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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/484656

MARANHÃO PERDE 
4 MIL EMPREGOS 

Total de postos de trabalho com carteira assinada eliminados no Maranhão 
corresponde ao período de janeiro a abril deste ano, segundo dados do Caged. GERAL 8

Paulo Soares

Durante ação na área do Mercado Central, 40 pessoas em situação de rua foram vacinadas contra H1N1, sendo que duas delas foram
encaminhadas ao Caps AD, onde foram submetidas a exames de Covid-19, hepatite e sífilis. CIDADES 5

Ação Resgate presta assistência a quem precisa 

44.429 
ADMISSÕES 
foram registradas no
Maranhão, no período
de janeiro a abril 

48.388
DESLIGAMENTOS
de empregados
aconteceram neste
primeiro quadrimestre

0,82%
É A QUEDA
do emprego com
carteira assinada 
no Maranhão

Ação pede na Justiça que go-
verno e as prefeituras da Ilha de
São Luís esclareçam critérios
científicos que mostrem funda-
mentos para reabrir o comércio
em meio a pandemia. POLÍTICA 3

Segundo o Monitor da Violên-
cia, produzido pelo G1 em par-
ceria com a USP e o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, a
média é de cinco casos por mês
no estado. POLÍCIA 9

Governo é
acionado a 
esclarecer
reabertura
do comércio

Ação do MP

24 casos de
feminicídios
registrados
este ano no
Maranhão

Violência

Nova intervenção acontece de-
pois de cinco meses de obras
na área de desembarque do Ter-
minal Rodoviário de São Luís,
que foi finalmente liberada pe-
la administração. GERAL 7

Área de
embarque é
interditada
para obras
de reforma

Rodoviária de SL
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ESTADO 
MAIOR

Todos calados

É
, no mínimo, estranho a posição que os deputados estaduais
e federais do Maranhão vêm adotando em relação ao
aumento assustador da contaminação da Covid-19 no

interior do estado. Os parlamentares, em sua maioria, têm bases
nas cidades do continente, mas - ao que demonstram - estão
reagindo pouco ao problema.

Assim que as centenas de casos começaram a ser contabilizados
nos municípios, poucos deputados federais chegaram a comentar
sobre o problema. Hildo Rocha (MDB) e o Pastor Gildenemyr (PL) são
exemplos do grupo reduzido que falaram algo sobre a chegada do
novo coronavírus ao interior maranhense.

Dos estaduais, somente César Pires (PV) chegou a comentar para
alertar que os números do boletim da Secretaria Estadual de Saúde
(SES) não mostravam a realidade
das cidades.

Depois disso, nenhum
parlamentar voltou a se
manifestar sobre a pandemia no
continente que vem registrando
mais de 1 mil contaminados a
cada 24 horas.

Os motivos para tal silêncio?
Não se sabe ao certo. Para alguns
deputados (principalmente a
maioria da Assembleia
Legislativa), a relação estreita
com o Palácio dos Leões os
impede de se manifestar a
respeito. Se o próprio governo vem ignorando os dados, não serão os
parlamentares que fomentarão cobranças.

Em outros casos, as relações políticas com os prefeitos
(principalmente os da reeleição) os impede de chamar atenção para o
grave problema de saúde pública no interior, afinal, a
responsabilidade de buscar prevenção e também fornecer um sistema
de saúde que atenda a demanda não é somente da gestão estadual, os
municípios também precisam agir.

Em resumo, questões políticas eleitorais são motivos fortes para que
o silêncio seja a regra de quem é representante da população e deve
cobrar, e lutar, por melhorias para o bem-estar da população.

•A Prefeitura de São Luís publicou decreto no Diário Oficial do Município determi-
nando a prorrogação do prazo de validade do concurso público para vagas e cadas-
tro de reserva na estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Criança e Assis-
tência Social.

• A prorrogação foi um pedido formulado pelo vereador Raimundo Penha (PDT),
que apresentou proposta no início de maio na Câmara Municipal.

•O projeto de lei do pedetista estabelece a suspensão temporária do término do pra-
zo de validade de concursos e seletivos feitos pela Prefeitura de São Luís.

E MAIS

Deputados
estaduais e
federais do MA
têm ignorado os
números de
contaminados no
interior

Outro foco
Enquanto vai aumentando o número de contaminados e mortes em todo o

Maranhão, o governador Flávio Dino (PCdoB) se mantém focado nos proble-
mas políticos nacionais.

Operação da Polícia Federal contra fake news, atuação do Supremo Tribu-
nal Federal e o que dizem os aliados do presidente Bolsonaro têm sido focos de
atenção neste momento para o comunista.

Fica a pergunta: quais serão as medidas do governo estadual para reduzir o
número crescente de contaminação no interior do Maranhão?

O foco
Um exemplo de foco nas questões nacionais foi a liveda revista IstoÉ em que

Dino fez uma análise sobre diversos aspectos do governo Jair Bolsonaro.
Questionado sobre a agenda política e econômica do governo federal, o go-

vernador ressaltou que o presidente pode ser acusado de tudo, menos de in-
coerente em relação a suas diretrizes.

“Ele tem feito um governo coerente com aquilo que ele sempre foi: isolado,
belicista, contra tudo e todos. Bolsonaro procura ‘milicianizar’ o exercício do po-
der”, explica Dino.

Quer saber
E o Ministério Público Estadual quer saber dos estudos que mostram dados

que embasaram a gestão estadual para determinar a reabertura de parte do co-
mércio.

O juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, deu 48 ho-
ras para o governo se manifestar a respeito.

Por enquanto, para o público, gráficos de um professor da UFMA com da-
dos compilados da SES e um gráfico-opinião de uma parlamentar, são os da-
dos apresentados pelo Estado.

Absurdo
A Prefeitura de São Luís voltou a mostrar a quantidade absurda de trotes que

o Serviço Móvel de Urgência (Samus) recebe por mês mesmo diante da pan-
demia.

Foram mais de 7,5 mil chamadas falsas pedindo ambulância para atendi-
mentos que não existem.

A gestão municipal tem encaminhado os casos para que a Polícia Civil in-
vestigue os autores do crime, que pode custar vidas, já que um atendimento
a uma solicitação falsa pode impedir que o serviço chegue a quem realmen-
te precisa.

Críticas
O senador Roberto Rocha (PSDB) voltou a criticar mais um hospital fecha-

do no interior do estado.
Segundo o tucano, em Carolina, uma unidade de Saúde que custou mais de

R$ 7 milhões não funciona.
Antes este fato, Rocha já havia denunciado nas redes sociais um caso seme-

lhante, mas em Viana, que também tem um hospital pronto para funcionar, mas
nunca recebeu um paciente.

Aprovado
Foi aprovado o Projeto de Lei 2159/2020, do deputado federal Eduardo Brai-

de (Podemos), que autoriza a distribuição de merenda escolar às famílias dos
estudantes de escolas comunitárias.

A proposta prevê que o benefício ocorra no período da pandemia pelo no-
vo coronavírus.

Vale lembrar que a Lei 13.987/20 já autorizou a distribuição dos alimentos
adquiridos com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) aos pais ou responsáveis dos alunos de zero a 17 anos matriculados nas
escolas públicas.

DE OLHO

FALSAS de emergência foram registradas no Serviço
Atendimento Móvel de Emergência (Samu) de São
Luís neste mês.

7.581chamadas

Ação pede na Justiça que governo e prefeituras da Ilha de São Luís esclareçam
critérios científicos que mostrem fundamentos para reabertura do comércio

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
Ministério Público do
Maranhão (MPMA) pe-
ticionou, na ação em
que se pediu a decreta-

ção do lockdown na Região Metro-
politana de São Luís, para que o Go-
verno do Maranhão e as prefeituras
dos quatro municípios da Ilha es-
clareçam que critérios técnico-cien-
tíficos embasaram as decisões de
reabertura de parte do comércio
local, em meio à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).

A retomada gradual da ativi-
dade econômica na capital e en-
torno iniciou-se na segunda-feira,
25, após decreto anunciado pelo
governador Flávio Dino (PCdoB)
na semana passada.

Ao confirmar a decisão de
abrandar o isolamento - permi-
tindo, inicialmente, a reabertura de
pequenos comércios familiares -,
o chefe do Executivo estadual citou,
em coletiva à imprensa, "uma visí-
vel diminuição da procura” de pa-
cientes por atendimento nas UPAs
da região, que são "porta de en-
trada” para infectados pela doença.
Um gráfico apontando para a di-
minuição dos atendimentos surgiu
apenas dias depois.

Para o MP, o Estado e as prefei-
turas precisam esclarecer melhor
em que se baseia tal decisão. Os
promotores da Ilha pedem, ainda,
que o Governo do Maranhão seja
impelido - se já não o estiver fa-
zendo - a ouvir um conselho mé-
dico existente na estrutura da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES)
antes de tomar novas decisões
sobre a pandemia.

O caso segue sob responsabi-
lidade do juiz Douglas Martins,
da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís. Inicial-
mente, ele concedeu prazo de 15
dias para que o Estado se mani-
festasse sobre o pedido das Pro-
motorias, que reagiram, e o ma-
gistrado reduziu o prazo para 48h.

Como o governo, em virtude da

crise sanitária, tem até 10 dias para
acessar o despacho no sistema ele-
trônico de tramitação processual, é
provável que uma resposta ocorra
apenas na semana que vem.

Meta
Ao anunciar a reabertura de parte
do comércio, em coletiva na semana
passada, o governador Flávio Dino
apontou que, no momento, a meta
do Governo do Estado é conseguir
estabilizar o número de novos casos
na Ilha, para garantir maior atenção
e investimentos no continente.

E declarou que, por conta da
baixa procura de pacientes da capi-
tal, alguns leitos já começam a ser
ocupados por pacientes do interior.

“Os êxitos na Ilha permitem, hoje,
inclusive, que nós possamos ter uni-
dades de saúde menos pressiona-
das, inclusive para que uma parte da
ocupação dos leitos que nós abri-
mos para coronavírus na Ilha de São
Luís sejam hoje ocupados por pa-
cientes que estão sendo trazidos
pelos municípios”, completou.

Dino ponderou, contudo, que o
momento ainda não permite, por
exemplo, a retomada das aulas, que
havia sido inicialmente marcada
para o dia 1º de junho.

Segundo ele,“muito provavel-
mente”  reinício das atividades es-
colares será adiado novamente.

“Muito provavelmente haverá
adiamento dessa data. Vamos, quase
que certamente, editar um novo de-
creto, adianto isto por mais duas ou

três semanas”, declarou, citando
exemplos de países que tentaram re-
tomar as atividades escolares, mas
recuaram.

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O senador Roberto Rocha (PSDB)
utilizou o seu perfil em rede social,
para denunciar o Governo do Es-
tado por jamais ter inaugurado -
mesmo diante da pandemia do
Covid-19 -, o Hospital de 20 leitos
na cidade de Carolina. 

Segundo o parlamentar, após
investimentos de R$ 7 milhões
conveniados junto ao BNDES e
mais de quatro anos após iniciada
a obra, o Executivo Estadual retar-
dou a inauguração da unidade.

Na denúncia, Rocha apresenta
documentos - reportagens insti-
tucionais e fotos do hospital - se-
gundo ele, com obras já concluí-
das -, e lembra que o país enfren-
ta com outras nações a mais grave
pandemia da história. 

“Por que o Maranhão está per-
dendo a guerra contra o Coronaví-
rus? Os maranhenses precisam sa-
ber a verdade”, pontuou o senador.

A obra do hospital foi viabili-
zada por meio do Programa Saú-
de é Vida, da gestão Roseana Sar-
ney e teve a pedra fundamental
lançada no final daquela admi-
nistração, em 2014. Os recursos
foram todos assegurados pelo
BNDES para a conclusão dos ser-
viços já no primeiro ano de man-

dato do governador Flávio Dino
(PCdoB), em 2015.

O chefe do Executivo Estadual,
que está no exercício do segundo
mandato, chegou a fazer uma vi-
sita técnica nas obras em 2017,
dois anos depois, coordenadas pe-
las Secretaria de Estado da Infra-
estrutura (Sinfra).

A vistoria ocorreu em 8 de julho
daquele ano, na comemoração de
aniversário da cidade de Carolina. 

Naquela ocasião, com uma
agenda extensa, Dino realizou a
inauguração da reforma de uma
escola de ensino médio, de um Ba-
talhão do Corpo de Bombeiros, as-
sinou ordem de serviço para a pa-
vimentação de ruas e avenidas e
visitou as obras do hospital de 20
leitos. A promessa era de inaugu-
ração em 2018.

Outro lado
A Secretaria Estaudal de Saúde
(SES) foi acionada por O Estado
para comentar as acusações do se-
nador Roberto Rocha, mas até o
fechamento da edição, não obte-
ve resposta. �

MP quer que Estado
informe base científica
para reabrir comércio

Divulgação

MAIS

Dados da SES

O secretário de Saúde do
Maranhão, Carlos Lula,
destacou o papel do
lockdown na capital
maranhense para, segundo
ele, reduzir em mais de 50%
a taxa de contágio da Covid-
19 nos quatro municípios da
Ilha. Questionado por 
O Estado, o Governo do
Maranhão não se manifestou
sobre pedidos futuros à
Justiça de medidas
restritivas na Ilha.  Na
entrevista, Lula  deu dados
que, de acordo com a SES,
comprovam a eficácia do
lockdown na Ilha. "Em abril,
chegamos a ter uma taxa de
contágio, que é de um
entendimento mais
complexo, acima de dois.
Hoje ele [taxa] é menos de
um em São Luís", disse.
Ele creditou ainda a

manutenção da taxa neste
patamar para o que chamou
de "volta à normalidade", se
referindo às medidas já
anunciadas pelo governador
Flávio Dino de autorização
gradual e com base em
respaldo sanitário de
atividades comerciais. 
Além de usar a taxa de
contágio, o Governo se
respalda em cálculo feito
pelo pesquisador da UFMA,
Allan Kardec, que concluiu -
segundo estudos
particulares apresentados no
site do Governo do
Maranhão tendo como
referência dados da SES - a
possibilidade de registro de
até 30 mil casos de pessoas
infectadas pelo coronavírus
na Ilha, caso as medidas do
lockdown não fossem
aplicadas. 

MAIS

Roberto Rocha criticou a
política de saúde pública
adotada pela gestão de
Dino e cobrou a
inauguração do hospital
de 20 leitos em Carolina.
“Flávio Dino não teve a
iniciativa de fazer
nenhum hospital em dois
mandatos como
governador. O que existe
recebeu pronto,
contratado ou licitado
com dinheiro do BNDES e
conta”, enfatizou. 

Senador denuncia hospital
fechado em Carolina em
meio à pandemia da Covid-19
Roberto Rocha lembrou que foram gastos mais de R$ 7 milhões para
a construção da unidade entregue em 2018, mas jamais inaugurada

Flávio Dino usou números sobre redução de atendimentos nas UPAs para justificar reabertura do comércio

Senador Roberto Rocha cobra abertura de hospital de Carolina
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Divulgação

A
violência, em todos os
sentidos, continua au-
mentando, mesmo em
tempos de pandemia do

novo coronavírus. Com a propaga-
ção da Covid-19, também está ocor-
rendo a disseminação das agressões
contra as mulheres. Como elas estão
passando mais tempo em casa, por
causa do distanciamento social, os
ex-companheiros aproveitam para
atacá-las. De acordo com a Patrulha
Maria da Penha, neste período,
foram registrados 24 descumpri-
mentos de medidas protetivas de ur-
gência na Grande Ilha.

Conforme a coronel Augusta,
coordenadora estadual da Patrulha
Maria da Penha e comandante do
Comando de Segurança Comunitá-
ria (CSC), os descumprimentos de
medidas protetivas ocorreram no
período de 16 de março ao último
dia 22 de maio, em São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Ra-
posa. Deste total, seis homens foram
presos, ainda na residência da vítima
ou nas proximidades do imóvel. Isso
significa que desrespeitaram a dis-
tância estabelecida pela Justiça, para
que o agressor não se aproximasse
das mulheres.

“Quando a vítima nos avisa, às
vezes, quando a equipe policial
chega ao local, o agressor já fugiu.
Mas, em muitas situações, conse-
guimos prendê-los pelo descum-
primento ou por terem efetiva-
mente consumado a agressão.
Infelizmente, com a pandemia, a
tendência de violência contra as
mulheres seria de aumento, mesmo.
Mas estamos tomando todas as me-
didas necessárias, para oferecer se-
gurança às vítimas”, salientou a co-
ronel, que também é coordenadora
estadual do Programa Educacional
de Resistência às Drogas (Proerd).
Uma das ações, segundo a oficial,
estão sendo as visitas diárias às casas
dessas mulheres, para que o con-
tato não seja perdido.

Ela pontuou que o objetivo das
visitas da Patrulha Maria da Penha
é oferecer a sensação de segurança
às mulheres e, também, para mos-
trar aos homens impedidos da apro-
ximação que a polícia não está pa-
rada ou perdeu o foco do combate
a esse tipo de violência, em período
de pandemia. “As guarnições dei-
xam os contatos com os vizinhos e
familiares das vítimas, para que en-
trem em contato ao avistarem os
agressores perto da residência delas”,
disse a coronel Augusta.

Como explicou, quando a viatura
da Patrulha Maria da Penha não

pode chegar a tempo na casa da ví-
tima, ocorre um contato com a coor-
denação do Centro Integrado de
Operações de Segurança (Ciops),
para que envie a guarnição mais
próxima do local.

Isolamento e violência
Sobre esta violência, a juíza da 2ª
Vara Especial de Violência Domés-
tica e Familiar, Lúcia Helena Barros
Helluy da Silva, já havia alertado
sobre um provável aumento de
casos de homens, com histórico de
descontrole emocional, que pode-
riam agredir suas companheiras ou
ex-companheiras durante o isola-
mento social, uma vez que elas estão
passando mais tempo nos lares. A
magistrada, inclusive, fez um pedido
para que as vítimas não recuem e
continuem procurando os órgãos de
proteção, que continuam funcio-
nando, apesar do avanço da Covid-
19 no Maranhão.

A magistrada se expressou que a
casa é o lugar onde a mulher fica
mais exposta, mas deveria ser o con-
trário, isto é, o local mais seguro. Por
este motivo, a Rede de Enfrenta-
mento está preocupada nesse pe-
ríodo de pandemia. No Rio de Ja-
neiro, por exemplo, a Justiça
registrou um aumento de 50% nos
casos de violência doméstica du-
rante o confinamento, que está ocor-
rendo para evitar a disseminação do
cononavírus.

O movimento no Plantão Judi-
ciário no Rio de Janeiro, inclusive,
surpreendeu as autoridades. A maio-
ria das pessoas que buscaram ajuda
da Justiça são mulheres vítimas de
violência. Fora do Brasil, também foi
registrado um aumento dos casos
de agressões. A juíza deixou claro
que a Casa da Mulher Brasileira, lo-
calizada no bairro Jaracati, em São
Luís, continua aberta para receber
as vítimas. “Em caso de violência, os
órgãos ainda estão funcionando,
embora remotamente, pelo teletra-
balho”, frisou a magistrada.

“A Casa da Mulher Brasileira está
funcionando 24 horas, com todas as
cautelas, para evitar a propagação
do vírus. A porta de entrada está
aberta, para entrar ventilação. Foi
feito um isolamento para garantir
que a recepcionista tenha uma dis-
tância segura”, pontou a juíza. Para
a mulher que deseja denunciar o
agressor, os números dos servidores
plantonistas são os seguintes: 98892-
1 2 2 2 / 9 8 8 5 5 - 7 7 0 5 / 9 8 4 2 7 -
9730/98443-6925/ 98278-3647.  O e-
mail institucional é o
2varamulher@tjma.jus.br.�

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quinta-feira, 28 de maio de 2020

São Luís, terceira cidade do
país em condutores sob efeito
de bebida alcoólica

Em  CIDADES 6

24 descumprimentos de medidas
protetivas registradas na pandemia
Medidas foram descumpridas no período de 16 de março até 22 de maio, de acordo com a Patrulha
Maria da Penha; seis prisões de agressores foram realizadas durante este período na Grande Ilha

MEDIDAS PROTETIVAS

As medidas protetivas são um dos mecanismos criados pela Lei
nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, para coibir
e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda
mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goze dos
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Além de ter
oportunidades e facilidades para viver sem violência, com a
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual e social. Segundo o advogado Bruno Cardoso,
graduado em Direito pela Universidade Federal da Grande
Dourados/MS, pela lei, a violência doméstica e familiar contra a
mulher é configurada como qualquer ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial. “Diante de um quadro
como esse, as medidas protetivas podem ser concedidas de
imediato, independentemente de audiência das partes e da
manifestação do Ministério Público, ainda que o Ministério
Público deva ser prontamente comunicado”, explicou. O
advogado esclareceu que a Lei Maria da Penha prevê dois tipos
de medidas protetivas de urgência: as que obrigam o agressor a
não praticar determinadas condutas e as medidas que são
direcionadas à mulher e seus filhos, visando protegê-los. No
primeiro caso, ocorrem a suspensão da posse ou restrição do
porte de armas, com comunicação ao órgão competente;
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar ou prestação de alimentos provisionais ou
provisórios. “Acrescenta-se que, quando a lei prevê a proibição de
qualquer tipo de contato com a mulher, com seus filhos e com
testemunhas, veda-se também o contato por WhatsApp ou
Facebook, bem como outras redes sociais”, pontuou o advogado.

ENTREGA DE CESTAS

Outra medida que foi intensificada nesta época de pandemia
da Covid-19 é a entrega de cestas básicas às mulheres que
estão protegidas pelas medidas protetivas, na Grande Ilha. Os
policiais militares da Patrulha Maria da Penha recebem os
alimentos de colaboradores, que se sensibilizam com a causa,
e os deixam na casa das vítimas. Muitas destas estão
passando necessidades por causa do período, sobretudo
devido à paralisação de parte das atividades comerciais.
De acordo com a coronel Augusta, além das cestas básicas, as
guarnições também doam kits de higiene às mulheres vítimas
de agressões domésticas e em condições de vulnerabilidade.
“Quando não recebemos a ajuda das doações, os próprios
policiais militares da Patrulha se reúnem e compram os
alimentos, em prol de uma boa causa”, assinalou a oficial.

Ação resgate promoveu vacinação contra H1N1 e exames, no Centro 

A sexta edição da Ação Resgate foi
realizada nesta quarta-feira, 27, nas
imediações do Mercado Central, no
Centro, com um dos objetivos de
evitar a proliferação da Covid-19,
novo coronavírus e outras doenças
infecciosas. A ação foi promovida
pelo Centro de Atenção Psicosso-

cial – Álcool e Droga (Caps - AD) do
Monte Castelo, Delegacia de Cos-
tumes e Diversões Públicas (DCDP)
e Secretaria Municipal da Criança
e Assistência Social (Semcas).

Conforme  o diretor do Caps-AD
do Monte, Marcelo Costa, a ação
ocorreu nesse local por ter ainda

haver um grande quantitativo de
dependentes químicos, mas foi rea-
lizada no decorrer da manhã, de
maneira organizada e sem aglo-
meração. “O trabalho foi feito de
maneira organizada, para não haver
aglomerações e sendo essencial

diante do quantitativo de usuários
de entorpecentes que há nessa lo-
calidade da capital”, explicou Mar-
celo Costa.

Ele ainda informou que 40 pes-
soas foram vacinadas contra H1N1
e duas pessoas retiradas das ruas e

encaminhadas ao Caps, onde foram
submetidas a exames de Covid-19,
HIV, hepatite e sífilis. Em seguida,
elas foram encaminhadas para um
abrigo e devem passar por um pro-
cesso de tratamento clínico.

O delegado da Costumes, Jo-
viano Furtado, declarou que esta é
a segunda Ação Resgate realizada
somente durante o período de pan-
demia na capital. Neste esta última
edição foram oferecidas vacinas
para a comunidade, que é de cunho
importante para evitar doenças,
como ainda deram informações
sobre a higiene das mãos e distri-
buíram máscaras. “Demos atenção
aos dependentes químicos para evi-
tar a proliferação do coronavírus e
não foi confirmado caso dessa vi-
rose”, contou Joviano Furtado.�

Dados na Grande Ilha
De 16 de março até 22 de
maio

24
descumprimentos de
medidas protetivas de
urgência

6
prisões de agressores

435
medidas protetivas
cadastradas

1.482
visitas e rondas da
Patrulha Maria da
Penha

893
mulheres atendidas

Ação Resgate é
realizada em
combate à Covid-19
Trabalho social ocorreu nas imediações do Mercado
Central, promovido pelo Caps-AD, DCDP e Semcas

40 pessoas 
foram vacinadas

contra H1N1 



Não haverá temporada de praia

Dados são do Vigitel Brasil 2018 e constataram que maior frequência
do indicador está em Teresina, 30,2%; Palmas, 27,1%; e, São Luís, 26,6%

De Jesus

Ranking: São Luís é a 
3ª cidade do país em
condutores sob efeito
de bebida alcoólica

Paulo Soares
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S
ão Luís é a terceira cidade,
em nível nacional, com
maior percentual de con-
dutores de veículos do

sexo masculino que admitiram di-
rigir sob efeito de bebida alcoólica,
segundo os dados do Vigitel Brasil
2018 – Comportamento no Trân-
sito (Vigilância de Fatores de Risco
e Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico). As maio-
res frequências deste indicador
foram encontradas, no sexo mas-
culino, e a capital piauiense, Tere-
sina, foi o município com maior
número de ocorrências, um total
de 30,2%, seguida de Palmas, no
Tocantins, 27,1%; e, São Luís, com
26,6%. Enquanto, Recife, em Per-
nambuco, apresentou o menor
percentual, 5,7%.

Os dados do Vigitel fazem refe-
rência ao ano de 2018 e mostram
que nas capitais brasileiras 11,4%
dos motoristas consumiram
algum tipo de bebida alcoólica
antes de dirigem. Esse tipo de
comportamento preocupa já que,
no país, os acidentes de trânsito
têm grande impacto na mortali-
dade, afetando, principalmente,
os jovens de 15 a 39 anos, do sexo
masculino.

Os dados do Vigitel também
apontam que no ano de 2018, a
taxa de mortalidade por lesão no
trânsito foi de 14,8 óbitos por 100
mil habitantes no país. Enquanto,
em 2010, a mesma taxa era de 21,8
óbitos a cada grupo de 100 mil ha-
bitantes. Esses dados são resul-
tados de uma pesquisa feita com
a participação de mais de 25 mil
condutores de veículos nas 27 ca-
pitais brasileiras. Em São Luís,
2.004 pessoas foram entrevistadas.

Números de acidentes
De acordo com o Sistema de In-
formação de Mortalidade da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SIM
– SES/MA), de 2015 a 2017, um
total de 4.728 pessoas morreram
em acidente de trânsito no Mara-
nhão. Somente no ano de 2017, o
registro foi de 1.348 casos. Dos
quais 159 foram pedestres; 33, ci-
clistas; 650, motociclistas; 151,
condutores de automóveis; 21,
condutores de veículos pesados e
334 por outras causas.

Em todo o país, foram registra-

das 32.615 óbitos somente no ano
de 2017. Estatisticamente, foram
quase 90 vítimas por dia, ou seja,
o equivalente a dois ônibus lota-
dos ou um pequeno avião. Anual-
mente, no mundo, 1,3 milhão de
pessoas perdem suas vidas no
trânsito e outros 50 milhões de ví-
timas ficam com sequelas. Neste
mês, na Grande Ilha, a polícia já
registrou sete mortes em decor-
rência de acidente de trânsito.

Vítimas
O médico Luís Carlos Cantanhede
vítima de acidente de trânsito, em
2018, na Grande Ilha. A polícia in-
formou que o médico estava ca-
minhando pela MA-204, no dia 25
de março, quando foi atropelado
e morto por um veículo conduzido
por um homem, sob efeito de be-
bida alcoólica.

O irmão da vítima Antônio Car-
los frisou que as leis precisam ser
mais severas, para que as pessoas
tomem consciência e outras famí-
lias não sofram a perda repentina
como a dele. “Ainda é muito difí-
cil, porque nunca imaginávamos
que naquele dia, em 25 de março,
o meu irmão seria vítima da im-
prudência de um condutor alcoo-
lizado”, desabafou.

No dia 8 de setembro do ano
passado ocorreu mais um acidente

de trânsito, segundo a polícia, oca-
sionado por motorista embria-
gado, Victor Yan Barros de Araújo,
de 26 anos, que resultou na morte
de cinco pessoas.

Ainda de acordo com a polícia,
Victor Yan Barros perdeu o con-
trole do veículo que dirigia, nas
proximidades da cabeceira da
Ponte Bandeira Tribuzi, no Jara-
cati. O carro capotou, colidiu em
duas motocicletas e despencou
sobre um grupo de pessoas que
estava participando de uma festa
de aniversário.

O carro ficou destruído e Vic-
tor Yan sofreu escoriações leves e
foi atendido, ainda no local, pelo
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu). No local do aci-
dente, morreram Maurício An-
drey Soares, Henrique Martins
Durans Neto e Carla Correa Diniz.
No hospital, vieram a falecer
Tiana Alves Correa e Ana Lourdes
Silva Matos. Victor Yan Barros che-
gou a ser preso em flagrante e o
caso está sendo tramitado no
Fórum Desembargador Sarney
Costa, no Calhau.

Monitoramento
Desde o ano de 2006, implantado
em todas as capitais dos 26 esta-
dos brasileiros e no Distrito Fede-
ral, o Vigitel monitora a frequên-

cia e a distribuição dos principais
determinantes das doenças crô-
nicas não transmissíveis (DCNT)
e agravos como lesões no trânsito,
por meio de inquérito telefônico.

O Vigitel compõe o sistema de
Vigilância de Fatores de Risco de
DCNT do Ministério da Saúde e,
com outros inquéritos, como os
domiciliares e o escolar, vem am-
pliando o conhecimento sobre as
DCNT e as causas externas no
País. Além de atualizar a frequên-
cia e a distribuição dos principais
indicadores do Vigitel para o ano
de 2018, a presente publicação
descreve a evolução anual desses
indicadores desde 2012.

Com isso, o Ministério da Saúde
cumpre a tarefa de monitorar os
principais fatores de risco para
ocorrência de lesões no trânsito,
contribuindo para a formulação
de políticas públicas que promo-
vam a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira.

Os resultados desse inquérito
subsidiam o monitoramento de
fatores de risco prioritários no
Programa Vida no Trânsito, que
é a principal resposta brasileira
à meta global da Década de
Ações pela Segurança no Trânsito
2011 a 2020 e à meta 3.6 dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS).�

VAQUINHA VIRTUAL

Diante de toda essa situação, seguidores e amigos da
família decidiram fazer uma mobilização para ajudar o
casal. Uma vaquinha virtual foi criada e está disponível
para doação de qualquer valor a partir de R$ 10,00. A ideia
de Márcio e Maxsianne é dar uma entrada em um novo
veículo até o dia 10 de junho, até lá os dois continuarão
utilizando o carro de uma amiga para realizar as entregas
dos móveis.
Quem se sensibilizou com a história dos dois, pode
participar da vaquinha virtual, ou acompanhar as redes
sociais dos artesãos (@marciomaxdantas,) onde eles
publicam suas criações.
Bancos para depósito
Caixa Econômica Federal, agência: 1576; conta poupança:
83079-5; operação: 013. A conta está no nome de Márcio
Leandro da Silva Dantas.
Banco do Brasil, agência: 3650-1; conta corrente: 51353-9,
no nome de Maxsianne Evertom Dantas.
E os telefones de contato dos dois são: (98) 98256-1510 e
(98) 98227-4642.

NO MUNDO

Os acidentes de  trânsito ocupam  o nono lugar entre as principais causas de morte em todas
as faixas etárias no mundo. Em  2016, foram 1,35 milhão de pessoas mortas no mundo e 50
milhões feridas, muitas incapacitadas. Mais da metade de todas as mortes no trânsito
ocorrem entre usuários vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas.

O QUE DIZ O CÓDIGO PENAL

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência:
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses.
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma
estabelecida pelo art. 277: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão
do direito de dirigir por 12 (doze)
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo
de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência.

Carro do casal incendiou-se e ficou totalmente destruído pelo fogo

Divulgação

Os teólogos Márcio e Maxsianne
Danta, estavam em sua residência
assistindo à televisão, quando, por
volta das 20h30, foram surpreendi-
dos com seu carro pegando fogo.
Esse era um dos instrumentos de
trabalho do casal de artesãos, e era
imprescindível para manter os lu-
cros da casa. Vendo a dificuldade
dos dois, seus amigos criaram uma
“vaquinha virtual” para que Már-
cio e Maxsianne consigam arreca-
dar dinheiro para dar entrada em
um novo veículo.

A história do carro na família é
antiga, há 4 anos a vida dos marce-
neiros mudou completamente e o
automóvel foi figura importante no
processo. “Em 2016, a missão que
eu trabalhava não teve mais como
nos sustentar, então, a gente ficou
sem trabalho”, contou Márcio Dan-
tas. Até ali, a marcenaria era apenas
um hobby, mas com a necessidade,
o passatempo se tornou a forma de
sustento do casal.

Os dois trabalham fazendo mó-
veis de todos os tipos e já possuem
clientela fiel, mas com a crise
mundial de saúde do novo coro-
navírus a situação ficou mais difí-
cil. “O dinheiro que a gente conse-
gue é só para manter a casa, ali-
mentos, e remédios para o nosso
filho que tem TEA [Transtorno do

Espectro Autista] ”, frisou. 
Segundo ele, o primeiro mês de

pandemia foi mais complicado,
amigos doaram cestas básicas e
apenas pequenas encomendas de
móveis foram feitas, já no segundo
mês, a situação ficou mais favorá-
vel e surgiram encomendas. “Che-
gou o auxílio emergencial e deu pa-
ra complementar a renda, e pagar
um material que estávamos deven-
do na madeireira”, frisou o artesão.

No dia do incidente, Márcio e
Maxsianne estavam com o filho em
casa, quando a buzina do carro co-
meçou a fazer um barulho. “Eu até
pensei que tinha alguém no portão
buzinando, mas quando eu corri e
abri as portas, vi a fumaça”, ressal-
tou ele. Não houve tempo sequer de
apagar as chamas, o fogo já tinha
consumido todo o veículo.

O marceneiro contou ainda so-
bre o momento de desespero da fa-
mília durante o fato. Seu filho, Cris-
tiano Dantas, de 8 anos, por causa
do TEA, entrou em pânico com a si-
tuação. De acordo com Márcio, ele
era apaixonado pelo carro. Ele ain-
da tentou entrar em contato com o
Corpo de Bombeiros no dia, mas
não teve sucesso. No fim das con-
tas, um vizinho o ajudou a apagar
as chamas que ainda consumiam o
veículo, por volta das 22h.�

Após carro pegar
fogo, casal faz
vaquinha virtual
Eles foram surpreendidos com pane elétrica no
veículo, no dia 16; carro era usado no trabalho

26,6%26,6%
DOS CONDUTORES de veículos de São Luís
assumiram, em 2018, que tomaram bebida
alcoólica antes de dirigir

4.7284.728
PESSOAS morreram em acidente de trânsito
no Maranhão, de 2015 a 2017; em todo o país,
foram 32.615 óbitos dessa natureza

RÁPIDA
Temporada das
praias e de arraiais
está cancelada

IMPERATRIZ- Este ano não ha-
verá a temporada oficial de
praias com estruturas de
bares, palcos, sinalizações e
programação de shows. A Pre-
feitura de Imperatriz anun-
ciou, na terça-feira, 26, que a
decisão visa não estimular
aglomerações e, que além de
não fazer, vai fiscalizar para
que os ajuntamentos não
aconteçam. O secretário de
Governo, Eduardo Soares, ex-
plica que, se não fiscalizar, ha-
verá quem tente burlar a
norma, ocasionado ambiente
de contágio e mortes por afo-
gamento. Além das praias, os
festejos de São João, que no

ano passado tiveram progra-
mação itinerante (mais de 100
bairros visitados), também
estão cancelados, assim como,
proibida a montagem e fun-
cionamento de arraiais, que
ocasionariam aglomerações
propícias à disseminação da
doença. 
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Obras de infraestrutura necessárias à desinterdição se estenderam por 5
meses; terminal tem movimento fraco por causa da pandemia de Covid-19   

Área de desembarque da
rodoviária de São Luís é
liberada após reforma 

D
epois de cinco meses
em reforma e de mais
de um ano de interdi-
ção, a área de desem-

barque do Terminal Rodoviário
de São Luís foi liberada. Os tapu-
mes que isolavam o trecho foram
removidos na tarde de ontem.
Agora, estão ocorrendo reparos
no setor de embarque, onde ope-
rários  repóem as calhas. Na ro-
doviária, o movimento de pessoas
ainda é tímido, com fluxo pe-
queno de passageiros, apesar da
circulação de ônibus com o fim
do lockdown na Grande Ilha.

Com a desinterdição, em-
preendimentos que estavam pre-
judicados, devido à dificuldade
de acesso dos passageiros, rea-
briram, como o caso de um res-
taurante/peixaria, que fica na
área de desembarque. Para pro-
prietários de lanchonetes na-
quele trecho, a liberação do setor
pode significar mais circulação
de pessoas, dependendo da si-
tuação da pandemia da Covid-
19. O fato é que os tapumes,
agora, só estão no embarque,
por conta da restauração das ca-
lhas, que apresentavam proble-
mas na infraestrutura.

Segundo a gestora do Termi-
nal Rodoviário de São Luís, Clau-
dia Peres, a reforma na área de
desembarque começou no dia
27 de novembro de 2019. O
prazo era de seis meses para
conclusão da obra, mas o serviço
foi entregue um mês antes. “O
trecho foi totalmente refeito.
Havia muitos pontos ruins.
Então, restauramos tudo. Reti-
ramos uma parte e colocamos
outra, tudo para proporcionar
segurança aos passageiros, fun-
cionários e demais pessoas”, fri-
sou ela.

Claudia Peres comentou que,

como a rodoviária de São Luís
tem mais de 30 anos, alguns pon-
tos precisam ser reparados, como
é o caso das calhas e do teto no
setor de embarque, onde os tra-
balhadores estão operando. Da-
quele trecho, eles irão para outro
do Terminal Rodoviário. “A gente

tem muitas melhorias para serem
feitas. A área de desembarque está
apta para uso, mas queremos uma
rodoviária de excelência. Para isso,
teremos que mudar algumas coi-
sas”, pontuou a administradora.

Pouco movimento

Logo após o fim do lockdown na
Grande Ilha, no último dia 17, os
ônibus voltaram a trafegar na ro-
doviária de São Luís. 

No entanto, o fluxo de usuá-
rios ainda é pequeno, como
constatou O Estado. Poucos
passageiros se dirigem aos gui-
chês para comprar bilhetes.
Praticamente, não se formam
filas. Na área de embarque,
muitas cadeiras permanecem
vazias. Por outro lado, alguns
estabelecimentos comerciais
que estavam fechados foram
reabertos.

A manicure Denise Freitas,
que estava comprando bilhetes,
disse que pretendia viajar a Mor-
ros na próxima semana. Ela con-
tou que nunca tinha visto a rodo-
viário tão vazia, fato que a deixou
assustada. �

Área de embarque da rodoviária da capital é reformada após liberação do setor de desembarque 

De Jesus

Divulgação

MA: construção civil
movimentou R$ 4,2
bi em 2018, diz IBGE  
Estado registrou retração de 2,5% no setor no
Nordeste e perdeu 2.885 postos de trabalho  

Levantamento divulgado ontem
pelo Instituto Brasileiro deGeogra-
fia e Estatística (IBGE) revela que,
em 2018, o valor de incorporações,
obras e/ou serviços da construção
civil no Maranhão foi de R$ 4,2 bi-
lhões. Em relação a essa variável,
naquele ano, o estado detinha cerca
de 1,7% do conjunto nacional e
8,8% no todo Nordeste. Quando se
compara dado dessa variável de
2009 com 2018, o Maranhão per-
deu posição relativa. Em 2009, o
percentual do estado em relação ao
Brasil era de 1,9%, e em relação ao
todo Nordeste, era de 11,3%.  

Quando se analisa o quadro nor-
destino, percebe-se que, entre 2009
e 2018, o estado do Ceará avançou
sobremaneira sua posição relativa
dentro da região. As UFs que mais
perderam posição foram Pernam-
buco, - 4,1 pontos percentuais (p.p.)

e Bahia, -2,6 p.p.. O Maranhão, em
2009, era responsável por 11,3% do
valor de incorporações, obras e/ou
serviços da construção civil. Em
2018, esse percentual passou a ser
de 8,8%, recuo de 2,5 p.p.. 

Ao comparar dados de 2017 e
2018, constata-se que, no Mara-
nhão, houve uma queda de 10,7%
no valor dessa variável, enquanto
no Brasil houve avanço de 1,9% e,
no Nordeste, foi registrado um cres-
cimento pouco perceptível, + 0,2%. 

No ranking da 27 UFs brasileiras,
o Maranhão, em 2018, no que diz
respeito ao valor das incorporações,
obras e/ou serviços da construção,
ocupava a 14ª posição, com 1,7%. 

Na passagem de 2017 para 2018,
o setor registrou uma queda de
2.885 postos de trabalho. �

Construção civil é um setor que amarga retração no estado

Íntegra em oestadoma.com/484662

FIQUE POR DENTRO

No último dia 5, houve uma ação de higienização no
Terminal Rodoviário de São Luís,. Na ocasião, militares do
24º Batalhão de Infantaria de Selva (24º BIS)
desinfectaram as instalações do local, por meio da
utilização de uma solução de quaternário de amônio, que
possui propriedades tensoativas, bactericida e fungicida.
As equipes iniciaram o trabalho por volta das 15h, quando
percorreram as dependências da rodoviária, para eliminar
o parasita causador da Covid-19. Foram higienizadas
cadeiras, bancos de pedra, grades, guichês e fachadas de
lojas e restaurantes.

Higienização

Íntegra em oestadoma.com/484680
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Mundo

LONDRES 

O Reino Unido propôs receber
em novembro de 2021 uma cú-
pula climática da Organização
das Nações Unidas (ONU) que
foi adiada neste ano devido à
pandemia do coronavírus, apon-
tou uma carta do escritório do
Gabinete vista pela Reuters.

Espera-se que a cúpula de
duas semanas - a maior já rea-
lizada no Reino Unido - pro-
mova novas metas de centenas
de líderes mundiais para cum-
prir o acordo de Paris sobre as
mudanças climáticas e agir para

evitar o aquecimento global.
O governo britânico propôs

que a conferência, conhecida
como COP-26, fosse remarcada
para 1 a 12 de novembro de
2021, de acordo com a carta
vista pela Reuters, endereçada
à ONU.

“Estamos trabalhando com
nossos parceiros internacionais
para acertar novas datas para a
realização da COP-26 depois que
foi adiada. Iremos definir isso no
devido tempo”, disse um porta-
voz do governo, confirmando
que a conferência ainda será
realizada em Glasgow. �

Governo britânico propôs o encontro, que seria
ainda este ano, apenas em novembro de 2021

França, Itália e Bélgica
interrompem uso de
hidroxicloroquina  
Países decidem interromper seus tratamentos para a Covid-19 com a
medicação devido às dúvidas sobre a segurança e mantêm testes clínicos 

Reprodução/TV

Andrew Parsons/nº 10 Downing Street

Média de cinco casos de
feminicídio por mês
este ano no Maranhão

Um homem, de nome não revela-
do, foi preso ontem no município
de Balsas acusado de violentar se-
xualmente a própria filha, de 12
anos, como ainda o neto, de 4
anos. O caso está sendo investiga-
do pela equipe da Delegacia Espe-
cial da Mulher dessa cidade.

Ele foi preso em cumprimento
de ordem judicial e levado para a
delegacia, onde prestou esclareci-
mento sobre o caso, e, em segui-
da, foi encaminhado para o presí-
dio. A polícia informou que a filha
do detido disse que era violenta-
da sexualmente desde os cinco
anos de idade.

Ela também contou para a po-
lícia que era forçada a manter con-
junção carnal e chegou a presen-
ciar diversas vezes o criminoso co-
metendo o abuso sexual com

criança, de 4 anos. Ainda segundo
a polícia, as vítimas serão assisti-
das pelos conselheiros tutelares da
cidade como ainda por assistentes
sociais e psicólogos.

Videoconferência com crianças
A Terceira Vara Criminal de Impe-
ratriz já começou a realizar depoi-
mento especial de criança por
meio de videoconferência e há 312
casos de crimes contra crianças e
adolescentes em tramitação. 
A oitiva a distância foi umas das al-
ternativas encontradas para dar se-
guimento aos processos judiciais
da unidade durante a pandemia,
devido ao risco de contágio pelo
novo coronavírus.

No último dia 26 ocorreu o pri-
meiro depoimento especial de
criança por videoconferência. �

Preso acusado de
abusar de filha e
neto em Balsas
Segundo a polícia, homem preso na cidade teria
abusado da filha, de 12 anos, e do neto, de 4 

Acusados de crimes de roubo e
receptação foram encaminhados
ontem para o Complexo Peni-
tenciário de Pedrinhas. Segundo
a polícia, eles possuem envolvi-
mento em um assalto a um ca-
minhão, que estava transpor-
tando uma carga avaliada em
torno de R$ 150 mil, ocorrido no
último dia 25, no bairro do Turu.

O delegado Carlos Alessan-
dro de Assis, que é superinten-
dente da Polícia Civil da Capi-
tal, disse que quatro crimino-
sos abordaram o caminhão e le-
varam vários celulares, iphone,
livros, webcan, lentes de conta-

to, tênis e outros produtos ele-
trônicos.

A polícia ficou sabendo do fa-
to e começou a realizar incur-
sões na cidade. Na terça-feira,
26, os policiais encontraram o
veículo Sandero prata, de placas
clonadas, utilizadas pelos assal-
tantes, no bairro Aurora. Neste
local, foi preso um dos crimino-
sos, nome não revelado.

Ainda nessa localidade, os
policiais encontraram a carga
roubada em uma casa e uma
mulher, que estava vigiando o
produto acabou sendo presa em
flagrante. �

Presos por roubo
vão a Pedrinhas  
Os detidos são acusados de roubo de uma carga
avaliada em torno de R$ 150 mil, em São Luís

Segundo dados do Monitor da Violência, estado registrou 24 casos deste tipo
de crime em 2020; nesta terça, uma idosa foi assassinada pelo vizinho em SL

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado 

N
úmeros elevados. Um to-
tal de 24 feminicídios já
ocorreram somente este
ano no estado, com mé-

dia de cinco casos por mês. Os da-
dos do Monitor da Violência, que é
produzido pelo G1 em parceria com
a USP e o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, revelam que 102
mulheres foram assassinadas a ti-
ros ou por arma branca durante o
ano passado no Maranhão e, entre
os casos, 51 foram caracterizados
como feminicídio.

A polícia ainda no período da tar-
de de quarta-feira, 27, não havia
conseguido efetuar a prisão de um
homem, nome não revelado, acu-
sado de ter assassinado a sua vizi-
nha, Joana Maria Diniz, de 66 anos.
O delegado Leonardo Carvalho, da
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHHP), infor-
mou que a vítima morava sozinha
em uma residência localizada no
Residencial Recanto dos Signos,
área da Cidade Operária.

Acusado
O acusado frequentemente reali-
zava serviços na casa da vítima,
principalmente pequenos conser-
tos e em troca recebia dinheiro.
Ainda de acordo com o delegado,
na manhã do último dia 26, o cri-
minoso provavelmente teve um
surto psicótico e chegou a brigar
com a própria irmã. Logo em se-
guida, conseguiu pular para o
quintal da casa da idosa.

Ele, ao encontrar Joana Maria so-
zinha, acabou cometendo o crime.
O delegado contou que a vítima  foi
encontrada morta na noite de ter-
ça-feira, 26, pelos vizinhos. Os peri-

tos do Instituto de Criminalística
(Icrim) constataram que a idosa foi
morta por estrangulamento e ain-
da havia um pano no pescoço dela.

A casa da vítima estava bagun-
çada e havia quatro celulares dani-
ficados sem os chips e, de acordo
com o delegado, não foi levado ne-
nhum objeto de valor. Já na resi-
dência do acusado, a polícia en-
controu símbolos referentes ao sa-

tanismo. “O acusado ainda não foi
preso e existe a possibilidade de en-
volvimento com satanismo”, decla-
rou o delegado.

Mais assassinatos
Ocorreram mais dois assassinatos
durante o período da noite de ter-
ça-feira, 26, na Grande Ilha, e uma
das vítimas foi identificada como
Eduardo Henrique Maramaldo, de

24 anos. O delegado George Mar-
ques, da SHPP, disse que Eduardo
Henrique, em companhia de três
criminosos, estava em um veículo
cometendo assaltos na cidade.

Um dos alvos foi uma lanchone-
te localizada no Barramar, área do
Calhau. Neste ponto, uma das víti-
mas, que é um policial militar, rea-
giu ao assalto e Eduardo Henrique
acabou sendo baleado. 

Ainda de acordo com o delega-
do, em poder do assaltante, a po-
lícia encontrou uma arma de fogo
e vários produtos provenientes de
roubo. 

Na Vila Cafeteira, na cidade de
em São José de Ribamar, foi exe-
cutado Fredson Alan Serra Abreu,
de 24 anos. A polícia informou que
a vítima foi alvejada na cabeça em
plena via pública e morreu ainda
no local. �

Divulgação

PARIS 

França, Itália e Bélgica se mo-
bilizaram para interromper o
uso da hidroxicloroquina para
tratar pacientes de Covid-19, a
doença causada pelo novo co-
ronavírus, devido às dúvidas
sobre a segurança do remédio
contra a malária.

A França cancelou nesta
quarta-feira um decreto que per-
mitia que médicos de hospitais
ministrassem o remédio, e a Agên-
cia Italiana de Medicina (AIFA)
suspendeu a autorização de uso
da hidroxicloroquina contra a
Covid-19 fora de testes clínicos.

A agência de medicina da Bél-
gica, por sua vez, alertou contra a
continuação do uso do remédio
para tratar o vírus, exceto em tes-
tes clínicos registrados em anda-
mento, dizendo que os testes que
visam avaliar o medicamento
também deveriam levar em con-
sideração os riscos em potencial.

Desafio diante da pandemia 
As mudanças repentinas ressal-
tam o desafio enfrentado pelos
governos conforme se apressam
em encontrar maneiras de tra-
tar os pacientes e controlar um
vírus que se espalhou rapida-
mente por todo o mundo nos
últimos três meses, matando
mais de 350 mil pessoas e in-
fectando milhões.

Elas também ilustram um
recuo no mínimo temporário
das agências reguladoras em re-
lação a um medicamento que foi
visto como uma opção de trata-
mento promissora no início da
pandemia.

As ações de três dos países
mais afetados pelas infecções e
mortes decorrentes do corona-
vírus seguem a decisão tomada
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) na segunda-feira
de interromper um grande teste
de hidroxicloroquina por ques-
tão de segurança.�Uso da hidroxicloroquina foi interrompido por países nesta quarta

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido durante  entrevista 

No ano passado, 51 assassinatos foram caracterizados como feminicídio no estado do Maranhão

Reino Unido propõe
adiar encontro de
cúpula climática 

ENCONTRADO  

O cobrador de uma empresa
de transporte, Francinaldo
de Jesus Ribeiro Vieira, de
34 anos, foi encontrado
morto ontem em um
igarapé, localizado na
cidade de Cajapió. Ele tinha

desaparecido quando
estava pescando em
companhia do seu cunhado,
Franci Wesley, de 30 anos.
O caso está sendo
investigado pela Polícia
Civil.
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PÁG.11

BNDES, BNB, Basa, Caixa e BB apresentam linhas de
crédito emergenciais para micro e pequenas empresas

Operação contra fake news

MINISTRO DO STF MANDA QUEBRAR
SIGILO DE INVESTIGADOS PELA PF
E BLOQUEAR PERFIS NA INTERNET
Parlamentares do MA falam sobre operação da PF e relatora da CPMI das fake news diz que 
ação da polícia mostra existência de rede para disseminar mentiras e infl uenciar eleições
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem (27) a quebra dos sigilos fi scal e bancário de suspeitos de fi nanciar grupos de disseminação de fake news 
e ataques a instituições nas redes sociais. São alvo dos pedidos de quebra de sigilo os empresários Edgard Gomes Corona, Luciano Hang, o humorista Reynaldo Bianchi Junior e o militar 
Winston Rodrigues Lima. As informações demandadas pelo STF se referem ao período entre julho de 2018 e abril de 2020.  PÁG. 3

PAULO LEÔNIDAS

Estabelecimentos são interditados no
Centro e João Paulo por desrespeitarem
regras da abertura gradual do comércio
Estabelecimentos 
comerciais localizados 
no Centro de São 
Luís e no João Paulo 
foram autuados e 
interditados, terça-
feira, 26, no segundo 
dia de validade das 
novas regras de abertura 
gradual do comércio, 
durante fi scalização 
do Procon, Vigilância 
Sanitária e Polícia 
Militar. Até agora, já 
foram oito autuações, 
sete notifi cações e uma 
interdição. PÁG.5 Fiscalização veri� ca cumprimento das regras para abertura gradual do comércio em São Luís

Deputados do 
MA falam sobre
aprovação de
ajuda emergencial
de R$ 3 bilhões
ao setor cultural
O setor cultural brasileiro vai receber 
uma ajuda emergencial de R$ 3 bilhões 
durante a crise causada pelo coronavírus, 
conforme projeto aprovado pela Câmara 
dos Deputados, na noite de terça-feira 
(26). Deputados da bancada maranhense 
falaram sobre o assunto à reportagem do 
Jornal Pequeno, em Brasília. PÁG.7

Os deputados Márcio Jerry, Bira do Pindaré, Gil Cutrim e Zé Carlos destacam 
importância do Auxílio Cultural

Banco Mundial, 
BID e CAF avisam 
que podem cortar 
crédito ao Brasil

Duarte defende 
quatro meses de 
São João após a 
pandemia

Governo e 
órgãos ligados
à Educação 
iniciam debate 
para retorno 
gradativo
das aulas 
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 se reuniram para discutir protocolos 
para o retorno gradativo das aulas em 
São Luís, ainda sem data prevista. 

PÁG.4

 PÁG.2

PÁG.2

Cotação – Comercial C. R$ 5,2808 | V. R$ 5,2828 – Turismo C. R$ 5,27 | V. 5,58 – Euro C. R$ 5,8154 | V. R$ 5,8192– Libra C. R$ 6,4783 | V. R$ 6,4831 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Baixamar – 17:54 4:35 1,3 m|  1ª Preamar– 10:37 5,3 m|  2ª  Baixamar– 17:15 0,8 m |  2ª  Preamar– 23:24 4,8 m |
Loteria – Mega Sena  –  2263 (20/05/2020) 09-24-33-43-49-57|  Quina –  5274 (20/05/2020) –  20-22-25-43-78 |  
 Lotofácil –  1969 (20/05/2020) –  04-05-06-07-09-13-14-15-16-18-19-20-22-23-24 | 

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

24° – 31° Manhã Tarde Noite
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OUVIR SEM INTERPRETAR
‘Não se torne parte do 
problema que você está 
tentando solucionar’ (John 
Upleger).
Durante um diálogo é comum 
compartilharmos informações 
em busca de respostas, em 
busca de soluções e em busca 
de acolhimento. A procura por 
motivações externas
é um caminho que pode ser 
cercado de expectativas e 
frustrações, o caminho mais 
seguro é a introspecção, o 
olhar para dentro, o esvaziar 
da mente para ouvir a sua voz 
interna.
É possível por meio de um 
diálogo encontrar respostas? 
Bem possível que sim, 
quando o ouvinte consegue 
ouvir de coração aberto sem 
deixar manifestar conceitos, 
modelo de mundo e verdades 
idealizadas.
‘Quando estamos presentes, 
habitamos nosso corpo. Isso 
signifi ca que parte da nossa 
atenção fi ca no corpo. Já 

que o corpo apenas vive e 
respira no momento presente.’ 
(Richard Moss).
Quando nossa consciência é 
simultaneamente enraizada 
em nosso corpo com seu 
universo de constantes 
mudanças de sensações 
físicas e sentimentos, nós 
temos acesso a uma vasta 
riqueza, cheia de recursos e 
variedade de informações que 
enriquecem nossa experiência 
de tudo que estamos 
realizando.
Quando desconectamos do 
momento presente, quer dizer 
que negligenciamos o acesso 
à essa vasta experiência 
cinestésica. Estar presente é 
uma tarefa desafi adora, há um 
limite quando nos defi nimos 
apenas por meio das 
experiências vividas, somos 
capazes de captar muito mais 
luz quando esvaziamos e 
percebemos a vastidão do 
ambiente em que estamos 
inseridos.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Liberdade não é poder escolher entre preto 

e branco, mas sim abominar este tipo de 
propostas de escolha”.

(Theodore Adorno)

Sobe
O Governo do Maranhão e a 
Valeentregaram ao Corpo de 
Bombeiros Militar equipamentos 
operacionais, que já estão sendo 
empregados em defesa da vida no 
estado. O investimento total foi de 
R$ 8 milhões, com aquisição de 
Jet skis, motos eEPIs. 

Desce
O Brasil fechou 1,1 milhão de 
postos de trabalho com carteira 
assinada apenas nos meses de 
março e abril deste ano. Foi 
quando tiveram início as medidas 
de isolamento necessárias 
para conter o avanço do novo 
coronavírus.O resultado de 2020 
é, de longe, o pior dado para 
geração de emprego no país desde 
1992, quando teve início a série 
histórica do Caged. 

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço desta quinta-
feira vai para a pesquisadora 
da cultura popular maranhense, 
Marla Silveira, que apresenta 
um videodocumentário sobre o 
trabalho e desafi os das mulheres 
na hierarquia interna do bumba 
meu boi. A live será transmitida 
às 20h, nas redes sociais da 
Diretoria de Assuntos Culturais 
da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da Universidade Federal 
do Maranhão (@cultura.ufma e 
ufma.cultura).

Dr. Gutemberg visita Central do Samu

• Estamos há 11 dias sem ministro da 
Saúde em meio à maior crise sanitária 
em cem anos. @OliverStuenkel

• Ótima oportunidade pra 
avaliarmos coerência. Busca e 
apreensão de celular do chefe do 
poder executivo pode, desde que 
não seja o meu ou “dos meus”? 
A atuação da PF receberá hoje 
a mesma avaliação de ontem? 
Aguardemos... @GabrielaPrioli

• Tinha gente comemorando 
operação da PF ontem.Essa 
mesma gente tá criticando a 
operação da PF hoje. @jeisael_

• As múltiplas opiniões, mutáveis 
no tempo, sobre o “inquérito da 
Suprema Inquisição”, é a prova 
mais cabal de que vigora no Brasil o 
“direito penal do autor”, em que os 
fatos pouco importam, o que vale é 
a qualifi cação de quem é envolvido 
nos fatos. @MoniqueCheker

• Boa parte da galera que teve a PF 
em sua porta não tem o mínimo 
apreço por valores democráticos. 
Em resumo, é uma gentinha 
amoral e desprezível.Nem por isso 
vou defender a estrovenga jurídica 
gestada hoje pelo Alexandre de 
Moraes @_MauroGil

• Eu não gostava dos métodos do 
PT de denegrir reputações, dos 
dossiês. Os bolsonaristas fazem 
a mesma coisa. Parece que só 
mudaram de lado. @Amel43

• Eu tinha ressalvas sobre lista 
tríplice. Mas Augusto Aras me 
convenceu: precisamos de uma 
lei que obrigue o presidente da 
República a se ater aos três nomes 
sugeridos. @APyus

Uma mulher se levanta pela 
manhã, acorda o marido e lhe diz:
- Amor, tive um sonho 
maravilhoso. Sonhei que você 
me deu um colar de diamantes no 
meu aniversário. O que será que 
isso quer dizer?
O marido responde:
- Você vai saber no seu 
aniversário. 
Chega o aniversário da esposa e 
o marido entra em casa com um 
pacote. 
A mulher com as mãos trêmulas 
rasga nervosamente o papel, 
abre a caixa e encontra um livro, 
intitulado “O signifi cado dos 
sonhos”.

O médico e vereador Dr. 
Gutemberg Araújo (PSC) 
continuou o trabalho de vistoria 
às unidades de Saúde da capital. 
Dessa vez, o parlamentar 
acompanhou a comissão de 
vereadores, presidida pelo 
presidente da Câmara Municipal 
de São Luís, vereador Osmar 
Filho, em visita à central do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), no bairro do 
Filipinho.
O grupo de vereadores foi 
recebido pela diretora geral da 
instituição, Viraneide Maciel, 
e pelo diretor técnico Michael 
Marques.
“A direção do SAMU nos mostrou 
a estatística de atendimento e 
os Equipamentos de Segurança, 
os EPI´s. O diretor técnico do 
SAMU explicou a dinâmica 
do atendimento e afi rmou que 
não faltam equipamentos de 
segurança na instituição”, disse 
Dr. Gutemberg.
Em suas mídias sociais, Dr. 
Gutemberg ainda fez uma 
convocação para todos os 

profi ssionais da saúde, envolvidos 
direta e indiretamente no 
tratamento dos pacientes com a 
Covid-19.
“A supervisão continua. Se você 
usuário ou servidor da saúde que 
tiver conhecimento da falta de 
material ou Epi’s, você pode nos 

mandar mensagens para nossos 
canais ofi ciais, o Facebook do 
Dr. Gutemberg ou Instagram @
dr_gutemberg, que vamos realizar 
a fi scalização. Vamos nos manter 
vigilante em defesa dos nossos 
guerreiros da saúde”, afi rma o 
vereador. 

O vereador Dr. Gutemberg discute propostas para melhoria do Samu 

Equatorial Maranhão testa 
pagamento delivery no cartão 
de crédito e débito em São Luís
No intuito de contribuir para que 
as pessoas evitem aglomerações 
e fi las, a 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 disponível 
apenas para alguns bairros da 
capital São Luís: Alto 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.
SAIBA COMO 
SOLICITAR O 
PAGAMENTO DELIVERY:
1- Se você mora em um dos 
bairros informados 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;
2- 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);
Fique atento - 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.
Identifi cação do agente - Os 
agentes de relacionamento são 
identifi cados com fardamento e 
crachá da Equatorial Maranhão 
e 55 Soluções (empresa 
fornecedora).

Hospital de Campanha promove treinamento 
de prevenção e combate a incêndios
Profi ssionais que atuam no 
Hospital de Campanha de 
São Luís passaram na última 
terça-feira por treinamento de 
prevenção e combate a incêndios. 
As instruções foram repassadas 
pelo Corpo de Bombeiros. A 
unidade de saúde foi erguida 
temporariamente para dar suporte 
no atendimento a pacientes 
infectados pela Covid-19.
O presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços 
Hospitalares (EMSERH), 
Marcos Grande, acompanhou 
as atividades e destacou a 
importância do treinamento. 
“Em todas as unidades geridas 

pela EMSERH prezamos pela 
total segurança de todos os 
profi ssionais que trabalham na 
unidade, bem como das pessoas 
que procuram os serviços 
disponibilizados. No Hospital de 
Campanha não seria diferente. 
Mesmo sendo uma unidade 
que não irá perdurar, passada a 
pandemia, estamos lidando com 
vidas. Toda vida é importante”, 
ressaltou.
O treinamento foi ministrado 
pela equipe do 2º Ten. do Corpo 
de Bombeiros, Jean Francis, 
formada por quatro militares. No 
período da manhã, os profi ssionais 
obtiveram conhecimentos teóricos 

e à tarde foi realizada a parte 
prática, envolvendo técnicas de 
combate a incêndio e evacuação.
“O treinamento foi voltado para 
todos os profi ssionais da unidade 
e realizado com o objetivo de 
proporcionar conhecimento 
voltado para a prevenção 
e combate ao princípio de 
incêndio”, explicou o técnico em 
Segurança do Trabalho, Paulo 
Cunha.
Esta foi a primeira etapa de 
capacitação e, na sexta-feira 
(29), será a vez dos profi ssionais 
que prestam serviço no Hospital 
de Campanha de Açailândia 
passarem pelo treinamento.

Deputado Duarte Jr defende quatro 
meses de São João após a pandemia

Duarte Jr homenageou Concita Braga e seu Boi de Nina Rodrigues 
em 2019: deputado defende quatro meses de São João pós-pandemia

Como forma de retomar a 
economia, a geração de emprego 
e renda e em respeito à cultura 
maranhense, o deputado estadual 
Duarte Jr defende que o São 
João, a festa mais tradicional do 
Maranhão, seja realizado durante 
quatro meses após o fi m da 
pandemia.
Neste último fi m de semana 
o assunto ganhou as redes e 
continua rendendo. O parlamentar 
publicou em suas redes sociais 
posicionamento sobre o assunto, 
em que faz comparação com as 
festas natalinas realizadas em 
Gramado, no Rio Grande do Sul. 
“Em Gramado, as festas natalinas 
duram mais de quatro meses, 
então é possível fazer o mesmo 
com o São João do Maranhão. 
Defendo essa proposta como 
forma de valorizar a nossa cultura, 
nossa arte e incentivar uma 
necessária retomada econômica 
após a superação total da 
pandemia”, argumentou Duarte.
O deputado informou também 
que uma medida como essa só 
poder ser implementada com 
um amplo diálogo com artistas 
e movimentos culturais. “Por 
se tratar de uma festa religiosa, 
também estamos preocupados em 
garantir o pleno respeito às nossas 
raízes, para não gerar nenhum 
prejuízo antropológico”, pontuou.
De acordo com dados do 
Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográfi cos 

(Imesc), para a realização de 
eventos como o São João e o 
Carnaval são investidos milhões, 
com retorno quatro vezes maior 
que o investimento. 
“Trata-se de uma cadeia produtiva 
muito importante, que envolve, 
por exemplo, artistas, produtores, 
taxistas, motoristas de aplicativo, 
vendedores ambulantes, rede 
hoteleira, restaurantes e outros 
setores. Afi nal, a indústria do 
entretenimento é a 3ª que mais 
gera emprego e renda no mundo”, 
destacou.
Duarte lembra que tanto em 
Salvador como em Gramado o 
investimento é feito parcial, e, 
em alguns casos, totalmente pela 

iniciativa privada. 
Serviços essenciais
A proposta também visa 
garantir recursos para serviços 
públicos essenciais, como saúde 
e educação. “Com o aumento 
do consumo, outra importante 
vantagem é o aumento na 
arrecadação de impostos como 
ISS (Imposto Sobre Serviços) e 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), 
impostos destinados para os cofres 
da Prefeitura ou do Governo do 
Estado, que usam para custear 
despesas municipais e estaduais 
e que podem ser revertidos para 
educação e saúde”, acrescentou.
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Os organismos internacionais 
que são credores dos estados 
deram o aviso ofi cial à equipe 
econômica. Banco Mundial, 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e Banco 
de Desenvolvimento Latino-
Americano contaram em uma 
reunião, na terça-feira, 25, que 
vão cortar o crédito ao Brasil se 
o governo não vetar a parte do 
socorro a estados que permite a 
suspensão do pagamento da dívida 
bancária. Pelo texto, o Tesouro 
Nacional também não conseguiria 
cobrir esses compromissos.
Esse é um ponto confl ituoso 
do socorro aos estados. Os 
governadores pediram para o 
presidente não vetar, e a equipe 
econômica sugere o contrário. Os 
credores agora deram ofi cialmente 
o aviso sobre as consequências 
dessa decisão.
FORA DO RADAR
O Brasil está saindo do radar 
dos investidores. O investimento 
estrangeiro direto no despencou 
para US$ 234 milhões em abril, 
bem abaixo dos US$ 5,1 bi de um 

ano antes. Esse tipo de dinheiro 
é o melhor porque entra na 
economia real, dura mais tempo 
que a aplicação em bolsa.
O país tem sido considerado a 
pior gestão da crise. No mercado 
fi nanceiro, o capital estrangeiro 
retirou US$ 77 bilhões. O real foi 
a moeda que mais se desvalorizou 
em relação ao dólar nesta crise.
Os investidores estão pessimistas 
em relação ao Brasil. É o 
que apuro com as empresas. 
Instituições fi nanceiras têm feito 
levantamento com investidores 
internacionais que comprovam 
isso. Eles apontam, como mostra 
uma pesquisa da XP, que estão 
pessimistas porque o país enfrenta 
uma crise política durante as 
crises sanitária e econômica.
O comportamento do presidente 
está provocando isso. O “Valor” 
nesta quarta-feira destaca que 
a reação à pandemia e a crise 
política estão afastando o 
investidor estrangeiro. Com essa 
situação, a recuperação do Brasil 
será mais dolorosa e incerta. 
(MIRIAM LEITÃO - JORNALISTA)

Banco Mundial, BID e CAF 
avisam que podem cortar 
crédito ao Brasil
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Serviço Tabajara?
A eventualidade de o presidente Jair Bolsonaro ter o seu próprio 
‘serviço secreto’ – como conotou na fala da reunião ministerial 
– com supostos reports dados por agentes da segurança, rende 
enquadramentos por infrações nas leis 8112 e 4878 aos policiais; 
além, claro, de incorrer em crime de responsabilidade do chefe da 
nação. O Artigo 325 do Código Penal prevê demissão para os agentes 
(“revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo”). O 
Artigo 2º da Lei 8112 (“Promover, constituir, fi nanciar ou integrar, 
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”) dá 
reclusão de três a oito anos, e multa. Ressalte-se também o Artigo 
1º: “Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 
criminosa”. 

Tem mais
O Artigo 7º prevê que, “Se 
houver indícios de participação 
de policial nos crimes de que 
trata esta Lei, a Corregedoria 
de Polícia instaurará inquérito 
policial e comunicará ao 
Ministério Público, que 
designará membro para 
acompanhar o feito até a sua 
conclusão”
Plebeus 
É a maldição do Grajaú, o 
tranquilo bairro da Zona Norte 
do Rio abandonado por eles. 
Sérgio Cabral e Wilson Witzel 

moraram lá, e o trocaram pelo 
Palácio Laranjeiras.
#fi queemcasa 2.0
A Coluna tem informes de que 
muitos professores das federais 
querem e podem dar aulas 
online, mas são pressionados 
por colegas sindicalizados a 
fi carem em casa.
Cegueira do MEC
Vergonha para as federais que, 
apesar do aperto, têm milhões 
de reais mensais repassados pelo 
MEC e há 70 dias “estudam” 
ferramentas para ministrar aulas 
virtuais.

Bico
Há relatos de que há professores, servidores públicos, priorizando 
contratos com faculdades particulares, pelas quais dão cursos online. E 
o aluno da pública que se vire.
Bom exemplo
Veja o bom exemplo, a custo zero, de que com atitude, esforço 
conjunto (mestres e alunos) e ferramentas simples é possível ter 
aulas online. Alunos do primário de cidadezinha de 3 mil habitantes 
das montanhas de Minas Gerais recebem as tarefas diariamente por 
whatsapp dos pais.

‘Dever de casa’
Feito o ‘dever de casa’, reenviam para o professor corrigir. E ainda 
há chamadas de vídeos para ‘tomar’ tabuada e aulas de português. 
Preservaremos o nome do município, escola e professores para 
evitar perseguição de professores e sindicatos. 

Caso Miranda
O deputado federal Luís 
Miranda (DF), o ex-youtuber 
alvo de investigações suspeito 
de estelionato com cursinhos de 
“como fi car rico”, foi blindado 
pelo seu partido, o DEM. Nos 
bastidores, Alberto Fraga, ex-
deputado, pediu ao comando da 
legenda para manter o neófi to na 
Câmara, porque quem assumiria 

o cargo seria o suplente Laerte 
Bessa, adversário direto de 
Fraga no reduto brasiliense. 
Ambos são da bancada da 
segurança.
Na fi la 
Aliás, Luís Miranda ganhou 
uma ação eleitoral no TRE-DF, 
contra sua cassação, mas Laerte 
Bessa recorreu ao TSE.

Ajudando..
No afã de ajudar o brasileiro na crise, o Congresso dá vida a ideias 
que, se vingarem, podem piorar o cenário.  Causa polêmica o PL 
645, dos deputados Denis Bezerra  (PSB-CE) e Vilson da Fetaemg 
(PSB-MG). A proposta suspende até o fi nal do ano os registros de 
consumidores e empresas nos cadastros do SPC e SERASA. 
..os caloteiros
Emendado no Senado, o PL teve seu alcance estendido aos 
protestos em cartório, o que piora a circulação de dinheiro, na 
visão do SINFAC-SP, sindicato que representa as factoring, 
securitizadoras e Empresas Simples de Crédito. Aliás, muito mau 
pagador usa isso e já atrasa contas de meses porque cartórios não 
estão notifi cando os devedores.

Adeus, mestre
Morreu o escritor e jornalista 
Murilo Melo Filho, membro da 
ABL, aos 91 anos. Foi dos mais 
notáveis repórteres políticos da 
sua geração em sua passagem 
por Brasília. Deixou obras 

exemplares sobre o cotidiano 
do Poder na capital, e também 
cobriu guerras. 
Correção
A LATAM pediu recuperação 
judicial, e não concordata, como 
publicamos ontem. 

Governo Federal libera mais R$ 28,7 bilhões 
para o pagamento do Auxílio Emergencial
O Governo Federal garantiu, na 
terça-feira (26), mais R$ 28,7 
bilhões para o pagamento do 
Auxílio Emergencial às pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
durante a pandemia de Covid-19. 
O Diário Ofi cial da União trouxe 
a Medida Provisória nº. 970, que 
abre crédito extraordinário de 
mais de R$ 29 bilhões em favor 
dos Ministérios da Cidadania e da 
Saúde.
“Na semana passada demos início 
ao pagamento da segunda parcela 
do auxílio federal. Mais de 55 
milhões de brasileiros já tiveram 
acesso ao benefício. Esse crédito 
extraordinário garante que todos 
os que realmente precisam sejam 

contemplados”, disse o secretá-
rio executivo do Ministério da 
Cidadania, Antônio José Barreto 
Júnior.
Do total de recursos liberados, 
R$ 338 milhões são destinados 
ao Fundo Nacional de Saúde e 
R$ 28,7 bilhões complementam 
o orçamento para pagamento das 
parcelas do Auxílio Emergencial, 
em valores que vão de R$ 600 a 
R$ 1.800.
Em abril, a pasta havia recebido 
dois repasses via Medida Pro-
visória para a garantia da renda 
mínima aos brasileiros durante a 
pandemia: um de R$ 98,2 bilhões 
e outro de R$ 25,72 bilhões. Com 
os R$ 28,7 bilhões garantidos na 

última terça, o programa atinge o 
patamar fi nanceiro de R$ 152,62 
bilhões.
Segundo informações da Caixa 
Econômica totalizadas na segun-
da-feira, o pagamento do Auxílio 
Emergencial já contempla 55,9 
milhões de pessoas, incluindo 
benefi ciários do Bolsa Família 
(PBF), em um investimento de R$ 
65,5 bilhões. Os recursos da pri-
meira parcela contabilizaram, até 
agora, R$ 39,4 bilhões e chegaram 
a 19,2 milhões de benefi ciários 
do PBF (R$ 15,2 bilhões), 10,5 
milhões com pedidos via Cadastro 
Único (R$ 7 bilhões) e 26,2 
milhões de solicitações pelo apli-
cativo ou site da Caixa Econômica 

(R$ 17,2 bilhões).
“O presidente Jair Bolsonaro sem-
pre enfatiza: ‘Ninguém vai fi car 
para trás’. Os recursos garantidos 
e a quantidade de pessoas que já 
receberam traduzem o esforço 
federal. Diferentemente de outros 
governos, que se serviam do povo 
brasileiro, o governo Bolsona-
ro serve ao povo”, afi rmou o 
ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni.
O Auxílio Emergencial é des-
tinado a microempreendedores 
individuais (MEIs), contribuintes 
individuais do INSS, autônomos 
e trabalhadores informais que não 
recebem outro benefício federal, 
com exceção do Bolsa Família.

Governo e órgãos ligados à Educação iniciam 
debate para o retorno gradativo das aulas
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 
se reuniram na terça (26) 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 
consensualizado 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 
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, humanitário, dada a 
situação que estamos vivenciando”, 
destacou o secretário de Estado da 
Educação, Felipe Camarão, que 
coordenou a reunião.
Durante o encontro, 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 forma 
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. 
Também foram explanadas 
medidas preparatórias como 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 etc.
“Parabenizo a iniciativa da Seduc, 
antecipando uma discussão 
e expectativa de todos nós. 
Naturalmente que precisamos 
amadurecer as propostas, 
considerando as especifi cidades, 
mas estou satisfeito com o que 
foi apresentado inicialmente, 
como a retomada gradativa. É 
importante destacar o número de 
alunos por sala, que vai requerer 
uma discussão mais aprofundada. 
Levaremos para outros colegas 
promotores e vamos contribuir 
com o texto da minuta do decreto”, 
ponderou o promotor de Justiça, 
Paulo Avelar, titular da Promotoria 
de Justiça de Defesa da Educação. 
(CAEd/UFJF).
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# O deputado estadual Coronel Salema (ex-PSL), do Rio, fi liou-se ao 
PSD. 
# A Saving dobrou sua equipe e espera fechar o ano com alta de 
120% no faturamento. 
# Parceria da Cerveja Antarctica com o Biscoito Globo vai reverter 
venda dos produtos para ajudar ambulantes no Rio. 
# A Zee.Dog anuncia home offi ce permanente para colaboradores. 
Após quarentena, fi cará a critério do funcionário ir ao escritório.
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“Maranhão é o único estado do Brasil que está 
ouvindo empresários”, diz proprietário da Smart Fit
O Maranhão tem se destacado 
por debater protocolos sanitários 
com os segmentos empresariais. 
A declaração foi do empresário 
Gabriel Cerqueira, da rede de 
academias Smart Fit. “O momento 
é difícil, mas o setor tem que 
se organizar para cumprir os 
protocolos sanitários para uma 
reabertura segura. O Maranhão é 
o único estado do Brasil que está 
ouvindo empresários”, disse.
A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc) 
segue dialogando com diversos 

segmentos empresariais, 
debatendo as minutas de 
protocolos sanitários setoriais. 
A iniciativa é considerada um 
diferencial, por tratar diretamente 
com os segmentos empresariais, 
de forma democrática e 
transparente. Desde segunda 
até ontem (27), a pasta realizou 
vídeo conferência com o setor 
de salão de beleza e barbearia, 
supermercados, atacados, 
academias de ginástica, lojas de 
eletrodoméstico e concessionárias.
O secretário Simplício Araújo 

apresentou as minutas de 
protocolos sanitários para os 
segmentos, que deverá enviar 
ponderações e sugestões que serão 
debatidas em reunião, que será 
realizada esta semana.
De acordo com o último decreto 
publicado pelo Governo do 
Estado, a partir de 1º de junho, 
a cada sete dias, mediante 
protocolos setoriais apresentados 
a Seinc, a Casa Civil vai editar 
portarias para abertura progressiva 
do comércio.
O secretário da Seinc, Simplício 

Araújo, explicou que os 
protocolos têm a fi nalidade de 
preservar trabalhadores e clientes, 
a fi m de evitar a disseminação do 
coronavírus. 
“Estamos em um diálogo franco e 
democrático com diversos setores. 
Vamos reabrir gradualmente, 
mas, sobretudo, preservando 
trabalhadores e clientes”, disse 
Simplício. Durante a semana, 
mais videoconferências serão 
realizadas, para defi nir e 
encaminhar as propostas de 
protocolos setoriais a Casa Civil.

O secretário de Estado da 
Fazenda, Marcellus Ribeiro 
Alves, concedeu entrevista à 
Nova 1290 Timbira AM, no 
programa Contraponto, nesta 
quarta-feira (27). Segundo ele, 
diversos serviços já são possíveis 
de realizar pelo contribuinte 
diretamente no site da Sefaz 
(www.portal.sefaz.ma.gov.br), 
sem necessidade de se dirigir às 
agências de atendimento. 
Visando ampliar os serviços 
online, para reduzir o atendimento 
presencial, a Secretaria de 
Fazenda adotou novas medidas 
como o parcelamento online de 
ICMS, a Consulta Fiscal, por 

meio do sistema eletrônico de 
solicitação tributária (PAF-e) e 
sessões de julgamento do Tribunal 
de Recursos Fiscais (TARF) por 
videoconferência.
Parcelamento eletrônico de ICMS
Por meio da Portaria nº 146/2020, 
contribuintes do ICMS poderão 
realizar o parcelamento online 
de débitos, incluindo os já 
inscritos em dívida ativa. O 
parcelamento poderá ser realizado 
no SefazNet, menu “Sistemas”, 
em seguida “Todas as áreas de 
negócio” e “Parcelamento”, 
sendo legitimados para realizar 
a operação o representante legal 
da pessoa jurídica interessada 

ou o seu procurador legalmente 
habilitado.
Além do crédito tributário, 
que inclui a soma do imposto 
corrigido monetariamente, da 
multa e dos juros de mora, os 
honorários advocatícios também 
poderão ser parcelados.
O sistema deverá estar disponível 
no SefazNet nos próximos dias, 
bem como um manual com 
orientações aos contribuintes.
Sistema eletrônico de solicitação 
tributária (PAF-e)
Já está disponível o módulo 
Consulta Fiscal, no sistema 
de solicitação tributária do 
Processo Administrativo Fiscal 

Eletrônico (PAF-e), para todos 
os contribuintes inscritos no 
Cadastro de Contribuintes de 
ICMS do Estado do Maranhão e 
cadastrados no SEFAZNET.
A implantação da solicitação 
eletrônica de “Consulta Fiscal” 
visa a evolução do processo em 
formato físico para o formato 
eletrônico. Além de facilitar o 
acesso, a medida proporciona ao 
contribuinte a apresentação, o 
acompanhamento e a recepção 
das respostas de suas solicitações 
de forma eletrônica, de modo a 
garantir a transparência, aumentar 
a celeridade do procedimento e 
reduzir os seus custos.

Secretário de Fazenda fala das inovações
de autoatendimento para contribuintes



Quatro pacientes curadas da 
Covid-19 receberam alta na 
manhã de terça-feira (26) no 
Hospital Municipal, no município 
de São José de Ribamar. Sob 
forte emoção e aplausos, elas 
se despediram das equipes da 
saúde que as ajudaram durante 
o período em que estiveram 
internadas.
Maria do Rosário Alves Vieira, de 
52 anos, moradora do Miritiua; e 
Maria de Fátima Araújo Furtado, 
66, do bairro Nova Terra, foram 
as primeiras a cruzarem o 
corredor do hospital em direção 
aos seus familiares. 
Com cartazes, elas agradeceram 
todo cuidado que receberam da 
equipe. “Obrigado, meu Deus. 
Obrigado, queridos amigos 
do hospital. Deus e vocês me 
curaram”, disse Maria do Rosário.
Moradora do J. Câmara, Aldira 
da Silva Costa, de 49 anos, 
também recebeu alta na manhã 
de hoje (27). Ela e Lucimar 

Pereira Gomes, 59, do Itapari, 
foram muito aplaudidas pelos 
funcionários que se emocionaram 
junto com as mulheres.
As pacientes deram entrada 
no hospital com sintomas de 
Covid-19. Com quadro clínico e 

sintomas leves, foram internadas 
e receberam assistência médica 
e de enfermagem 24 horas, além 
do protocolo de medicações 
para a Covid-19, testes, exames 
laboratoriais e de imagem.
As altas foram muito 

comemoradas também pelo 
prefeito Eudes Sampaio que, ao 
tomar conhecimento da notícia, 
comentou em seu Twitter: “Grato 
a Deus pelas vidas e curas de 
quatro ribamarenses que estavam 
sendo tratadas no nosso hospital 
municipal de Ribamar. Parabéns 
às equipes que tem envidado 
todos os esforços no combate à 
Covid-19”.
Quem também falou de gratidão 
e sobre o trabalho realizado 
pelos profissionais da saúde foi 
a coordenadora da internação do 
Hospital e Maternidade de São 
José de Ribamar, Mariana Rosa.
“Em meio a tantas notícias tristes, 
o sentimento que prevalece é de 
gratidão a Deus pela vida dos 
pacientes. Ficamos muito felizes 
em vê-las recuperadas, de volta 
para casa e estamos orgulhosos de 
termos prestado uma assistência 
adequada aos pacientes”, disse a 
enfermeira. 

Cidade
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Vítima não investiga
Além disso, Calabrich lembra 
que, como “vítima” dos supostos 
ataques e ameaças, o STF está 
impedido de investigar tais 
crimes.
MP ignora as ‘provas’
Acusações no inquérito de 
Alexandre de Moraes estão 
indo direto para a lata do lixo 
do ministério público, que 
considera as provas ilegais.
Criminosos 

favorecidos
Calabrich lamenta que, 
com “provas” imprestáveis, 
o inquérito de Moraes 
favoreçaaqueles que 
eventualmente tenham cometido 
ilegalidades.
Entendimento 
ignorado
A PGR arquivou o inquérito 
em 2019, e o entendimento do 
STF é que não há o que fazer, 
segundo lembra o procurador 
Bruno Calabrich.

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

PELA PRIMEIRA VEZ.

Abertura gradual
Comércios são autuados e 
interditados no Centro e João 
Paulo por desrespeito às regras
No segundo dia de validade 
das novas regras de abertura 
gradual do comércio de São 
Luís, o Instituto de Promoção 
e Defesa do Consumidor do 
Maranhão (Procon/MA), 
Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar continuaram as ações 
de fiscalização em centros 
comerciais da capital. Na terça-
feira (26), foram verificados 
estabelecimentos da região 
central e do bairro do João 
Paulo. Até agora, já foram oito 
autuações, sete notificações e 
uma interdição.
A fiscalização, que verificou as 
normas estabelecidas no Decreto 
Estadual n°35.831/2020, foi 
iniciada na segunda-feira (25). 
Após as atividades educativas, 
que visam esclarecer as medidas 
preventivas contra a Covid-19, 
equipes dos órgãos voltaram aos 
locais na terça-feira (26). 
“As fiscalizações têm 
inicialmente esse caráter 
educativo, e em parceria com 
a Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar, o Procon/MA verifica 
o cumprimento das normas de 
segurança sanitária e outros 
aspectos atinentes aos direitos 
dos cidadãos e consumidores”, 
explicou a presidente do Procon/
MA, Adaltina Queiroga. 
RESULTADOS

No centro de São Luís, o órgão 
fiscalizou estabelecimentos 
que comercializam materiais 
utilizados para a confecção 
de máscaras caseiras. Os 
estabelecimentos Casas Brasil 
Tecidos, Armarinho ZigZag, 
Armazém Paraíba, Divino 
Armarinho, Sabrina Mix e 
Araújo foram notificados. O 

objetivo é investigar se houve 
aumento injustificado do preço 
dos insumos.
Na mesma ação, os 
estabelecimentos Diniz 
Importados, Casa do Celular e 
Kobe Profissional também foram 
autuados pelo Procon/MA por 
falhas na prestação do serviço, 
verificadas, por exemplo, na 
ausência de exposição das 
formas de pagamento e ausência 
de exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor. As três 
lojas também foram fechadas 
pela Vigilância Sanitária pelo 
descumprimento ao decreto 
estadual. 
O Eletro Mateus, autuado 
pela Vigilância Sanitária na 
segunda-feira (25), continuou 

funcionando de forma irregular 
na terça-feira (26), o que 
resultou na interdição do 
estabelecimento, no bairro do 
João Paulo. Conforme o Decreto 
Estadual n°35.831/2020, além 
de supermercados, mercados, 
lojas de material de construção 
e de tecidos, foram autorizadas 
a funcionar pequenas empresas 
exclusivamente familiares, perfil 
em que a loja não se enquadra. 
A interdição, realizada pelo 
Procon/MA, se baseou na Lei 
n° 8.078/90, art. 56º, inciso X e 
Decreto Federal 2.181/1997, que 
prevê a suspensão temporária 
das atividades para casos de 
desrespeito às normas como as 
que visam garantir a saúde e 
segurança dos consumidores.

Além dessas, o Procon/MA 
fiscalizou e autuou 3 instituições 
financeiras também na segunda-
feira (25), entre as quais o Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e Banco Santander, 
localizadas na Avenida dos 
Holandeses, pela inoperância de 
terminais e autoatendimento. 
COLABORAÇÃO

As denúncias de funcionamento 
irregular ou de comportamento 
contrário às normas sanitárias 
(tanto de empresas quanto dos 
consumidores) podem ser feitas 
por três números de WhatsApp: 
(98) 99162-8274, (98) 98356-
0374, (98) 99970-0608. A 
Vigilância Sanitária vai receber 
e encaminhar as denúncias.

Fiscalização verifica cumprimento das regras para abertura gradual do comércio em São Luís

PAULO LEÔNIDAS

Covid-19

Pacientes curadas recebem alta no hospital de Ribamar 

Paciente agradece a Deus, ao deixar hospital de Ribamar curada da 
Covid-19

DIVULGAÇÃO

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Intimidar ou tentar cercear esses direitos é 
atentado à própria democracia”
André Mendonça (Justiça), sobre a liberdade de expressão, em especial 
de parlamentares

PODER SEM PUDOR

Quem canta não mama
Poucos dias depois da posse na Presidência 
da República, Jânio Quadros recebeu em 
audiência os integrantes de um coral. Eles 
queriam ajuda do governo nas despesas de 
uma excursão pela Europa. Jânio descartou: “Não estamos conseguindo 
ajudar os que choram, quanto mais os que cantam!...”

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

Governadores em alta
A administração estadual tem a 
melhor avaliação entre as esferas 
de governo: 30,3% (bom ou ótimo) 
contra 29,3% (ruim ou péssimo).
Regular ganha
O desempenho do Poder 
Legislativo é “regular” para 37,9% 
dos entrevistados. Já governos 
estaduais são “regulares” para 
38,8%.
Homens e mulheres
Homens estão mais seguros na 
manutenção do emprego. Para 
33,7% deles é grande a chance de 
ficar empregado. Para elas, são 
25,2%.
Assim é, se lhe parece
Pesquisa Datafolha desta quarta 
diz que 60% defendem lockdown, 
mas o jornalão que a divulga não 
mancheteou que 65% preferem 
“acabar com isolamento das 
pessoas em casa para estimular a 
economia e impedir o desemprego, 
mesmo que ajude a espalhar o 
coronavírus”. 
Direito de crítica
O ministro da Justiça fez o que 
o presidente Bolsonaro sempre 

cobrou de Sérgio Moro: em nota, 
utilizando-se de argumentos 
jurídicos, André Mendonça 
considerou a operação um 
“atentado contra a democracia”.
Prendo e arrebento
Com inquérito considerado ilegal 
pelo Ministério Público Federal 
e suas provas “imprestáveis”, 
até com prisão de comediante, 
Alexandre de Moraes faz pose de 
delegado mandachuvadas antigas, 
no interior.
Falta combinar com 
a Lei
O inquérito inventado pelo STF 
à margem da Lei tem outro 
problema central, segundo 
especialistas: investiga o “crime 
de fakenews” que ainda não 
está previsto no Código Penal 
Brasileiro.
Faltou mentiroso na 
lista
Somados, são 2,2 milhões os 
seguidores dos perfis que viraram 
alvos de Alexandre de Moraes, 
na operação policial desta quarta. 
Dilma “Estoca Vento” Rousseff 
tem 6,3 milhões, Luiz “Eu não 
Sabia” Inácio, 1,8 milhão.

‘Provas’ no inquérito de Moraes 
são nulas, alega MP
São imprestáveis as eventuais provas recolhidas pela Polícia Federal na 
operação desta quarta (27) contra críticas, fakenews e ameaças a ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF). A advertência é de Bruno Calabrich, 
procurador da República, cujo entendimento é compartilhado por colegas 
como Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República que, ainda no 
cargo, comparou o STF a um “tribunal de exceção”, próprio de regimes 
totalitários: a acusação é privativa do ministério público.

Para 50%, Planalto e Congresso trabalham mal 
Levantamento exclusivo do instituto Orbis para o site Diário do Poder e esta 
coluna revela que a população está insatisfeita com a atuação das autoridades 
da República. A avaliação do governo Jair Bolsonaro é “ruim ou péssima” para 
52%, enquanto 50,7% classificam o Congresso da mesma forma. A avaliação 
do governo é “bom ou ótimo” para 29,8% e regular para 15%. Já o Congresso 
é bom ou ótimo para apenas 5,8%.

Murilo fará falta
A morte do jornalista Murilo Melo Filho deixa uma lacuna 
impreenchível no jornalismo político brasileiro. Gentil no trato e 
refinado no texto, ele tinha um talento inigualável para conquistar 
fontes e dar “furos”.
Economia pós-UTI
O resultado no mercado com anúncio da reabertura gradual do 
comércio em SP, maior economia do país, foi bombástico. A bolsa 
disparou 2,9%, chegando a 88 mil pontos e o dólar despencou 1,44%, 
cotado a R$5,28.
Emprego pós-pandemia
O secretário da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, participa nesta 
quinta, às 11h, de “live” com o deputado Laércio Oliveira, presidente 
da Frente Parlamentar do Setor de Serviços, de 15 milhões de 
empregos.
Pensando bem...
... acusar humoristas de fakenews é o fim da piada.
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PREFEITURA DE ITINGA DO MARANHÃO
CREDENCIAMENTO N.03/2020.O Município de Itinga do Maranhão, 
Estado do Maranhão, e a Companhia Autônoma de Águas Esgotos e 
Saneamento de Itinga do Maranhão/MA irão realizar procedimento de 
Credenciamento de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco múltiplo, Comercial 
ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, para prestação de serviços 
de recolhimento de boletos e guias de arrecadação municipal e demais 
receitas públicas,  em padrão FEBRABAN, para a Prefeitura Municipal 
de Itinga do Maranhão e Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Sa-
neamento de Itinga do Maranhão/MA – CAESI, de acordo com disposto 
na Lei Federal n° 8.666/1993.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 
de 03/06/20 a 22/06/20 -no e-mail: cplitinga@hotmail.com.OBTENÇÃO 
DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.
Itinga.ma.gov.br – portal da transparência, ou poderão ser consultados 
gratuitamente e obtidos, mediante pagamento no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecada-
ção Municipal – DAM, na sede da CPL, na Av. Industrial, n. 300, Bairro 
Coqueiral, Bairro Centro – Itinga do Maranhão/MA - CEP 65.900-000, 
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 14:00 
horas. Francisco Jairo Queiroz - Secretário Municipal de Adminis-
tração - Pamela Nunes da Silva - Diretora Presidente da Companhia 
de Águas esgotos e saneamento de Itinga do Maranhão/MA.

 ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - CPL/
SJP – MA, A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, 
torna público para conhecimento dos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando; CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALE-
LEPÍPEDO, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA DE RUAS, AVENIDAS E TRAVESSAS NO MUNICÍ-
PIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. Abertura das propostas dia 
16/06/2020 às 08h30min, na sala de reunião, situada à Av. Getúlio 
Vargas, nº 135 – Centro, nesta Cidade. Seguindo as medidas de 
prevenção durante a pandemia de COVID – 19, expressa no edital, 
Os interessados poderão obter cópia do Edital e seus anexos, no 
endereço acima mencionado, de 2ª a 6ª, no horário: 08h00min às 
12h00min mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), através de DAM expedido pela Secretaria Municipal de Fa-
zenda, ou gratuitamente no site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, 
Maria da Guia Gonçalves Lisboa, Presidente da CPL.

SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral   |   Aspiração   |   Silicone no painel   |   Pretinho

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

Fones: 9 8456-0728; 9 8787-3883
Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 
06.272.793/0001-84, torna público, que recebeu junto à Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a 
Licença Ambiental Única - LAU n° 246211/2019, referente ao sistema de 
distribuição Porto Franco (rede básica) - Grajaú (60 km) em tensão de 138 
kV, localizada nos municípios de Sítio Novo e Grajaú.

LUCIENE VIEIRA
 
A Secretaria Municipal da Criança 
e Assistência Social (Semcas) e 
o Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (Caps-AD) 
relataram que, até o momento, 
nenhuma pessoa em situação 
de rua foi diagnosticada com o 
novo coronavírus, em São Luís. 
A informação foi repassada 
quando os dois órgãos, com apoio 
da Polícia Civil – representada 
pelo delegado Joviano Furtado 
–, realizaram a segunda ação, 
na quarentena, de resgate e 
de atendimento a usuários de 
entorpecentes e moradores de 
rua, com entrega de máscaras, 
vacinação contra H1N1 e lanches. 
O evento foi realizado nessa 
quarta-feira (27), no Mercado 
Central.
 O diretor do Caps-AD, o médico 
Marcelo Costa, garantiu ao Jornal 
Pequeno que acompanhou todos 
os testes de Covid-19 feitos em 
pessoas na situação vulnerável 
de rua. Os 75 exames, segundo 
Marcelo Costa, foram realizados 
na sede do Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas, que 
fica no bairro do Monte Castelo; 
nos alojamentos provisórios em 
função do coronavírus; e ainda por 
meio do programa da Prefeitura de 
São Luís, o Consultório na Rua. 
“Me mantive informado sobre 
cada diagnóstico. E, felizmente, 
nenhum deu positivo”, disse o 
médico.

 Marcelo informou que o 
acolhimento diante da pandemia é 
feito nos alojamentos provisórios: 
Estádio Castelão, localizado no 
bairro Outeiro da Cruz; em um 
imóvel na Vila Luizão, e outro no 
bairro Olho d’Água. “No Estágio 
Castelão, o local fica com a porta 
aberta, de segunda-feira a sexta-
feira. Atualmente, há 80 pessoas 
instaladas nesse alojamento. Elas 
dormem e fazem suas refeições no 
local”, informou a coordenadora 
da Abordagem Social de Rua da 
Semcas, Marta Andrade.
 Já no Caps-AD do Monte Castelo, 
o diretor informou que estão sendo 

entregues quantidades maiores de 
remédios, para que os pacientes 
não se sintam na necessidade de 
saírem de suas casas em busca 
da medicação. “Nossa rotina não 
mudou, estamos de portas abertas, 
nossa equipe de médicos não foi 
reduzida, e as consultas continuam 
sendo realizadas. Porém, para 
que seja evitada aglomeração nas 
instalações internas do Caps-
AD do Monte Castelo, estamos 
distribuindo volume maior de 
medicamentos por paciente, para 
que eles fiquem mais tempo em 
casa”, informou Marcelo.
O médico contou ainda que as 

internações ainda estão sendo 
feitas na Unidade de Acolhimento 
(UA) do Caps-AD, na Cohab. 
“Estamos com 180 pessoas 
assistidas pelo Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas, e 
mais 23 pacientes internados na 
UA”, informou Marcelo.
 AÇÃO DE RESGATE
 Na manhã de ontem, foi realizada 
a segunda ação de resgate e de 
atendimento à população em 
situação de rua e usuários de 
drogas. O evento teve início às 
8h, sob uma tenda, no Mercado 
Central. Para que fosse evitada 
aglomeração no local, diferente 
das outras vezes, os atendimentos 
foram feitos de forma restrita a 
quem mora na rua, em vez de 
atender ao público geral, que 
sempre se beneficiava com os 
serviços oferecidos nas ações.
 A Polícia Civil, o Caps-AD e a 
Semcas disponibilizaram vacinas 
contra a gripe H1N1, e doaram 
máscaras. Apenas um homem de 
32 anos que é usuário de drogas 
decidiu ingressar no tratamento, 
por meio do Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas. 
Esse paciente também receberia 
todo o auxílio da Semcas, e seria 
encaminhado para um alojamento. 
“Cada sim que nós recebemos 
de morador de rua ou usuário de 
drogas ao nosso convite de ajuda, 
vale todo o esforço de termos 
montado essa estrutura da ação”, 
declarou Marcelo Costa.

Nenhum caso de Covid-19 é registrado 
entre as pessoas em situação de rua 
da capital maranhense
Informação é da Semcas e do Caps-AD, que ontem realizaram mais uma ação resgate na região 
do Mercado Central

Para evitar aglomeração, ação de resgate realizada ontem (27), no 
Mercado Central, teve atendimento voltado somente para pessoas em 
situação de rua

 GILSON FERREIRA

Famílias acompanhadas pela 
Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência 
Social (Semcas) das regiões 
do Coroadinho e Vila Nova 
receberam na terça-feira (26), 
máscaras de tecido reutilizáveis 
para prevenção ao novo 
coronavírus. Na ocasião, também 
foram distribuídos kits educativos 
às crianças e adolescentes 
que participam do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV). Ao todo serão 
entregues 100 mil máscaras. Essas 
atitudes fazem parte do conjunto 
de intervenções desenvolvidas 
pela gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior no enfrentamento 
da pandemia junto às famílias 
de baixa renda e em situação de 
risco e vulnerabilidade social 
acompanhadas pela política de 
assistência social.
“O prefeito Edivaldo tem um 
forte compromisso com a política 
de assistência desde o início da 
sua gestão. Isso tem permitido 
que a população seja assistida 
da forma que necessita. Todas 
as estratégias desenvolvidas 
desde o início da pandemia do 
novo coronavírus tem, acima 

de tudo, o compromisso de não 
permitir que os serviços tenham 
descontinuidade. O momento 
é muito difícil para todos, e o 
nosso papel é garantir que os 
atendimentos cheguem a quem 
mais precisa”, afirmou a gestora 
da Semcas, Andréia Lauande.
As máscaras já foram distribuídas 
para as pessoas que são abrigadas 
nas unidades de acolhimento 
da Prefeitura. Na terça (26), 
mais 650 máscaras reutilizáveis 
foram entregues para as famílias 

acompanhadas pelos Centros de 
Referência de Assistência Social 
(Cras).
Durante esse período 
distanciamento social iniciado no 
mês de março, até agora, a Semcas 
distribuiu quase quatro mil cestas 
básicas e mais de 1.100 kits 
educativos. Como a secretaria atua 
junto a diversos públicos, cada 
intervenção possui um objetivo. 
No caso dos kits educativos 
contendo jogo de tabuleiro sobre 
a pandemia e caderno, lápis, 

borracha e apontador são voltados 
para as crianças e adolescentes que 
participam do SCFV que também 
está vinculado aos Cras.
Andressa dos Santos, dona de 
casa, tem um filho que participa 
do SCFV. “Acho muito boa essa 
ação por dois motivos. O primeiro 
é que quando a gente vai comprar 
máscaras elas estão muito caras, 
então para nós é uma ajuda, e 
para as crianças também é ótimo, 
porque o kit é um passatempo 
nessa época em que elas estão sem 
sair de casa”, disse Andressa.
Ruan Gabriel Santos, de 12 anos, 
filho de Andressa, ficou bem 
satisfeito com recebimento do 
material. “Ajuda a distrair né? E 
como ele é sobre essa doença a 
gente também ainda pode aprender 
junto com a família”, observou o 
garoto.
Como forma de agilizar as 
entregas, a secretaria solicitou o 
apoio das instituições conveniadas 
que auxiliam na execução do 
SCVFV. Na região do Coroadinho 
são elas: Associação das Donas 
de Casa da Salinas do Sacavém, 
Associação Beneficente da Vila 
Conceição, Instituto Boas Novas 
Cepec, Semente da Esperança e 
Associação da Vila dos Frades. 
Na Vila Nova, o apoio veio 
da Associação Beneficente de 
Mães da Vila Nova, Instituto 
Filantrópico e Educacional Dayse 
Daniele e Associação de Mulheres 
da Vila São Luís. 

Covid-19 
Prefeitura de São Luís entrega máscaras 
para moradores do Coroadinho e Vila Nova

 Entrega de kits e máscaras, para prevenir contra o novo coronavírus

EVANDRO FILHO
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EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 048/2020 
– firmado em 07/01/2020 com a empresa E DA L DE OLIVEIRA E 
CIA LTDA CNPJ: 09.614.677/0001-94 e PREFEITURA MUNICI-
PAL DEITINGA DO MARANHÃO/MA CNPJ: 01.614.537/0001-04 
2.Processo Administrativo nº 03.009/2019. 3.MODALIDADE: Pre-
gão Presencial n° 023/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 
4.OBJETO: Contratação de empresa especializada em forneci-
mento de material de construção pelo sistema de registro de pre-
ços para atender as necessidades do Município de Itinga do Ma-
ranhão/MA. 5.VALOR: R$ 63.408,48 (Sessenta e três mil, qua-
trocentos e oito reais, e quarenta e oito centavos). 6.DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: Ficha: 244 12.122.0052.2038.0000 Manuten-
ção da Secretaria Municipal de Educação, Material de Consumo, 
Outros Materiais Ficha: 295 12.361.0403.2182.0000 Manutenção 
do Ensino Fundamental – MDE, Material de Consumo, Outros 
Materiais Ficha: 435 12.361.0403.2047.0000 Manutenção do En-
sino Fundamental – FUNDEB 40% Natureza: 3.3.90.30 Fonte do 
Recurso: 99. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pela 
contratante Gildaci Costa Santos e pela contratadaFERNANDA 
SANTOS DE SOUZA DA LUZ. 

Gildaci Costa Santos
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação Contratação de empre-
sa para fornecimento de Máscaras e jalecos de TNT para 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
combate ao COVID-19, conforme Processo Administrativo 
n° 10.010/2020, cujo Contrato deverá ser celebrado com a 
ADONAI COMÉRCIO DE MALHAS LTDA – ME, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede na Rua São Sebastião, 
n° 335, Itinga do Maranhão/MA, CEP: 65.939-000, inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 07.510.293/0001-04. O Contrato terá 
seu valor global no importe de R$ 38.000,00 (Trinta e oito 
mil reais) em conformidade com o que prevê o art. 24, IV, 
da Lei n° 8.666/93. Itinga do Maranhão/MA, 30 de abril de 
2020. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
049/2020 – firmado em 07/01/2020 com a empresa E DA L DE 
OLIVEIRA E CIA LTDA CNPJ: 09.614.677/0001-94 e FUNDO 
MUNICIPAL DESAÚDE CNPJ: 13.863.418/0001-74 2.Processo 
Administrativo nº 03.009/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presen-
cial n° 023/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJE-
TO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 
material de construção pelo sistema de registro de preços para 
atender as necessidades do Município de Itinga do Maranhão/
MA. 5.VALOR: R$ 34.118,34 (Trinta e quatro mil, cento e dezoito 
reais, e trinta e quatro centavos). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTA-
RIA: Ficha: 398 04.122.0052.2043.0000 Manutenção da Secre-
taria Municipal de Saúde, Material de Consumo, Outros Materiais 
Ficha: 562 10.122.0052.2165.0000 Manutenção do Fundo Muni-
cipal de Saúde, Material de Consumo, Outros Materiais Nature-
za: 3.3.90.30 Fonte do Recurso: 99. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 
8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Adriana da Silva Gomes e 
pela contratadaFERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 050/2020 
– firmado em 07/01/2020 com a empresa E DA L DE OLIVEIRA 
E CIA LTDA CNPJ: 09.614.677/0001-94 e FUNDO MUNICIPAL 
DEASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITINGA DO MARANHÃO CNPJ: 
18.596.212/0001-49 22.Processo Administrativo nº 03.009/2019. 
3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 023/2019, com funda-
mento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de material de construção pelo 
sistema de registro de preços para atender as necessidades do 
Município de Itinga do Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 16.427,42 
(Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e sete reais, e quarenta 
e dois centavos). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 343 
04.122.0052.2041.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Material de Consumo, Outros Materiais Ficha: 
724 08.244.0125.2083.0000 Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social, Material de Consumo, Outros Materiais Natu-
reza: 3.3.90.30 Fonte do Recurso: 99. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 
8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Tânia Fernandes da Silva e 
pela contratadaFERNANDA SANTOS DE SOUZA DA LUZ. 

Tânia Fernandes da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação para Contratação de 
empresa para fornecimento de veículo tipo pickup adapta-
do para ambulância, conforme Processo Administrativo n° 
10.013/2020, cujo Contrato deverá ser celebrado com a P 
G AGUIAR VIEIRA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Avenida Marechal Castelo Branco, n° 2563, Bairro 
Nova Santa Inês, CEP 65.300-480, Santa Inês/MA, inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 27.967.465/0001-72. O Contrato terá 
seu valor global no importe de R$ 99.000,00 (Noventa e 
nove mil reais) em conformidade com o que prevê o art. 
24, II, da Lei n° 8.666/93. Itinga do Maranhão/MA, 19 de 
maio de 2020. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

Governo investe em estrutura de 
saúde no município de Açailândia
O coordenador do Comitê 
de Combate ao Covid-19 
e secretário de Estado de 
Infraestrutura (Sinfra), Clayton 
Noleto, sob a orientação do 
governador Flávio Dino, e em 
parceria com o secretário de 
Estado Saúde, Carlos Lula, 
esteve em Açailândia, na 
terça-feira (26), vistoriando o 
Hospital de Campanha instalado 
na cidade e que já está em 
funcionamento, visando ampliar 
a oferta de leitos neste período 
de pandemia do coronavírus 
(Covid-19), além de avaliar o 
fluxo de atendimento no local.
O Hospital de Campanha de 
Açailândia, resultado de uma 
parceria público/privada, 
possibilita que pacientes com o 
novo coronavírus tenham acesso 
ao atendimento especializado. 
A unidade conta com 60 
leitos disponíveis, sendo 53 
de enfermaria e sete para 
UTI. As obras são resultado 
de uma parceria do governo 
do Estado, que equipou e 
disponibilizou profissionais para 
atuarem no local; Prefeitura, 
que disponibilizou o terreno; 
e a empresa Vale, que deu 
o prosseguimento com a 
construção.

A unidade atua com mais de 
200 profissionais, entre equipe 
multiprofissional e médica. Há 
duas ambulâncias equipadas 
com estrutura de UTI para 
reforçar e garantir o melhor 
atendimento aos pacientes 
com Covid-19. O governo 
do Maranhão, por meio da 
Sinfra, também assegurou 
a pavimentação do acesso e 
estacionamento do hospital.
Em visita às dependências do 
local, Clayton Noleto conferiu 

o funcionamento de mais um 
importante equipamento de 
saúde que beneficia, além da 
cidade de Açailândia, toda 
Região Tocantina. “O Hospital 
é um equipamento muito 
importante, principalmente 
no momento em que estamos 
vivendo. Temos feito esse 
trabalho de acompanhamento, 
monitoramento e verificação. 
Vamos conversar com a direção 
clínica e administrativa, 
observar que tipos de ajustes 

precisam ser feitos e que 
incrementos podemos fazer, 
sempre visando oferecer 
o melhor atendimento à 
população”, afirmou. 
Ainda em Açailândia, o governo 
do Maranhão, na terça-feira 
(26), iniciou o recapeamento 
asfáltico. Serão dois quilômetros 
de ruas e avenidas da região 
central da cidade que auxiliarão 
na mobilidade urbana e melhoria 
do tráfego.

Promotores de Justiça debatem situação da 
Covid-19 nas regiões da Baixada e Zé Doca
Em reunião por 
videoconferência, realizada na 
sexta-feira, 22, promotores de 
justiça das regionais de saúde 
de Zé Doca, Viana e Pinheiro 
discutiram com o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula, 
medidas urgentes para o combate 
à Covid-19 na região. No total, 
10 promotores de justiça, que 
têm atribuições sobre mais de 
40 municípios das regionais, 
participaram das discussões. 
Como convidados também 
estiveram presentes os juízes de 
direito das comarcas de Cururupu 
e Pinheiro.
Alguns dos principais pontos 
debatidos na videoconferência 
foram a ampliação dos leitos 
de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) no Hospital 
Macrorregional de Pinheiro, as 
inaugurações dos hospitais de 
Viana e Santa Luzia do Paruá, 
bem como a parceria do estado 

com a Santa Casa de Cururupu.
Os promotores de justiça 
trataram, ainda, da necessidade 
de ampliação do número de 
respiradores para os hospitais 
das regionais, o aumento da 
distribuição de testes rápidos 
para a Covid, bem como a 
aquisição de ambulâncias com 
UTI móvel. 
Estiveram na pauta, também, 
as situações dos hospitais de 
Carutapera e de Governador 
Nunes Freire.
Na Macrorregional de Pinheiro, 
que atende 42 municípios, 
existem 16 leitos de UTIs e mais 
52 leitos de enfermaria, para 
quase um milhão de habitantes, 
o que, para os representantes 
do Ministério Público com 
atuação na baixada, mostra-se 
insuficiente.  
Em resposta, o secretário Carlos 
Lula anunciou para os próximos 
dias a duplicação dos leitos 

de UTI, totalizando 32 leitos. 
Informou, ainda, a contratação 
de UTI no ar para atender aos 
municípios e as inaugurações 
nas próximas duas semanas dos 
hospitais de Viana e de Santa 
Luzia do Paruá.
Em relação ao polo de saúde 
de Cururupu, destacou-se que 
o mesmo atende, através da 
Santa Casa, nove municípios 
da região, com uma população 
de aproximadamente 120mil 
habitantes, sendo necessária 
a ampliação da estrutura com 
equipamentos e um tomógrafo 
para auxiliar no diagnóstico dos 
casos de coronavírus.
Quanto à regional de Viana, 
foram solicitadas informações 
sobre o efetivo funcionamento 
do Hospital Macrorregional 
de Viana e sobre a possível 
utilização do hospital construído 
em Bacurituba, que está 
fechado por falta de recursos do 

município.
Na reunião foi tratado, ainda, 
sobre a conclusão dos serviços 
do Hospital de Santa Luzia 
do Paruá, para o qual foi 
assinado, em 2017, um Termo 
de Ajustamento de Conduta. 
Segundo o Secretário de Estado 
da Saúde, o Hospital de Santa 
de Paruá, de início, somente 
atenderá casos de Covid, com 
os leitos de UTIs previstos 
no projeto inicial e Termo de 
Ajustamento de Conduta (10 
com dois leitos de isolamento).
Quanto ao Hospital de Viana, 
Carlos Lula informou que o 
estabelecimento terá 50 leitos, 
dos quais 10 serão de UTI, e que 
a princípio vai funcionar voltado 
quase todo ele para atender 
casos de Covid, já que não tem 
como fechar todos os serviços 
prestados atualmente pelo 
Hospital José Murad, que é de 
porta aberta para o município.

Codó

Inspeção na unidade prisional é realizada de forma virtual
A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Codó realizou na quinta-feira, 21, em 
reunião virtual, a inspeção na Unidade 
Prisional de Ressocialização (UPR) de 
Codó. Conduzida pelo promotor de Justiça 
Weskley Pereira de Moraes, a reunião 
contou com as participações do juiz da 
Vara de Execução Penal, Carlos Eduardo 
de Arruda Mont’Alverne, e do diretor de 
Segurança da UPR, Kelson Pereira Galiza.
Conforme relatório, a unidade, que tem 
capacidade para 176 detentos, está com 207 

internos, considerando todos os regimes.
Ficou verificado que a Unidade Prisional de 
Codó está seguindo os protocolos do plano 
de contingência da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária (Seap) para 
o enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus. De acordo com a direção da 
unidade, todos os presos que ingressam no 
local estão sendo colocados em separado, 
observando a “quarentena”.
Dois casos suspeitos de Covid-19 foram 
descartados após a realização dos testes. 

Atualmente, na unidade não existe preso 
com Covid-19.
Ainda segundo a direção, todos os 
servidores do estabelecimento prisional 
estão usando os equipamentos de proteção 
individual (EPI’s). Também foram 
distribuídos sabão e água no interior das 
celas, além de máscaras aos presos. E 
a higienização da UPR está sendo feita 
regularmente.Nesta semana foi concluída a 
campanha de imunização contra o H1N1.

Vara de Matões passa a atender por videoconferência
A Vara Única da Comarca 
de Matões passa a utilizar a 
infraestrutura de videoconferência 
para realizar atendimento às 
partes e advogados. A iniciativa é 
do juiz titular da unidade, Marcos 
Aurelio Veloso de Oliveira, e 
tem a finalidade de manter a 
efetiva prestação dos serviços, 
assegurando proteção ao possível 
contágio da Covid-19.

De acordo com o Ofício Nº 
29/2020, enviado à Corregedoria 
Geral da Justiça, a tecnologia será 
empregada no atendimento de 
advogados e partes em processos 
que tramitam na unidade. 
A prestação do serviço está 
condicionada ao agendamento 
prévio de data e horário junto à 
Secretaria, que poderá ser feito 
pelo email vara1_mao@tjma.

jus.br.
Ao fazer a solicitação, o 
interessado deverá informar 
nome completo, OAB (caso 
advogado) e assunto. O 
usuário receberá, via e-mail, as 
informações com agendamento 
da data e hora para o atendimento 
individual, além do link 
para acesso à sala virtual do 
magistrado.

No ofício, o magistrado alerta 
para o cumprimento dos 
horários de acesso, como forma 
de garantir o cumprimento 
da agenda diária e garantir 
o efetivo andamento das 
videoconferências. Além da 
pontualidade, o interessado deve 
observar sua disponibilidade de 
internet com boa velocidade para 
utilização da plataforma.

Secretário Clayton Noleto vistoria Hospital de Campanha em Açailândia 

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

JOÃO 16:33

Senado aprova MP do aumento 
do salário mínimo para R$ 1.045
O Senado aprovou nesta quarta-
feira (27) a Medida Provisória 
(MP) 919/2020, que institui o 
salário mínimo de R$ 1.045. A 
MP foi aprovada terça-feira (26) 
na Câmara e incorpora ao salário 
mínimo o aumento que passou 
a vigorar em janeiro deste ano, 
quando a MP 916/19 foi publicada.
A MP 916/19, editada no final do 
ano passado, acrescentou ao salário 
mínimo um reajuste de 4,1%, 
que correspondeu à estimativa 
do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) para 2019. 
Com isso, o salário mínimo passou 
de R$$ 998 para R$ 1.039.

Como a inflação de dezembro de 
2019 foi divulgada em janeiro 
deste ano, o índice anual do INPC 
do ano passado foi de 4,48%. Com 
isso, o salário mínimo teve uma 
alta nominal de 4,7%, chegando ao 
valor final de R$ 1.045, segundo a 
MP editada em janeiro. O texto vai 
à sanção presidencial.
O relator da MP no Senado, Paulo 
Paim (PT-RS), rejeitou emendas 
que pretendiam um aumento 
maior do valor. Paim justificou a 
rejeição em virtude da situação de 
crise econômica vivida no país, 
sobretudo em razão da epidemia do 
novo coronavírus.

Auxílio aos estados 
atingidos pelas enchentes
O Senado aprovou também a Medida Provisória 920/2020, que abriu crédito 
extraordinário de R$ 892 milhões para o Ministério do Desenvolvimento 
Regional. O dinheiro será utilizado, segundo o texto da MP, para 
atendimento emergencial às vítimas das enchentes no Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo no fim de janeiro.
O dinheiro também será aplicado no restabelecimento dos serviços, bem 
como a execução de ações de reconstrução de infraestrutura danificada 
ou destruída pelas fortes chuvas nesses estados. A matéria vai à sanção 
presidencial.

AMMA repudia ameaças e ataques 
ao STF e defende a democracia
A Associação dos Magistrados 
do Maranhão (AMMA) repudia 
com veemência os ataques e 
ameaças dirigidas aos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), deflagrados por supostos 
membros de organização criminosa 
especializada em produzir e 
divulgar notícias falsas (fake news) 
em redes sociais, investigada pela 
Polícia Federal.
Os xingamentos e ameaças aos 
membros da Corte do STF e ao 
relator do inquérito das fake news, 
ministro Alexandre de Moraes, 
ocorreu nesta quarta-feira (27), 
por meio de postagens em redes 
sociais, após a Polícia Federal 
chegar aos endereços dos supostos 
“ativistas digitais”.

A AMMA lamenta que grupos de 
ativistas se aproveitem do momento 
grave crise social e política no País, 
para tentar intimidar a atuação do 
Poder Judiciário, utilizando-se 
de práticas violentas que consiste 
em desrespeito não apenas aos 
membros da Corte máxima do 
STF, mas ao Estado Democrático 
de Direito. Em defesa permanente 
da democracia, a Associação dos 
Magistrados do Maranhão mantém-
se em estado de alerta contra 
eventuais tentativas de diminuir 
a liberdade e a independência da 
Magistratura, ato inaceitável por 
toda a sociedade brasileira.

São Luís, 27 de maio de 2020
Angelo Santos, presidente da 

AMMA

STJ rejeita federalização 
de investigações sobre morte 
da vereadora Marielle Franco
Por unanimidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
rejeitou, nesta quarta-feira (27), o pedido de federalização das investigações 
sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson 
Gomes. Marielle e Anderson foram mortos na noite de 14 de março de 2018, 
no centro do Rio de Janeiro.
O pedido foi feito no ano passado pela então procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge. Na ocasião, Raquel Dodge alegou que havia 
tentativas de obstrução das investigações, que ocorrem no Rio de Janeiro. 
Caso o pedido de federalização fosse aceito pelo STJ, caberia à Justiça 
Federal, e não mais ao Judiciário local, o julgamento do caso. 
Durante o julgamento, os ministros seguiram voto da relatora, ministra 
Laurita Vaz. No entendimento da relatora, o deslocamento de competência 
para Justiça Federal só seria justificável se houvesse falhas nas 
investigações, fato que não ficou demonstrado.
O voto foi seguido pelos ministros Jorge Mussi, Rogério Schietti, Reynaldo 
Soares, Sebastião Reis Júnior, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e 
Joel Paciornik. 
Desde o pedido de federalização do caso, os parentes de Marielle e de 
Anderson Gomes manifestaram-se contra o deslocamento de competência 
para a Justiça Federal por entenderem que a medida teria “caminho muito 
mais próximo da impunidade que da conclusão isenta das investigações”.

Covid-19: Brasil passa dos 400 mil 
casos confirmados e 25 mil mortes
O Brasil passou dos 400 mil casos confirmados de covid-19, de acordo 
com o balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde. Foram incluídas 
nas estatísticas 20.559 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, 
totalizando 411.821. O resultado marcou um acréscimo de 5,1% em relação 
a terça-feira (26), quando o número de pessoas nesta condição estava em 
391.222. 
A atualização do Ministério registrou 1.086 novas mortes, chegando a 
25.598. O resultado representou um aumento de 4,4% em relação a ontem, 
quando foram contabilizados 24.512 óbitos por covid-19.
Do total de casos confirmados, 219.576 estão em acompanhamento e 
166.647 foram recuperados. Há ainda 4.108 óbitos sendo analisados.  A 
letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 6,2%. Já a 
mortalidade (a quantidade de óbitos pelo total da população) foi de 12,2.
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando 
o maior número de mortes (6.712). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro 
(4.605), Ceará (2.671), Pará (2.545) e Pernambuco (2.468).
Também foram registradas mortes no Amazonas (1.891), Maranhão (853), 
Bahia (531), Espírito Santo (511), Alagoas (368), Paraíba (298), Rio Grande 
do Norte (242), Minas Gerais (240), Rio Grande do Sul (209), Amapá (183), 
Paraná (162), Rondônia (137), Piauí (134), Distrito Federal (133), Santa 
Catarina (126), Sergipe (127), Acre (113), Goiás (108), Roraima (102), 
Tocantins (65), Mato Grosso (46) e Mato Grosso do Sul (18).
Já em número de casos confirmados, o ranking tem São Paulo (89.483), Rio 
de Janeiro (42.398), Ceará (37.275), Amazonas (33.508) e Pará (31.033). 
Entre as unidades da federação com mais pessoas infectadas estão ainda 
Pernambuco (29.919), Maranhão (26.145), Bahia (15.070), Espírito Santo 
(11.484) e Paraíba (10.2095).

AIDÊ ROCHA

Uma idosa de 66 anos, identificada 
como Joana Maria Diniz, foi 
morta por estrangulamento, dentro 
da própria casa, localizada no 
bairro Recanto dos Signos, em 
São Luís. O principal suspeito do 
crime, segundo a Polícia Civil, é 
um jovem de 21 anos, vizinho da 
vítima. 
O delegado Leonardo Carvalho, da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), que 
atendeu a ocorrência, na noite 
de terça-feira (26), por volta 
das 22h, relatou que o crime 
teria acontecido no período da 
manhã, mas o corpo somente 
foi descoberto após anoitecer. 
Leonardo Carvalho contou que 
uma vizinha da idosa sentiu falta 
dela, ligou para um irmão da 
vítima, que foi até à casa, abriu 
o imóvel e encontrou o corpo de 
Joana Diniz em cima da cama.
Ainda segundo o delegado, a 
casa da idosa estava bastante 
revirada, tendo sido localizados 

quatro celulares danificados e com 
os chips retirados. “A senhora 
foi encontrada deitada na cama 
enforcada com um pano de prato. 
Há indícios de que tenha havido 
relação sexual”, disse. 
Conforme o delegado, após 

levantamentos no local, chegou-se 
até o vizinho, que teria usado uma 
escada para pular o muro e chegar 
à casa da vítima. Antes do crime, 
ele havia brigado com a irmã e 
o namorado dela, e teria tido um 
surto, tendo ido ao encontro da 

idosa. 
O homem, que não teve o nome 
divulgado, fazia pequenos serviços 
para a vítima, que morava sozinha, 
como capinar o quintal e alguns 
consertos.  
A polícia informou, também, 
que durante as buscas feitas na 
residência do suspeito foram 
localizados vários objetos de 
adoração e culto ao satanismo. 
No quarto dele, que era iluminado 
por uma luz vermelha, segundo 
o delegado Leonardo, existia a 
inscrição 666, além de uma cruz 
de cabeça para baixo e vários 
desenhos de demônios.
Até o momento, ele permanece 
foragido. O caso, a partir de agora, 
ainda de acordo com Leonardo 
Carvalho, será investigado pelo 
Departamento de Feminicídio 
da SHPP. O delegado explicou 
que o crime se enquadra como 
feminicídio, pelo fato de o 
suspeito ter se aproveitado da 
condição de a vítima ser mulher, 
idosa, e ter dificuldade em se 
defender.

Idosa é estrangulada pelo 
vizinho no Recanto dos Signos
Suspeito fazia pequenos serviços para a vítima, e teria tido surto após uma briga com a irmã e o 
namorado dela, antes de cometer o crime

A idosa foi morta dentro de sua própria casa, no Recanto dos Signos, 
estrangulada com um pano de prato
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Foi morto na noite de terça-feira 
(26), Eduardo Henrique Maramal, 
de 24 anos, ao tentar assaltar 
um cabo da Polícia Militar, no 
bairro do Barramar – região do 
Calhau, em São Luís. O suspeito, 
que estava na companhia de um 
comparsa, foi atingido com um 
tiro na testa. 
De acordo com o policial militar, 
ele aguardava para pegar um 
lanche quando a dupla, em posse 
de armas de fogo, o abordou para 
tentar roubar seu veículo. Ele 
reagiu e acertou um dos suspeitos, 
que morreu no local. 
O comparsa fugiu após os 

disparos e não foi encontrado até 
o momento. Após a ocorrência, 
o cabo prestou depoimento no 
Plantão Central das Cajazeiras e, 
em seguida, foi liberado. 
SEGUNDO EM SEIS DIAS
Na semana passada, também 
morreu durante uma tentativa de 
assalto Mateus Assunção Ferreira, 
de 24 anos, mais conhecido como 
“Mateuzinho do São Francisco”. 
Ele foi alvejado com dois tiros 
ao tentar assaltar uma loja de 
conveniência, no bairro da 
Cohajap. 
Na ocasião, o suspeito foi 

surpreendido por uma pessoa, 
que não foi identificada, quando 
se preparava para realizar a ação 
criminosa.
Conforme levantamento feito pela 

Polícia Civil, os dois assaltantes 
mortos nesses últimos dias seriam, 
inclusive, parceiros. Ambos eram 
moradores do bairro do São 
Francisco. (AIDÊ ROCHA)

Suspeito é morto por 
policial durante tentativa 
de assalto no Barramar

Eduardo Henrique tentou assaltar policial militar, mas foi baleado 
pela vítima e morreu ainda no local

Um homem foi preso, nessa 
quarta-feira (27), em cumprimento 
a mandado de prisão temporária, 
na cidade de Balsas, suspeito pela 
prática do crime de estupro de 
vulnerável. As vítimas foram a 
própria filha dele, de 12 anos; e um 
neto, de 4. 
De acordo com informações a titular 
da Delegacia da Mulher da cidade, 
Bruna Guimarães, as investigações 
contra o suspeito iniciaram após 
a filha, na companhia da mãe, ter 
denunciado os abusos à polícia. 
Conforme a vítima, o pai a abusava 
sexualmente desde os cincos anos de 
idade. A menina também afirmou ter 
presenciado o homem cometendo os 
mesmos atos com o neto de apenas 
4 anos. “Ela relatou a existência 
de conjunção carnal e outros atos 
libidinosos diversos. Encaminhamos 
ambas as vítimas para o Instituto 
Médico Legal de Imperatriz para 
que fossem realizadas as perícias, 

que deram positivo e constataram a 
prática delitiva”, explicou a delegada. 
Após a prisão, o suspeito foi 
encaminhado para a Delegacia de 
Balsas, onde se encontra à disposição 
do poder judiciário. (AR)

Balsas
Homem é preso apontado 
como autor de estupro contra 
uma filha e um neto

O corpo de Francinaldo 
Ribeiro foi encontrado, no 
fim da tarde de ontem (27), 
por moradores na cidade 
de Cajapió. O homem, que 
era cobrador da empresa 
transportesCrisbell, estava 
desaparecido desde o início 
da manhã. 
De acordo com as primeiras 
informações, o corpo dele 
estava dentro do mar em 
uma região conhecida como 
‘Boca’, próximo a Cajapió. 
Ele teria saído de casa, na 
companhia de um amigo, 
para pescar em um igarapé. 
A causa da morte e 
as circunstâncias do 
desaparecimento da vítima, 
que deixa a esposa e três 
filhos, serão investigadas 
pela Polícia Civil. (AR)

Cobrador da Crisbell morre 
afogado quando pescava 
num igarapé em Cajapió

Francinaldo morreu vítima de 
afogamento, em um igarapé em 
Cajapió

Homem suspeito de estuprar sua 
filha e seu neto, no momento em 
que era conduzido à delegacia
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Base de Alcântara abre 
edital para empresas civis 

lançarem satélites

Ano XCIV   Nº 36.093  |   SÃO LUÍS-MA, QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232-0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes       BASTIDORES
QUI 28/05/2020

04H26 ................ 0.5M

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

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

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

As notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e têm 
um potencial incrível para iludir pessoas independentemente do nível 
econômico-social. Não é à toa que elas se tornaram uma verdadeira pra-
ga a contaminar todos os ambientes sociais. 

Operação lava fake

PROGRAMA ESPACIAL

Alexandre de Moraes 
determina quebra de 
sigilo de suspeitos de 
financiar fake news

A determinação faz parte do inquérito das 
fake news, que investiga prática remetida ao 
chamado “gabinete do ódio”, como apontado 
por parlamentares em depoimentos. Segundo o 
ministro, toda a estrutura, “está sendo financiada 

por um grupo de empresários. PÁGINA 7

Comércios irregulares são fiscalizados na Ilha
O Procon, Vigilância Sanitária e Polícia Militar continuaram as ações 

de fiscalização em centros comerciais da capital. Foram verificados 
estabelecimentos da região Central e do bairro do João Paulo. Até agora, já 

foram oito autuações, sete notificações e uma interdição.  PÁGINA 6

Empresas civis do mundo inteiro já podem se candidatar para usar a Base de Alcântara, no Maranhão, para lançamentos orbitais. 
Os interessados têm até 31 de julho para se candidatar. O programa espacial brasileiro tem mais de 20 anos, mas o Brasil nunca fez um 
lançamento em órbita de seu solo — foram feitos lançamentos não lineares, suborbitais e orbitais a partir de outros países. PÁGINA 9

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

Brasil perdeu mais 
de 860 mil empregos 
formais somente no 

mês de abril
Segundo o Ministério da Economia, os 

dados mostram que a queda no número de 
contratações contribuiu de forma expressiva 
para o saldo negativo de empregos formais. 
O saldo de abril foi o pior da série histórica 

iniciada em 1992. PÁGINA 6

Imperatriz reabre igrejas, clubes e academias
A Prefeitura de Imperatriz flexibilizou as medidas restritivas iniciadas 

há uma semana com a reabertura gradual do comércio. De acordo com a 
publicação, cultos e missas já podem ser realizados com ocupação máxima de 

30% dos acentos e clubes e academias com medidas sanitárias. PÁGINA 3

Deputado propõe 
quatro meses de São 
João no Maranhão

PROTEÇÃO
Prefeitura de São Luís 

distribui máscaras
Famílias em risco das regiões do Co-

roadinho e Vila Nova receberam, más-
caras de tecido reutilizáveis para pre-
venção ao novo coronavírus. 

Pessoas fazem menos 
sexo na quarentena

PÁGINA 2

Duarte Júnior acredita que Medida e 
uma forma de retomar a economia, a 

geração de emprego e renda e em respeito 
à cultura maranhense, é a festa mais 

tradicional do Maranhão. O parlamentar 
publicou posicionamento sobre o 

assunto, em que faz comparação com as 
festas natalinas em Gramado. PÁGINA 5

ESTUDO

PÓS-PANDEMIA

PÁGINA 3



oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 3

Mesmo registrando mais de mil casos confirmados e 79 mortes por covid-19, Prefeitura
de Imperatriz flexibilizou a abertura do comércio e de outros serviços não essenciais

SAMARTONY MAR TINS

Shop pings vol tam, mas sem pra ça de
ali men ta ção

RETORNO

Imperatriz reabre igrejas,
clubes e academias

I
gre jas, tem plos re li gi o sos, res- 
tau ran tes e aca de mi as já po dem
re tor nar su as ati vi da des na ci da- 
de de Im pe ra triz. O mu ni cí pio

que con ta bi li za 1610 ca sos con fir ma- 
dos e 79 mor tes em de cor rên cia do
no vo co ro na ví rus (co vid-19) fle xi bi li- 
zou as me di das res tri ti vas ini ci a das
há uma se ma na com a re a ber tu ra gra- 
du al do co mér cio. O no vo de cre to
mu ni ci pal que de fi ne re gras de dis- 
tan ci a men to pa ra con ter o avan ço da
co vid-19, já es tá em vi gor, mas a fis ca- 
li za ção es ta rá nas ru as a par tir das pri- 
mei ras ho ras, pa ra ori en tar e, se for o
ca so, pu nir os in fra to res.

De acor do com a pu bli ca ção os cul- 
tos e mis sas já po dem ser re a li za dos
com ocu pa ção má xi ma de 30% dos
acen tos pa ra que se res pei te o dis tan- 
ci a men to mí ni mo de 2 me tros en tre
pes so as e to dos te rão que usar más ca- 
ra de pro te ção. Tam bém per ma ne ce
proi bi da qual quer for ma de aglo me- 
ra ção, em pe río dos que an te ce dem ou
su ce dem as ce le bra ções, mes mo nas
áre as ex ter nas aos tem plos. 

As ati vi da des nas igre jas ca tó li cas
co mo mis sas, ca sa men tos, ba ti za dos
en tre ou tras es ta vam sus pen sas des de
o dia 19 de mar ço de pois que bis po di- 
o ce sa no de Im pe ra triz, Dom Vil som
Bas so, ter se reu ni do com o Co lé gio de
Con sul to res da Di o ce se de Im pe ra triz
co mo for ma de pre ve nir a pro li fe ra- 
ção do no vo co ro na ví rus, vi san do o
bem co mum e a pro te ção dos fiéis..

Es tão au to ri za dos a fun ci o nar ci ne- 
ma e te a tro, mas so men te em dri ve-
in, além de res tau ran tes, ex ce to na
mo da li da de de buf fet (no qui lo) e os
das pra ças de ali men ta ção dos shop- 
ping cen ters. Nos de mais, com ocu pa- 
ção má xi ma de 30% da ca pa ci da de
des cri ta no al va rá de se gu ran ça, não
mais do que du as pes so as por me sa,
hi gi e ni za ção com ple ta (ál co ol em gel
ou si mi lar) das su per fí ci es en tre a mu- 
dan ça de usuá ri os; me di ção de tem- 
pe ra tu ra na en tra da (aces so proi bi do
a par tir de 37,3ºC); es ta ci o na men tos
li mi ta dos a 30% das va gas e ter mi nan- 
te men te es tá proi bi da a ven da de be- 
bi da al coó li ca. O no vo de cre to li be rou
tam bém a prá ti ca de es por tes ao ar li- 
vre, em clu bes re cre a ti vos e em aca de- 
mi as de gi nás ti ca, a par tir do dia 1º de
ju nho des de que em áre as de 20 me- 
tros qua dra dos por pes so as e com a
dis tân cia mí ni ma en tre alu nos e pro- 
fes so res. A ocu pa ção má xi ma de 30%
da ca pa ci da de do am bi en te. 

Com a ta xa de ocu pa ção de lei tos
ex clu si vos pa ra co vid-19 al can çan do
95,65%, a Pre fei tu ra de Im pe ra triz es- 
tá re a li zan do ações de dis ci pli na men- 
to do co mér cio lo cal no cum pri men to
das me di das de pre ven ção à co vid-19,
es ta be le ci das atra vés de de cre to mu- 
ni ci pal. No do cu men to, o po der pú- 
bli co so li ci ta que co mer ci an tes e po- 
pu la ção si gam as ori en ta ções sa ni tá- 
ri as. “Es ta mos tra ba lhan do de for ma
in ten si fi ca da pa ra coi bir ex ces sos e

ga ran tir que os co mér ci os em fun ci o- 
na men to obe de çam ri go ro sa men te às
me di das de pos tu ra sa ni tá ria pa ra o
en fren ta men to da pan de mia da Co-
vid-19”, des ta cou a se cre tá ria de Pla-
ne ja men to Ur ba no, Le ni se Fer rei ra.

De acor do com a ti tu lar da Se plu,
na pri mei ra se ma na foi re a li za do um
tra ba lho edu ca ti vo de ori en ta ção. Co- 
mer ci an tes, em pre sá ri os e mi cro em- 
pre en de do res pre ci sam cum prir re-
gras ge rais de hi gi e ni za ção e con tro le,
além de re gras es pe cí fi cas de acor do
com ca da ca te go ria. “Os co mer ci an tes
fo ram ori en ta dos so bre as nor mas de
fun ci o na men to e que o não cum pri-
men to pre vê san ções que po dem
acar re tar até a cas sa ção do al va rá de
fun ci o na men to, sen do es sa uma atri- 
bui ção da Re cei ta Mu ni ci pal”, en fa ti-
zou Le ni se. O fun ci o na men to do co-
mér cio de ve ser re a li za do em ho rá rio
co mer ci al, 08h às 18h, com a ven da de
mer ca do ri as pe los sis te mas delivery e
dri ve th ru, com o con tro le do flu xo de
pes so as fei tos por fi ta de iso la men to
na por ta do es ta be le ci men to.

Os shop pings cen ters es tão fun ci o- 
nan do em ho rá rio nor mal, 10h às 22h,
se guin do os mes mos cri té ri os e proi-
bi da a dis po si ção de me sas e ca dei ras
na pra ça de ali men ta ção. Os es ta be le- 
ci men tos de vem se guir com res tri- 
ções so bre a quan ti da de de pes so as
cir cu lan do, tan to pa ra fun ci o ná ri os
quan to pa ra os cli en tes que de ve rão
usar más ca ras. Na por ta ria de ve ser
me di da a tem pe ra tu ra dos cli en tes e
to das as lo jas de vem ofe re cer pi as pa- 
ra la var as mãos ou ál co ol em gel.  

SÃO LUÍS

Famílias do Coroadinho recebem máscaras

PREFEITURA ENTREGA MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO COROADINHO

Fa mí li as acom pa nha das pe la Pre- 
fei tu ra de São Luís, por meio da Se cre- 
ta ria Mu ni ci pal da Cri an ça e As sis tên- 
cia So ci al (Sem cas) das re giões do Co- 
ro a di nho e Vi la No va re ce be ram nes ta
ter ça-fei ra (26), más ca ras de te ci do
reu ti li zá veis pa ra pre ven ção ao no vo
co ro na ví rus. Na oca sião, tam bém fo- 
ram dis tri buí dos kits edu ca ti vos às
cri an ças e ado les cen tes que par ti ci- 
pam do Ser vi ço de Con vi vên cia e For- 
ta le ci men to de Vín cu los (SCFV). Ao
to do se rão en tre gues 100 mil más ca- 
ras. Es sas ati tu des fa zem par te do
con jun to de in ter ven ções de sen vol vi- 
das pe la ges tão do pre fei to Edi val do
Ho lan da Ju ni or no en fren ta men to da
pan de mia jun to às fa mí li as de bai xa
ren da e em si tu a ção de ris co e vul ne- 
ra bi li da de so ci al acom pa nha das pe la
po lí ti ca de as sis tên cia so ci al.

“O pre fei to Edi val do tem um for te
com pro mis so com a po lí ti ca de as sis- 
tên cia des de o iní cio da sua ges tão. Is- 
so tem per mi ti do que a po pu la ção se- 
ja as sis ti da da for ma que ne ces si ta.
To das as es tra té gi as de sen vol vi das
des de o iní cio da pan de mia do no vo
co ro na ví rus tem, aci ma de tu do, o

com pro mis so de não per mi tir que os
ser vi ços te nham des con ti nui da de. O
mo men to é mui to di fí cil pa ra to dos, e
o nos so pa pel é ga ran tir que os aten- 
di men tos che guem a quem mais pre- 
ci sa”, afir mou a ges to ra da Sem cas,
An dréia Lau an de.

As más ca ras já fo ram dis tri buí das
pa ra as pes so as que são abri ga das nas
uni da des de aco lhi men to da Pre fei tu- 
ra. Nes ta ter ça (26), mais 650 más ca- 
ras reu ti li zá veis fo ram en tre gues pa ra
as fa mí li as acom pa nha das pe los Cen- 
tros de Re fe rên cia de As sis tên cia So ci- 
al (Cras). Du ran te es se pe río do dis- 
tan ci a men to so ci al ini ci a do no mês
de mar ço, até ago ra, a Sem cas dis tri- 
buiu qua se qua tro mil ces tas bá si cas e
mais de 1.100 kits edu ca ti vos. Co mo a
se cre ta ria atua jun to a di ver sos pú bli- 
cos, ca da in ter ven ção pos sui um ob je- 
ti vo. No ca so dos kits edu ca ti vos con- 
ten do jo go de ta bu lei ro so bre a pan- 
de mia e ca der no, lá pis, bor ra cha e
apon ta dor são vol ta dos pa ra as cri an- 
ças e ado les cen tes que par ti ci pam do
SCFV que tam bém es tá vin cu la do aos
Cras. An dres sa dos San tos, do na de
ca sa, tem um fi lho que par ti ci pa do

SCFV. “Acho mui to boa es sa ação por
dois mo ti vos. O pri mei ro é que quan- 
do a gen te vai com prar más ca ras elas
es tão mui to ca ras, en tão pra gen te é
uma aju da, e pras cri an ças tam bém é
óti mo por que o kit é um pas sa tem po
nes sa épo ca em que elas es tão sem
sair de ca sa”, dis se An dres sa.

Ru an Ga bri el San tos, 12 anos, fi lho
da An dres sa, fi cou bem sa tis fei to com
re ce bi men to do ma te ri al. “Aju da a
dis trair né? E co mo ele é so bre es sa
do en ça a gen te tam bém ain da po de
apren der jun to com a fa mí lia”, ob ser-
vou o ga ro to. Co mo for ma de agi li zar
as en tre gas, a se cre ta ria so li ci tou o
apoio das ins ti tui ções con ve ni a das
que au xi li am na exe cu ção do SCVFV.
Na re gião do Co ro a di nho são elas: As-
so ci a ção das Do nas de Ca sa da Sa li- 
nas do Sa ca vém, As so ci a ção Be ne fi- 
cen te da Vi la Con cei ção, Ins ti tu to Bo-
as No vas Ce pec, Se men te da Es pe ran- 
ça e As so ci a ção da Vi la dos Fra des. Na
Vi la No va o apoio veio da As so ci a ção
Be ne fi cen te de Mães da Vi la No va,
Ins ti tu to Fi lan tró pi co e Edu ca ci o nal
Dayse Da ni e le e As so ci a ção de Mu- 
lhe res da Vi la São Luís.

SAÚDE

“Lockdown reduziu
velocidade de contágio”

CAPITAL MARANHENSE DURANTE LOCKDOWN

Os efei tos do lock down na Ilha de São Luís po dem ser
vis tos tan to na re du ção na pro cu ra de lei tos quan to na
di mi nui ção da ta xa de con tá gio do co ro na ví rus. O blo- 
queio das ati vi da des du rou 13 di as.

“Quan do a gen te to ma uma me di da co mo o lock- 
down, que di mi nui a cir cu la ção de pes so as, e, por tan to,
a cir cu la ção da do en ça, era es pe ra do que ti ves se di mi- 
nui ção dos ca sos. Is so já era uma ten dên cia, e o lock- 
down ace le rou es sa ten dên cia”, afir mou o se cre tá rio de
Es ta do da Saú de, Car los Lu la, em en tre vis ta à TV Mi ran- 
te nes ta quar ta-fei ra (27).

A ta xa de con tá gio – que es tá li ga da à ve lo ci da de com
que a do en ça se es pa lha –, caiu na re gião. “Ela saiu de
mais de dois, que che ga mos a ter em me a dos de abril, e
ho je é de me nos de um em São Luís”, dis se.

“Es se fa tor tem que ser man ti do em me nos de um pa- 
ra ter mos con di ção de, pau la ti na men te, vol tar à nor ma- 
li da de”, acres cen tou.

Ou tro fa tor ge ra do pe lo lock down foi a me nor pro cu- 
ra por lei tos, e, por con sequên cia, a re du ção do nú me ro
de ca sos, res sal tou Car los Lu la.

O alí vio na pro cu ra por lei tos em São Luís, en tre tan to,
não re duz a pre o cu pa ção com a ofer ta de lei tos, uma vez
que a re de es ta du al da ca pi tal es tá aten den do pa ci en tes
de ou tras ci da des.

“Ape sar de a gen te ter lei tos clí ni cos à dis po si ção em
nú me ro con si de rá vel na ca pi tal, te mos uma pre o cu pa- 
ção mui to gran de com lei tos de UTI por que a gen te pas- 
sou a ter mui tas pes so as do in te ri or vin do pa ra cá”, dis se
o se cre tá rio.

“Ape nas na ter ça-fei ra (26), fo ram 40 pes so as do in te- 
ri or que vi e ram trans fe ri das pa ra uni da des do es ta do na
ca pi tal”, acres cen tou.

LOJAS

CDL quer volta com
protocolo sanitário

ÁBIO RIBEIRO, PRESIDENTE DA CDL DE SÃO LUÍS

A Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas de São Luís é uma
das en ti da des em pre sa ri ais que co la bo rou com su ges- 
tões pa ra a de fi ni ção do pro to co lo de re co men da ções
sa ni tá ri as vi san do à fle xi bi li za ção do fun ci o na men to
das ati vi da des econô mi cas. O do cu men to, so li ci ta do
pe la Se cre ta ria de Es ta do da In dús tria, Co mér cio e Ener- 
gia (Seinc), con tém ori en ta ções que po dem ser apli ca- 
das nas em pre sas pa ra ofe re cer se gu ran ça sa ni tá ria aos
cli en tes e fun ci o ná ri os.

As su ges tões apre sen ta das pe las en ti da des em pre sa- 
ri ais vão ao en con tro das di re tri zes do de cre to nº
35.831/ 2020, do Exe cu ti vo Es ta du al, no que se re fe re
aos pro to co los sa ni tá ri os, e con tem plam a obri ga to ri e- 
da de do uso de más ca ra e hi gi e ni za ção das mãos an tes
da en tra da nos es ta be le ci men tos co mer ci ais, dis tan ci a- 
men to mí ni mo, re co men da ção de man ter os am bi en tes
are ja dos por ven ti la ção na tu ral, tra ba lho re mo to, sis te- 
mas de es ca las e re ve za men to de tur nos de tra ba lho, en- 
tre ou tras nor mas que de ve rão ser se gui das pa ra evi tar
con ta tos e aglo me ra ções.

O pre si den te da CDL São Luís, Fá bio Ri bei ro, ex pli ca
que o con teú do foi con sen su a do en tre as en ti da des,
con si de ran do ce ná ri os de ris co. “A re to ma da das ati vi- 
da des de ve ser fei ta de for ma res pon sá vel e se gu ra pa ra
pre ve nir a dis se mi na ção da Co vid-19. Nes se sen ti do,
nós va mos ori en tar as em pre sas quan to às ade qua ções
que de vem fei tas e re co men dar que os pro to co los sa ni- 
tá ri os de ca da se tor se jam se gui dos co mo me di das de
pro te ção que re for çam as ações de saú de de sen vol vi das
pe lo go ver no, às quais te mos da do to do apoio”, afir ma.

De acor do com o de cre to, a Seinc de ve rá en ca mi nhar
as su ges tões de pro to co lo à Ca sa Ci vil pa ra edi ção de
por ta ria au to ri zan do a aber tu ra de seg men tos econô mi- 
cos, após va li da ção do Cen tro de Ope ra ções de Emer- 
gên cia em Saú de Pú bli ca do Es ta do do Ma ra nhão.

São Luís, quinta-feira, 28 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Fiscalização autua e interdita 
estabelecimentos comerciais 
irregulares no Centro e João Paulo

ECONOMIA
Brasil perde mais 
de 860 mil empregos 
formais no mês de abril

As demissões superaram as contratações com car-
teira assinada em 860.503 postos de trabalho, em abril. 
Foram 1.459.099 desligamentos e 598.596 contratações. 
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) foram divulgados hoje (27). O saldo 
de abril foi o pior da série histórica iniciada em 1992.

Segundo o Ministério da Economia, os dados mos-
tram que a queda no número de contratações con-
tribuiu de forma expressiva para o saldo negativo de 
empregos formais.

Enquanto as demissões tiveram um incremento de 
17,2%, as admissões caíram 56,5% na comparação com 
abril de 2019. Em valores nominais, São Paulo teve o 
pior desempenho, com saldo negativo (mais demissões 
do que contratações) de 260.902. O estado é seguido 
por Minas Gerais com 88.298 demissões (descontadas 
as contratações); Rio de Janeiro, 83.626, e Rio Grande 
do Sul, 74.686.

O secretário Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que o 
resultado reflete os efeitos da pandemia da covid-19 
na economia brasileira. “É um número duro, que re-
flete a realidade de pandemia que vivemos, mas que 
traz algo positivo. Demostra que o Brasil está conse-
guindo preservar emprego e renda. No entanto, pelos 
mesmos motivos de pandemia, não estamos conse-
guindo manter a contratação que mantínhamos ou-
trora”, disse, acrecentando que na comparação com 
outros países, o Brasil está em situação melhor. “Os 
Estados Unidos estão com mais de 35 milhões de pe-
didos de seguro desemprego e o Brasil está chegando 
ao número de 860.500 desempregados. Isso demostra 
a efetividade das medidas conduzidas pelo governo”.

Em março, mês de início das medidas de isolamento 
social devido à pandemia da covid-19, o saldo de em-
prego formal ficou negativo de 207.401. Foram 1.316.655 
admissões e 1.524.056 desligamentos.

De janeiro a abril de 2020 foram 4.999.981 admissões 
e 5.763.213 demissões no país, com resultado negativo 
de 763.232. As admissões caíram 9,6% e as demissões 
subiram 10,5% no período, comparado ao primeiro 
quadrimestre de 2019.

O salário médio real de admissão no Brasil passou 
de R$ 1.496,92 em abril de 2019 para R$ 1.814,62 no 
mês passado.

Manutenção de empregos
Desde 1º de abril, data da edição pelo governo fe-

deral da Medida Provisória 936/2020, que criou o Pro-
grama Emergencial de Preservação do Emprego e da 
Renda, foram preservados mais de 8,1 milhões de em-
pregos no país, informou o Ministério da Economia. 
O programa prevê que os trabalhadores que tiverem 
jornada reduzida ou contrato suspenso e ainda auxí-
lio emergencial para trabalhadores intermitentes com 
contrato de trabalho formalizado receberão o Bene-
fício Emergencial de Preservação da Renda e do Em-
prego (BEm).

Mudanças
É a primeira divulgação do Caged após o preenchi-

mento de informações da base de dados passar para o 
Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações 
Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Com 
a mudança, o cumprimento de 13 obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas fica centralizado em um 
só sistema.

Uma inovação do Caged é o agrupamento de setores 
da economia. Até dezembro passado, eram oito: comér-
cio, serviços industriais de utilidade Pública (SIUP), ex-
trativa mineral, administração pública, agropecuária, 
construção civil, indústria de transformação e serviços.

Com a reformulação do Caged, os dados estarão na 
mesma divisão feita pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). São eles: comércio, servi-
ços, indústria geral, construção civil e agricultura. No 
intervalo de janeiro a abril de 2020, a agricultura teve 
saldo positivo de 10.032 empregos, resultado de 275.464 
contratações e 265.432 demissões. O resultado da cons-
trução civil ficou negativo em 21.837. Comércio teve 
saldo negativo de 342.748, serviços resultado negativo 
de 280.716 e indústria também negativo, em 127.886.

Trabalho intermitente
A modalidade de trabalho intermitente teve, no 

período de janeiro a abril, 49.228 admissões e 35.105 
demissões em 2020, o que resultou em saldo positi-
vo 14.123. Já o regime de trabalho parcial registrou 
71.044 contratações e 63.334 desligamentos, com re-
sultado de positivo de 7.710 postos de trabalho com 
carteira assinada.

Somente no mês de abril, o trabalho intermiten-
te chegou ao saldo negativo de 2.375, com 7.291 ad-
missões e 9.666 demissões. No mesmo período, houve 
4.881 contratações e 14.029 desligamentos na modali-
dade de trabalho parcial, com saldo negativo de 9.148.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 

Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 16 DE 

JUNHO DE 2020 ÀS 09h, pelo sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da contratação de 

sociedades civis e comerciais para a prestação de serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS tipo hatch, 

caminhonete 4x4, van, minivan e motocicleta para a frota desta Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária - SEAP.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso 

de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails 

cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

 

São Luís/MA, 25 de maio de 2020

ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Pregoeiro da CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 274239/2019-SEAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que 

realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa 

aberto, com orçamento sigiloso, no dia 24/06/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do uso 

de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de dragagem de manutenção das profundidades 

na linha de atracação dos berços, incluindo os berços futuros (99 e 98), Canal Interno e Bacia de 

Evolução do Porto do Itaqui, Terminais do Cujupe e da Ponta da Espera, Cais de São José de 

Ribamar e Porto Grande, de modo a recuperar as cotas homologadas junto à Autoridade Marítima, 

conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do edital, de acordo com o constante no 

Processo Administrativo n.º 0354/2020 - EMAP, de 04/03/2020 e especificações e condições do Edital 

e seus Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 

13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 

sítios www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo 

ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de 

armazenagem eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fone: 

(98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

São Luís-MA, 27 de maio de 2020.

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-EMAP

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020. O Município 
de Buriticupu - MA torna público aos interessados no TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020 
para Contratação de empresa especializada para execução de reformas e ampliações das 
unidades de ensino do município de Buriticupu/MA. A licitação marcada para o dia 26 de 
maio de 2020 ás 09h00min, está SUSPENSA por tempo indeterminado, e terá sua 
continuação agendada e publicada nos diários oficiais. Após serem realizadas as referidas 
análises, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para 
reabertura do certame. Informações pelo E-mail: cplburiticupu2016@gmail.com – 
BURITICUPU - MA. 25 de maio de 2020. Fabiano de Jesus Barbosa Ferreira /Presidente da 
CPL.

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

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, na forma da 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas 
alterações, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão, sob a forma Presencial de nº 
021/2020, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E ACESSÓRIOS PNEUMÁTICOS 
PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA. O 
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e Documentação, será em Sessão Pública a ser realizada 
às 09h:30min, do dia 12 de junho de 2020, na Sala de Licitações da CPL, localizada na Prefeitura Municipal 
de Feira Nova do Maranhão, Praça Central, s/n, Centro, neste Município. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na Sala de Licitação da CPL, de 2ª a 6ª feira, das 09:00h às 12:00h, onde poderá ser 
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd) ou adquirido de forma física (em 
papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) através de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal). Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão 
de Licitação, no horário de expediente.  Feira Nova do Maranhão (MA) 27 de maio de 2020. Edson da Silva 
Santos – Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Praça Central, s/nº – Centro – CEP: 65.995-000- CNPJ: 01.616.041/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA 
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N.º 01/2020 sob a forma de Registro de 
Preço. A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/Ma, CNPJ: 01.612.625/0001-77, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade Concorrência RP n.º 01/2020, objetivando a Contratação de empresa 
especializada em serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto  
básico e executivo de implementação de sistema de abastecimento de água no 
município de Nova Olinda do maranhão, nos termos da Lei 8.666/93 e demais 
alterações, a realizar-se no dia 29/06/2020 às 10:00 horas.  LOCAL DE REALIZA-
ÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde poderão consultar o edital e 
seus anexos gratuitamente, em horário comercial das 08:00h às 13:00h ou 
poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem 
reais). Nova Olinda/MA, 26 de maio de 2020. 

ADJANE THAYS LIMA SOUSA – Presidente (a) da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA MA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 04/2020. A Prefeitura Municipal 
de Nova Olinda/Ma, CNPJ: 01.612.625/0001-77, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 
04/2020, objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços 
técnicos de engenharia para elaboração de projeto  básico e executivo de recupe-
ração de estradas vicinais no município de Nova Olinda do maranhão, nos termos 
da Lei 8.666/93 e demais alterações, a realizar-se no dia 16/06/2020 às 10:00 
horas.  LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua do SESP s/n Centro Nova Olinda MA, onde 
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comercial 
das 08:00h às 13:00h ou poderão adquirir mediante recolhimento de taxa no 
valor de R$ 100,00 (cem reais). Nova Olinda/MA, 26 de maio de 2020. 

ADJANE THAYS LIMA SOUSA – Presidente (a) da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 003/2020 de 31 de janeiro de 2020, torna público que realizará 
às 09h00min (Nove Horas) do dia 05 de março de 2020, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua do Coqueiro, nº 09, Centro, CEP: 65.284-000 – Governador Nunes Freire/MA, Licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objetivo a Contratação de empresa 
especializada para prestação de Serviços de Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Governador Nunes Freire, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal n° 8.666 de 
21 de junho de 1993 e suas alterações. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no 
endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 13h00min, onde poderão ser consultados e 
retirados gratuitamente mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel A4. Esclarecimentos adicionais 
no mesmo endereço. Governador Nunes Freire - MA, em 14 de fevereiro de 2020. Marilene de Sousa 
Morais - Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ: 01.625.921/0001-02

Reg. Distribuição: 0802441-69.2017.8.10.0001 Ação Monitória Parte Requerente: Banco Do Brasil S/A Partes Requeridas: 
Sempreverde Serviços E Construção Civil Ltda E João Augusto Saulnier De Pierrelevee Bragança: , com endereço incerto e não 
sabido Citando(a) Sempreverde Serviços E Construção Civil Ltda . Finalidade: Citação da pessoa jurídica acima nomeada para 
querendo, no prazo de 15  (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, mais honorários advocatícios de cinco por cento do valor 
atribuído à causa, ou, no mesmo prazo, ofertar embargos. O demandado ficará isento do pagamento de custas processuais se 
efetuar o pagamento no prazo acima assinalado. Caso sejam ofertados embargos, fica suspensa a eficácia do mandado inicial 
(art. 702,§4, CPC). Não efetuado o pagamento, ou não sendo oferecidos os embargos ou sendo estes rejeitados, fica constituído, 
de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 
Especial, no que for cabível. Com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia, assim considerada 
com a não apresentação dos Embargos no prazo de 15 (quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido 
o presente, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. São Luís, 01 de Abril de 2020. K-28/05

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃ

Leia a toda hora e em todo l
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO

MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00002 377 0000377 19

O Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da 

Conceição Campos Chaves, faz saber a quem interessar 

que FABIO SOUSA MAIA e ROSANGELA MASCARENHAS 
PORTEL, ele brasileiro, solteiro, medico, filho de Aluisio 

Marcos Lopes Maia e Neidimar. Ela, brasileira, solteira, do 

lar, filha de Manoel Lopes Portel e Raimunda Costa 

Mascarenhas. Requerem habilitação para casamento, 

quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou 

causa suspensiva (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil) 

poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 27 de Maio de 2020
Serlene da C. C. Chaves
Oficialmente Interina

São lLuis -MA
Cartorio 5º zona 

O JORNAL MAIS ACESSADO DO MARANHÃO
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N
o segundo dia de validade 
das novas regras de aber-
tura gradual do comércio 
de São Luís, o Instituto de 

Promoção e Defesa do Consumidor 
do Maranhão (Procon/MA), Vigilân-
cia Sanitária e Polícia Militar conti-
nuaram as ações de fiscalização em 
centros comerciais da capital. Na ter-
ça-feira (26), foram verificados esta-
belecimentos da região Central e do 
bairro do João Paulo. Até agora, já fo-
ram oito autuações, sete notificações 
e uma interdição.

A fiscalização, que verificou as nor-
mas estabelecidas no Decreto Estadu-
al n°35.831/2020, foi iniciada nessa 
segunda-feira (25). Após as ativida-
des educativas, que visam esclarecer 
as medidas preventivas contra a Co-
vid-19, equipes dos órgãos voltaram 
aos locais nesta terça-feira (26). 

“As fiscalizações têm inicialmente 
esse caráter educativo, e em parce-
ria com a Vigilância Sanitária e Polícia 
Militar, o Procon/MA verifica o cum-
primento das normas de segurança 
sanitária e outros aspectos atinentes 
aos direitos dos cidadãos e consumi-
dores”, explicou a presidente do Pro-
con/MA, Adaltina Queiroga. 

No Centro de São Luís, o órgão fis-
calizou estabelecimentos que comer-
cializam materiais utilizados para a 
confecção de máscaras caseiras. Os 
estabelecimentos Casas Brasil Teci-
dos, Armarinho ZIGZAG, Armazém 
Paraíba, Divino Armarinho, Sabrina 
Mix e Araújo foram notificados. O ob-
jetivo é investigar se houve aumento 
injustificado do preço dos insumos.

Na mesma ação, os estabelecimen-
tos Diniz Importados, Casa do Celu-
lar e Kobe Profissional também foram 
autuados pelo Procon/MA por falhas 
na prestação do serviço, verificadas, 
por exemplo, na ausência de exposi-
ção das formas de pagamento e ausên-
cia de exemplar do Código de Defesa 
do Consumidor. As três lojas também 
foram fechadas pela Vigilância Sani-
tária pelo descumprimento ao decre-
to estadual. 

O Eletro Mateus, autuado pela Vi-
gilância Sanitária nessa segunda-feira 
(25), continuou funcionando de forma 
irregular nesta terça-feira (26), o que 
resultou na interdição do estabeleci-
mento, no bairro do João Paulo. Confor-
me o Decreto Estadual n°35.831/2020, 
além de supermercados, mercados, 
lojas de material de construção e de 

tecidos, foram autorizadas a funcionar 
pequenas empresas exclusivamente 
familiares, perfil em que a loja não 
se enquadra.   A interdição, realizada 
pelo Procon/MA, se baseou na Lei n° 
8.078/90, art. 56º, inciso X e Decreto 
Federal 2.181/1997, que prevê a sus-
pensão temporária das atividades para 
casos de desrespeito a normas como 
as que visam garantir a saúde e segu-
rança dos consumidores.

Além dessas, o Procon/MA fiscali-
zou e autuou 3 instituições financei-
ras também nesta segunda-feira (26), 
entre as quais o Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal e Banco Santander, 
localizadas na Avenida dos Holande-
ses, pela inoperância de terminais e 
autoatendimento. 

Colaboração
As denúncias de funcionamento ir-

regular ou de comportamento con-
trário às normas sanitárias (tanto de 
empresas quanto dos consumidores) 
podem ser feitas por três números de 
WhatsApp: (98) 99162-8274, (98) 98356-
0374, (98) 99970-0608. A Vigilância Sa-
nitária vai receber e encaminhar as 
denúncias.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Vigilância Sanitária e Polícia Militar continuaram as ações de fiscalização em centros co-
merciais da capital.Foram verificados estabelecimentos da região Central e do bairro do 
João Paulo. Até agora, já foram oito autuações, sete notificações e uma interdição.
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AEB publicou edital para que empresas civis do mundo inteiro se candidatem para usar
a Base de Alcântara, no Maranhão, para lançamentos espaciais

MATHEUS WER NECK

EM ALCÂNTARA

Brasil deve ter 1º
lançamento orbital 

E
m pre sas ci vis do mun do in- 
tei ro já po dem se can di da tem 
pa ra usar a Ba se de Al cân ta ra, 
no Ma ra nhão, pa ra lan ça- 

men tos or bi tais. Nes ta se ma na, a 
Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB) pu- 
bli cou um edi tal pa ra os in te res sa dos. 
A ex pec ta ti va é que o pri mei ro even to 
do ti po ocor ra em 2021.

Os in te res sa dos têm até 31 de ju lho 
pa ra se can di da tar. De acor do com o 
pre si den te da AEB, Car los Mou ra, já 
exis tem com pa nhi as in te res sa das. 
“Es ta mos sen do bem hu mil des. O 
mer ca do dos pe que nos sa té li tes tem 
cres ci do e não tem mui tos lan ça do- 
res. É es se o ni cho que que re mos ex- 
plo rar. Al gu mas em pre sas já nos pro- 
cu ra ram e vi si ta ram Al cân ta ra, cer ca 
de umas 12 em pre sas. E, no mun do, 
exis tem de ze nas e de ze nas de de sen- 
vol ve do ras”, des ta ca.

Pa ra a AEB, o edi tal tem “gran de 
sig ni fi ca do his tó ri co”. O pro gra ma es- 
pa ci al bra si lei ro tem mais de 20 anos, 
mas o Bra sil nun ca fez um lan ça men- 
to em ór bi ta a par tir de seu so lo — até 
ago ra, fo ram fei tos lan ça men tos não 
li ne a res, su bor bi tais e lan ça men tos 
or bi tais a par tir de ou tros paí ses.

Lan ça men to de sa té li te
Em 2017, o Bra sil lan çou o pri mei ro 

sa té li te bra si lei ro, que saiu da ba se da 
Gui a na Fran ce sa. O Sa té li te Ge o es ta- 
ci o ná rio Bra si lei ro de De fe sa e Co mu- 
ni ca ções Es tra té gi cas tem co mo mis- 
são re for çar a se gu ran ça na ci o nal, 
atu an do na vi gi lân cia das fron tei ras e 
do es pa ço aé reo, além de am pli ar a 
ban da lar ga de in ter net no país.

O edi tal lan ça do se tor nou pos sí vel 
após o Acor do de Sal va guar das Tec no- 
ló gi cas (AST), con di ção obri ga tó ria 
pa ra o uso do Cen tro Es pa ci al de Al- 
cân ta ra (CEA) co mo ba se de lan ça-

BASE DE ALCÂNTARA FICA A 90KM DE SÃO LUÍS E FOI INAUGURADA NO ANO DE 1983

VEJA.ABRIL

men to de ob je tos es pa ci ais de quais- 
quer paí ses que pos su am com po nen- 
tes ame ri ca nos. Cer ca de 80% dos sa- 
té li tes e ob je tos es pa ci ais do mun do 
to do têm com po nen tes fa bri ca dos 
pe los Es ta dos Uni dos. “20 anos após a 
apre sen ta ção do acor do, ele ain da 
não ti nha si do ra ti fi ca do pe lo Con- 
gres so Na ci o nal, o que ocor reu em 
no vem bro pas sa do. De pois dis so, foi 
as si na do o ter mo de co o pe ra ção en tre 
a AEB e a FAB”, con ta o pre si den te da 
AEB.

A ba se de Al cân ta ra
Inau gu ra da em 1983, a Ba se de Al- 

cân ta ra fi ca a 90km de São Luís e tem 
uma lo ca li za ção ge o grá fi ca con si de- 
ra da pri vi le gi a da pa ra lan ça men to de 
fo gue tes. Por fi car a 250km da li nha do 
Equa dor, a ba se for ne ce a pos si bi li da- 
de de gran de eco no mia de com bus tí- 
vel. Ou tra van ta gem é o cli ma da re- 
gião, que per mi te lan ça men tos o ano 

in tei ro.
Se gun do Car los Mou ra, o edi tal é 

um gran de pas so pa ra a ci ên cia bra si- 
lei ra, mas tam bém traz be ne fí ci os 
econô mi cos e so ci ais pa ra Al cân ta ra. 
“É um lo cal ex cep ci o nal. Foi con ce bi- 
do pa ra ser de in te res se mun di al. A 
ati vi da de es pe ci al, que an tes era de 
pro je tos de go ver no, co me çou a ter 
em pre en di men tos de ne gó ci os. O 
Bra sil po de co me çar a fa zer par te des-
se mer ca do. Além do pro gres so, edu- 
ca ção”, afir ma o pre si den te da AEB.

Mou ra diz que o país tem mui to po- 
ten ci al no se tor e o que fal ta é mais es- 
tí mu lo. “Nós so mos um país con ti-
nen tal, is so re quer mei os pa ra po der 
cui dar de tu do, e a me lhor for ma é a 
es pa ci al. Der ra ma men to de óleo, des- 
ma ta men to, tu do is so po de ser mo ni- 
to ra do. Es se é só o pri mei ro pas so que 
acre di ta mos que po de acen der es sa 
fa gu lha do bem”, des ta ca.

SÃO LUÍS

Assassinato pode estar relacionado com magia negra

O CRIME ACONTECEU NA MANHÃ DA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (26), MAS O CORPO FOI ENCONTRADO APENAS PELA NOITE DO MESMO DIA

DIVULGAÇÃO

Um ca so de fe mi ni cí dio foi re gis tra- 
do na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (26),
no bair ro Re can to dos Sig nos, pró xi- 
mo ao Hos pi tal Dr. Cle men ti no Mou- 
ra, o So cor rão II, lo ca li za do na ca pi tal
ma ra nhen se.

A ví ti ma foi iden ti fi ca da co mo co- 
mo Jo a na Ma ria Di niz, de 66 anos,
mor ta por es tran gu la men to. O prin ci- 
pal sus pei to é o vi zi nho da ví ti ma.

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais, o sus pei to fa zia par te de uma sei ta
de ocul tis mo e te ria as sas si na do Jo a- 
na após um sur to psi có ti co.

A po lí cia tam bém não des car ta a
pos si bi li da de do as sas si no ser uma 
pes soa que ti nha en vol vi men to amo- 
ro so com a mu lher.

No lo cal do cri me, a  po lí cia en con- 

trou vá ri os ce lu la res que bra dos e sem
os chips das ope ra do ras, o que se ria
uma es tra té gia pa ra aca bar com pos- 
sí veis pro vas.

Ain da de acor do com as in for ma- 
ções da po lí cia, o as sas si na to ocor reu
por vol ta das 10h da ma nhã da úl ti ma
ter ça. Po rém, o cor po só foi en con tra- 
do na par te da noi te, por vol ta das
22h. “De acor do com o que a gen te in- 
ves ti gou até ago ra, o sus pei to te ve um
sur to, bri gou com a ir mã e com o na- 
mo ra do de la e lo go de pois pe gou uma
es pa da, pu lou o mu ro e ma tou a ido- 
sa”, re ve lou o de le ga do Le o nar do Car- 
va lho, da Su pe rin ten dên cia de Ho mi- 
cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP).

Uma equi pe do Ins ti tu to de Cri mi- 
na lís ti ca (Icrim) es te ve no lo cal e bus- 
cas fo ram fei tas na re si dên cia da ví ti- 
ma e tam bém na do prin ci pal sus pei- 

to do cri me, on de fo ram en con tra dos
vá ri os ob je tos re la ci o na dos a uma sei-
ta. A Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os
e Pro te ção à Pes soa (SHPP) de ve con-
ti nu ar in ves ti gan do o cri me atra vés
do De par ta men to de Fe mi ni cí dio.

O sus pei to te ve um

sur to, bri gou com a ir mã

e com o na mo ra do de la e

lo go de pois pe gou uma

es pa da, pu lou o mu ro e

ma tou a ido sa

Ins cri ções

EXAME NACIONAL

Inscrições do Enem
podem ser pagas até hoje

ESTUDANTES PODEM PAGAR O ENEM ATÉ ESTA QUINTA-FEIRA

DIVULGAÇÃO

Ter mi nou on tem, quar ta-fei ra (27), as ins cri ções pa ra
o Exa me Na ci o nal de En si no Mé dio (Enem). O pra zo iria
até a úl ti ma sex ta-fei ra, mas foi adi a do pe lo Mi nis té rio
da Edu ca ção.

Os es tu dan tes que ge ra ram a Guia de Re co lhi men to
da União (GRU) no va lor de R$ 85 po dem fa zer o pa ga- 
men to até ho je, quin ta-fei ra (28).

A pro va, ini ci al men te mar ca da pa ra no vem bro, se rá
adi a da por 30 ou 60 di as, se gun do anun ci ou o Ins ti tu to
Na ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní sio
Tei xei ra (Inep).

O cro no gra ma pre via apli ca ção das pro vas pre sen ci- 
ais em 1º e 8 de no vem bro, e das pro vas vir tu ais nos di as
22 e 29 de no vem bro. O pe rí do de adi a men to foi su ge ri- 
do pe lo mi nis tro da Edu ca ção, Abraham Wein traub, em
re de so ci al.

O ór gão afir ma que a de ci são so bre a no va da ta se rá
to ma da após re a li za ção de uma en que te jun to aos ins- 
cri tos pa ra o Enem 2020, que se rá fei ta em ju nho por
meio da pá gi na do par ti ci pan te

A equi pe téc ni ca res pon sá vel pe lo exa me sem pre de- 
fen deu o adi a men to da pro va, mas de pen dia de uma pa- 
la vra fi nal do mi nis tro da edu ca ção, Abraham Wein- 
traub, que ad vo ga va pu bli ca men te pe la ma nu ten ção
das da tas.

MARANHÃO

Vale abre vagas para
profissionais de saúde

VAGAS SÃO PARA OS CARGOS DE MÉDICOS E ENFERMEIROS

DIVULGAÇÃO

A Va le es tá com ins cri ções aber tas pa ra con tra ta ção
de pro fis si o nais da saú de. No Ma ra nhão, as va gas são
pa ra os car gos de mé di cos e en fer mei ros e se rão dis tri- 
buí das pa ra as ci da des de São Luís, San ta Inês e Açai lân- 
dia.

Os in te res sa dos po dem sa ber mais de ta lhes so bre o
car go de se ja do e se can di da tar atra vés do se guin te
link: va le.eight fold.ai/ca re ers/va le.com, até dia 1º de ju- 
nho. O sa lá rio não foi in for ma do.

Pa ra a fun ção de mé di cos, as va gas es tão sen do ofe re- 
ci das va gas em São Luís e em San ta Inês, a em pre sa da rá
pre fe rên cia por pro fis si o nais com for ma ção em me di ci- 
na do tra ba lho ou me di ci na co le ti va.

Já pa ra o car go de en fer mei ro, as va gas es tão dis po ní- 
veis em Açai lân dia e São Luís, e os can di da tos de vem ter
for ma ção em en fer ma gem do tra ba lho.

São Luís, quinta-feira, 28 de maio de 2020

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

A Polícia Civil do Maranhão prendeu dois homens suspeitos de estuprarem as próprias
filhas. Em um dos casos, o autor dos abusos ainda violentou um neto de apenas 4 anos

• Al to do Ca lhau
• Ca lhau
• Coha jap
• Coha ma
• Coha ser ma
• Re nas cen ça
• Jar dim Re nas cen ça
• Jar dim El do ra do
• Olho d’Água
• Par que Ate nas
• Par que Sha lon
• Pla nal to Vi nhais
• Pon ta d’Areia
• Pon ta do Fa rol
• Quin tas do Ca lhau
• São Fran cis co
• Tu ru
• Vi nhais

• 1- Se vo cê mo ra em um dos bair ros
in for ma dos e de se ja pa gar su as con -
tas de ener gia, li gue ex clu si va men te
pa ra o nú me ro 0800 025 0116 e agen -
de a vi si ta do agen te de re la ci o na -
men to em sua ca sa
• 2- Vo cê po de rá pa gar a con ta de
ener gia elé tri ca no car tão de dé bi to,
car tão do bol sa fa mí lia, ou no car tão
de cré di to das ban dei ras: Vi sa, Mas ter,
Ma es tro, Elo, Ame ri can Ex press e Hi -
per card. Se vo cê ti ver du as ou mais fa -
tu ras po de rá par ce lar em até 12 ve zes
(a si mu la ção de ca da ca so se rá fei ta
pe lo agen te de re la ci o na men to)

ABUSOS SEXUAIS

Pais estupraram
as próprias filhas
SAULO DUAILIBE

Bal sas

Es tu pro em Açai lân dia

D
ois ho mens fo ram pre sos 
em ações da po li cia do Ma- 
ra nhão pe lo mes mo cri me: 
abu so se xu al. O que mais 

cha ma a aten ção é que os sus pei tos 
es tu pra ram pa ren tes pró xi mos: as fi- 
lhas. Em um dos ca sos, além de vi o- 
len tar a pró pria fiha, o ho mem ain da 
abu sou do ne to de ape nas 4 anos.

O pri mei ro ca so acon te ceu na ci da- 
de de Bal sas, no Sul do Ma ra nhão. A 
ação po li ci al foi atra vés da De le ga cia 
Es pe ci al da Mu lher de Bal sas em con- 
jun to com a Po lí cia Ci vil de Ca ro li na, 
que cum priu, on tem, quar ta-fei ra 
(27), man da do de pri são tem po rá ria 
ex pe di do pe lo Jui za do Es pe ci al da Co- 
mar ca de Bal sas con tra um ho mem 
que é sus pei to de es tu pro de vul ne rá- 
vel, pre vis to no art. 217-A c/c art. 226, 
II do CPB, pra ti ca do con tra sua pró- 
pria fi lha de 12 anos, e seu ne to, de 
ape nas 4 anos.

Abu sos cons tan tes
A fi lha do sus pei to re la tou que tem si- 
do abu sa da se xu al men te des de os 5 
anos, sen do que du ran te o pe río do 
em que o cri me se es ten deu foi for ça- 
da a man ter con jun ção car nal e se xo 
anal, den tre ou tros atos li bi di no sos. A 
me ni na re la ta ain da que já pre sen ci- 
ou o pai abu san do se xu al men te do 
ne to.

Já na ci da de de Açai lân dia, dis tan te 
cer ca de 568km da ca pi tal ma ra nhen- 
se, a Po lí cia Ci vil, atra vés da 9ª De le- 
ga cia Re gi o nal de Açai lân dia, pren deu 
em fla gran te um ho mem pe la prá ti ca

SUSPEITO PRESO EM BALSAS POR VIOLENTAR A FILHA E O PRÓPRIO NETO DE 4 ANOS

POLÍCIA CIVIL

dos cri mes de es tu pro de vul ne rá vel e 
pos se ile gal de ar ma de fo go. Na noi te 
da úl ti ma se gun da-fei ra (25), o Con se- 
lho Tu te lar da ci da de com pa re ceu na 
9ª De le ga cia Re gi o nal, in for man do 
uma su pos ta si tu a ção de abu so se xu- 
al, on de o sus pei to te ria es tu pra do as 
du as fi lhas, am bas com 11 anos.

Em en tre vis ta com o Con se lho Tu- 
te lar, uma das ví ti mas in for mou, in- 
clu si ve, que o pai te ria du as ar mas de 
fo go em ca sa e que cons tan te men te 
lhe abu sa va se xu al men te, pas san do 
as mãos em su as par tes ín ti mas e 
mos tran do-lhe o pê nis.

Após as in for ma ções pres ta das, 
uma equi pe se des lo cou até o Po vo a- 
do No vo Ba ca bal e pren deu em fla- 

gran te o sus pei to. Por fim, após a la- 
vra tu ra do au to de pri são em fla gran te 
e co mu ni ca ções de pra xe, o pre so foi 
en ca mi nha do pa ra a UPR de Açai lân- 
dia.

FACILIDADE

Pagar conta de energia no cartão e delivery
Pa ra fa ci li tar a vi da dos cli en tes e

con tri buir pa ra que as pes so as evi tem
aglo me ra ções e fi las, a Equa to ri al Ma- 
ra nhão deu iní cio ao tes te de uma no- 
va mo da li da de pa ra pa ga men to das
con tas de ener gia: o Pa ga men to
Delivery.

As vi si tas se rão re a li za das de for ma
agen da da e com os de vi dos cui da dos
de hi gi e ne ori en ta dos pe los ór gãos de
saú de.

Por se tra tar de um pro je to pi lo to,
ini ci al men te es ta rá dis po ní vel ape nas
pa ra al guns bair ros da ca pi tal São
Luís:

Sai ba co mo so li ci tar o pa ga men to
delivery:

Fi que aten to

To dos os pa ga men tos só se rão re- 
ce bi dos por meio de car tão e nun ca
em di nhei ro ou trans fe rên cia ban cá- 
ria. Ja mais in for me sua se nha em
tran sa ções. Va le res sal tar que a vi si ta
pa ra que vo cê efe tue seu pa ga men to
não te rá cus to adi ci o nal.

Iden ti fi ca ção do agen te
Os agen tes de re la ci o na men to são

iden ti fi ca dos com far da men to e cra-
chá da Equa to ri al Ma ra nhão e 55 So- 
lu ções (em pre sa for ne ce do ra). Os
agen tes pos su em um co le tor de da dos
que iden ti fi ca o nú me ro da con ta con-
tra to da uni da de con su mi do ra ca das- 
tra da na Equa to ri al Ma ra nhão e má-
qui na de car tão, que faz a con fir ma- 
ção dos da dos do cli en te an tes de efe-
tu ar o pa ga men to.

Di an te do ce ná rio da Co vid-19, di- 
ver sas ações fo ram im ple men ta das
pe la Equa to ri al Ma ra nhão pa ra le var
os ser vi ços aos seus cli en tes por meio
dos ca nais di gi tais. E ago ra o pa ga- 
men to delivery é mais no va fa ci li da de
pa ra pa gar a con ta de ener gia elé tri ca,
que po de ser agen da da a par tir do dia
21 de maio por meio do te le fo ne 0800
025 0116.

DA RE DA ÇÃO

Ar ma em Ara ri

AÇAILÂNDIA

Polícia apreende
40kg de maconha
em carro

A DROGA ESTAVA ESCONDIDA DENTRO DE UM HYUNDAI HB20

POICIA CIVIL

Uma ope ra ção da Po lí cia Ci vil do Es ta do do Ma ra- 
nhão, em con jun to en tre a Su pe rin ten dên cia Es ta du al
de In ves ti ga ções Cri mi nais (Seic) e as De le ga ci as Re gi o- 
nais de Im pe ra triz e Açai lân dia, pren de ram em fla gran- 
te de li to, uma pes soa da ci da de de Ma ra bá, no Pa rá, por
trá fi co ilí ci to de dro gas.

O al vo da ação po li ci al es ta va sen do mo ni to ra do atra- 
vés de in ter cep ta ção te lefô ni ca, au to ri za da pe la Jus ti ça.
Di an te das in for ma ções co lhi das, foi mon ta da uma bar- 
rei ra pe la Po lí cia Ci vil de Im pe ra triz e Açai lân dia nas
pro xi mi da des do Po vo a do Pe quiá, on de abor da ram de
um car ro de mar ca Hyundai, mo de lo HB20, de cor pre ta,
veí cu lo es te con du zi do pe lo in ves ti ga do.

Na oca sião, após mi nu ci o sa re vis ta no veí cu lo, fo ram
lo ca li za dos 40 qui los de ma co nha es con di da nas por tas,
ban cos, as so a lho, ta pe tes e ou tros com par ti men tos do
car ro.

On de es ta vam sen do trans por ta da no in te ri or do veí- 
cu lo. Após a de vi da apre en são de to do o ma te ri al e do
veí cu lo, o con du tor foi de vi da men te pre so e au tu a do em
fla gran te de li to pe lo cri me de trá fi co ilí ci to de dro gas e
en con tra se à dis po si ção da jus ti ça. (S.D)

ANIL

Suspeito de agredir
pai idoso é preso

O SUSPEITO AGREDIA O PRÓPRIO PAI NO BAIRRO DO ANIL

DIVULGAÇÃO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia de Po lí cia Ci vil da Ca pi tal – SPCC, atra vés da
3°DP da Ra di o nal e De le ga cia do Ido so, cum priu man- 
da do de me di da pro te ti va ex pe di do con tra de um sus- 
pei to de va ri as agres sões con tra o pró prio pai. O ca so foi
re gis tra do no bair ro do Anil.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, a or dem foi
con ce di da no dia 13 de maio e, após co nhe ci men to de
des cum pri men to por par te do au tor, a equi pe do 3° Dis- 
tri to Po li ci al – Ra di o nal se des lo cou até o lo cal e re a li zou
a pri são do sus pei to.

O pre so foi en ca mi nha do à De le ga cia do Ido so, on de
foi au tu a do em fla gran te de li to.

A Po lí cia Mi li tar por meio do 36º BPM re ti rou de cir- 
cu la ção mais uma ar ma de fo go das ru as da ci da de de
Ara ri.  A ação acon te ceu no po vo a do Es con di do e re sul- 
tou na pri são de um ho mem, além da apre en são de re- 
vól ver ca li bre 38, car re ga do com três mu ni ções.

Se gun do os mi li ta res, a apre en são acon te ceu após a
guar ni ção de ser vi ço re ce ber uma de nún cia via te le fo ne
fun ci o nal de que um ho mem es ta va com uma ar ma de
fo go em pu nho no po vo a do. De ime di a to os mi li ta res fo- 
ram até o lo cal e cons ta ta ram a ve ra ci da de da de nún cia.
O sus pei to, ao avis tar a vi a tu ra ain da ten tou es con der a
ar ma. Ele foi con du zi do pa ra a de le ga cia de Ara ri sem le- 
sões cor po rais pa ra os de vi dos pro ce di men tos le gais.

São Luís, quinta-feira, 28 de maio de 2020

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


“Aprimoramos o texto da lei para evitar a má fé de
algumas escolas”, diz Yglésio sobre a lei das
mensalidades

Além da inclusão do ensino infantil, o projeto de lei ainda inclui outros pontos na Lei das
Mensalidades

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

https://luiscardoso.com.br/educacao/2020/05/aprimoramos-o-texto-da-lei-para-evitar-a-ma-fe-de-algumas-escolas-diz-yglesio-sobre-a-lei-das-mensalidades/


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
covid-19, 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.



Flávio Dino prepara reabertura de templos e
igrejas no Maranhão
Publicado em 28 de maio de 2020 por gilbertoleda

Depois de autorizar a reabertura gradual do comércio – começando por pequenos estabelecimentos familiares -, o
governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), prepara-se para autorizar a reabertura de templos religiosos e igrejas no
estado.

O assunto foi debatido nesta quinta-feira (28) numa reunião entre o comunista e lideranças religiosas locais para começar
a alinhar o processo.

É provável que um decreto específico seja editado, contendo ainda algumas limitações de lotação, por exemplo.

Explicações

A decisão do governador de flexibilizar a realização de cultos e missas ocorre quando o Estado ainda precisa explicar ao
Ministério Público os motivos da reabertura do comércio na Região Metropolitana de São Luís

Os promotres da Ilha querem esclarecimentos sobre os critérios técnico-científicos que embasaram as decisões de
retomada da atividade comercial (reveja).
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