
bando é detido
Homem, preso na cidade de Timon, fazia parte de
bando especializado em roubo de carga e veículos
Integrante de um bando interestadual especializado em roubo
de veículos e carga, nome não
revelado, de 24 anos, foi preso
ontem durante cerco da Polícia
Civil, na cidade de Timon, e encaminhado para presídio da capital piauiense.
O delegado Cláudio Mendes
informou que a prisão do criminoso foi em cumprimento a ordem judicial expedido pela Central de Inquéritos de Teresina, no
Piauí, pelos crimes de roubo e
associação criminosa.
Ainda segundo o delegado, o
detido recentemente foi balea-

do durante uma empreitada criminosa, ocorrida na capital
piauiense. O criminoso foi apresentado na Central de Flagrante
de Timon onde prestou esclarecimento sobre o caso, e, logo
após, transferido para Teresina.
“Esse bandido é de altíssima periculosidade e sendo especialista em roubo de carros, principalmente, caminhonetes”, frisou
o delegado.
Também nessa cidade foi preso um homem, nome não revelado, acusado de porte ilegal de
arma de fogo e corrupção de
menor. 

Mundo
Divulgação

OMS espera resultado
sobre segurança no uso
da hidroxicloroquina
Organização Mundial de Saúde espera uma revisão até junho a respeito da
confiabilidade do remédio no combate à pandemia do novo coronavírus
Divulgação

ZURIQUE
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) prometeu nesta terçafeira,26, uma revisão rápida de
dados sobre a hidroxicloroquina,
provavelmente até meados de
junho, depois que preocupações
a respeito da confiabilidade do
remédio levaram o grupo a suspender o uso do medicamento
antimalária em um teste com
pacientes de Covid-19.
O presidente Jair Bolsonaro
e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vêm defendendo a cloroquina e a hidroxicloroquina como possível
tratamento contra o coronavírus, mas na segunda-feira a OMS
suspendeu o teste que realizava
em muitos países, batizado de
Solidariedade.
Um estudo publicado no periódico científico The Lancet
revelou que pacientes que receberam a hidroxicloroquina

Uso da hidroxicloroquina tem sido incentivado pelo governo do Brasil

sofreram taxas de mortalidade
maiores e arritmia cardíaca, o
que causou a intervenção da

OMS.
“Uma decisão final sobre os
malefícios, benefícios ou falta de

benefícios da hidroxicloroquina
será tomada assim que os indícios tiverem sido analisados pela
Comissão de Monitoramento de
Dados de Segurança”, disse a entidade em um comunicado. “Ela
é esperada para meados de
junho”.
“Aqueles que já participam de
seu estudo, que a esta altura
cobre 17 pacientes e milhares de
pacientes que já começaram a
usar a hidroxicloroquina, podem
terminar seus tratamento, disse
a OMS.
Pacientes recém-inscritos receberão outros tratamentos
sendo avaliados pelo Solidariedade, incluindo o remdesivir da
Gilead Science e o Kaletra/Aluvia da AbbVie
Outros testes de hidroxicloroquina, incluindo um estudo
norte-americano da farmacêutica suíça Novartis com 440 pacientes, continuam, apesar de a
OMS estar pisando no freio. 

O Remdesivir pode ajudar na recuperação de pacientes com Covid-19

Reino Unido vai
ministrar remédio
antiviral Remdesivir
País decidiu que vai indicar para alguns pacientes
com Covid-19 para tentar encurtar a recuperação
LONDRES

em quatro dias.

O Reino Unido ministrará o remédio antiviral Remdesivir a alguns pacientes com Covid-19
que o medicamento tem mais
probabilidade de beneficiar,
como parte de uma colaboração
com a fabricante Gilead Sciences, informou o Ministério da
Saúde nesta terça-feira, 26.
O departamento de saúde
disse que os dados iniciais de
testes clínicos de todo o mundo
mostraram que o remédio pode
encurtar o tempo de recuperação dos pacientes com Covid-19

Maior passo
“Este provavelmente é o maior
passo adiante no tratamento do
coronavírus desde que a crise começou”, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, em uma coletiva de imprensa do governo.
“Estes são só os primeiros
passos, mas estamos determinados a incentivar a ciência e
apoiar os projetos promissores”.
O governo britânico disse que
a alocação do medicamento dependerá de onde ele oferecerá
mais benefícios. 
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Pontes estão sendo construídas
nos bairros de São Luís
Obras eram reivindicações antigas das comunidades que terão mais qualidade de
vida após a conclusão dos trabalhos que integram o programa São Luís em Obras;
nos locais, operários seguem regras para prevenção à Covid-19. PÁGINA 6
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98 98232.0262

Samu registra mais de 7 mil
chamadas falsas em 3 meses
Em três meses o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
recebeu 7.581 chamadas falsas. Somente no mês de abril foram 2.500
trotes, de acordo com informação do prefeito Edivaldo. PÁGINA 9

EFEITOS DA COVID-19

Prefeitos querem mais
dois anos de mandato
A manifestação de estender a permanência nos cargos para os quais foram eleitos em 2016 foi tornada pública em “Carta
aberta ao Congresso e à Nação sobre as Eleições”, divulgada ontem pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) e subscrita pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O adiamento está balizado no enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus em cuja batalha os gestores assumem a posição de principais responsáveis. PÁGINA 5

Ministério Público defende que as eleições não sejam adiadas
PÁGINA 5

Veja outros
problemas que
podem surgir
na pandemia
PÁGINA 2

CONCURSO
PÚBLICO

Prazo da Emersh
é prorrogado por
mais dois anos
PÁGINA 3

ESPERANÇA
Estudo afirma que
plasma de pacientes
curados reduz
mortes por covid-19
Primeiro estudo sobre o uso
do plasma convalescente em
pacientes da covid-19 que
compara a eficácia da técnica
a um grupo de controle mostra
redução da mortalidade.
PÁGINA 2
TEMPO E TEMPERATURA

Acordo deve acelerar lançamento no CLA
PÁGINA 7

Doses de vacina
contra aftosa são
fiscalizadas
A AGED-MA realizou a fiscalização
do recebimento de 111 mil doses
de vacina contra febre aftosa em
uma casa de revenda agropecuária
em Balsas. A ULSAV da AGED
em Balsas foi responsável por fazer
a conferência de vacinas.
PÁGINA 2

para ver
BASTIDORES
APARTE Esperar
Transparentes
A Operação Placebo, deflagrada ontem pela Polícia Federal contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tem a aparência de outras tantos, como
por exemplo, a Operação Lunus, em São Luís, em abril de 2002, na empresa
Lunus Participações, do empresário Jorge Murad, marido de Roseana Sarney.

Retorno das aulas
no Maranhão
segue sem data
O secretário de Estado de
Educação, Felipe Camarão, usou
as redes sociais para esclarecer
que é falsa a informação que
os alunos do 3º ano voltariam
no dia 1º de junho e em agosto
aconteceria a retomada
escalonada e afirma que não há
uma data certa. PÁGINA 3

OBRIGATÓRIO

Veja como fazer
o alistamento
militar online
PÁGINA 9
TÁBUA DE MARÉ
QUA 27/05/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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VALIDADE

EDUCAÇÃO

Sem data para o
retorno das aulas

Concurso da EMSERH é
prorrogado por 2 anos

O secretário de Educação, Felipe Camarão, desmentiu que as aulas da rede estadual
começariam a retornar no dia 1º de junho
SAMARTONY MARTINS

A

volta às aulas na rede pública
do estado ainda não tem data
deﬁnida por conta da crise
sanitária do novo coronavírus (covid-19). O secretário de Estado
de Educação, Felipe Camarão, usou as
redes sociais para esclarecer que é falsa a informação que os alunos do 3º
ano voltariam no dia 1º de junho e em
agosto aconteceria a retomada escalonada. Repudiando as fake news sobre o assunto, o secretário usou as redes sociais para colocar um ponto ﬁnal nas especulações.
Por meio de nota oﬁcial, Camarão
informou que a Seduc está em diálogo
com gestores educacionais das redes
públicas e privadas, reitores de instituições de ensino superior, representantes de entidades de classe e de órgãos normativos e o Ministério Público do Maranhão para discutir diretrizes e estratégias que deverão constar
em protocolos para o retorno gradativo das atividades educativas presenciais no estado, ainda sem data prevista para iniciar. “A ideia é que seja um
retorno consensuado com todos os
órgãos e entidades que fazem parte da
educação maranhense em todos os
níveis e modalidades de ensino. Mesmo sem previsão de retorno, ainda, o
governador Flávio Dino determinou
que reuníssemos com todos os órgãos
para que todas as redes se prepararem
para o retorno às aulas de forma gradual e segura, como já foi orientado
pelas autoridades sanitárias estaduais
e federais, e que seja, sobretudo, hu-

A VALIDADE DO CONCURSO FOI ESTENDIDA PARA MAIO DE 2022

SECRETÁRIO FELIPE CAMARÃO USOU AS REDES SOCIAIS PARA DESMENTIR BOATO
manitário, dada à situação que estamos vivenciando”, destacou o secretário de Estado da Educação. Felipe
Camarão ressaltou que a retomada
das aulas presenciais só será realizada
de acordo com as condições epidemiológicas e depois de ouvidas as autoridades sanitárias e de saúde do estado
sobre o cenário da pandemia. “O plano de retorno está sendo discutido
pelos órgãos envolvidos prioriza a segurança e proteção à vida das comunidades acadêmicas do Maranhão”,
esclareceu o secretário. Em uma reunião que ocorreu na última segundafeira (25), o secretário fez explanação
de uma proposta inicial com diretrizes e medidas a serem adotadas para
reabertura gradativa dos ambientes
educativos, tais como: retorno iniciando pela graduação e pós-graduação, em seguida o ensino médio, ensino fundamental até a educação infantil; a retomada poderá ser feita de for-

ma regionalizada, a depender das
condições epidemiológicas de cada
localidade; instituições de ensino devem fazer aquisição de kits contendo
produtos mínimos de higiene e desinfecção necessários para estudantes e
funcionários, entre outras. Entre as
medidas preparatórias para o retorno
das aulas está o ensino híbrido (presencial e à distância), conforme parecer já emitido pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE); resguardar das
atividades presenciais pessoas do
grupo de risco; orientações às famílias
e funcionários; desinfecção rotineira
dos espaços físicos educativos; aferição diária da temperatura de todos
que frequentem o ambiente e redução
do número de alunos e distanciamento por sala em cada nível de ensino, e
controle para evitar para aglomeração, etc. Todas medidas deverão respeitar as especiﬁcidades e autonomia
de cada instituição de ensino.

CÂMARA

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares
(EMSERH) prorrogou por mais dois anos o prazo de validade do Concurso Público nº 01/2017 para provimento
de vagas no quadro de pessoal da Empresa. O resultado
foi homologado e publicado no Diário Oﬁcial do Estado
do Maranhão, no dia 28 de maio de 2018. O edital de
prorrogação foi publicado na edição desta segunda-feira (25) do Diário Oﬁcial do Estado do Maranhão. Com isso, a validade do concurso foi estendida para 28 de maio
de 2022.
“Esse foi o primeiro concurso realizado pela EMSERH. Já convocamos mais de 900 candidatos, e agora
teremos mais dois anos para convocar os demais aprovados. A prorrogação já estava prevista, mas, por conta
do momento que estamos vivendo, e até para garantir a
isonomia do concurso, essa prorrogação era necessária.
Por conta da pandemia, os candidatos que não são de
São Luís estavam impossibilitados de trazer seus documentos e seguir os trâmites normais do concurso. Com
a prorrogação, garantimos que todos sejam tratados da
mesma forma”, destaca Marcos Grande, presidente da
EMSERH.
O Concurso Público nº 01/2017 foi realizado para
provimento de mil vagas para empregos públicos efetivos de níveis superior e médio, com lotação nas unidades de saúde do estado que são administradas pela EMSERH. Desde a divulgação do resultado ﬁnal do concurso, já foram convocados 964 candidatos. Para o cargo de
técnico de enfermagem, por exemplo, das 560 vagas oferecidas, 514 já foram preenchidas.

AJUDA

Maia diz que desafio é luta contra vírus Disque Covid presta orientações

DISQUE COVID PRESTA ORIENTAÇÕES À DISTÂNCIA E JÁ ATINGIU MAIS DE DUAS MIL PESSOAS
MAIA FEZ UM BALANÇO DAS MEDIDAS APROVADAS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS E À CRISE
Em discurso na abertura de sessão extraordinária deliberativa virtual de ontem
(26), o presidente da Câmara dos Deputados salientou que o grande desaﬁo do momento “é derrotar o coronavírus, vencer a
gravíssima crise social e econômica que está à nossa frente, preservando a nossa democracia.”
O discurso, “em nome do Parlamento
brasileiro”, fez aceno para o governo federal e também para o Poder Judiciário. “Dialogar é da natureza do parlamento. Por isso, vejo com naturalidade o esforço do governo federal para ampliar sua base política. Ao invés de ser criticado, esse esforço
deve ser respeitado. O sistema democrático exige a convivência republicana entre
Executivo e Legislativo.”
Maia ainda lembrou que se reuniu com
o presidente da República, Jair Bolsonaro,
há duas semanas e foi recebido “com elegância e cordialidade, como mandam os ritos”, e também tem bom relacionamento
com os ministros. “Mantenho diálogos institucionais permanentes com o Executivo
federal. Nos momentos mais tensos das relações entre os poderes, mesmo criticado,
sempre coloquei acima de tudo o interesse
nacional. Nunca desisti de construir pon-

tes e de destruir muros.”
Aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Maia disse que o Parlamento “respeita e cumpre as decisões judiciais, mesmo
quando delas discorda”, aﬁrmou ao salientar que “é isso o que determina a carta
constitucional, e todos juramos respeitála.”
Em tom conciliador, o presidente da Câmara dos Deputados enfatizou que por
causa da crise provocada pelo coronavírus
“a nação exige que tenhamos prudência. e
postura. exige que estejamos à altura dos
combates que já foram e que ainda serão
travados.” Para Maia, a expectativa da população “é manter um diálogo construtivo
entre as instituições e para com a sociedade. Os brasileiros exigem de nós trabalho e
respeito pelos que mais sofrem. É preciso
estar à altura das expectativas de nosso povo.”
No discurso, Maia ainda fez um balanço
das medidas aprovadas pelo Congresso
Nacional para combate ao coronavírus e
atenuação da crise provocada, como o pagamento da ajuda emergencial à população mais vulnerável, ﬁnanciamento a micro, pequenas e médias empresas, além do
socorro a estados e municípios.

Ficar em casa é a principal recomendação dos especialistas em Saúde para
quem apresenta sintomas leves da Covid19, como coriza, febre baixa e tosse. A medida ajuda a reduzir o contágio em hospitais e evita a superlotação nos ambulatórios e leitos, que devem ser reservados para quem manifesta sintomas graves da doença, como diﬁculdade para respirar.
No Maranhão, pacientes com sintomas
leves da doença podem receber informações clínicas gratuitas, sem sair de casa,
por meio do Disque Covid, serviço de call
center que oferece assistência quanto à
medicação adequada ou qual unidade
procurar caso o quadro sintomático se
agrave.
Ativo desde o dia 4 de maio, o serviço do
Disque Covid já fez cerca de 2 mil atendimentos por telefone. Com dez pontos de
contato, o atendimento no call center é
feito por alunos de Medicina e Enfermagem, sob a supervisão de uma equipe
composta por dois médicos e duas enfermeiras.
“O Disque Covid atende pacientes que
estão em isolamento domiciliar, conﬁrmados com o novo coronavírus. Essas
pessoas se sentem mais tranquilizadas
em receber orientações quanto à clínica e
sobre qual unidade de saúde procurar ca-

so haja evolução dos sintomas”, avalia a
coordenadora da Central Integrada de Regulação Ambulatorial do Maranhão, Mércia Gonçalves.
Para ter acesso ao Disque Covid, basta
ligar para o telefone (98) 3190-9091. O serviço funciona de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 19h.
Monitora Covid-19
Outra plataforma que vem ajudando
maranhenses a tirar dúvidas sobre o novo
coronavírus é o aplicativo Monitora Covid-19, ferramenta digital desenvolvida
pela Consórcio Nordeste, que já forneceu
orientações online para mais de 2 mil pessoas.
Formandos em Medicina e Enfermagem, acompanhados de supervisores, são
responsáveis, aqui no Maranhão, pelo
monitoramento do aplicativo, que está
disponível download em smartphones
com sistema operacional Android e IOS.
Para dar maior celeridade, o tempo de
resposta aos usuários do app não pode ultrapassar quatro horas para pacientes vermelhos, oito horas para pacientes laranjas, 12 horas para amarelos e 24 horas para
verde. Essa classiﬁcação por cores é feita
de acordo com as informações repassadas
pelos usuários.
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ELEIÇÕES 2020

Prefeitos querem mais
2 anos de mandato
Manifestação de estender a permanência nos cargos para os quais foram eleitos em
2016 foi tornada pública em "Carta aberta ao Congresso e à Nação sobre as Eleições"

O

s prefeitos do Maranhão
querem mais dois anos de
mandato. De reboque asseguram aos mesma condição
aos vereadores. A manifestação de estender a permanência nos cargos para
os quais foram eleitos em 2016 foi tornada pública em “Carta aberta ao
Congresso e à Nação sobre as Eleições”, divulgada nesta terça-feira, 26,
pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Famem, e subscrita pela Confederação Nacional dos
Municípios, CNM.
O adiamento está balizado no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em cuja batalha os gestores
assumem a posição de principais responsáveis. A carta é assinada pelo
presidente da entidade municipalista
maranhense, o prefeito de Igarapé
Grande, Erlanio Xavier, em primeiro
mandato como gestor.
Pelo calendário da Justiça Eleitoral as
eleições estão agendadas para o dia 4
de outubro. A possibilidade da transferência da data de realização das
eleições municipais foi conjeturada
pelo presidente do Tribunal Superior
Eleitoral recém-empossado, ministro
Luís Roberto Barroso.
Antes mesmo da pandemia, prefeitos
de todo país especulavam a possibilidade de uniﬁcação dos pleitos em
2022. Na edição do ano passado da
Marcha dos Prefeitos à Brasília, marco
do municicpalismo nacional, o assunto constou na pauta apresentada
por mais de 5 mil gestores das cidades
brasileiras. Diante da premência da
pauta econômica, o assunto foi apenas tangenciado pelas autoridades

do legislativos presentes no encontro.
O principal argumento para a uniﬁcação sustentado pela Confederação
Nacional dos Municípios, CNM, em
março de 2019, um ano antes do pico
da imprevisível Covid 19 no país, se
baseava na possibilidade da contenção de despesas e os gastos exorbitantes com o processo. Para o pleito deste
ano, o Orçamento Geral da União tem
reservado R$ 3 bilhões somente para
o Fundo Eleitoral, rateado entre os
partidos com representação no Congresso.
No documento publicado pela Famem são enumeradas pelo menos 21
razões que justiﬁcam a transferência
da realização do pleito para escolha
de prefeitos e vereadores. Entre as
considerações iniciais está o distanciamento social, o envolvimento de servidores públicos com pretenções eleitoral com o enfrentamento da Covid19, ressaltando-se o público com idade superior a 60 anos, considerado
grupo de risco. “Atualmente mais de
1.313 prefeitos no exercicio do mandato” pertencem a esse grupo, sendo
que 1. 040 concorrem à reeleição. A
carta destaca ainda que na atual conjuntura não há possibilidade de assegurar a igualdade de oportunidade
entre os concorrentes.
Prefeitos em segundo mandato demonstram preocupação com os trâmites legais, além da disputa eleitoral.
O prefeito do municipio de Trizidela
do Vale, Fred Maia, natabilizado pelo
posicionamento radical contra a Covid-19, argumenta sobre os prazos.
“Como é que o gestor poder fazer a
transição da administração em me-

nos de trinta dias”, questiona Maia.
Embora a maioria dos prefeitos no estado, em primeiro ou segundo mandatos, concordem com o adiameno,
há posicionamento radicalmente
contraditorios entre os prefeitos maranhenses. “Não há diferença entre 4
de outubro e de dezembro. Vamos estar ainda lutando contra a Covid-19
Como fazer então para sair nas ruas e
trabalhar em campanha”, questiona o
prefeito de Barra do Corda, Eric Costa.

Pressão no Congresso

Os três senadores do Maranhão são
favoráveis ao adiamento. Os senadores Roberto Rocha (PSDB) e Eliziane
Gama (Cidadania) defendem a extensã do mandato e uniﬁcação das eleições. Gama assinou a PEC Nº 19\2020
que amplia o mandato dos atuais prefeitos. Para a senadora, a uniﬁcação
caminha no entendimento da redução de gastos. A PEC que tem assinatura do senador Weveron, da senadora Eliziane Gama e mais 2 senadores
ainda aguarda ser colocada no Ordem
do Dia para ser debatida entre os senadores. Entre os deputados, o assunto não está entre os temas prioritários.
O posicionamento silente dos deputados provoca os prefeitos. “Temos
que ir para cima dos nossos deputados. Nós é que temos de decidir isso e
não ﬁcar só assistindo essa turma que
nós colocamos lá ﬁcar brincando com
nossas vidas, pois as consequências
de todos os atos deles vai reﬂtir sobre
nossas cabeças”, avalia o prefeito Ajuricaba Sousa de Abreu.

Esperar para ver
A Operação Placebo, deﬂagrada ontem pela Polícia Federal
contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tem a aparência de outras tantas, como por exemplo, a Operação Lunus, em
São Luís, em abril de 2002, na empresa Lunus Participações, do
empresário Jorge Murad, marido de Roseana Sarney. No cofre estava R$ 1,34 milhão em cédulas de R$ 50, que tiraram a ﬁlha de José Sarney da disputa presidencial. Ela liderava as pesquisas, ao lado de Lula, mas a suspeita do próprio Sarney na ocasião foi de espionagem da ABIN na Lunus, a serviço do então candidato tucano
José Serra.
A candidatura de Roseana derreteu-se, os fatos tiveram inúmeros desdobramentos políticos, mas, depois, o dinheiro apreendido, voltou ao dono. Já a Operação Placebo, realizada ontem pela
PF no Palácio das Laranjeiras, residência oﬁcial de Wilson Witzel,
pelo espalhafato foi no molde da Lunus. Mas quem comemorou
nas redes sociais foi o presidente Jair Bolsonaro, com uns “Parabéns à PF, tá ok?”. Ele é rompido com Witzel desde 2019, quando o
ex-aliado apareceu como suposto candidato presidencial em
2022.
Chama a atenção dois fatos relevantes: 1 – a deputada Carla
Zambelli, aliada de Bolsonaro, citou investigações da PF um dia
antes da operação. 2 – A apreensão dos celulares, computadores e
arquivos eletrônicos do governador e da esposa, ocorreu quatro
dias depois de o ministro do STF, Celso de Mello pedir a avaliação
do Procurador-Geral da República sobre a necessidade de apreender de Bolsonaro e do ﬁlho Eduardo. O fato gerou uma crise,
com ameaça do general Augusto Heleno, de haver quebra institucional no país.
Outro ponto da operação que não pode ser subestimado é esse
tipo de operação ocorrer no Rio de Janeiro, no dia em que o numero de mortes do covid19 bateu novo recorde, mais de 3.600, e o
Brasil, acima de 23 mil, aproximando-se de 380.000 infecções. É
doloroso e indignante vê uma ação dessa magnitude para apurar
denúncia de corrupção com dinheiro destinado ao combate à
pandemia. Portanto, o Brasil espera uma resposta rápida, investigação imparcial e isenta de politicagem, que sirva de exemplo e de
alerta para outros gestores públicos, hoje lidando com volumosas
somas em dinheiro para enfrentar a guerra do covid19.

Não esqueça (1)
Ao lembrar ontem que, por inexistência de uma vacina, o distanciamento social ainda é comprovadamente a medida mais eﬁcaz contra o covid-19, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior apelou
ao bom senso, ﬁquem em casa.

Não esqueça (1)

MP defende que eleição não seja adiada

No twitter, Edivaldo Jr escreveu que “as festas, as aulas, os treinos na academia e tantas outras atividades que as pessoas sentem
falta agora podem ser recuperadas. As vidas perdidas, não”. Portanto, protejam-se e mantenham o distanciamento social.

Perguntinha
Flávio Dino indagou em sua página do twitter: “O ministro que
agrediu os ministros do STF ainda continua no cargo?” O ministro
é Abraham Weintraub, da Educação, que na reunião ministerial
pediu prisão para os “vagabundos do STF”.

“Educacão não pode ser capturada pela
mediocridade”

Do ministro Luiz Roberto Barroso, no discurso de posse no Tribunal Superior Eleitoral, em ataque direto ao ministro da Educação, Abraham Weintraub que, em reunião no Planalto, defendeu a
prisão de “vagabundos”, a começar pelo STF.

O presidente Da Associação dos Municípios do Maranhão (Famem), Erlânio Xavier enviou comunicado ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo o adiamento das eleições municipais de 2020, com a coincidência
de todos os mandatos em 2022.
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CASO SEJA DE FATO INEVITÁVEL, O PREFERÍVEL É QUE O ADIAMENTO SE DÊ POR NO MÁXIMO 30 DIAS
O vice-procurador-geral Eleitoral,
Renato Brill de Góes, enviou hoje (26)
manifestação ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) em que defende o não
adiamento das eleições municipais de
outubro por causa da pandemia do
novo coronavírus.
Em parecer de 121 páginas, Brill de
Góes cita estudos de universidades de
Singapura, EUA e Brasil que preveem
uma estabilização da pandemia de
covid-19 entre o ﬁm de julho e o início
de agosto, ainda antes do início da
campanha eleitoral.
“Diante de tal contexto, entende-se
que a curva preditiva de tais estudos
permite sejam mantidas as datas estabelecidas no art. 29, II, da Constituição Federal para a realização das eleições, afastando-se a hipótese de seu
adiamento”, escreveu ele.

Qualquer alteração no calendário
eleitoral deve ser feita em última hipótese, defendeu o vice-PGE. Caso seja de fato inevitável, o preferível é que
o adiamento se dê por no máximo 30
dias, de modo a permitir a diplomação dos eleitos ainda em 2020, argumentou.
A diplomação é necessária para
que os eleitos possam assumir os
mandatos em 1º de janeiro, conforme
prevê a Constituição, algo que o vicePGE entende ser imprescindível diante “da impossibilidade de prorrogação
dos mandatos em curso”.
O vice-PGE escreveu ser inviável
“defender a prorrogação de mandatos, seja por qual tempo for, ainda que
diante de uma situação extrema com
a pandemia que ora se apresenta”.
Brill de Góes mencionou ainda que,

em nome dos princípios democráticos, diversas eleições foram realizadas em momentos extremos ao longo
da história. Entre outros exemplos, ele
citou pleitos ocorridos nos Estados
Unidos e no Brasil no contexto da
pandemia de gripe espanhola, entre
os anos 1918 e 1920. A manifestação
completa pode ser lida aqui.
Para que haja qualquer mudança
no calendário eleitoral, é preciso a
aprovação de uma proposta e emende
constitucional (PEC) no Congresso. O
novo presidente do TSE, ministro Luís
Roberto Barroso, tem pregado o diálogo constante com os presidentes da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
para encontrar a solução que melhor
preserve a saúde dos eleitores.

Num contundente discurso de posse no TSE, o ministro
Luís Roberto Barroso, mandou recados a torto e a direito: a Bolsonaro, a Abraham Weintraub e aos partidos políticos. As eleições para 5.570 prefeitos e 57.942
vereadores serão em 2020.

Recém-saído do sufoco no enfrentamento da Covid-19,
que o fez amargar mais de uma semana de UTI, o deputado federal Aluísio Mendes (PSC) virou relator e
responsável pela aprovação do projeto que institui
mudanças na estrutura funcional da Polícia Federal. Ele
joga duplo. É aliado de Wilson Witzel e também de Jair Bolsonaro.
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Tá ligado
Projeto do senador Weverton Rocha, aprovado ontem, proíbe,
nacionalmente, o desligamento de serviços públicos como água e
energia elétrica nas sextas-feiras, ﬁns de semana e vésperas de feriados. Vai a sansão do presidente Jair Bolsonaro.

Projetando incerteza
Sob a presidência do jornalista e professor Franklin Douglas, o
PSOL promoveu reunião para debater o calendário eleitoral de
2020 e o contexto quase certo do adiamento para seis de dezembro. Até a lista de candidato a vereador foi deﬁnida no encontro.

6
São Luís, quarta-feira 27 de maio de 2020

OAB MARANHÃO LANÇA
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E
APOIO ÀS MULHERES QUE SÃO
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Prefeito Edivaldo investe em
mobilidade urbana com construção
de pontes em bairros da cidade
Obras eram reivindicações antigas das comunidades que terão mais qualidade de
vida após a conclusão dos trabalhos que integram o programa São Luís em Obras;
nos locais, operários seguem regras para prevenção à Covid-19

A

Prefeitura de São Luís, tomando os devidos cuidados indicados pelas autoridades de saúde quanto à
prevenção da Covid-19, avança com
o plano estratégico de construção
de pontes de concreto armado em
vários pontos da cidade como Recanto Verde, São Cristóvão e, nesta
semana, serão iniciadas as perfurações no solo para construção das
fundações da ponte do Maracanã.
Estas ações integram o programa
São Luís em Obras, idealizado pelo
prefeito Edivaldo Holanda Junior,
que tem impactado a cidade com
ações estruturantes, como reforma
de praças, mercados, asfaltamentos,
drenagem, entre outras.
“Nossa gestão tem trabalhado
para melhorar a qualidade de vida
da nossa população e o programa
São Luís em Obras é uma ferramenta
importante neste sentido. Um dos
eixos do programa são as construções de pontes, reivindicações antigas e importantes das comunidades,
pois propicia a ligação entre bairros,
facilitando o trânsito de pessoas e
também de veículos, auxiliando o
sistema viário das grandes avenidas,
desafogando o trânsito em horários
de grande movimentação”, ressaltou o prefeito Edivaldo.
Uma das obras mais adiantadas,
no momento, é a Ponte do Baixão,
localizada no final da Avenida 2, no
bairro Jardim São Cristóvão. A ponte
transpõe um trecho do Rio Paciência, que tem servido como canal de
escoamento pluvial e que anualmente recebe grande fluxo de enxurra-

A realidade de violência contra a mulher no Brasil e
no Maranhão foi agravada em decorrência do isolamento social gerado pela pandemia do Coronavírus. Ciente
desse cenário e atenta às necessidades da sociedade, a
OAB Maranhão, por meio da Comissão da Mulher e da
Advogada da Seccional e das Comissões da Mulher e da
Advogada das Subseções, lança uma campanha para
conscientização e apoio às mulheres que são vítimas
de violência doméstica.
No Maranhão, de janeiro a abril de 2020, os dados
oficiais apontam que houve uma redução no número
de Boletins de Ocorrência e um leve aumento na quantidade de Autos de Prisão em Flagrante Delito (APF) e
Medidas Protetivas de Urgência (MPU). De acordo com
a Delegacia Especial da Mulher de São Luís, foram registrados 504 Boletins de Ocorrência em janeiro e 345
em abril; e Medidas Protetivas de Urgência foram expedidas 28 em janeiro e 38 no mês de abril.
Apesar dos números oficiais apontarem uma redução
do número de casos de violência doméstica em relação
aos meses anteriores, os órgãos e instituições de apoio
às mulheres em situação de violência alertam que os
números oficiais podem estar escondendo a realidade
atual, pois o distanciamento social causado pela pandemia do Coronavírus obriga as vítimas a conviverem
24 horas com seus agressores e ficarem distantes de familiares e amigos.
Dessa forma, a Seccional Maranhense pretende levar informações sobre as espécies de violência a que as
mulheres podem ser submetidas, além de indicar onde
e como podem encontrar ajuda.
Por meio dos canais on-line da OAB/MA e das Comissões da Mulher da Advogada de cada Subseção será
publicado conteúdo informativo para ajudar as vítimas
a romperem o silêncio e conseguirem encerrar o cenário de violência, além de evitar que a situação seja agravada e resulte em feminicídio, que representa a forma
extrema de ódio e repulsa às mulheres, gerando perseguição e morte delas em razão do gênero.
Ainda como parte da campanha, a OAB/MA e as
subseções estão se mobilizando para buscar parceiros
para a doação de alimentos para instituições de apoio
a mulheres em situação de violência no estado do Maranhão. Um dos parceiros é o Conselhão do Maranhão
que está realizando a campanha de doação de alimentos #juntosparaajudar e doará uma parte para instituições indicadas pela Comissão da Mulher e da Advogada da OAB/MA.

DADOS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
da, vindo de vários bairros adjacentes.
Na Ponte do Baixão, a Prefeitura já
concluiu a estrutura de fundação, que
é toda em concreto armado. Também
está terminada a construção da parede de concreto de uma das cabeceiras da ponte, adjacente à Avenida 2.
A próxima etapa é a parede lateral da
cabeceira restante, para ligação com
a Avenida Paulo VI, sobre o trecho do
Rio Paciência.
O projeto prevê uma estrutura com
10 metros de extensão e passeio para
pedestres nas duas laterais. Também
está previsto o asfaltamento das duas
avenidas e outras vias do entorno e implantação de tubulação para drenagem
da água das chuvas. A obra vai permitir
maior fluidez no trânsito, garantido mobilidade para moradores e para quem
trafega pela região da Cidade Operária,
São Raimundo e São Cristóvão. Na zona
rural de São Luís, ao longo da rodovia
BR-135, a Prefeitura está construindo
uma ponte de concreto no bairro que
transpõe um riacho (afluente do Rio
da Prata), interligando os bairros Vila

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 011/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128.750/2019 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de álcool em gel e dispensador em regime de comodato
para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA DA ABERTURA: 11/06/2020 às 09h, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, Bairro
do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos e-mails
csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro.costa@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 22 de maio de 2020.
Lauro César Costa
Agente de Licitação da EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.348/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 014/2020 – Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo
Administrativo nº 01.2003/2020. A Prefeitura Municipal de São Roberto – MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Contratação de empresa para o futuro e eventual prestação de Serviços de limpa fossa e dedetização para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no
Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 004/2017 e
005/2017 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 09 de Junho de 2020. A sessão pública de julgamento será realizada na
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça dos Dois Poderes, S/N, Centro, São Roberto – MA,
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos
estão à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do E-mail: cplsaoroberto@gmail.com. São Roberto (MA),
22 de Maio de 2020. Cleudiane Alexandre de Souza – Secretaria Municipal de Educação.

Itamar e Recanto Verde, facilitando o
tráfego de pessoas e veículos, acabando com um problema de décadas na
região: a falta de acessibilidade.
No local já foi concluída a fase de
terraplanagem e será iniciada a construção das fundações, com a cravação
das estacas de concreto armado medindo entre 6 a 8 metros de comprimento
cada. A máquina bate-estaca está sendo instalada no local nesta semana.
A Ponte do Recanto Verde será construída em concreto armado com 36 metros de extensão e 10,5 metros de largura, com passeio para pedestre nos
dois sentidos e drenagem pluvial. O
projeto prevê ainda asfaltamento de
vias e outras melhorias na região.
A Prefeitura também deve iniciar
nesta semana a cravação de estacas da
ponte que está construindo no bairro
Maracanã. No local, também já concluída a limpeza do terreno e terraplanagem e as equipes estão preparando
a máquina bate-estaca para dar início
às fundações da estrutura.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 04/2020
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96,
através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 04/20120, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estrada vicinal no município de Brejo de Areia MA, na forma da
Lei nº 8.666/93, lei complementar 123/06, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie no dia 16/06/2020 às 09:00 horas. LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia/MA,
onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em
horário comercial das 08:00h às 12:00h. Brejo de Areia/MA, 22 de maio de
2020. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020. A Prefeitura
Municipal de Buriticupu - MA, através do Presidente da Comissão Permanente de
licitação, nomeado pela Portaria nº 248/2019 de 19/09/2019, torna público o resultado
da Licitação, Tomada de Preços nº 007/2020 tendo por objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de reformas e ampliações das unidades de saúde do
município de Buriticupu/MA, feita no critério menor preço por lote, sagrando-se
vencedora a Empresa JKF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
21.572.395/0001-77 com o valor de R$ 949.724,18 (Novecentos e quarenta e nove mil,
setecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), estando de acordo com a Lei nº.
8.666/93. Buriticupu-MA. 16 de abril de 2020. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA Presidente CPL.

Em 2019, o número de casos de feminicídio no Brasil
teve um aumento de 7,3% em relação ao ano de 2018.
Isso quer dizer que uma mulher foi morta a cada 7 horas, em média, pelo simples fato de ser mulher.
No Maranhão, esse índice cresceu em relação ao ano
anterior, fazendo o estado atingir a marca de 1,4 mortes
para cada 100 mil habitantes em 2019, ficando acima da
média nacional, que é de 1,2 para cada 100 mil habitantes. Ao todo, 52 casos de feminicídio e 102 assassinatos
de mulheres classificados como homicídio em 2019.
Esses números fizeram o Maranhão ocupar a 5ª posição no ranking dos estados da região nordeste mais
violentos para mulheres, ficando atrás de Alagoas (2,5),
Sergipe (1,8), Paraíba (1,8) e Piauí (1,7). O levantamento é do Monitor da Violência, uma parceria do site G1
com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF
ORGÃO MAXIMO DO SURF NO MARANHÃO
FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF
CNPJ: 27.664.189/0001-73
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA
São Luís 26 de maio de 2020
O Presidente da FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Artigo 15 - b e Artigo 320 do Estatuto da Entidade, convoca as Associações Filiadas ou seus
respectivos representantes para participar da Assembleia Geral Eletiva, a ser realizada na Rua V-9, 15 Parque Shalon, em São Luís, capital do Maranhão, do dia 05 de junho de 2020, às 19:00 horas, em
primeira convocação, com maioria absoluta de seus membros, e em segunda e última convocação às
20:00 horas com qualquer número (Art. 20 0 do Estatuto), com a seguinte ordem do dia: 1) Eleição dos
cargos eletivos da FEMASURF (Presidente, vice-presidente e Conselho Fiscal); 2) Posse dos membros
eleitos e da Diretoria da FEMASURF no quadrienio (2020 - 2024).As chapas interessadas em concorrer às
eleições devem inscrever-se no seguinte endereço: Rua V-9, 15 - Parque Shalon, em São Luís, capital do
Maranhão, CEP: 65020-610, no período de 26 de maio a 03 junho de 2020, das 09:00 horas às 17:00, de
segunda a sexta-feira.Igualmente, informamos que todas as Associações ﬁliadas a Federação
Maranhense de Surf FEMASURF, estão em condições legais de participar da supra referida Assembleia
Geral
Ordinária.
São Luís, MA, 26 de maio de 2020.
Alex Arouche
Presidente

O JORNAL
MAIS ACESSADO
DO MARANHÃO
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FUBETOL NO BRASIL

Apenas 40 pessoas por
delegação em estádios
Retomada de partidas se inspira na Alemanha e deve diminuir para um jogador por
time a cada doping. Times devem usar máscaras e ficar até 40 minutos no vestiário

Em elaboração desde abril pela
CBF, o protocolo nacional de volta ao
futebol se inspira na liga alemã e terá
regras rígidas para o dia do jogo em
estádio. O documento prevê credenciamento, em lista elaborada por médico de cada equipe, de no máximo 40
pessoas permitidas para o local de jogo – entre ônibus da delegação, uma
van da rouparia e um veículo de passeio.
Será responsabilidade dos clubes
conferir o estado epidemiológico de
cada um que chega ao estádio, “com
ênfase na condição olfativa e aferição
de temperatuta com termômetro de
infravermelho”, como diz um trecho
do documento. O regulamento para
os clubes trata também de cuidados
no vestiário. Cada um deve usar máscaras (ou “face shield”, aquela máscara com tampo de plástico na frente) e

ﬁcar o menor tempo possível dentro
do vestiário – limite recomendado de
40 minutos.
Sobre a arbitragem, a CBF, que pretende fazer testes em todos proﬁssionais envolvidos, quer o VAR em funcionamento em suas competições. A
ferramenta foi aprovada no Conselho
Técnico da Série A e conta com apoio
particular do presidente Rogério Caboclo, defensor do sistema apesar dos
custos envolvidos e de envolver maior
número de pessoas dentro do estádio.
Vai caber à Comissão de Arbitragem
da CBF fazer seu inquérito epidemiológico para credenciamento da equipe de arbitragem.
A proposta da CBF é de redução do
número de testes antidoping. Ao invés de dois por time, um de cada equipe, para diminuir o número de envolvidos na sala de controle. Inicialmen-

te, se debateu excluir o controle de
doping, mas o tema foi revisto e esta
alternativa foi estudada.
Entrevistas à distância
O futebol como conhecemos hoje
vai ser bem diferente. O protocolo
prevê acesso ao campo a reduzido número de câmeras, ﬁcando fotógrafos,
jornalistas e radialistas, também em
acesso reduzido, na tribuna de imprensa, respeitando distanciamento
de dois metros para cada posição.
Cena comum na Alemanha, os jogadores vão falar para microfones
pendurados em cabos de apoio de TV,
sem a presença do repórter no gramado. As entrevistas coletivas serão virtuais, operadas por assessores de imprensa dos times. Gandulas e maqueiros – com limite de 10 – deverão higienizar as mãos com álcool gel e cobrir o
rosto com máscaras e “face shield”.

NÚMEROS

Fla teve mais de 25% do elenco com Covid-19
REPRODUÇÃO

Trinta e quatro atletas à disposição
de Jorge Jesus. Um quarto deles com
risco reduzido de contaminação pela
Covid-19. Esta é a matemática do Flamengo que entrou em sua segunda
semana de treinamentos no Ninho do
Urubu. A terceira bateria de exames
indicou que os últimos dois jogadores
de quarentena não têm mais o vírus,
totalizando nove curados.
À primeira vista, a matemática pode parecer complicada. O fato é que
nove atletas do Flamengo foram contaminados pela Covid-19 desde o jogo
com a Portuguesa, dia 14 de março,
em um Maracanã já com portões fechados como protocolo de segurança.
Desses, dois permaneceram de quarentena até o último ﬁm de semana.
Com a realização novos exames sorológicos na segunda-feira, o clube diagnosticou que ambos estão curados
e se juntam aos outros sete que apresentam o chamado IgG positivo com
IgM negativo, indicando que o organismo já produziu anticorpos para a
doença.
Signiﬁca que os nove (26,5% do
elenco) já tiveram contato com a Co-

Wanderlei aceitou
R$ 54 milhões para
enfrentar Tyson
O Bare Knuckle Fighting Championship quer fazer
uma luta entre Mike Tyson e Wanderlei Silva, e agora o
lutador brasileiro está a bordo também. A lenda do
MMA admitiu ao Combate.com que recebeu uma oferta
de US$ 10 milhões (cerca de R$ 54,4 milhões) da organização por uma luta contra a lenda do boxe, e aceitou.
“Parece que ofereceram 20 (milhões de dólares, ou R$
108,8 mi) para o cara, então pedi a metade. Disseram,
“Por 10 (milhões) você faz?” Poxa, 10 e uma pequena
porcentagem do pay per view, né… Isso aí, os caras fazem essa oferta baseada em estudo, os caras não são
loucos. Fazem estudo de mercado e veem a possibilidade de venda, e essa é uma luta que pode se pagar em sabe-se lá quantas vezes”, contou Wanderlei Silva em entrevista por telefone.

Parece que ofereceram 20 milhões de
dólares, ou R$ 108,8 milhões para o
cara, então pedi a metade
O confronto ainda não teria uma data para acontecer,
mas Wand está pronto para lutar; ele se mantém treinando em sua academia particular, em Curitiba, onde
também vem preparando seu ﬁlho Thor para um treinoluta de boxe. No Bare Knuckle, as lutas são disputadas
sem luvas e sem bandagens nas juntas dos dedos, com
regras de boxe modiﬁcadas – por exemplo, é permitido
golpes no clinche e domínio da nuca, e o ringue é circular, não quadrado.
Wanderlei Silva, 43, não luta desde agosto de 2018 – o
que ainda seria muito menos tempo que Tyson, 53, que
não entra no ringue desde 2005 – mas acredita estar em
ótima fase para retornar aos combates, e se mostrou
muito conﬁante para enfrentar o homem que já foi considerado o peso-pesado mais assustador do planeta.
“Um repórter me perguntou: Como você acha que seria
uma luta com o Tyson? Eu que te pergunto, como você
acha que seria uma luta do Wanderlei Silva contra o Mike Tyson? O que você pode esperar? Eu ﬁquei muito animado, sabe. Estou me sentindo super bem, estou com
98kg, estou magro, estou me sentindo bem, com uma vitalidade de garoto. Tudo está culminando para isso. Da
minha parte, 100% de chance de sair. Só não sai se ele
não quiser!”.

TÉCNICO JORGE JESUS TEM TODOS OS JOGADORES À DISPOSIÇÃO NESTA SEMANA
vid-19 e têm menor risco de novo
contágio e de transmissão. Por mais
que ainda não exista comprovação da
imunização dos contaminados já curados, a percepção dos médicos é de
que, no mínimo, o risco de reincidência é reduzido.
Estudos indicam que a partir de
70% de IgG positivo em uma microssociedade, os protocolos de segurança podem ser reduzidos, visto que a
chance de contaminação é menor. É a

chamada imunidade de rebanho,
quando a incidência de circulação do
vírus neste ambiente é mínima, tornando os presentes em protegidos.
De volta aos trabalhos desde a segunda-feira, 11 de maio, o elenco do
Flamengo tem cumprido protocolos
de segurança no dia a dia do CT. Os jogadores não circulam em vestiários,
têm veículos higienizados na entrada
do Ninho e se trocam em quartos individuais no hotel de concentração.

FÓRMULA 1

Equipes só poderão ter 80 funcionários por corrida
GETTY IMAGES

As dez equipes de Fórmula 1 só poderão enviar 80 funcionários aos
grandes prêmios que forem considerados eventos “fechados” na temporada 2020. A intenção é reduzir a possibilidade de transmissão ou contágio
de coronavírus por parte dos envolvidos com as corridas. O número é reduzido na comparação com o normal
de uma corrida. A Fórmula 1 chegou a
esse número de 80 pessoas por equipe
após um estudo liderado pelo presidente da Comissão Médica da FIA, o
francês Gerard Saillant.

Estou me sentindo super bem, estou
com 98kg, estou magro, estou me
sentindo bem
Apesar da oferta, Wanderlei não é o único nome especulado para enfrentar Tyson em seu potencial retorno
aos combates. Veículos internacionais já mencionaram
Shannon Briggs e Evander Holyﬁeld como candidatos, e
até um antigo rival do “Cachorro Louco”, Vitor Belfort, já
foi cotado nas redes sociais. Mas o ex-campeão do Pride
se vê como o candidato ideal para uma luta inesquecível.
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ATRASO NA SANÇÃO PRESIDENCIAL DO AUXÍLIO AOS
MUNICÍPIOS ALIMENTA ADVERSÁRIOS DE PREFEITOS
PÁG.3

PARLAMENTARES SE REUNIRÃO COM
PRESIDENTE DO TSE PARA DECIDIR
SOBRE ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES
Líderes partidários no Senado Federal decidiram só tomar em julho uma posição
em relação ao pleito

Edivaldo investe
em mobilidade
urbana com
construção de
pontes em bairros
de São Luís
A Prefeitura de São Luís avança com o
plano estratégico de construção de pontes
de concreto armado em vários pontos da
cidade. Nesta semana, serão iniciadas
as perfurações no solo para construção
das fundações da ponte do Maracanã.

PÁG.5

A.BAETA

Uma comissão de parlamentares vai se reunir nesta sexta-feira (29) com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, para discutir uma proposta
sobre o adiamento das eleições municipais de 2020. A ideia é discutir uma solução conjunta com uma comissão do tribunal e só depois colocar em votação na Câmara e no Senado. PÁG.3

As ações integram o programa São Luís em Obras, idealizado pelo prefeito
Edivaldo Holanda Junior

Programa Seguro
Família tem alcance
social relevante
para famílias de baixa
renda, diz Pedro Lucas

Juscelino Filho defende
diálogo e harmonia entre poderes
e presta homenagem às vítimas
de Covid-19
“É com diálogo, convívio harmonioso entre os Poderes e respeito à
Constituição e à democracia que vamos superar as crises sanitária, econômica
e social”. A declaração é do deputado federal Juscelino Filho (DEM-MA),
ao endossar e elogiar o pronunciamento feito, nessa terça-feira (26), pelo
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. PÁG.3

Pedro Lucas Fernandes, líder do PTB na Câmara,
diz que projeto foi construído e apresentado
conjuntamente pela bancada

Juscelino endossou discurso de Maia pregando união entre
os poderes diante da situação do coronavírus no Brasil

O líder do PTB na Câmara dos Deputados, Pedro
Lucas Fernandes (MA), destacou, nessa terçafeira (26), a dimensão social do Programa Seguro
Familiar - benefício para ajudar na subsistência
de famílias de baixa renda em todo o País.

PÁG.3

Armados do espírito da resiliência e
da capacidade de trabalho do nosso
povo haveremos de conseguir”,
aﬁrma Rodrigo Maia
Rodrigo Maia voltou a defender a harmonia e
a independência entre os Poderes como pilares
fundamentais da democracia

Ao iniciar a sessão remota do Plenário desta terça-feira (26), o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), surpreendeu a todos com um
pronunciamento forte e incisivo, defendendo a boa convivência republicana, o
diálogo entre as instituições e a preservação da harmonia e independência entre
os poderes, como um pilar fundamental da democracia. PÁG.11
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YELLOW BLACK

Concurso público
da EMSERH é
prorrogado por
mais dois anos
PÁG.5

TEMPO –

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
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Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

“O campo da derrota não está povoado de
fracassos, mas de homens que tombaram
antes de vencer”.
(Abraham Lincoln)

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

O PAÍS DA PIADA
No chiste atualizado, o
venezuelano chega perto de
Deus e indaga: por que o
Senhor tem sido tão injusto
com a Humanidade? Nosso
subsolo contém uma das
maiores reservas do mundo
em petróleo. Temos um herói
que dá brilho à nossa história,
Simon Bolívar, hoje mera
estampa atrás da cadeira de
Nicolas Maduro. Padecemos
de fome, miséria. Mais 3
milhões de pessoas já fugiram
e inflação de 2,5 milhões por
cento corrói nossa economia. E
agora esse bichinho mortífero
de nome estranho, Covid-19.
Deus disse: tenho procurado
ser justo. Vejam o Japão. Uma
tripinha de terra com tufões,
mas um gigante tecnológico.
Olhe os Estados Unidos, a
maior potência mundial, porém
atormentada por ciclones que
devastam regiões. E mais:
olhe para esse Covid-19
que mata milhares no país
e contamina milhões. Aliás,
esse coronavírus é a resposta
para os malefícios que as
Nações provocam contra a
natureza, o ódio e a ambição
que impregnam governantes e
políticos.
Passeie pelos encantos e da
Índia e contemple as belas
paisagens africanas, mas fuja
da miséria daquelas paragens.
Já viu algo mais lindo que os
fiordes da Noruega? Veja o
gelo que joguei lá. Botei muito
petróleo no subsolo da Arábia
Saudita e do Kuwait. Sabe
por quê? Para compensar a
tristeza de viver sob costumes
desumanos.
O venezuelano se deu
por vencido quando Deus
arrematou: veja o Brasil, com
seu imenso território, sol o
ano inteiro, costa monumental
banhada pelo Atlântico,
terras férteis, sem terremotos,
ciclones e guerras. A pergunta
veio na bucha: e por que tanta
condescendência? Deus foi
taxativo: conhece o povinho
que coloquei lá? Eles não
estão livres desse vírus. Veja
o governante que foi eleito. E
assim terminou a conversa.
Pois é, esse governante
acaba de acrescentar mais
uma expressão ao seu
besteirol: “quem é de direita
usa cloroquina, quem é de
esquerda toma tubaína”, aquele
xarope-refrigerante de tempos
idos. A demonstrar que o Brasil
é uma piada.
O fato é que o castigo dos céus
parece ter chegado ao nosso
meio, depois de termos cantado
por séculos as belezas da “terra
em que se plantando tudo dá”,
conforme escreveu Pero Vaz de
Caminha ao El-Rei de Portugal
em 1500.
O Brasil padece hoje da
improvisação que baliza as
responsabilidades dos homens
públicos.
A incúria, o desleixo, a falta
de planejamento por parte dos
gestores públicos estão na base
da gravidade da pandemia que
assola o país. Crise dentro
de crise: crise sanitária, crise
econômica, crises políticas
em escalada crescente. Muita
improvisação.

Vemos um governante
“receitando” a cloroquina
para combater o Covid-19.
Ministros da Saúde, médicos,
que saem do governo por
discordar do protocolo
que prega o uso da droga
não recomendada por
organismos científicos. Um
novo ministro da Saúde, um
general, capaz e respeitado
no mister da logística, mas
sem conhecimento técnico
para aprovar uso de remédios.
General que, de uma tacada
só, nomeia dez militares para
“militarem” na Pasta.
E mais: uma secretária da
Cultura, atriz famosa, que
deixa seu cargo depois de
fritura por parte do chefe,
assumindo novo cargo longe
de Brasília. Um ministro da
Educação, gerador de termos e
frases que desmontam a língua
portuguesa.
Um grupo de generais do
Exército, instituição séria e
respeitada, que dá sinais de
concordar com os impropérios
do capitão que nos governa,
abandonando trincheiras do
bom senso. Um ministro que
comanda a área da economia,
mas dá sinais de desespero ante
a projeção de queda de mais
de 5% do PIB para este ano.
Um chanceler que “chancela”
a mais estapafúrdia visão do
mundo, parecendo um cultor
de nova “guerra fria” entre as
potências. A lista de disparates
é longa. Paro por aqui.
A ganância, a ambição, o
ataque feroz à natureza,
a ausência do Estado no
cumprimento de suas tarefas
constitucionais, como se
observa nesse momento
de grande angústia, são
responsáveis pela e ocupação
maior dos cemitérios.
Continuaremos a ser um
território tomado pela
improvisação caso as normas
de boa conduta sejam jogadas
na cesta do lixo. Temos
boas leis, um conjunto de
disposições para proteger a
sociedade e o meio ambiente.
São desprezadas. Quando
as catástrofes ocorrem, uns
jogam a culpa em outros.
Agora, a guerra que se trava
entre potências, é para saber
onde nasceu o vírus. Ora, o
foco deve ser o combate a ele.
Pressões políticas não podem
balizar decisões técnicas.
O momento é de fazer brotar
a semente do civismo. A
grandeza de uma Nação não é
apenas a soma de suas riquezas
materiais, o produto nacional
bruto. Abriga um conjunto de
valores, o sentimento de pátria,
a fé e a crença, o sentido de
família, o culto às tradições e
aos costumes, o respeito aos
velhos, o amor às crianças,
o respeito às leis, a visão de
liberdade, a seiva que faz
correr nas veias dos cidadãos
o orgulho pela terra onde
nasceram.
Só assim deixaremos de ser o
país da piada pronta.
(GAUDÊNCIO TORQUATO,
JORNALISTA, É PROFESSOR TITULAR
DA USP, CONSULTOR POLÍTICO
E DE COMUNICAÇÃO TWITTER@
GAUDTORQUATO)

Rapidinhas
***A Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão
(Aged/MA) realizou ontem, 26,
a fiscalização do recebimento de
111 mil doses de vacina contra
febre aftosa em uma casa de
revenda agropecuária em Balsas.
*** De acordo com o fiscal
estadual agropecuário Karlos Yuri
Fernandes, durante a ação foram
checadas a quantidade de doses
que chegaram, o laboratório,
partidas, fabricação e validade do
produto, conforme informações
da Nota Fiscal do laboratório.

Além disso foram averiguadas as
condições de armazenamento e
temperatura, que deve estar entre
2 e 8 graus Celsius.
*** “Todas as vacinas chegaram
em condições adequadas e
aptas e foram liberadas para
comercialização. A fiscalização no
recebimento da vacina é a forma
pela qual o produtor pode ter a
certeza que está adquirindo uma
vacina adequada e que vai garantir
a imunidade do seu rebanho”,
explicou Yuri.

Mais de 13 toneladas de alimentos
e insumos são doadas pelo CLA
para enfrentamento à Covid-19
GIL MARANHÃO

Cerca de 13 toneladas de insumos
– entre cesta básicas alimentícias,
kits de higiene e de limpeza,
máscaras de proteção facial e
informativos sobre a Covid-19 -,
foram distribuídas às famílias que
residem nas sete agrovilas que
ficam no entorno do Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA),
através da ação “Quarentena
Solidária”, desenvolvida
conjuntamente pela Agência
Espacial Brasileira (AEB) e pela
Força Área Brasileira, através da
Guarnição de Aeronáutica local.
A ação que durou uma semana
teve como objetivo apoiar
a população alcantarense
no enfrentamento ao novo
coronavírus. As duas últimas
comunidades atendidas foram as
agrovilas Marudá e Peru. Iniciada
no dia 16 deste mês, a atividade
atendeu a 670 famílias de sete
agrovilas, além de duas outras
comunidades - Santa Maria,
na zona rural de Alcântara e de
Mamuna, vizinha ao CLA.
Além da distribuição dos kits
de higiene e limpeza e de cestas
básicas, militares do Esquadrão
de Saúde de Alcântara fizeram
triagem e prestaram orientações
médicas sobre a doença, além
de aferir pressão arterial e
temperatura corporal. Nas
Agrovilas Marudá e Peru houve
também a aplicação de vacinas
contra a Influenza A (H1N1).

CENÁRIO FUTURO
Ao fazer o balanço da
“Quarentena Solidária”, o
presidente da AEB, Carlos
Moura, destacou que ações
como esta evidenciam a
presença transformadora do
programa espacial em Alcântara
e vislumbram um cenário futuro
ainda mais positivo.

O nosso abraço desta quartafeira vai para a empresária
Jacira Quariguasi Haickel, que
coordenou o projeto solidário
Mesa Feliz, em uma iniciativa
da Associação Comercial do
Maranhão. A ação arrecadou
doações para a compra de
aproximadamente 7,5 toneladas
de alimentos, distribuídos
para mães carentes de várias
comunidades de São Luís.

Nem na ditadura prefeito teve
tanto poder como agora. Ele
recebe dinheiro e insumos.
Bloqueio Total, máscaras e
distanciamento é responsabilidade
dele. E tem esperto decretando
estado de calamidade pra ... @
BlogOlhoNaMira

Ação social desenvolvida pela AEB e pela Força Área Brasileira
beneficia comunidades tradicionais de Alcântara
“Acreditamos que com a
iminente operacionalização
comercial do Centro Espacial
de Alcântara (CEA), ações
em prol da comunidade local
tendem a se intensificar por
meio das modernas práticas de
gestão adotadas em ambiente
corporativo”, declarou.
“Futuros operadores públicos
ou privados, nacionais ou
estrangeiros que venham a atuar
na região chegam também para
reforçar a importante presença
e o impacto transformador que
um programa espacial pode
trazer ao seu entorno. Alcântara
e todos os seus cidadãos tendem
a se beneficiar com ações como
essa e outras em curso a favor
do município, do estado do
Maranhão e do Brasil”, completou
Moura.

DESINFECÇÃO DE
LOCAIS PÚBLICOS
Na opinião do diretor do CLA,

coronel aviador Marcello Correa
de Souza, a ação foi um sucesso.
“Essa ação teve o objetivo de
amenizar o sofrimento das
comunidades e levar um pouco
de conforto para quem está
sofrendo com a pandemia. Fomos
muito bem recebidos em todas
as comunidades visitadas e tenho
certeza de que o objetivo foi
atingido”, disse.
O CLA também realizou a
higienização de locais públicos
do município como a Praça
da Matriz, Porto do Jacaré e
redondezas. A campanha de
doação de sangue junto ao
efetivo civil e militar em proveito
do Hemocentro da cidade de
Pinheiro, município polo da região
e apoio e suporte logístico da
ação cívico-social ficaram sob a
responsabilidade do Esquadrão de
Saúde e do Grupamento de Apoio
de Alcântara, respectivamente.
(COM INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/AEB)

de trânsito ajuda diretamente a
minimizar e desafogar o tráfego,
em uma das principais vias de
ligação na cidade. “Nós já estamos
concluindo o projeto para iniciar
essa obra que vai permitir uma
conexão da Pedro Neiva com a
BR-010, facilitando o acesso de
quem se desloca de Açailândia
para os municípios no sentido de
João Lisboa, Buritirana e Amarante
e vice versa”, disse.
A equipe também realizou uma
vistoria técnica nas principais
avenidas e, embora a pavimentação
de vias urbanas seja do município,
o secretário anunciou que será
feito um trabalho pelo Governo

do Estado para melhorar a
pavimentação na cidade. “Sob
determinação do governador
Flávio Dino, estamos organizando
uma operação tapa buraco nas
principais ruas de Imperatriz, para
auxiliar a mobilidade aos serviços
essenciais”, enfatizou.
Ainda cumprindo agenda na
região, o secretário esteve em
Açailândia, para acompanhar os
trabalhos de combate à Covid-19
no Hospital de Campanha instalado
no município. A obra é resultado
de uma parceria realizada pelo
Governo do Maranhão, Prefeitura e
a empresa Vale.

OAB-Maranhão lança campanha de
conscientização e apoio às mulheres
vítimas de violência doméstica
A realidade de violência contra a
mulher no Brasil e no Maranhão
foi agravada em decorrência
do isolamento social gerado
pela pandemia do Coronavírus.
Ciente desse cenário e atenta às
necessidades da sociedade, a OAB
Maranhão, por meio da Comissão
da Mulher e da Advogada da
Seccional e das Comissões
da Mulher e da Advogada das
Subseções, lança uma campanha
para conscientização e apoio
às mulheres que são vítimas de
violência doméstica.
No Maranhão, de janeiro a
abril de 2020, os dados oficiais
apontam que houve uma redução
no número de Boletins de
Ocorrência e um leve aumento na
quantidade de Autos de Prisão em
Flagrante Delito (APF) e Medidas
Protetivas de Urgência (MPU).
De acordo com a Delegacia
Especial da Mulher de São Luís,
foram registrados 504 Boletins
de Ocorrência em janeiro e 345

Abraço do Dia

Tuitaços

Governo estadual estrutura projeto
para criação de anel viário em Imperatriz
Com uma localização estratégica
no Sul do Maranhão, Imperatriz
faz conexão com os estados do
Pará e Tocantins; e tem um fluxo
intenso de veículos devido às
cidades vizinhas.
Durante visita à cidade,
o secretário de Estado da
Infraestrutura (Sinfra), Clayton
Noleto, mantendo todos os
cuidados necessários de segurança,
esteve acompanhado da equipe
técnica de engenharia da Sinfra.
A ida foi, também, para avaliar a
Avenida Pedro Neiva de Santana
e a criação de um anel viário,
conectando com a BR-010.
Segundo o secretário, essa alça

P E Q U E N O

em abril; e Medidas Protetivas de
Urgência foram expedidas 28 em
janeiro e 38 no mês de abril.
Apesar dos números oficiais
apontarem uma redução do
número de casos de violência
doméstica em relação aos meses
anteriores, os órgãos e instituições
de apoio às mulheres em situação
de violência alertam que os
números oficiais podem estar
escondendo a realidade atual, pois
o distanciamento social causado
pela pandemia do Coronavírus
obriga as vítimas a conviverem
24 horas com seus agressores e
ficarem distantes de familiares e
amigos.
Dessa forma, a Seccional
Maranhense pretende levar
informações sobre as espécies
de violência a que as mulheres
podem ser submetidas, além
de indicar onde e como podem
encontrar ajuda.
Por meio dos canais on-line da
OAB/MA e das Comissões da

Mulher da Advogada de cada
Subseção será publicado conteúdo
informativo para ajudar as
vítimas a romperem o silêncio e
conseguirem encerrar o cenário
de violência, além de evitar que
a situação seja agravada e resulte
em feminicídio, que representa a
forma extrema de ódio e repulsa
às mulheres, gerando perseguição
e morte delas em razão do gênero.
Ainda como parte da campanha, a
OAB/MA e as subseções estão se
mobilizando para buscar parceiros
para a doação de alimentos para
instituições de apoio a mulheres
em situação de violência no
estado do Maranhão. Um dos
parceiros é o Conselhão do
Maranhão que está realizando a
campanha de doação de alimentos
#juntosparaajudar e doará uma
parte para instituições indicadas
pela Comissão da Mulher e da
Advogada da OAB/MA.

Aos amigos, tudo; aos inimigos,
a lei. Para que este velho
princípio do autoritarismo entre
em prática, a aplicação da lei
contra inimigos não precisa
ser injusta. A seletividade já é
suficiente. Qualquer semelhança
com o Brasil 2020 não é mera
coincidência. A Venezuela é aqui.
@P_droMenezes
Coitada da Policia Federal que
está com o nome sujo na praça
por causa de Jair Bolsonaro @
ajulysantos
Sensação de que o vídeo da
reunião ministerial já tem dois
anos. Tudo deteriorando muito
rápido. @aguedescartoon
Odeiam o jornalismo:- Bandidos,
que atacam quem diz verdades
sobre eles;- Militantes pagos, que
atacam quem diz verdades sobre
seus patrões;- Ativistas cínicos,
que atacam quem expõe seus
políticos de estimação;- Fanáticos
e inocentes úteis, que acreditam
nos 3 primeiros. @FMouraBrasil

Rarará
Na missa dominical, o padre diz
- Quantos de vocês estão dispostos
a perdoar seus inimigos???
A maioria levantou a mão, menos
uma pequena e frágil velhinha na
segunda fileira.
O padre perguntou:
- Dona Mariazinha??? A senhora
não está disposta a perdoar seus
inimigos?
Ela docemente respondeu:
- Eu não tenho inimigos
- Isto é muito raro!!! Quantos anos
a senhora tem???
- 101anos!!!
A turma presente na Igreja se
levantou e aplaudiu idosa.
E o padre continuou:
- Dona Mariazinha, será que
poderia vir contar para todos nós
como se vive 101 anos sem ter
inimigos?
- Com prazer.
A velhinha se dirigiu lentamente
ao altar, virou-se para os Fiéis,
ajustou o microfone com as mãos
trêmulase disse:
- PORQUE JÁ MORRERAM
TODOS, AQUELES FILHOS DA
PUTA!!!

Sobe/Desce
Sobe
Produtores maranhenses
disponibilizam itens em central
virtual criada pelo Governo do
Estado como forma de apoio neste
momento de crise na pandemia
do novo coronavírus. Podem se
cadastrar na Central Virtual de
Abastecimento produtores de
itens diversos como hortaliças,
frutas, verduras, farinha, polpa,
ovos, leite, doces, grãos, além
de criadores de animais (porco,
galinha, bode, peixe e outros).

Desce
Um estudo desenvolvido
pela Universidade Federal de
Pelotas (RS) mostrou que o
Maranhão é o 2º estado do país
que menos obedece às regras de
distanciamento social. Apenas
47,2% dos entrevistados relatou
cumprir as medidas necessárias.
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DIA 13 DE MAIO
OSVALDO PEREIRA ROCHA*

Para honra e glória do Grande
Arquiteto do Universo (Deus
Pai). Este articulista faz,
também, pequena, todavia justa
homenagem para Nossa Senhora
de Fátima, sua mãe do céu e
de quem é devoto. Disse Jesus:
“Eu vim para que todos tenham
vida e a tenham em abundância.
Esta é a verdadeira riqueza, não
a material” (Papa Francisco).
“O amor de Deus é gratuito e se
estende a todos”. (Papa Francisco
na celebração da Missa de Natal
de 2019). “Até aqui o Senhor nos ajudou” (1. Samuel 7.12).
Na qualidade de católico apostólico romano e devoto da Santíssima
Trindade – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E de Nossa
Senhora de Fátima. Ó Santíssima Virgem que, na Cova da Iria,
em 1917, dignaste aparecer a três humildes pastorzinhos – Lúcia,
Francisco e Jacinta –por seis vezes, e lhes revelastes os tesouros de
graças contidos na recitação do Terço, incuti profundamente em nossa
alma o devido apreço que devemos ter por esta devoção, para Vós
tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa Redenção,
aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos as graças que Vos
pedirmos nesta devoção, se forem para maior glória de Deus, honra
Vossa e satisfação de nossas almas. Amém.
Em 1917, a Virgem advertira os supracitados pastorzinhos de
acontecimentos trágicos que viriam, caso a humanidade não desse
ouvidos à sua admoestação, como a Segunda Guerra Mundial, ocorrida
de 1939 a 1945, e a expansão dos erros do comunismo ateu, a partir
da revolução bolchevique eclodida na Rússia apenas um mês depois
da sexta aparição. Pedia Ela também, de forma materna e insistente,
a conversão; caso contrário, duras perseguições se desencadeariam
contra a Igreja e a mão de Deus puniria a terra por sua infidelidade. O
futuro estava nas mãos dos homens.
A mensagem de Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Fátima,
Portugal, é um convite materno è penitência e à conversão. E este
artigo é uma oferta aos amigos leitores e aderentes da Associação
Cultural Nossa Senhora de Fátima.
Rogo Sua intercessão junto a Deus pela paz em nossos corações, em
nossas famílias e em todo Brasil.Que o Imaculado Coração de Maria
seja o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. Amém.
Oração final: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O
Céu e a Terra proclamam a Vossa glória.Ajoelhados perante a Vossa
Majestade, Vos agradecemos, ó Deus tendes colocado ao nosso lado
um companheiro celeste, que nos conduz segundo a Vossa vontade,
nos guia para honra Vossa e nos manifesta o Vosso amor.
Prometemos aqui, na Vossa presença, amar este nosso companheiro
como a um irmão e obedecer-Lhe, quando Ele falar à nossa
consciência. Ele há de conduzir-nos com segurança à Pátria Celestial,
ao Oriente Eterno.
Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, tomai a minha mão e colocai-a
na mão do meu Anjo, traçando sobre elas o sinal da redenção como
bênção para nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Que assim seja.
Que Deus Pai, o Grande Arquiteto do Universo, por intercessão de
Deus Filho e de Nossa Senhora de Fátima nos ilumine e guarde!
Neste dia 13 de maio é celebrado Dia de Nossa Senhora de Fátima, da
Abolição da Escravatura no Brasil e do aniversário de minha irmã e
comadre Enoe Rocha Moraes. SL, 13/05/2020.
*COLABORADOR REGISTRO DRT/MA Nº 53. GRÃO-MESTRE “AD VITAM”
DO GRANDE ORIENTE DO ESTADO DO MARANHÃO - GOEMA E GRANDE INSPETOR GERAL DA ORDEM, GRAU 33. SITE WWW.OSVALDOPEREIRAROCHA.COM.BR

Hemomar promove ações para reforçar
estoque de sangue em São Luís e Pinheiro
Para reforçar o estoque de
bolsas de sangue, o Centro de
Hematologia e Hemoterapia do
Maranhão (Hemomar), em São
Luís, e o Hemonúcleo de Pinheiro
estão incentivando a doação.
Residentes multiprofissionais
da capital e soldados da Base
Aérea de Alcântara, em Pinheiro,
atenderam ao chamado e
contribuíram com o Projeto
Sangue de Heróis, que estimula e
organiza a doação.
“É uma oportunidade de poder
dar uma ajuda a mais a quem
precisa. Nosso grupo conhece
bem essa realidade. No Hospital
de Câncer, nós verificamos que
existem pacientes que precisam
de plaquetas, têm necessidade de
hemocomponentes. Presenciamos
dar essa parcela de contribuição.
Primeira vez que estou doando
e pretendo continuar”, relatou
Suzanne Figueiredo, do 2º ano
do Programa de Residência
Multiprofissional.
Em São Luís, o grupo de nove
pessoas que fizeram a doação
é participante do Programa de
Residência Multiprofissional
do Estado e atua no Hospital
de Câncer do Maranhão. O
incentivo foi realizado pela
Empresa Maranhense de Serviços
Hospitalares (Emserh), que
gerencia os hemocentros em
parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES).
A psicóloga Mariana Nascimento
é uma doadora assídua de sangue.
Em tempos de pandemia, a
emoção em poder contribuir
com a renovação do estoque de
bolsa de sangue é ainda maior.
“Mesmo em tempo de isolamento
social, devemos nos mobilizar
para fazer o bem. Seguimos as
recomendações das autoridades
sanitárias. É um contexto sempre
muito complicado e, com a
pandemia, a situação complicou
ainda mais, pois há uma

DIVULGAÇÃO

PINHEIRO

Para alguns doadores, a ida ao Hemomar é uma oportunidade de
poder dar uma ajuda a quem precisa

Números do agendamento
São Luís (98) 9162-3334 (somente WhatsApp)
Santa Inês (98) 99169-8710 (WhatsApp e ligação)
Pedreiras (99) 98152-2444 (somente ligação)
Caxias (99) 99164-0230 (somente ligação)
Codó (99) 98144-0081 (WhatsApp e ligação)
Pinheiro (98) 98526-8926 (WhatsApp e ligação)
Imperatriz (99) 9178-2541 (WhatsApp)
Balsas (99) 3541-5666 (ligação)

Critérios para doar sangue
– Estar bem de saúde;
– Pesar acima de 50 quilos;
– Estar bem alimentado no dia da doação;
– Não ingerir alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação;
– Não ingerir bebida alcoólica no dia anterior à doação;
– Estar acompanhado por um responsável legal, caso tenha 16 ou 17 anos;
– Levar documento oficial com foto.
necessidade ainda maior de que os
doadores venham ao Hemomar.
Faço questão de reforçar esse
convite. É um ambiente seguro,
com álcool em gel disponível,
respeito ao distanciamento social
e todos utilizando máscara. É
super tranquilo”, comentou.
Para a coordenadora da residência
em oncologia no Hospital de

Horário de atendimento:
Segunda, terça, quinta: das 14:00 às 19:00hs
Quarta: das 08:00 à s 18:00hs
Sexta: das 08:00 às 12:00hs
Aceitamos convênio APCEF
Atendimento por hora marcada (chegar 30 min. antec.)
Endereço Rua Mitra, Ed. Atrium
Plaza Sala 103, Renascença 2
Fone: 3227-3441

Câncer, Rosângela Sousa, a
oportunidade de ajudar ao
próximo é uma grande motivação.
“A ideia vem do valoroso e
importante gesto de doar com
o objetivo de salvar vidas. Esse
sangue, assim como de todos
os doadores que procuram
o Hemomar, terão várias
finalidades, para tratamento

Uma equipe do Hemonúcleo de
Pinheiro foi até a Base Aérea de
Alcântara para coletar sangue
de mais de 50 soldados da
Aeronáutica. A ação, realizada no
posto médico da Base, aconteceu
durante dois dias. Segundo
a diretora administrativa do
Hemonúcleo, Ana Paula Soares,
a parceria veio em boa hora, já
que o estoque disponível está
muito baixo. “Essa ação é muito
importante, pois, agora, durante
a pandemia do Covid-19, as
doações caíram drasticamente
com diminuição de mais ou
menos 80%. Então, precisamos
dessas parcerias e coletas fora da
unidade para mantermos nosso
estoque abastecido”, destacOU.
Para o soldado Júlio César, doar
sangue é uma forma de ajudar o
próximo. “A doação de sangue
é muito importante para ajudar
as pessoas que necessitam
para cirurgias, procedimentos
médicos”, afirmou.
Além do Centro de Hemoterapia
e Hematologia (Hemomar),
localizado em São Luís, a
rede do Maranhão possui
outros sete hemonúcleos no
interior do estado: Santa Inês,
Pedreiras, Caxias, Codó,
Pinheiro, Imperatriz e Balsas.
São realizadas parcerias para a
realização de doações em grupo
e, desde o mês de março, foram
disponibilizados números para
que voluntários possam agendar a
doação de sangue. E para garantir
a segurança dos voluntários,
foram reforçadas medidas de
higienização e adotadas ações
de distanciamento social para
evitar a disseminação do novo
coronavírus.

Oficina de trabalho orienta sobre fiscalização
dos recursos destinados ao combate à Covid-19
Foi realizada na tarde da segundafeira (25), por videoconferência,
uma oficina de trabalho com
o tema “MP na fiscalização da
aplicação dos recursos públicos
no combate à Covid-19”,
promovida pela Escola Superior
do Ministério Público (ESMP)
e pelos Centros de Apoio
Operacionais na Defesa da
Probidade Administrativa e
Patrimônio Público e da Saúde.
O evento contou com a
participação do procurador-geral
de justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho, e de promotores de justiça
com atuação nas duas áreas de
atribuição relativas à temática.
Foram expositores na oficina
o promotor de justiça Cláudio
Rebêlo Alencar, coordenador do
Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Patrimônio Público
e da Probidade Administrativa
(CAOp-ProAd); o procurador
do Ministério Público de
Contas Jairo Cavalcanti Vieira;
o superintendente de Controle

Externo do Tribunal de Contas da
União no Maranhão, Alexandre
Walraven, e o auditor do Tribunal
de Contas do Estado Fábio Alex
Melo.
Pelo Ministério Público do
Maranhão, participaram, ainda, a
diretora da ESMP em exercício,
Ana Teresa Freitas e o diretor
da Secretaria para Assuntos
Institucionais, Marco Antonio
Santos Amorim. Também esteve
presente José Raimundo Leite
Filho (procurador-chefe do
Ministério Público Federal).
A realização da oficina é resultado
da iniciativa da Escola Superior
e tem o objetivo de trabalhar
junto aos promotores de justiça
e demais instituições da Rede
de Controle a fiscalização de
verbas públicas a fim de prevenir
eventuais danos ao patrimônio
público na aplicação de recursos
públicos para o combate ao
novo coronavírus, procedendo à
repressão de irregularidades, caso
venham a surgir.

Artistas maranhenses
podem participar de
programação virtual dos
Centros Culturais do BNB
Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

médico, procedimentos cirúrgicos,
para pessoas que necessitam de
sangue. É um gesto singular, de
extrema importância”, afirmou.

O Banco do Nordeste abriu
inscrições para a “Chamada
Pública para Programação Virtual
dos Centros Culturais Banco do
Nordeste”. O objetivo é fomentar
propostas culturais que possam
ser executadas em plataformas
online, transmitidas pelas redes
sociais dos Centros Culturais do
Banco do Nordeste, localizados
em Fortaleza (CE), Juazeiro do
Norte (CE) e Sousa (PB). Artistas
maranhenses podem aproveitar
a oportunidade, realizando

inscrições até o dia 7 de junho.
Serão selecionadas propostas
nas áreas de artes cênicas,
artes visuais, música e especial
atividade infantil. Podem se
inscrever pessoas físicas e
pessoas jurídicas com vídeos
gravados especificamente para a
programação. Os conteúdos serão
avaliados por comissão interna
do Banco do Nordeste, composta
por técnicos dos centros culturais
e dos ambientes de Marketing e
de Comunicação, considerando os

Na abertura do evento, o
procurador-geral de justiça,
Luiz Gonzaga Martins Coelho,
conclamou todos os membros do
Ministério Público a atuarem de
modo firme na fiscalização das
verbas destinadas ao combate
do novo coronavírus, para
que a população possa ter um
atendimento digno em meio à
pandemia. “Os recursos estão
sendo destinados aos gestores
e é preciso que os mesmos se
transformem em ações efetivas
que revertam em favor da saúde
da população. Vivemos a maior
crise humanitária da história, com
graves reflexos econômicos, e
temos de cumprir nosso papel de
velar pelo bom uso dos recursos
públicos”.

TEMAS
No início dos trabalhos, o diretor
da Secretaria para Assuntos
Institucionais apresentou resultado
de um trabalho feito pelas equipes
da Secinst, Naprom e CAOpProAd que mapeou os portais da
critérios de inovação e qualidade
artística.
O resultado da seleção será
divulgado em 17 de junho no
portal da instituição. A vigência
das propostas selecionadas é
de três meses, iniciado a partir
da publicação do seu resultado,
podendo ser prorrogada por mais
três meses.
Serão consideradas as seguintes
linguagens nas modalidades
“Performance Artística” e
“Formação”: artes cênicas:
performance cênica de teatro,
dança e circo, para o público
infantil e adulto; artes visuais:
exposições virtuais individuais,
apresentação do processo
criativo, palestras, oficinas/cursos
virtuais de processos criativos,
debates virtuais entre artistas e
outras temáticas livres das artes
visuais e história da arte; música:

transparência dos municípios,
principalmente no que se refere
aos recursos destinados ao
combate da Covid-19.
O diretor da Secinst apresentou,
ainda, sites de pesquisa para
subsidiar os membros do
Ministério Público em consultas
sobre os valores e as destinações
de emendas parlamentares. “Foi
uma tarde bastante gratificante e
produtiva, onde pudemos trocar
experiências com os parceiros da
Rede de Controle, todos imbuídos
na missão de melhor fiscalizar
as verbas destinadas à saúde”.
Na sequência o procurador de
Contas, Jairo Vieira, explanou
sobre os novos desafios na
fiscalização de verbas públicas
em período de pandemia. “Temos
de nos adaptar a este novo
momento. As circunstâncias
demandam formas diferentes de
acompanhamento dos recursos
públicos, principalmente em
face de algumas flexibilizações
previstas em lei”.
apresentações musicais nas
categorias instrumental e vocal
e atividades multidisciplinares,
nos mais diversos gêneros, que
ressaltem experimentação e
diversidade de ritmos, estilos e
tendências; especial atividade
infantil: atividades artísticoculturais recreativas ou formativas
concebidas para as crianças e/ou
adolescentes e seu grupo familiar,
interativas, contemplativas
ou para serem realizadas em
casa, e que sejam voltadas
para experiências estéticas que
promovam, dentre outros valores,
a liberdade, a solidariedade, a
sensibilidade, a ecologia e a
cidadania.

SERVIÇO

O edital de chamada pública e
o formulário de inscrição estão
disponíveis em www.bnb.gov.br/
cultura/editais.
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Caxias em Off
Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Professores e interdição
Ontem, após o anúncio, em reunião de diretores de escolas
municipais, de que haveria a retirada dos valores de auxílio
transporte, gratificações e outros dos salários dos professores,
a categoria dos mestres caxienses entrou em polvorosa.
Mas hoje a Secretaria Municipal de Educação esclareceu,
em nota, que “não haverá corte algum nos proventos dos
professores contratados ou efetivos. Os pagamentos dos
salários seguirão normalmente, com os valores sem redução”.
A nota acalmou os ânimos da classe dos educadores locais,
que vinha se manifestando em redes sociais, zaps, etc,
pois, para eles, os mestres, o auxílio, gratificações e outros
complementam seus salários e “uma eventual retirada disso
comprometeria muito a nossa renda nesta época de pandemia
de coronavírus”.
A propósito, ainda prossegue por mais quatro dias a interdição
do centro histórico de Caxias. As ‘barricadas’ e a presença
de guardas-municipais, agentes de trânsito e da Vigilância
Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros têm inibido os
transeuntes mais afoitos no descumprimento das medidas de
isolamento social.
Venda de bebidas
A proibição da venda de bebidas
alcóolicas, após as 18 horas,
em Caxias, foi outra medida no
sentido de restringir ainda mais
as aglomerações...

Não gostou
O pessoal dos churrascos e
dos encontros que se tornaram
habituais neste período
da pandemia não gostou,
naturalmente, mas tudo é um
somatório para tentar impedir
que o vírus se prolifere ainda
mais na Princesa do Sertão...

Boletim
...Até ontem, no boletim oficial
de Caxias, já eram 125 os casos
confirmados da doença. Com
oito mortes...

Não é
...Ou seja, não é para
brincadeira... Afora que
no entorno de Caxias, nos
municípios vizinhos, a doença
está se alastrando rapidamente,
com muitos mais casos
confirmados e mortes por
covid-19.

Só nisso
Pré-candidatos a prefeito
e a vereador não falam de
outro assunto que não seja
o adiamento das eleições
municipais...

Prorrogação
...A torcida dos que já têm
mandato, obviamente, é para
que sequer haja eleição, o que
combinaria com a prorrogação
de seus próprios mandatos por
mais dois anos...

Manifestações
...Mas isso é praticamente
impossível, dadas as diversas
manifestações do próprio
Congresso e do Tribunal
Superior Eleitoral...

Primeira quinzena
...Logo, é melhor mesmo que
se preparem para enfrentar
os adversários eleitorais no
máximo na primeira quinzena de
dezembro de 2020...

Com afinco
...Pois para os que querem
concorrer, diferentemente de
quem tem mandato, a aposta é
no sentido contrário: o de que

haverá, sim, o pleito e, para
isso, já estão se preparando com
afinco.

Cabos-eleitorais
Falando nisso, quem não está
encontrado mar para peixe na
política atual são os caboseleitorais mais antigos, os
acostumados a ir à caça do
eleitor de casa em casa...

Atividade afetada

Santa Rita

MP requer adoção de medidas restritivas
pelo Município devido ao coronavírus
Em 13 de maio, o Ministério
Público do Maranhão requereu,
em caráter liminar, que o
Município de Santa Rita adote,
no prazo de 48 horas, um plano
de ação ou de contingência para
estabelecer medidas sanitárias
restritivas para a contenção do
Covid-19. A Ação Civil Pública
foi ajuizada pela promotora de
justiça Karine Guará Brusaca
Pereira.
As medidas devem estar em
consonância com os decretos
Estaduais nº 35.677, 35.714,
35.731 e 35.736.
A administração municipal
também deve ser obrigada a
fiscalizar o cumprimento das
medidas e a aplicar sanções pelo
descumprimento, por meio dos
órgãos competentes (Vigilância
Sanitária, Guarda Municipal de
Trânsito, entre outros), assim
como pode buscar auxílio
da Polícia Militar para esta
finalidade.
Em caso de descumprimento, foi
sugerido o pagamento de multa
diária no valor de R$ 10 mil.
Entre as medidas de restrição
destinadas às atividades
comerciais, que seja determinado
também ao Município que,
em relação aos comércios que
desempenhem ambas as atividades
(essenciais e não essenciais),
proíba a comercialização
dos produtos relacionados

DIVULGAÇÃO

AUMENTO
Ministério Público questiona decretos do prefeito Hilton Gonçalo e
requer a adoção de medidas restritivas contra a Covid-19
às atividades não essenciais,
permitindo a comercialização
apenas dos produtos relacionados
às atividades essenciais.

HISTÓRICO
Após editar medidas de combate
e prevenção ao coronavírus, por
meio do Decreto Municipal nº
10/2020, assinado no dia 20 de
março, permitindo somente o
funcionamento de atividades
essenciais, a administração
municipal de Santa Rita
publicou, em 26 de março,
o Decreto Municipal, de nº
13/2020, alterando o anterior,
passando a incluir entre os
serviços de natureza essencial, os
estabelecimentos comerciais em

...Com muita gente trancada
dentro de casa ou não querendo
conversa sobre política nas ruas,
a atividade dos cabos-eleitorais
também foi seriamente afetada.

Suspeito de ter covid-19 será
obrigado a cumprir medidas
sanitárias em Pio XII

Solidariedade

A pedido do Ministério Público
do Maranhão, o Poder Judiciário
determinou, na última sexta-feira,
22, que um homem suspeito de
ser portador do novo coronavírus,
no município de Pio XII, seja
obrigado a realizar exame médico
e teste laboratorial, no prazo de 24
horas. Ele também é obrigado a se
manter em isolamento preventivo
domiciliar.
A decisão liminar é resultado
de Ação Civil Pública (ACP)
ajuizada na quinta-feira, 21, pela
promotora de justiça Fabiana
Santalucia Fernandes.
De acordo com informações
da Secretaria Municipal de
Saúde, desde o dia 10 de maio, o
demandado apresenta sintomas
e quadro clínico compatível com
covid-19 e três dias depois foi
notificado como suspeito. Apesar
disso, o homem recusou-se a
realizar o teste para confirmação.
No dia 20 de maio, os agentes de
saúde o procuraram em casa, mas
ele não foi encontrado. “Além
de se recusar a realizar exames

Com dificuldades para
sobreviver materialmente nestes
tempos de covid-19, músicos
caxienses têm contado com a
solidariedade de colegas em
melhor condição financeira...

Iniciativa igual
...Além disso, a categoria luta
para que o governo municipal
local tome iniciativa igual à do
governo do Maranhão, que tem
patrocinado shows online e,
assim, beneficiado o artista e seu
público...

Não está fácil
...Na verdade, não está fácil
para ninguém que vive de arte,
sejam músicos, atores, artistas
plásticos, artesãos e produtores
em geral, a época não tem sido
favorável a nenhum deles.

Atendimento remoto
Em tempos de covid-19,
a Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio e o Sebrae
Caxias estão com atendimento
remoto durante a pandemia...

Mobiliza MEI
...Nas redes sociais há ações
voltadas principalmente
aos microempreendedores
individuais, com convite à
participação no Mobiliza MEI,
que vai até o próximo dia 29 de
maio, evento on-line e gratuito...

Inscrição gratuita
...O evento é idealizado por mais
de 400 analistas técnicos do
Sebrae de todos os estados do
país e visa mobilizar quem já é
e também quem pretende ser um
microempreendedor individual.
A inscrição é gratuita.

Gonzo
Sem conversa - Quando indagados sobre o projeto de redução de
30% nos salários de secretários, adjuntos, coordenadores e chefes de
autarquia, os vereadores governistas desconversam... Porém, algum
deles ainda dizem: “O assunto, além de espinhoso, é muito ruim
eleitoralmente. Sem conversa!!!

Covid-19.
Também foi oposto às medidas
adotadas em todos os municípios
do Maranhão, bem como da
maioria das cidades do país.
Uma Ação Civil Pública,
formulada pelo MPMA, garantiu
a anulação do segundo decreto
editado pelo Município, que
permitiu o funcionamento de
atividades não essenciais. Mas
desde então, a administração de
Santa Rita não editou qualquer
documento com o retorno das
medidas restritivas.

e testes para confirmação de
covid-19, o requerido não chegou
a adotar nem mesmo medidas
de isolamento e distanciamento
social, causando, assim, grande
risco de disseminação do vírus
à população local”, afirmou, na
ACP, Fabiana Santalucia.
A Justiça concedeu, ainda, à
equipe da Secretaria Municipal
de Saúde acesso livre para
fiscalização do quadro clínico
do requerido até que ele seja
considerado recuperado, caso
o exame seja positivo, ou até
exclusão da suspeita em caso de
resultado negativo.
Foi decretada multa diária
de R$ 1 mil reais se houver
descumprimento. Caso a liminar
não seja obedecida, a decisão
prevê a expedição de ofício à
autoridade policial para apuração
dos crimes de desobediência e
de infração de medida sanitária
preventiva, além da adoção de
medidas mais rigorosas, como
internação compulsória.

geral, como mercearias, lojas de
roupas e de eletrodomésticos, e
madeireiras.
O Município alegou, como
justificativa para o relaxamento
das ações, a ausência de casos
confirmados do Covid-19 em
Santa Rita, até àquela data.
De acordo com a promotora
de justiça Karine Guará, o
segundo decreto municipal foi
na contramão da Lei Federal
nº 13.979/2020 e do Decreto
Estadual nº 35.6772020,
permitindo o funcionamento de
atividades que não se enquadram
como essenciais, possibilitando
aglomeração de pessoas e
facilitando o contágio pelo

A Promotoria de Justiça de
Santa Rita alertou, ainda, para o
aumento do contágio em Santa
Rita. “Os casos de pessoas
infectadas no município vem
tomando maiores proporções,
considerando que, segundo a
Secretaria de Estado da Saúde,
o município já contabiliza
76 registros confirmados do
Covid-19, com três óbitos”,
afirmou.
Karine Guará acrescentou que os
números se agravaram devido ao
descumprimento das medidas,
com aglomerações de pessoas em
filas de bancos e supermercados,
ao livre trânsito no município sem
o uso de máscaras, assim como
à continuidade das atividades
comerciais não essenciais, com
livre passagem de pessoas nos
estabelecimentos.

Pandemia

Justiça decide que cabe ao
médico intensivista decidir sobre
admissão de paciente em UTI
O juiz Raphael Leite Guedes
(titular da comarca de Buriticupu),
negou pedido de tutela de urgência
para garantir a internação de
paciente, para que seja submetido
a tratamento médico, em hospital
que disponha de leito de UTI, em
qualquer instituição, inclusive
privada, ainda que localizada em
município de outro Estado, com
transporte adequado e diárias
para alimentação e pernoite para
o paciente e acompanhante, se
necessário.
A demanda judicial foi ajuizada
pelo Ministério Público do Estado,
contra o Estado do Maranhão
e o Município de Buriticupu,
requerendo a internação do paciente
J.B.A.N, de Buriticupu, nos termos
da Portaria 55/2009, do Ministério
da Saúde, que dispõe sobre a rotina
do Tratamento Fora de Domicilio
no Sistema Único de Saúde – SUS.
O juiz fundamentou sua decisão
no Provimento – 20/2020, de 30
de abril de 2020, da CorregedoriaGeral da Justiça, que faz
recomendação aos juízes acerca da

apreciação dos pedidos de tutela de
urgência, com vistas à internação
de pacientes em hospitais públicos
ou da rede privada de saúde, diante
da crise sanitária ocasionada pela
pandemia da Covid-19.

UTI
O provimento orienta que os
magistrados devem observar o
disposto na Resolução do Conselho
Federal de Medicina nº 2.156, de 17
de novembro de 2016 (artigos 2, 6
e 8), que estabelece os critérios para
admissão e alta de pacientes em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
e confere ao médico intensivista
da unidade hospitalar de destino a
atribuição de definir as prioridades.
Segundo a decisão, foi constatado,
na análise dos autos, que o
representante do Ministério
Público não juntou ao processo
a comprovação da possibilidade
da admissão do paciente em
alguma UTI assinada pelo médico
intensivista da unidade hospitalar de
destino com a possibilidade para o
recebimento do paciente.

Parnarama

Recomendação do Ministério Público evita
impactos ambientais no Rio Parnaíba
Atendendo Recomendação do Ministério
Público do Maranhão (MPMA) encaminhada,
em 19 de maio, a empresa Pipes
Empreendimentos Ltda cancelou o início das
obras do aterro de apoio à rampa de embarque
e desembarque de veículos e passageiros no
porto de balsa de Parnarama, no Rio Parnaíba.
O documento dava prazo de 24h para suspender
as obras ou interditá-las.

“O transporte hidroviário de passageiros,
veículos e cargas causa impactos negativos ao
ambiente como alteração da qualidade da água,
poluição do ar, poluição sonora, modificação
das linhas de costa e efeitos sobre a fauna e
flora”, esclarece o autor da Recomendação,
Carlos Pinto de Almeida Júnior, titular da
Promotoria de Justiça de Parnarama.
Ainda de acordo com ele, a empresa estava

colocando caminhões para iniciar os serviços,
mas após o pedido do MPMA, o serviço foi
paralisado.
O documento também dá prazo de 48h à
Pipes Empreendimentos Ltda. para informar
oficialmente à Promotoria de Justiça de
Parnarama o atendimento ou não atendimento
do pedido, sob pena de tomada de medidas
judiciais cabíveis.

Pindaré-Mirim

Câmara Municipal é obrigada a implantar Portal da Transparência
Atendendo ao pedido do Ministério
Público do Maranhão, o Poder
Judiciário determinou em decisão
liminar, em 19 de maio, que a
Câmara Municipal de Pindaré-Mirim
disponibilize, no prazo máximo de
60 dias, o Portal da Transparência da
instituição.
Em caso de descumprimento, será
aplicada multa diária de R$ 10 mil
a ser paga, em caráter pessoal, pelo

presidente do legislativo municipal,
vereador Marcio Francisco Mendes
dos Santos.
A Ação Civil Pública (ACP) que
resultou na referida decisão foi
ajuizada em 2 de julho de 2019
pelo promotor de justiça Claudio
Borges dos Santos, com o objetivo de
garantir o princípio constitucional da
publicidade e a efetiva transparência
na gestão financeiro-orçamentária da

Administração Pública.
A liminar determina ao Poder
Legislativo municipal a implantação,
alimentação contínua e gerenciamento
do Portal da Transparência em sítio
eletrônico, com base nas disposições
da Lei Complementar n.º 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) e
Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação).
Claudio Borges destacou, na ACP,

que a publicidade é fundamental
para prevenir a corrupção e permitir
o controle social. “O princípio da
publicidade enquanto transparência
da gestão possibilitará maior controle
social das contas públicas, facilitando
a obtenção de dados relativos à
gestão de pessoal, orçamentária
e financeira”, afirmou o titular da
Promotoria de Justiça de PindaréMirim.
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Jovem é flagrado transportando
40 quilos de maconha em Açailândia
Suspeito é natural do Pará, e havia escondido a droga nas portas, bancos e assoalho do carro que dirigia
DIVULGÇÃO

AIDÊ ROCHA

Uma operação da Polícia Civil,
realizada nessa terça-feira (26),
resultou na prisão de um homem,
que transportava 40 quilos de
maconha dentro de um veículo. O
suspeito, que é natural da cidade
de Marabá (PA), foi interceptado
no município de Açailândia; ele
não teve o nome divulgado.
Segundo informações da Polícia
Civil, o homem já estava
sendo monitorado por meio de
interceptação telefônica autorizada
pela Justiça. Com oslevantamentos
feito, foi possível montar uma
barreira nas proximidades do
povoado Pequiá, em Açailândia,
onde o suspeito foi abordado
quando passava em um carro
HB20 preto.
Na ocasião, os policiais revistaram
o veículo e localizaram os 40
quilos de maconha escondidos nas
portas, bancos, assoalho e tapetes
do automóvel.
O condutor foi autuadopelo
crime de tráfico de drogas; e, sem
seguida, encaminhado ao presídio,
onde ficará à disposição da justiça.

Tabletes de maconha apreendidos com suspeito,
durante barreira na cidade de Açailândia

MAIS DROGA
APREENDIDA
Na cidade de Peritoró, também
nessa terça-feira (26), policiais
da Superintendência Estadual
de Repressão ao Narcotráfico
(Senarc) apreenderam dois quilos
de cocaína. O homem que levava a
droga também foi preso.
Segundo a Polícia Civil, a droga

Em Peritoró, passageiro de ônibus foi flagrado
com dois quilos de cocaína dentro da bagagem

foi encontrada durante abordagens
a veículos de transporte de
passageiros que transitavam pela
BR-135. O entorpecente estava
na bagagem do passageiro deum
ônibus que havia saído do estado
de São Paulo.
Durante interrogatório, ele
confirmou a propriedade e relatou
que trazia a droga da cidade de

Caldas Novas, em Goiás; e que
a mesma teria como destino o
município de Codó.
O homem foi levado à sede da
Senarc, no Bairro de Fátima, e
autuado pelo crime de tráfico
interestadual de drogas. Após
os procedimentos necessários,
o autuado foi encaminhado ao
Complexo Penitenciário.

Homem é executado a tiros na Vila Cafeteira
No início da noite de ontem (26),
por volta das 18h30, foi registrado
um homicídio na Vila Cafeteira,
em São José de Ribamar – região
da Vila Flamengo. A vítima,
identificada como Fredson Alan
Serra Abreu, de 35 anos, foi
executada com dois tiros.
Segundo levantamentos feitos
pela Polícia Militar, dois homens
chegaram em uma motocicleta,
de placa não identificada, e
dispararam contra ele. Fredson
foi atingido com dois disparos de
arma de fogo na cabeça e morreu
no local.
Não há informações sobre os
autores do crime nem sobre a
motivação. Policiais realizaram
diligências na região, mas
ninguém foi preso. O caso será
investigado pela Polícia Civil,
por meio da Superintendência de
Homicídio e Proteção à Pessoa
(SHPP).

HOMICÍDIO NA ZONA
RURAL DE SÃO LUÍS
Na noite de segunda-feira (25),
um homem identificado como
Edvan Rocha, foi morto na Rua do
Arame, no bairro da Vila Magril
– zona rural de São Luís. Ele foi
atingido com disparos na cabeça e
morreu no local.
Segundo informações de
populares, o autor do crime seria
Luís Fernando Figueiredo Soares,
morador da Vila Vitória. O mesmo

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Últimas Notícias
Bolsonaro volta a criticar isolamento
social: ‘Não dá para continuar assim’
O presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra as medidas
de isolamento social para combater o novo coronavírus. Em entrevista
nesta terça-feira (26), o presidente afirmou que não dá mais para a
economia continuar fechada.
“Sabemos que devemos nos preocupar com o vírus, em especial os mais
idosos, quem tem doenças, quem é fraco, mas (sem) essa de fechar a
economia. 70 dias a economia fechada. Até quando isso vai durar?”,
questionou o presidente, que não fazia uso da máscara, item obrigatório
em todo o Distrito Federal. “Nós vamos enfrentar isso daí, eu lamento.
Eu estou com 65 anos de idade, eu estou no grupo de risco.”
A fala de Bolsonaro ocorreu antes de o Ministério da Saúde divulgar
o registro de 1.039 novas mortes causadas pela covid-19 nas últimas
24 horas. Com o balanço desta terça, o total de óbitos pela doença
no País passou para 24.512. O isolamento social é recomendado
pelas autoridades de saúde do mundo como único método eficaz para
combater o novo coronavírus.
Em entrevista, Bolsonaro voltou a se queixar do Supremo Tribunal
Federal (STF), que deu aos governadores o poder de decidir sobre
medidas de isolamento social, e repetiu o discurso de que é “fácil
colocar uma ditadura no Brasil”, fala do presidente exposta em reunião
ministerial que teve seu teor divulgado pelo Supremo na última sextafeira. Segundo o presidente, as pessoas precisam se armar para impedir
uma ditadura que seria implementada por prefeitos e governadores que
adotaram medidas de isolamento social.

Governo libera mais R$ 28,7
bilhões para auxílio emergencial
A equipe econômica autorizou
nesta terça-feira (26) o repasse
de mais R$ 28,7 bilhões para
pagar o auxílio emergencial de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães
solteiras). A medida eleva para
R$ 152,6 bilhões o custo com o
benefício por três meses.
Segundo o Ministério da
Economia, os recursos extras
são necessários porque a
demanda ficou maior que o
previsto. Cálculos do Ministério
da Cidadania apontam que cerca
de 70 milhões de brasileiros
estão aptos a receber o auxílio
emergencial.
A liberação não contempla uma
possível extensão do programa,
que a princípio valerá apenas

por três meses. O auxílio
emergencial pode ser pedido
até o próximo dia 3. Caso o
benefício seja aprovado, o
trabalhador informal receberá
o auxílio em três parcelas, com
espaço de 30 dias cada.
O novo orçamento para
o auxílio emergencial é
ligeiramente superior aos R$
151,5 bilhões anunciados
na semana passada pelo
secretário especial de Fazenda
do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues . Até ontem
à tarde, a Caixa Econômica
Federal, responsável por operar
o benefício, tinha pagado R$
70,8 bilhões a 56,9 milhões de
brasileiros.

CGU diz que já identificou mais de
160 mil fraudes em auxílio emergencial

Edvan Rocha foi morto a tiros,
na Vila Magril, localizada na
zona rural de São Luís
seria responsável, ainda, por outro
homicídio ocorrido há 15 dias na
localidade.
A motivação dos assassinatos
teria sido uma determinação de
membros de uma organização
criminosa. Para fazer parte do
grupo, o suspeito tinha que
executar sete pessoas.
Conforme relatado pela mulher de
Edvan, ele era usuário de drogas,
trabalhava como serralheiro e

Na Barragem do Bacanga, um homem foi atropelado e morto por
ônibus de cor azul
não tinha dívidas com ninguém.
Ela disse também não ter
conhecimento de que o marido
estava sendo ameaçado.
A Superintendência de Homicídio
e Proteção à Pessoa (SHPP)
investiga o caso. Até o momento
ninguém foi preso.

ATROPELAMENTO
NA BARRAGEM DO
BACANGA
Uma pessoa, ainda não

identificada, morreu, na noite
de segunda-feira (25), vítima de
atropelamento. O caso ocorreu na
Avenida dos Portugueses, próximo
à Barragem do Bacanga, em São
Luís.
De acordo com a Polícia Militar, o
homem foi atingido por um ônibus
de cor azul, e morreu no local.
O motorista não prestou socorro
e fugiu, conforme testemunhas,
em direção à região do centro da
cidade. (AIDÊ ROCHA)

Suspeito de estuprar as
filhas é preso em Açailândia

Polícia prende acusado de
roubar veículos em Timon

Na segunda-feira (25), um homem, que não teve o nome divulgado, foi
preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, na cidade de
Açailândia. Ele é suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas.
Segundo a Polícia Civil, as duas meninas têm 11 anos de idade. O crime
foi descoberto após uma delas, durante entrevista ao ConselhoTutelar da
cidade, relatar que o pai passava as mãos em suas partes íntimas e também
lhe mostrava seu órgão genital. A vítima disse ainda que ele tinha duas
armas de fogo em casa.
Após tomar conhecimento da situação, os policiais se deslocaram até
a residência do homem, localizada no povoado Novo Bacabal, onde o
mesmo foi preso em flagrante.
Na ocasião, o suspeito também foi autuado por posse ilegal de armas.
Depois dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para a Unidade
Prisional de Ressocialização de Açailândia. (AR)

Foi preso ontem (26), no município de Timon, em cumprimento a mandado
de prisão preventiva, um homem de 24 anos, suspeito pelos crimes de
roubo e associação criminosa. O mandado foi expedido pelo juiz da Central
de Inquéritos de Teresina, no Piauí.
Segundo a Polícia Civil, o preso é considerado de altíssima periculosidade.
As investigações apontaram que ele seria especialista em roubo de carros,
principalmente camionetes.
A última ação criminosa cometida por ele, ocorreu, conforme os policiais,
na capital piauiense, quando foi atingindo com um disparo de arma de fogo
ao tentarsubtrair um carro, modelo Hilux,.
Após ser preso, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes
de Timon; e, em seguida, recambiado para a Teresina, onde permanece à
disposição do Poder Judiciário. (AR)

A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou mais de 160 mil
possíveis fraudes no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600
destinado a trabalhadores informais. De acordo com o ministro da CGU,
Wagner Rosário, as irregularidades envolvem proprietários de veículos
que custam acima de R$ 60 mil, donos de embarcações e pessoas que
doaram mais de R$ 10 mil nas últimas eleições. Rosário informou que
a lista com os cerca de 50 milhões de cadastrados será divulgada em até
15 dias.
“Em 12 a 15 dias vamos estar colocando em transparência toda a base
do recebimento do auxílio emergencial. Todas as pessoas que vêm
recebendo para que o cidadão possa ele mesmo fiscalizar”, disse Wagner
Rosário em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, na noite desta
terça.
Rosário afirmou que os números totais das fraudes ainda estão em fase
de consolidação, mas citou como exemplo que já foram identificados 74
mil sócios de empresas com empregados cadastrados e que recebem a
ajuda do governo.
Ele citou, ainda, pessoas que têm domicílio fiscal no exterior, cujas
investigações foram reveladas pelo Broadcast/Estadão.
Mais cedo, o governo federal abriu quase R$ 30 bilhões de crédito
extraordinário em favor do Ministérios da Cidadania para o auxílio
emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade, devido à
pandemia da covid-19. Com isso, o custo do programa já alcança R$
152,6 bilhões.

Senado aprova projetos para
agricultores familiares e cuidadores
O Senado aprovou nesta terçafeira (26) dois projetos, um que
atende os agricultores familiares
e outro que beneficia os
cuidadores de idosos e pessoas
com deficiência. Os senadores
visam garantir, no primeiro
caso, minimizar os impactos
econômicos da epidemia da
covid-19 e, no segundo caso,
proteger do novo coronavírus
os profissionais que lidam
diariamente com pessoas de
saúde mais vulnerável.
O Projeto de Lei (PL)
1.543/2020 prorroga por 12
meses a data de vencimento
de operações de crédito rural.
O projeto atende agricultores
familiares que, por causa da
epidemia do novo coronavírus,
não tiveram como escoar a
produção e perderam renda. O
projeto atende exclusivamente o
agricultor familiar e agora segue

para a Câmara.
O texto é de autoria do senador
Mecias de Jesus (RepublicanosRR) e relatado por Zequinha
Marinho (PSC-PA). “Entendese que o ideal neste momento
é melhorar o prazo para
o reembolso das parcelas
prorrogadas para até um ano após
o vencimento original, quando
as cadeias mais impactadas
pelas restrições causadas pelo
coronavírus terão condições de
recompor a sua receita”, disse
Marinho em seu relatório.
Segundo o projeto, a prorrogação
será possível para financiamentos
de agricultores familiares e de
empreendimentos familiares
rurais, dos quais trata a lei
que estabeleceu as diretrizes
para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar
e Empreendimentos Familiares
Rurais.

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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Oficina de trabalho orienta sobre fiscalização dos
recursos destinados ao combate à Covid-19
Foi realizada na tarde desta segunda-feira, 25, por videoconferência, uma oficina de
trabalho com o tema “MP na fiscalização da aplicação dos recursos públicos no
combate à Covid-19”, promovida pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP)
e pelos Centros de Apoio Operacionais na Defesa da Probidade Administrativa e
Patrimônio Público e da Saúde.

O evento contou com a participação do procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins

Coelho, e de promotores de justiça com atuação nas duas áreas de atribuição relativas à
temática.
Foram expositores na oficina o promotor de justiça Cláudio Rebêlo Alencar, coordenador
do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa (CAOp-ProAd); o procurador do Ministério Público de Contas Jairo
Cavalcanti Vieira; o secretário do Tribunal de Contas da União no Maranhão, Alexandre
Walraven, e o auditor do Tribunal de Contas do Estado Fábio Alex Melo.
Pelo Ministério Público do Maranhão, participaram, ainda, a diretora da ESMP em
exercício, Ana Teresa Freitas e o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, Marco
Antonio Santos Amorim.
Também esteve presente José Raimundo Leite Filho (procurador-chefe do Ministério
Público Federal).
A realização da oficina é resultado da iniciativa da Escola Superior e tem o objetivo de
trabalhar junto aos promotores de justiça e demais instituições da Rede de Controle a
fiscalização de verbas públicas a fim de prevenir eventuais danos ao patrimônio público
na aplicação de recursos públicos para o combate ao novo coronavírus, procedendo à
repressão de irregularidades, caso venham a surgir.
Na abertura do evento, o procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho,
conclamou todos os membros do Ministério Público a atuarem de modo firme na
fiscalização das verbas destinadas ao combate do novo coronavírus, para que a
população possa ter um atendimento digno em meio à pandemia. “Os recursos estão
sendo destinados aos gestores e é preciso que os mesmos se transformem em ações
efetivas que revertam em favor da saúde da população. Vivemos a maior crise
humanitária da história, com graves reflexos econômicos, e temos de cumprir nosso papel
de velar pelo bom uso dos recursos públicos”.
TEMAS
No início dos trabalhos, o diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais apresentou
resultado de um trabalho feito pelas equipes da Secinst, Naprom e CAOp-ProAd que
mapeou os portais da transparência dos municípios, principalmente no que se refere aos
recursos destinados ao combate da Covid-19.
O diretor da Secinst apresentou, ainda, sites de pesquisa para subsidiar os membros do
Ministério Público em consultas sobre os valores e as destinações de emendas
parlamentares. “Foi uma tarde bastante gratificante e produtiva, onde pudemos trocar

experiências com os parceiros da Rede de Controle, todos imbuídos na missão de melhor
fiscalizar as verbas destinadas à saúde”.Na sequência o procurador de Contas, Jairo
Vieira, explanou sobre os novos desafios na fiscalização de verbas públicas em período
de pandemia. “Temos de nos adaptar a este novo momento. As circunstâncias demandam
formas diferentes de acompanhamento dos recursos públicos, principalmente em face de
algumas flexibilizações previstas em lei”.
O secretário de fiscalização do TCE, Fabio Alex, tratou do trabalho desenvolvido pelo
Tribunal de Contas na fiscalização dos recursos voltados ao combate do novo
coronavírus. Com esse fim, a Corte de Contas do Maranhão já expediu Resoluções e atos
normativos no período excepcional da pandemia. O palestrante discorreu ainda sobre a
análise dos portais da transparência e sobre a atuação da Rede de Controle. “O Tribunal
de Contas expediu Resoluções versando sobre temas sensíveis de contratação no
período da pandemia. Ademais, formou equipe de trabalho para análise dos portais da
transparência e vem trabalhando de modo contínuo para que os recursos sejam aplicados
da melhor maneira possível”.
O scretário do TCU no Maranhão, Alexandre Walraven, fez apresentação dos
instrumentais disponibilizados pelo TCU e parabenizou o Ministério Público do Maranhão
pelo trabalho de excelência na fiscalização dos recursos públicos e combate à corrupção.
“O Ministério Público, na condução de Luiz Gonzaga Coelho, tem sido exemplo no
combate à corrupção. A Rede de Controle do Maranhão avançou muito nos últimos anos,
e esperamos que num futuro bem próximo, a exemplo do que já acontece em outros
estados, também seja ouvida pela maioria dos gestores quando da tomada de decisões
em temas sensíveis”.
O coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, Cláudio Rebelo Alencar, explanou sobre o fluxo de trabalho,
ressaltando os materiais encaminhados para cada Promotor de Justiça como subsídios na
fiscalização das verbas destinadas ao combate da Covid-19. “Uma tarde produtiva e de
muito trabalho. A oficina foi mais um importante instrumento destinado às Promotoras e
Promotores de Justiça visando auxiliá-los neste grave momento pelo qual passa o nosso
país e, mais de perto, nosso Estado e nossos municípios. As verbas devem chegar de
modo adequado aos seus reais destinatários”.
Redação: CCOM – MPMA

No interior do Maranhão, Justiça obriga homem suspeito
de contrair coronavírus a fazer teste e a se isolar
Por Daniel Matos • terça-feira, 26 de maio de 2020
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comentário

A pedido do Ministério Público do Maranhão, o Poder Judiciário
determinou, na última sexta-feira, 22, que um homem suspeito
de ser portador do novo coronavírus, no município de Pio XII, no
interior do Maranhão, seja obrigado a realizar exame médico e
teste laboratorial, no prazo de 24 horas. Ele também é obrigado
a se manter em isolamento preventivo domiciliar.
A decisão liminar é resultado de Ação Civil Pública (ACP)
ajuizada na quinta-feira, 21, pela promotora de justiça Fabiana
Santalucia Fernandes.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, desde o dia 10 de maio, o demandado apresenta
sintomas e quadro clínico compatível com covid-19 e três dias depois foi notificado como suspeito. Apesar disso, o
homem recusou-se a realizar o teste para confirmação.
No dia 20 de maio, os agentes de saúde o procuraram em casa, mas ele não foi encontrado. “Além de se recusar a
realizar exames e testes para confirmação de covid-19, o requerido não chegou a adotar nem mesmo medidas de
isolamento e distanciamento social, causando, assim, grande risco de disseminação do vírus à população local”,
afirmou, na ACP, Fabiana Santalucia.
A Justiça concedeu, ainda, à equipe da Secretaria Municipal de Saúde acesso livre para fiscalização do quadro
clínico do requerido até que ele seja considerado recuperado, caso o exame seja positivo, ou até exclusão da
suspeita em caso de resultado negativo.
Foi decretada multa diária de R$ 1 mil reais se houver descumprimento. Caso a liminar não seja obedecida, a
decisão prevê a expedição de ofício à autoridade policial para apuração dos crimes de desobediência e de infração
de medida sanitária preventiva, além da adoção de medidas mais rigorosas, como internação compulsória.
Fonte: Ministério Público do Maranhão

‘Aprimoramos lei para evitar má fé de algumas
escolas’, Yglésio
Publicado em 26 de maio de 2020 por gilbertoleda
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Recentemente foi sancionada a Lei Estadual nº 11.259 de 2020 que, por conta pandemia de covid-19 e o consequente
fechamento das escolas, prevê que as instituições de ensino privado maranhenses concedam descontos nas
mensalidades dos alunos de acordo com a quantidade de alunos que as instituições possuírem: até 200 alunos, 10%;
entre 200 e 400 alunos, 20%; e mais de 400 alunos, o desconto será de 30% nas mensalidades.
Mesmo sabendo da existência dessa lei, muitas instituições não chegaram a ceder o desconto aos alunos, dando
destaque às escolas de ensino infantil, alegando não estarem explicitamente citadas e inclusas na lei em questão. Essa
situação prejudica os pais no sentido de que seus filhos não têm acesso ao desconto mesmo não tendo aulas e demais
atividades presencialmente.
Inclusão da educação infantil
Por conta disso, o deputado estadual Dr. Yglésio (PROS), protocolou na Assembleia Legislativa um projeto que edita
alguns pontos da Lei das Mensalidades e um deles é exatamente a inclusão das instituições de ensino infantil. Isso
porque, como o argumento dessas instituições era a não presença da educação infantil no rol das obrigações, o projeto
de lei, caso aprovado, as incluirá na lei das mensalidades.
A inclusão explícita dessas instituições na lei reforça ainda mais o direito aos descontos também aos alunos da educação
infantil e, além disso, evita que as escolas tenham atitudes de má fé com os pais dos alunos alegando que não estavam
enquadradas nos requisitos obrigatórios da Lei das Mensalidades e, por conta disso, não seriam obrigadas a conceder o
desconto.
“Já que as escolas estavam se aproveitando da brecha na lei, tivemos que adicionar ‘educação infantil’ na lei para que as
escolas sejam obrigadas a cederem o desconto aos alunos”, explicou o deputado Yglésio.
Descontos retroativos

Além da educação infantil, a emenda do parlamentar ainda destaca que as instituições privadas deverão conceder
descontos retroativos aos alunos. Essa obrigação já está presente na lei sancionada, mas o deputado Dr. Yglésio deixou
mais cristalino o direito dos pais. Isso significa que, mesmo que a lei tenha sido aprovada durante a pandemia da covid19, o efeito dela segue a mesma data do decreto do Governo do Estado, isto é, a partir do dia 16 de março de 2020.
Assim, como o decreto do governo estadual foi publicado no mês de março, as mensalidades referentes a este mês
deverão conter os descontos previstos em lei, além de serem concedidos nas próximas mensalidades e até o final do ano.
As edições propostas pelo deputado estadual Dr. Yglésio (PROS) são uma maneira de aprimorar ainda mais a Lei das
Mensalidades de modo que os todas as partes sejam proporcionalmente assistidas tendo em vista o atual cenário em que
vivemos no Maranhão.

