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PANDEMIA

FISCALIZAÇÃO NOTIFICA
E FECHA LOJAS EM SL
Dezenas de estabelecimentos comerciais da capital já foram punidos por descumprirem as regras
sanitárias de combate ao novo coronavírus, Covid-19; bancos foram autuados.
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Maranhão
receberá
mais de
R$ 1,8 bilhão
em ajuda

Equipamentos de proteção individual
arrecadados em live são entregues à SES
Executivo de Comunicação da Equatorial Maranhão, Luiz Carlos Cardoso, entrega ao secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula,
EPIs que foram adquiridos com recursos oriundos da live do cantor Zeca Baleiro, que teve apoio do Grupo Mirante. CIDADES 2
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Sancionado socorro
emergencial e MA deve Precisam de respostas
receber mais de R$ 1,8 bi O
Governo do Estado receberá R$ 982 mi para enfrentamento à pandemia da
Covid-19; são R$ 732 mi livres e outros R$ 250 mi para aplicação na saúde
Divulgação

senador Roberto Rocha (PSDB) vem fazendo
uma série de denúncias sobre o que ele
considera uma falta de zelo com o dinheiro
público no Maranhão. Neste momento, o tucano
vem mostrando hospitais já prontos no interior do
estado, mas que estão fechados. São mais de 15 e,
por enquanto, o senador mostrou três: em Viana,
Carolina e São Mateus.
A promessa do tucano é fazer novas denúncias
sobre o que ele também classificou de “descaso
com a saúde do
Maranhão” ou de
“hospital da campanha”.
Um senador da
Senador Roberto
oposição fazer tais
Rocha faz
denúncias não deveria
denúncias graves,
ser considerado
estranho, afinal, este é
mas o governo
um dos papéis da
não dá qualquer
oposição. O que
aparenta estranheza é a resposta
falta de resposta do
governo estadual.
Não há uma nota, uma
postagem nas redes sociais que mostrem que
Roberto Rocha está errado no que anda mostrando.
Há ataques pessoais ao tucano, mas respostas sobre
os problemas apresentados, não.
O que se demonstra é que a estratégia do Palácio
dos Leões é ignorar o que fala o senador e, assim,
desacreditá-lo.

Presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que garante ajuda a municípios e estados; governo de Flávio Dino receberá quase R$ 1 bilhão
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

Governo Flávio Dino
(PCdoB) deverá receber
aporte de cerca de R$
982 milhões do Governo Federal, referente ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, sancionado
ontem pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
Ao todo, quando somados os
valores destinados para o Governo,
prefeituras e a suspensão das dívidas com a União, o estado terá direito a uma fatia de pouco mais de
R$ 1,8 bilhão do Governo Federal.
O programa [Lei Complementar 173, de 2020] havia sido aprovado no mês de maio pelo Congresso Nacional e prevê um auxílio
financeiro de até R$ 125 bilhões
aos entes, em forma de envio direto de recursos, suspensão do pagamento de dívidas e renegociação com bancos e organismos
internacionais.
De acordo com a bancada maranhense, o Governo Flávio Dino
receberá de forma livre, um total
de R$ 732 milhões. Outros R$ 250

O

milhões serão repassados ao Executivo Estadual, mas deverão ser
aplicados exclusivamente na
saúde pública. Com os dois aportes, Dino terá o equivalente a R$
982 milhões.
Já para as Prefeituras, o Governo
Federal destinou R$ 496 milhões
livres e outros R$ 101 milhões exclusivos para a saúde pública.
O Maranhão ainda será beneficiado com 318 milhões que correspondem à suspensão da dívida
com a União, o que totaliza um auxílio global de R$ 1,897 bilhão no
enfrentamento à pandemia do
Covid-19.
Vetos
Ao sancionar o programa federal,
Bolsonaro vetou quatro dispositivos do Projeto de Lei Complementar (PLP 39/2020), aprovado
pelo Congresso Nacional. O texto
original admitia possibilidade de
reajuste salarial para servidores
públicos civis e militares diretamente envolvidos no combate à
pandemia. O projeto citava carreiras como peritos, agentes socioeducativos, profissionais de
limpeza urbana, serviços funerários e assistência social, trabalha-

Vai falar

MAIS

Ofício ao Palácio
O senador Roberto Rocha
(PSDB) encaminhou ofício
para o governador Flávio
Dino informando sobre os
valores que foram
aprovados e que serão
encaminhados para o
Governo do Maranhão. Ele

dores da educação pública e profissionais de saúde.
Ele entendeu que o dispositivo
“viola o interesse público por acarretar em alteração da economia
potencial estimada”. “A título de
exemplo, a manutenção do referido dispositivo retiraria quase
dois terços do impacto esperado
para a restrição de crescimento da
despesa com pessoal”, argumenta
Bolsonaro.
O presidente vetou também o
ponto que impedia a União de
executar garantias e contragarantias de dívidas, desde que a renegociação tenha sido inviabilizada
por culpa da instituição credora.

afirmou que com uma
emenda apresentada no
Senado de sua autoria e
outra de colegas do PSDB:
José Serra e Mara Gabrilli,
ambas aprovadas pela
Casa, o aporte ao Maranhão
foi ampliado.

A medida, segundo o Palácio do
Planalto, “viola o interesse público
ao abrir a possibilidade de a República Federativa do Brasil ser
considerada inadimplente perante o mercado doméstico e internacional”.
Bolsonaro também barrou um
item que permitia aos municípios
suspender o pagamento de dívidas
com a Previdência Social até o prazo
final do refinanciamento e vetou
trecho do projeto original que previa a suspensão imediata dos prazos de validade de todos os concursos públicos federais, estaduais,
distritais e municipais, da administração direta ou indireta. 

O governador Flávio Dino (PCdoB) terá a oportunidade hoje de
responder ao senador Roberto Rocha.
Esta manhã já está agendada uma entrevista coletiva do comunista para comunicar ações contra o novo coronavírus.
A expectativa é de que, finalmente, Dino vá comentar sobre o aumento da contaminação no interior do estado e anunciar medidas
para tentar baixar a linha de pessoas doentes pela Covid-19.

Novo decreto

Nos bastidores do Palácio dos Leões também se fala sobre nova
flexibilização no Maranhão.
Mais atividades para serem liberadas e entre elas, a retomada da
realização de cultos e missas.
Também deverá ter o anúncio de mais tempo de suspensão das
aulas no estado. Pelo decreto vigente, as escolas deveriam ficar fechadas até dia 1º de junho.

Retomada

Sobre a retomada dos cultos e missas, se apresenta como o nome da articulação a deputada Mical Damasceno.
O que não é uma verdade completa.
Os pastores já vinham se movimentando, apresentando justificativas para o retorno das atividades nas igrejas.

Ajuda I

A pressão vinha porque, pelo Governo Federal, as missas e cultos já poderiam ter voltado. Com o início da reabertura do comércio, a pressão das igrejas aumentou ainda mais.
Como já havia adiantado a coluna, o governo do Maranhão vai
receber mais de R$ 920 milhões com a sanção da lei de ajuda emergencial aos estados e municípios.
A lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro (sem
partido). Com isto, o dinheiro para o governo maranhense será de
R$ 732 milhões para aplicação livre.

Ajuda II

Dino debate reabertura
de templos e igrejas com
líderes religiosos do MA
Início da discussão para retomada de cultos e missas ocorreu em
videoconferência entre o governador e a deputada estadual Mical Damasceno
GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

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 tema de uma reunião por videoconferência realizada ontem entre o chefe do Executivo estadual e lideranças religiosas locais. O objetivo foi começar
a alinhar o processo de retomada
de missas e cultos.
Um decreto específico deve ser
editado, contendo ainda algumas
limitações de lotação dos tempos
e igrejas, por exemplo.
Integrante da bancada evangélica na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Mical Damasceno

Reunião ocorreu
entre Flávio Dino e
Mical Damasceno
Decreto será
editado para
estabelecer regras
Deputada assina
proposta para
volta de cultos

(PTB) também participou da audiência online com o governador,
e destacou que as atividades religiosas também são essenciais no
atual momento da pandemia do
novo coronavírus.

“Agradeço ao governador por reconhecer publicamente nossa luta pessoal em prol da reabertura
das atividades religiosas, sobretudo no reconhecimento da essencialidade das igrejas para o equilíbrio do estado, especialmente para vencermos essa batalha contra
o coronavírus”, afirmou.
A parlamentar é autora de um
projeto de lei e de uma indicação ao
Executivo, apresentados ainda em
abril, para que as atividades das igrejas e templos religiosos de qualquer
culto fossem reconhecidas como atividades essenciais no Maranhão. Ela
pondera, contudo, que a retomada
deve obedecer a rígidas regras sanitárias e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Explicações
A decisão do governador Flávio Dino de flexibilizar também a reali-

zação 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 promotores da Ilha querem esclarecimentos sobre os critérios técnico-científicos que embasaram as
decisões de retomada da atividade
comercial.
O pedido de explicações foi protocolado na ação em que se pediu
a decretação do lockdown na Região Metropolitana de São Luís.
Ao confirmar a decisão de
abrandar o isolamento – permitindo, inicialmente, a reabertura de
pequenos comércios familiares -,
o chefe do Executivo estadual citou, em coletiva à imprensa, “uma
visível diminuição da procura” de
pacientes por atendimento nas
UPAs da região, que são “porta de
entrada” para infectados pela
doença. Um gráfico apontando para a diminuição dos atendimentos
surgiu apenas dias depois.
Para o MP, o Estado e as prefeituras 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 fazendo - a ouvir um conselho médico existente na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde (SES)
antes de tomar novas decisões sobre a pandemia. 

Já outros R$ 250 milhões, o governo do Maranhão deverá aplicar
de forma exclusiva na Saúde.
As prefeituras do Maranhão também receberão a verba extra do
governo federal. Serão mais de R$ 500 milhões.
Ao todo, da ajuda emergencial do governo federal, o Maranhão
terá direito a mais de R$ 1,8 bilhão.

DE OLHO

R$ 1,8 BILHÃO

É O VALOR TOTAL que o Governo Federal vai
encaminhar ao estado e aos 217 municípios devido
à pandemia do novo coronavírus.

Denúncia

O deputado estadual César Pires (PV) fará uma denúncia na Assembleia Legislativa contra um hospital particular de São Luís.
O motivo é que uma unidade hospitalar não cumpre uma decisão judicial para que o ex-prefeito Gildásio Ângelo, de Poção de Pedras, receba um tratamento específico contra a Covid-19.
O ex-prefeito está internado e já em coma e, devido ao seu plano de saúde, o procedimento não foi permitido.

E MAIS
• A família entrou na Justiça e conseguiu a decisão para que o plano pague pelo tratamento. Mas, segundo César Pires, o hospital não cumpre a
determinação.

• Vale lembrar que a ajuda federal aos estados e municípios terá consequências. Uma delas é o congelamento dos salários dos servidores públicos até 2022.

• Levantamento nacional mostra que somente 13 deputados federais do
Brasil participaram de todas as sessões virtuais da Câmara. Na lista, nenhum maranhense.

O Estado do Maranhão
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Integrantes de facções
acusados de vários
crimes são presos em SL

Hidroxicloroquina
que vinha para o
MA é apreendida
120 caixas do medicamento foram apreendidas
pela PRF, na cidade de Uruaçu, no norte de Goiás

Criminosos foram presos no São Raimundo e são acusados de assassinatos,
roubo, tráfico de droga, furto, associação criminosa e ocultação de cadáver
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

inco faccionados acusados
de assassinatos, tráfico de
entorpecente, roubo, furto
e outros crimes na área do
São Raimundo foram encaminhados ontem para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde vão
ficar presos à disposição do Poder
Judiciário.
Segundo o delegado Carlos Alessandro de Assis, que é superintendente da Polícia Civil da Capital, os
criminosos foram presos em cumprimento de ordem judicial durante um cerco policial no bairro
do São Raimundo, no último dia
27. Eles foram levados para a sede
da delegacia do bairro e ontem encaminhados para o presídio.
O delegado disse ainda que os
policiais prenderam primeiramente três faccionados que são
acusados de terem assassinado um
homem, nome não revelado, e
ocultaram o corpo. O crime ocorreu durante o mês de agosto do
ano passado.
No dia do crime, o trio criminoso conseguiu atrair a vítima até
uma praça, no São Raimundo, logo após realizou o ato criminoso e
o corpo foi enterrado em uma cova rasa, em uma área de matagal.
“Eles ocultaram o corpo da vítima,
que ainda não foi encontrado pela
polícia”, frisou Carlos Alessandro
de Assis.
Ele também declarou que a motivação desse crime foi acerto de
conta em decorrência de comercialização de droga.
Ainda durante esse cerco, a polícia conseguiu retirar de circulação mais dois faccionados. De
acordo com o delegado, os detidos

C

A polícia, até o período da
tarde de ontem, não havia
efetuado a prisão do
acusado de ter assassinado
Joana Maria Diniz, de 66
anos, na noite do último
dia 26, em São Luís, crime

cou Carlos Alessandro.

são acusados de um homicídio doloso, que ocorreu no mês de abril
de 2018, no São Raimundo.
A vítima foi executada dentro de
sua residência e na presença de familiares. O crime acabou abalando até mesmo os vizinhos. “Os criminosos de posse de arma de fogo
invadiram a casa da vítima, onde
realizaram a ação e, em seguida, tomaram rumo ignorado”, explicou

que chocou a cidade. O caso
está sendo investigado pela
equipe do Departamento
Feminicídio, órgão da
Superintendência de
Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP).

o delegado.
Ainda de acordo com o delegado, as incursões nessa localidade
e em outros pontos da cidade devem continuar para prender mais
criminosos, inclusive, acusados de
tráfico de droga e assassinatos. “A
polícia tem focado as investigações para solucionar casos criminosos antigos, principalmente,
homicídios mais antigos”, expli-

Um total de 3.600 comprimidos de
hidroxicloroquina, que teria sido
contrabandeado do Paraguai e tinha como destino o Maranhão, foi
apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 153, em Uruaçu,
na região Norte de Goiás. Quatro
homens, com as idades entre 29 a
58 anos, foram presos e, segundo
a polícia, vão responder pelos crimes de contrabando e contra a
saúde pública.
Ainda de acordo com a polícia,
os detidos estavam em uma caminhonete, de placas não identificadas. Eles disseram primeiramente para a polícia que saíram
de São Paulo após trabalharem na
produção de um show sertanejo
transmitido pela internet e tinham
como destino a capital mara-

nhense onde residem.
Paraguai
Os policiais ao revistarem o veículo encontraram 120 caixas de hidroxicloroquina dentro de uma caixa de som. Os detidos chegaram a
falar que tinham pego esse medicamento em São Paulo, em seguida, afirmaram ter sido em Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul e
era proveniente do Paraguai. Eles
ainda disseram que o medicamento seria levado para Imperatriz.
A polícia informou que os detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu onde tomaram as devidas providências como ainda a Vigilância Sanitária dessa cidade foi comunicada
da apreensão. 

Assaltantes são
alvos da polícia

Cerco policial foi feito no bairro do São Raiumundo e acabou com a prisão de vários criminosos

FEMINICÍDIO

5

Mais prisões
Em Buriticupu foi preso ontem um
homem, nome não revelado, suspeito no desaparecimento de uma
mulher, de 40 anos, em Goiânia, no
estado de Goiás, ocorrido dia 13 de
fevereiro deste ano. A polícia informou que a vítima estava na Colômbia, mas foi no aeroporto da
capital de Goiás que foi vista pela
última vez.
O detido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Buriticupu e deve ser transferido no decorrer dos próximos dias para Goiânia.
Antônio Borges de Araújo também
foi preso ontem em Buriticupu acusado tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Em
poder dele, a polícia ainda apreendeu uma arma de fogo. 

Grupo especializado em assalto a motéis segue
sendo alvo de buscas na capital e no interior
A equipe da Delegacia de Roubos
e Furtos (DRF), com apoio dos
policiais da Superintendência de
Investigações Criminais (Seic),
ainda ontem, estavam realizando incursões na Grande Ilha como ainda no interior do estado,
com o objetivo de retirar de circulação um grupo criminoso especializado em assalto a motéis.
O delegado Carlos Alessandro
declarou que ainda na madrugada do último dia 26 foram presos
cinco integrantes desse bando e
ainda apreenderam arma de fogo com numeração suprimida,

celulares e outros objetos provenientes de roubo.
Abordagem
Ainda de acordo com o delegado, os assaltantes foram abordados nas proximidades de um
motel, localizado na Avenida dos
Africanos. Eles estavam em um
veículo e há informações que recebiam informações sobre a rotina desse estabelecimento. “A
investigação vai continuar, pois,
existem outras pessoas envolvidas nesse ato criminoso”, frisou
o delegado. 

Mundo

África sofre transmissão
comunitária prolongada
da Covid-19, diz entidade
Casos de transmissão comunitária do novo coronavírus estão aumentando
na África, particularmente na Etiópia, e especialistas pedem mais ação
GCIS

JOANESBURGO
Os casos de transmissão comunitária do novo coronavírus estão
aumentando na África, particularmente na Etiópia, e uma nova
estratégia de exames é necessária para evitar isso, disse o chefe
do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África nesta
quinta-feira, 28.
A transmissão comunitária diz
respeito a casos de pacientes que
não tinham um histórico de viagens ou contatos conhecidos com
pessoas infectadas, o que preocupa
os agentes de saúde por significar
que o vírus está circulando pela
população sem ser detectado.
“Estamos começando a ver uma
transmissão comunitária prolongada dentro da Etiópia e muitos
outros países de toda a África. Isso
significa que precisamos intensificar nossas medidas de saúde pública, como o distanciamento, o
uso de máscaras, a lavagem das

Reprodução/YouTube

Manifestates foram às ruas da cidade e entraram em confronto

Mineápolis tem
protestos e saques
após morte de negro
Morte de homem, que estava desarmado, por um
policial, causou grande revolta em populares
MINEÁPOLIS

Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visita hotel no país, durante pandemia da Covid-19

mãos”, disse John Nkengasong aos
jornalistas.
Exames na população
Ele disse que os países deveriam
modificar a maneira como examinam suas populações —ao

invés de se concentrar em exames
de pessoas chegando nos aeroportos, os governos deveriam
adotar exames de vigilância daquelas com sintomas semelhantes aos da gripe.
Inicialmente, o vírus se multi-

plicou mais lentamente na África
do que na Ásia ou na Europa, mas
agora as 55 nações do continente
como um todo relataram um total
de 119.982 casos confirmados de
infecção e 3.599 mortes, de acordo
com uma contagem da Reuters. 

Pela segunda noite, manifestantes entraram em conflito com
um batalhão de choque que disparou gás lacrimogêneo na cidade norte-americana de Mineápolis na quarta-feira, um
extravasamento da raiva causada pela morte de um homem
negro que um vídeo de grande
circulação mostra lutando para
respirar, enquanto um policial
branco pressiona seu pescoço
com um joelho.
No vídeo, gravado por um observador do encontro fatal entre

a polícia e George Floyd, de 46
anos, na segunda-feira à noite,
este é visto de rosto no chão, algemado, gemendo e dizendo várias vezes “por favor, não consigo respirar” até parar de se
mexer.
O segundo dia de manifestações, acompanhado de saques e
vandalismo, começou horas depois de o prefeito Jacob Frey
exortar procuradores a apresentar queixas criminais contra o
policial branco.
Floyd, que estava desarmado,
foi retirado de ambulância do
local, mas não resistiu. 

Cestas arrecadadas na
live de Zeca Baleiro são
entregues a entidades
Em CIDADES 2

cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 29 de maio de 2020

Notificações, interdições e
multas: comércio e bancos
são fiscalizados na capital
Punições foram aplicadas pela Vigilância Sanitária e Procon/MA; trabalho é uma
das ações voltadas à abertura gradual do comércio, conforme o Decreto Estadual
Fotos/Paulo Soares

ezenas de estabelecimentos comerciais de
São Luís já foram alvo de
punição por descumprirem as regras sanitárias de combate
ao novo coronavírus, que causa a
Covid-19. Três bancos foram multados e, pelo menos, 20 lojas, da
área do Centro, foram orientadas a
fechar as portas. Este é o resultado
parcial da fiscalização, que está
sendo feita desde a última segundafeira, 25, na Grande Ilha, pela Vigilância Sanitária, Procon/MA e Polícia Militar. Este trabalho faz parte
das ações voltadas a abertura gradual do comércio, conforme o Decreto Estadual de nº 35.831/2020.
Somente no dia da abertura do
comércio de pequeno porte, ocorrido na última segunda-feira, 25, o
Procon/MA autuou três instituições financeiras, localizadas na
Avenida dos Holandeses, por inoperância de terminais e autoatendimento. Três estabelecimentos comerciais, da área do centro da
cidade, também foram autuados
por falhas na prestação do serviço.
O órgão também notificou sete
lojas acusadas de aumento injustificado de valores cobrados em
matérias-primas utilizadas na fabricação de máscaras.
A Vigilância Sanitária lavrou 14
termos de fiscalização, três termos
de intimação, quatro autos de infração e orientou 20 empresários
a fecharem as portas de seus estabelecimentos comerciais por ter
sido aberto de forma ilegal e um
ponto comercial foi interditado.
A presidente do Procon, Adaltina
Queiroga, disse que a equipe do
órgão vai realizar esse trabalho em
parceria com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, para verificar
o cumprimento das normas de segurança sanitária e outros aspectos
atinentes aos direitos dos cidadãos
e consumidores.

As denúncias de
funcionamento irregular
ou de comportamento
contrário às normas
sanitárias (tanto de
empresas quanto dos
consumidores) podem ser
feitas por três números de
WhatsApp: (98) 991628274, (98) 98356-0374,
(98) 99970-0608. A
Vigilância Sanitária vai
receber e encaminhar as
denúncias.

PODE FUNCIONAR
 Pequenas empresas
exclusivamente familiares
 Supermercados e
mercadinhos, com metade
da capacidade
 Delivery de bar,
restaurante, lanchonete,
depósitos de bebidas e
similares
 Hospitais, clínicas,
farmácias, óticas e
laboratórios
 Drive thru ou retirada
no local desses mesmos
estabelecimentos
 Serviços de entrega e
retirada de lavanderia
 Lojas de tecido
 Oficinas e venda de
material de construção
 Coleta de lixo e postos
de combustível

D

Mais fiscalização
Os agentes do Procon, da Vigilância Sanitária e militares continuam

COLABORAÇÃO

FISCALIZAÇÃO
rigorosa está sendo
realizada no centro
comercial de
São Luís

realizando vistorias na área comercial da capital. Além da área do
centro da cidade, eles realizaram

fiscalização nos outros bairros da
cidade.
Uma das vistorias resultou na

PROTESTO NA AV. DOS AFRICANOS

interdição de uma loja de eletrodomésticos, no bairro João Paulo.
O Decreto Estadual de nº

35.831/2020 diz que, além de supermercados, mercados, lojas de
material de construção e de teci-

dos, foram autorizadas a funcionar
pequenas empresas exclusivamente familiares, perfil em que a
loja não se enquadrava.
A interdição é realizada pelo Procon/MA, baseada 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 a normas
como as que visam garantir a saúde
e segurança dos consumidores.
Três lojas, que comercializam
produtos importados, foram fechadas as portas pela Vigilância Sanitária, por descumprirem as medidas do decreto estadual. Além disso,
esses pontos comerciais foram multados pelo Procon por falhas na
prestação do serviço, como por
exemplo, a ausência na exposição
nas formas de pagamento e do
exemplar que é determinado pelo
Código de Defesa do Consumidor.
O técnico em informática Sandro
Almeida, de 34 anos, disse que esse
tipo de trabalho é de suma importância, pois, contribuiu para os empresários obedecerem o decreto estadual e de forma certa forma evita
a proliferação da Covid-19.

Fotos/Paulo Soares

MANIFESTAÇÃO
Os contemplados do Residencial Jomar Moraes, localizado na área do Parque Pindorama, e moradores do Coroadinho, fecharam as duas vias da Avenida dos
Africanos, no Coroado, na manhã de ontem. Eles estavam revoltados com a forma como foram retirados do residencial, no último sábado, 23, e considerados como vândalos e invasores.
Eles solicitaram escolas do ensino fundamental na área. Guarnições da Polícia Militar e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foram acionados e controlaram o
protesto. O Governo informou que as unidades desse residencial começaram a ser construídas no ano de 2016 e ainda estão em fase de conclusão. O investimento da obra é de R$ 82
milhões e sendo executada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid). O empreendimento é para famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, já
cadastradas e aprovadas pela Caixa Econômica (CEF), que fazem parte do Projeto PAC Rio Anil, na capital maranhense.
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CIDADES

EPIs arrecadados com
live são entregues aos
profissionais de saúde
Por meio dos recursos oriundos da live do cantor Zeca Baleiro, os EPIs
foram comprados e serão utilizados tanto na capital como no interior
De Jesus

A LIVE
Zeca Baleiro, diretamente de São Paulo, realizou a live,
intitulada “O Amor no Caos”, por volta das 20h do último
dia 8 de maio, por meio do seu canal do Youtube, suas
redes sociais e pelo Imirante.com. O show contou com
várias participações especiais, como Chico César, Cynthia
Luz, Erasmo Dibell, Fagner, Nosly, Rita Benneditto, Targino
Gondim, Zé Geraldo e Zélia Duncan.
A live também teve participações internacionais, como
Dany Lopez (Uruguai), Susana Travassos (Portugal) e Tony
Canto (Itália). Os grandes sucessos de Zeca Baleiro
agitaram os fãs, que prestigiaram o momento com alegria.
“Estou acompanhando de perto o que acontece no
Maranhão e resolvi me engajar para colaborar um
pouquinho, e ajudar a amenizar as dificuldades do
sistema de saúde maranhense. O momento é difícil, mas
vamos fazer um show bonito e com a participação de
alguns amigos, todos de suas casas, em segurança. O
momento é de juntar forças para combater o avanço dessa
pandemia", disse o cantor.

CORONAVÍRUS NO MARANHÃO
O boletim epidemiológico da SES, divulgado na noite de
quarta-feira, 27, mostra que já foram registrados 27.979
casos confirmados da Covid-19 no Maranhão, com 887
óbitos. Desse total, 18.570 estão em isolamento domiciliar,
medida de prevenção que objetiva impedir o contato de
pessoas contaminadas com as demais. Outros 941
infectados estão internados em enfermarias. E 464 estão
internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Dentre os novos casos que surgiram no estado, 123
ocorreram na Grande Ilha, 114 em Imperatriz (no sudoeste
maranhense) e 1597 nas demais regiões. São Luís continua
sendo o epicentro da pandemia no Maranhão, com 8463
contaminados, como está demonstrado no boletim da SES.

Luís Cardoso, executivo de Comunicação da Equatorial Maranhão, entrega ao secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, o material adquirido

ntem, sonhei com
um tempo feliz. Os
amigos estavam
por perto, e a vida
era um lugar de calor e canção”.
A letra de uma das músicas de
Zeca Baleiro mostra o quanto a solidariedade transforma o mundo
em um lugar melhor. Por meio de
uma live beneficente realizada
pelo cantor, que foi transmitida
pelo Imirante.com, foram arrecadados recursos para a compra de
mais de 80 mil Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) aos profissionais de saúde que trabalham
no Maranhão. Os materiais foram
entregues nessa quinta-feira, 28.
O Grupo Mirante contribuiu nesse
ato filantrópico.
Os produtos chegaram à sede
da Secretaria de Estado da Saúde

“

O

(SES), no Calhau, em São Luís, na
tarde dessa quinta-feira. No total,
foram 73 mil máscaras cirúrgicas,
10 mil aventais e 2 mil protetores
faciais de acrílico (Face Shield).
Também foram deixadas no local
quatro toneladas de arroz e 20 toneladas de cimento. Esses materiais foram adquiridos após a arrecadação de R$ 226 mil, valor que
foi reunido como resultado da live
do Zeca Baleiro, que aconteceu no
dia 8 de maio. A Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de São
Luís (Apae) recebeu uma parte dos
equipamentos.
Importante dizer que esse valor
foi arrecadado por meio da ajuda
de várias empresas e instituições,
como o Grupo Mirante e a Equatorial Maranhão. O show nas redes
sociais fez parte do projeto “UFMA

no combate à Covid-19”, da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA). De acordo com Carlos
Eduardo de Oliveira Lula, secretário de Estado da Saúde, a Fundação Sousândrade fez a compra
do material, que será útil neste
momento da pandemia do novo
coronavírus.
“Eu queria agradecer muito a
essa corrente de solidariedade.
Esses materiais vão ajudar o Maranhão e as instituições que precisam. Precisamos vencer essa
guerra. Os EPIs nunca faltaram
nas unidades de saúde do Maranhão, mas o consumo está ocorrendo em um volume muito
maior do que era rotineiramente,
devido à pandemia. E temos um
problema adicional, as prefeituras menores têm dificuldades e

pedem sempre ajuda do Governo”, pontuou Carlos Lula. Segundo ele, é provável que os equipamentos comprados também
sejam levados ao interior, onde
o ritmo de contágio é considerado
preocupante.
Patrocinadora da ação filantrópica, a Equatorial Maranhão
compareceu à entrega dos materiais na SES, tendo sido representada por Luís Cardoso, executivo
de Comunicação da empresa.
“Nós estamos 100% dedicados a
manter o fornecimento de energia elétrica de qualidade e de continuidade para o Estado. Esse é
um dos nossos compromissos sociais: ajudar nesse momento de
pandemia. Já fizemos isso com a
doação de equipamentos, cestas
básicas, kits de higiene, para pes-

soas em situação de rua, além de
geladeiras”, comentou ele.
O executivo de Comunicação
pontuou que, com a live de Zeca
Baleiro, a Equatorial Maranhão
conseguiu ampliar as doações
para os profissionais de saúde,
que estão na “linha de frente”.
Rede de solidariedade
Um dos beneficiados com os
EPIs é a UFMA, que receberá 3
mil aventais, 10 mil máscaras e
500 protetores faciais de acrílico.
Esses materiais serão doados ao
Hospital Universitário (HUUFMA). “Quando pensamos no
projeto, foi justamente criar uma
rede de solidariedade entre a população maranhense e pessoas
de fora, para que a gente pudesse,
por meio da doação de dinheiro
ou materiais, fazer a diferença no
sentido de ajudar o estado e as
empresas a combater a pandemia”, disse Arkley Bandeira, coordenador do “UFMA no Combate
à Covid-19”.

Casos de abuso contra crianças e 118
adolescentes aguardam perícia
CASOS

registrados
pelo Conselho Tutelar
em 2019

CPTCA estaria atendendo apenas casos de flagrante como prioridade, por causa do
período de pandemia da Covid-19; outros casos precisam esperar atendimento
Divulgação

O mês de maio é marcado pelo
combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, mais conhecido como Maio
Laranja. O mês já está chegando
ao fim e uma denúncia da Coordenação dos Conselheiros Tutelares de São Luís chama atenção
para o tema. O Centro de Perícias
para Crianças e Adolescentes
(CPTCA), é o responsável por averiguar mais profundamente as
acusações, fazendo os exames e
também prestando suporte psicológico para as vítimas, no entanto,
segundo os conselheiros o instituto estaria realizando perícia apenas para casos de flagrantes por
causa da pandemia do novo coronavírus, porém, a maioria dos
casos de violência sexual não são
autuados em flagrante.
Durante um atendimento de
duas adolescentes na região do São
Raimundo, foi constatado que as
elas sofreram abuso sexual e que
o agressor mora nos fundos da residência das vítimas. Depois disso,
um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Proteção
à Criança e ao Adolescente (DPCA)
e posteriormente foi encaminhado
para o CPTCA, para que os exames
e atendimento psicológico fossem
feitos, mas, no momento a insti-

42

CASOS registrados
até abril deste ano pela
DPCA (Delegacia de
Proteção à Criança e ao
Adolescente)

Conselheiros tutelares da área da Cohab estiveram na CPTCA para saberem como proceder sobre perícias

tuição segue uma instrução normativa de n° 003/2020 – DGP/MA,
que diz que o atendimento nos órgãos que compõem a Perícia Oficia de Natureza Criminal deve ser
priorizado.
O documento diz, no seu artigo
7°, que quanto ao CPTCA na execução dos exames médicos legais,
psicológicos e sociais, serão atendidos todos os casos de flagrante
delito envolvendo crianças e ado-

lescentes, como vítimas. Fala também que a perícia médico legal
deve atender os casos de flagrante
e situações em que haja risco de
perda de vestígios e/ou perecimento da prova parcial.
O conselheiro tutelar da área
Cohab-Cohatrac, Rodrigo Santos,
em entrevista a O Estado tratou
sobre a falta de atendimento para
casos de violência sexual, que não
se configuram como flagrante.

“Enquanto eles negam esse atendimento, as crianças estão com
medo de dormir, não querem ficar
em casa, porque o agressor é vizinho, e têm medo que ele descubra.
Isso está trazendo um transtorno
muito grande para a vida dessas
crianças, se no CPTCA eles negam
fazer os exames porque não tem
mais conjunção carnal, e não tem
a prova, porque já se passaram
dias, como é que fica a questão psi-

cológica e a questão da investigação para prender o abusador? ”, indagou o conselheiro tutelar.
Rodrigo Santos disse ainda, que
mais casos de abuso apareceram
nesse período de pandemia e continuam com as investigações paralisadas, por causa dessa instrução
normativa. Nesta quarta-feira, 27,
a Coordenação de Conselheiros Tutelares foi até o CPTCA para obter
esclarecimentos. “Eles disseram
que não podia mesmo atender, mas
que quando houvesse outro caso,
deviam entrar em contato com ele,
e que se fosse urgente, seria atendido, senão, somente depois da
pandemia”, frisou.
Agendamento
O coordenador dos dez Conselhos
Tutelares de São Luís, Willian Bezerra, contou que a proposta é
que todos os casos que não se
configuram flagrante sejam agen-

Ele frisou que, em um primeiro
momento, foi realizada uma parceria com a Associação Médica
Brasileira
do
Maranhão
(AMB/MA), que diagnosticou que
uma das fragilidades do sistema
de saúde é a questão dos EPIs.
Nesse sentido, o foco recaiu sobre
os profissionais de saúde. “Com
relação aos materiais de construção e alimentos, estamos entrando
em contato com associações de
bairros e de igrejas, para que possamos fazer a doação do material,
para que chegue às comunidades”,
expressou Arkley Bandeira.
De acordo com ele, a live fez
parte de um projeto de extensão
da UFMA, que pretende dar continuidade à iniciativa, naquele formato ou em outra forma de levar
entretenimento e cultura às pessoas. “Mas a ideia é que a gente
permaneça realizando outras
ações no período da pandemia,
fazer o repasse ao Poder Público
e à comunidade”, salientou o
coordenador. 

dados, assim evitando o acúmulo,
além, de garantir o atendimento
das famílias que estão em situação de risco. “Durante esta
manhã, 28, estaremos fazendo os
encaminhamentos para o Ministério Público e Defensoria”, afirmou o coordenador.
Em nota, o superintendente da
Perícia Geral, Miguel Alves, disse
que a instrução normativa n°
003/2020, não proíbe nenhum
tipo de atendimento e também
não restringe os exames aos casos
de flagrante. “A definição acerca
da situação flagrancial ou não,
assim como pela requisição do
exame é da autoridade policial,
não cabendo ao órgão pericial interferir em tal medida, mas apenas atendê-la”, disse.
Esclareceu ainda, que o coor-

Mais casos de
abuso apareceram
nesse período
denador de Perícias da Grande
Ilha, Paulo Sampaio, juntamente
com o diretor do Instituto de Perícias para a Criança e o Adolescente, Wanderley Júnior, já se reuniram com os conselheiros para
esclarecer o funcionamento contínuo do órgão, mesmo durante o
período da pandemia, e que
algum problema pontual que
possa ter havido, será resolvido
imediatamente, para garantir que
todos os exames continuarão
sendo realizados de acordo com a
requisição da autoridade policial
e não apenas em caso de flagrante delito. 
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ÚLTIMO DIA
Seis tipos de exames
são incluídos em
lista obrigatória por
planos de saúde

QUEDA DA CURVA?

Estudo em São Luís
mostra tendência de
estabilização de casos

ANS inclui mais seis exames na
cobertura obrigatória dos planos
de saúde. Os procedimentos
auxiliam na detecção diferencial
do novo coronavírus, descartando
ou confirmando outras suspeitas.
PÁGINA 2

Efeitos do lockdown na Ilha de São Luís podem ser
vistos tanto na redução na procura de leitos, quanto na
diminuição da taxa de contágio do coronavírus. Esse
cenário positivo, já vinha sendo projetado pelo professor
Allan Kardec em seus gráficos. PÁGINA 2

COM RESTRIÇÕES

Secretário confirma
volta do comércio
para segunda-feira
O secretário de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), Simplício Araújo, confirmou que as atividades comerciais em São Luís serão retomadas de forma gradual, a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho. Com exceção na Rua Grande e shoppings que ainda não tem data para reabertura. O secretário está conversando com empresários e representantes de diversos setores para definir como serão as normas e protocolos sanitários para este retorno. PÁGINA 3

PRF apreende carga de hidroxicloroquina destinada à Imperatriz
PÁGINA 10

São Luís tem a
décima gasolina
mais cara do Brasil

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Após mais um aumento nos preços dos
combustíveis no Brasil, através da Petrobrás,
a ANP fez pesquisa de preços nos postos das
capitais brasileiras. A Petrobras aumentou em
5% os preços da gasolina e em 7% o diesel, nas
refinarias. Esta é quarta semana consecutiva de
alta em maio, mês que marca uma reversão no
comportamento dos preços dos combustíveis
praticados pela estatal. PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

do lockdown
BASTIDORES
APARTE Efeitos
Transparentes
São Luís foi a primeira capital brasileira, juntamente com São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, a experimentar o bloqueio forçado de pessoas
no lockdown, como medida extrema para manter as pessoas fora de circulação. É uma das açõe comprovadamente eficaz.

Saiba quais as formas
de contestar o resultado
do cadastro do pedido
A vice-presidente de Governo
da Caixa, Tatiana Thomé, apresentou um tutorial sobre os procedimentos que o cidadão deve
seguir para contestar pedidos negados ou retificar informações.
PÁGINA 9
TÁBUA DE MARÉ
SEX 29/05/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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ENTREVISTA

SARS COV 2

Mutações do vírus
intrigam cientistas

Estudomostratendência
deestabilizaçãodecasos
naIlhadeSãoLuís

Mudanças naturais na estrutura do vírus podem mudar o quão infeccioso ele é e afetar
o desenvolvimento de vacinas

V

írus normalmente sofrem
mutações. A questão é: qual
dessas mutações no SarsCov-2 realmente altera a gravidade ou infecciosidade da doença?
Pesquisas preliminares nos EUA sugeriram que uma mutação especíﬁca —
D614G — está se tornando dominante
e pode tornar a doença mais infecciosa, mas o estudo ainda não foi revisado por outros cientistas nem publicado formalmente.
Os pesquisadores, do Laboratório
Nacional Los Alamos, no Novo México, vêm acompanhando as mudanças
nas “pontinhas” da cápsula do vírus,
que lhe conferem a forma de “coroa”,
usando um banco de dados chamado
Iniciativa Global sobre Compartilhamento de Todos os Dados sobre Inﬂuenza (GISAID).
Eles observaram que parece haver
algo sobre essa mutação especíﬁca
D614G que a faz crescer mais rapidamente — mas as consequências disso
ainda não são claras.
A equipe de pesquisa analisou dados do Reino Unido de pacientes com
coronavírus em Shefﬁeld. Embora as
pessoas com essa mutação especíﬁca
do vírus parecessem ter uma quantidade maior do vírus em suas amostras, os cientistas não encontraram
evidências de que elas ﬁcaram mais
gravemente doentes ou ﬁcaram no
hospital por mais tempo.
‘Mutação não é uma coisa ruim’
Outro estudo da University College
London (UCL) identiﬁcou 198 mutações recorrentes no vírus. “Mutações
em si não são uma coisa ruim e não há

PESQUISADORES ACOMPANHAM MUDANÇAS NAS ESTRUTURAS PONTUDAS DA CÁPSULA
nada que indique que o Sars-CoV-2
esteja sofrendo mutações mais rápidas ou mais lentas do que o esperado”, aﬁrma François Balloux, um dos
autores desse estudo.”Até agora, não
podemos dizer se o Sars-CoV-2 está se
tornando mais ou menos letal e contagioso.”
Um estudo da Universidade de
Glasgow, que também analisou mutações, disse que essas mudanças não
representam diferentes cepas do vírus. Eles concluíram que apenas um
tipo de vírus está circulando atualmente.
O monitoramento de pequenas alterações na estrutura do vírus é importante para o desenvolvimento de
vacinas. Um exemplo disso é o vírus
da gripe, que sofre uma mutação tão
rápida que a vacina precisa ser ajustada todos os anos para lidar com a cepa
especíﬁca em circulação.

Desenvolvimento de remédios
Muitas das vacinas contra covid-19
atualmente em desenvolvimento têm
como alvo “pontinhas” diferentes da
estrutura externa do vírus — a ideia é
que fazer com que o organismo reconheça um elemento único do vírus o
ajudará a combater o vírus todo.
Mas se essa estrutura estiver mudando, uma vacina desenvolvida dessa maneira pode se tornar menos eﬁcaz. No momento, tudo isso é teórico.
Os cientistas ainda não têm informações suﬁcientes para dizer o que as alterações no genoma do vírus signiﬁcam.
Lucy Van Dorp, coautora do estudo
da UCL, diz que a análise de um grande número de genomas de vírus pode
ser algo “inestimável para os esforços
de desenvolvimento de medicamentos”. No entanto, diz ela à BBC, “existe
um limite para o que os genomas podem ajudar a explicar”.

TESTE

Planos incluem mais 6 exames obrigatórios

Os efeitos do lockdown na Ilha de São Luís podem ser
vistos tanto na redução na procura de leitos, quanto na
diminuição da taxa de contágio do coronavírus. Esse cenário positivo, com queda do número de novos infectados, já vinha sendo projetado pelo professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Allan Kardec.
Nesta quinta-feira (28), o governador Flávio Dino divulgou gráﬁco elaborado pelo professor Kardec que
aponta tendência de estabilização de novos casos de
Covid-19 na Ilha de São Luís após o lockdown.
Pesquisador com mais de 20 anos de experiência em
estatística e processamento de dados, com doutorado
em Engenharia da Informação pela Universidade de
Nagoya, no Japão – país onde também estudou Engenharia Biomédica -, Kardec vem elaborando gráﬁcos
que preveem o comportamento da curva de contágio da
Covid-19 no Maranhão.
Para obter as projeções, o professor utiliza um método matemático chamado de “ajustes de curvas por polinômios” e os dados diários divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para traçar estimativas sobre a doença.
Na entrevista abaixo, Allan Kardec fala sobre como
obtém os resultados e o que o Maranhão fez para conseguir estabilizar a curva de contágio na Grande São Luís.
O governador Flávio Dino divulgou gráﬁco elaborado
pelo senhor que aponta tendência de estabilização de
novos casos de Covid-19 na Ilha. Como foi aferido esse
resultado? Como o senhor detalharia os três indicadores
presentes no gráﬁco?
Esse gráﬁco tem três curvas: a curva azul, que são os
dados dos casos reais, das pessoas que tiveram o diagnóstico de Covid-19, cada um em um dia diferente [análise do dia 10 de abril até o dia 28 de maio] e tem outras
duas curvas, uma vermelha e uma rosa.
O lockdown em São Luís foi decretado a partir do dia 8
de maio. Nós ﬁzemos uma estimativa de como seria a
curva de 10 de abril até 8 de maio e como seria o futuro a
partir daí, para saber como a curva se comportaria. A
outra foi como ela se comportaria até o dia 28 de maio e
como ela se comportará nos próximos cinco dias.
O resultado mostra duas coisas: para a curva vermelha, que é aquela antes do lockdown, a gente vê claramente que há uma subida, uma curvatura que a gente
chama de curva exponencial, um crescimento extraordinário. E aquela outra curva que mostra o cenário real
com o lockdown, é justamente aquela que acompanha o
número de casos até agora, que em média são 200 [diários].
Se a gente examinar até o dia 1º de junho, em um cenário sem o lockdown, ao invés de 200 nós chegaríamos
a 1.500 casos.
O senhor alega que este tipo de projeção tem 95% de
grau de conﬁabilidade. Como o senhor explica esse alto
nível de precisão do gráﬁco?
Quando nós fazemos os cálculos matemáticos, nós
tentamos extrair uma média do que está acontecendo. É
como fazem nas pesquisas eleitorais, onde você tem que
ter um grau de conﬁança. Isso é comum nos meios matemáticos. Isso quer dizer que esses números que a gente calcula estão com 95% de chance de estarem certos.

ESTA É A SEGUNDA VEZ QUE A AGÊNCIA INCLUI EXAMES OBRIGATÓRIOS NA COBERTURA
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluirá mais seis exames na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Os procedimentos auxiliam na detecção diferencial do novo
coronavírus, descartando ou conﬁrmando outras suspeitas, ou ajudam
na identiﬁcação de complicações em
pacientes com a covid-19, como
tromboses.
A decisão foi tomada pela diretoria
colegiada da agência reguladora em
reunião realizada nesta quarta-feira
(27) e passará a valer quando for publicada no Diário Oﬁcial da União, em
forma de resolução normativa, assim
que o documento for assinado pelo
diretor-presidente substituto da ANS,
Rogério Scarabel, e encaminhado à
Imprensa Nacional. Segundo a ANS, a
resolução será publicada amanhã
(29).
Esta é a segunda vez que a agência
inclui exames obrigatórios na cobertura dos planos de saúde no contexto
da pandemia. Desde o dia 13 de mar-

ço, os planos são obrigados a cobrir o
exame Pesquisa por RT-PCR, teste laboratorial considerado padrão ouro
para a conﬁrmação da covid-19.
Os exames que a ANS incluirá entre
os de cobertura obrigatória pelos planos de saúde são os seguintes:
Dímero D (dosagem) – O procedimento já é de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde, porém, ainda
não era utilizado para casos relacionados à covid-19. É um exame fundamental para diagnóstico e acompanhamento do quadro trombótico e
tem papel importante na avaliação
prognóstica na evolução dos pacientes com covid-19.
Procalcitonina (dosagem) – O procedimento é recomendado entre as
investigações
clínico-laboratoriais
em pacientes graves de covid-19, auxiliando na distinção entre situações
de maior severidade e quadros mais
brandos da doença.
Pesquisa rápida para inﬂuenza A e
B e PCR em tempo real para os vírus

inﬂuenza A e B – São testes indicados
para diagnóstico da inﬂuenza. A proposta consiste na incorporação dos
dois procedimentos para minimizar
questões de disponibilidade e para
otimizar o arsenal diagnóstico disponível. A pesquisa rápida é recomendada para investigações clínico-laboratoriais em pacientes graves. O diagnóstico diferencial é importante, pois
a inﬂuenza também pode ser causa de
síndrome respiratória aguda grave
(SRAG).
Pesquisa rápida para Vírus Sincicial
Respiratório e PCR em tempo real para Vírus Sincicial Respiratório – Esses
testes são indicados para diagnóstico
da infeção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A proposta consiste na
incorporação dos dois procedimentos
para minimizar questões de disponibilidade e para aprimorar as possibilidades. O teste rápido para o VSR é útil
no diagnóstico diferencial de covid19 em crianças com infecção viral grave respiratória.

Ao contrário da tendência mundial, no Maranhão a taxa
de letalidade pelo novo coronavírus não acompanha a
curva de crescimento de novos casos da doença. A quais
fatores o senhor atribuiria esse resultado?
No Maranhão, as curvas de casos e óbitos são bem diferentes e bem únicas, eu diria. Das curvas que nós analisamos, as curvas de casos e óbitos são muito similares.
No Maranhão não, no Maranhão há uma tendência de
queda no número de óbitos.
No fundo não sabemos a razão. Estou deslocando alguns estudantes e pós-doutores para observar esse
fenômeno de queda no número de óbitos, o que é um fato extraordinário, porque mostra que vidas estão sendo
salvas.
Em entrevista recente o senhor disse que “O Maranhão
está salvando vidas”. Por que o senhor avalia que o Maranhão vive um cenário mais positivo em relação à pandemia?
Acredito que o Maranhão está salvando vidas e está
em um cenário melhor porque o governo estadual, encabeçado pelo governador Flávio Dino, se antecipou.
Quando a crise chegou na Europa, o governador iniciou
alguns movimentos no sentido de prover a cidade para
ter capacidade de fazer os atendimentos. Depois ele lançou políticas públicas como o lockdown e o rodízio de
veículos. São medidas que de fato demonstram que foram acertadas e isso nós estamos vendo com os números das projeções.
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Intensificado o retorno
do comércio na Ilha

Estado nordestino que
menos perdeu emprego

Secretaria de Estado da Indústria e Comércio prepara novos protocolos para que as
atividades econômicas retornem de forma gradual, a partir do dia 1º de junho na ilha
OBRAS PARA NOVOS LEITOS CONTRIBUÍRAM PARA EMPREGOS

SAMARTONY MARTINS

A

s atividades comerciais em
São Luís serão retomadas de
forma gradual, a partir da
próxima segunda-feira, 1º de
junho. Com exceção na Rua Grande e
shoppings que ainda não tem data para reabertura. A informação foi conﬁrmada pelo secretário de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc), Simplício
Araújo que está realizando debates
em torno de protocolos sanitários para a retomada de segmentos empresariais e das ações do governo do estado
durante o período de pandemia.
Simplício Araújo frisou que a pasta
já debateu com diversos segmentos, o
protocolo geral, que segundo ele, terá
que ser cumprido por todos os segmentos empresariais e os especíﬁcos,
que variam, de acordo com a atividade econômica. “Nós estamos ouvindo
a classe empresarial de forma democrática com base nas orientações do
comitê cientíﬁco que apoia o governo
do estado para que nós tomemos medidas que garantam a segurança do
funcionário, assim como a segurança
do cliente daqueles estabelecimentos
que irão ser reabertos a partir do dia
1º de junho”, explicou o secretário
sem citar quais as setores que terão
essa permissão.
O secretário ressaltou que os setores comerciais serão deﬁnidos a partir
dos protocolos que estão sendo discutidos com o secretário da Casa Civil,
Marcelo Tavares. Simplício Araújo en-

SECRETÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, SIMPLÍCIO ARAÚJO, DIALOGA COM EMPRESÁRIO
fatizou que esta medida é fundamental para que a abertura do comércio
possa ser feita de forma prudente e
com a devida cautela. “Queremos que
os empreendedores da Grande Ilha
compreendam a responsabilidade
que terão será a mesma que eles tem
em suas casas e deverão ser replicadas
em seus estabelecimentos. Estamos
vivendo um novo momento e esse novo momento agrega aos negócios o
mesmo custo que agregou sua vidas
particulares. Queremos ter a garantia
que os funcionários e clientes não irão
se contaminar e que estarão em segurança”, disse Simplício Araújo.
Simplício pontuou, ainda, que o
Governo do Maranhão não tem medido esforços para combater o coronavírus, mas, que a população precisar
ajudar, atendendo às medidas de prevenção e respeitando os protocolos
sanitários. “Nós, mais do que nunca,
precisamos da colaboração de todos.

Seja no cumprimento das medidas,
nas ﬁscalizações e, sobretudo, em
ações de prevenção da doença”, explicando que já ouviu 80% dos segmentos com atividades empresariais do
estado. Na semana passada, o secretário da Seinc, Simplício Araújo, debateu as minutas relativas a protocolos
sanitários e recursos ﬁnanceiros para
empresas. A reunião teve a presença
de representantes do Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Banco da
Amazônia e Banco do Nordeste que
apresentaram as medidas adotadas
pelas instituições durante a pandemia do coronavírus. “Nós estamos dialogando com vários segmentos, de
diferentes áreas. Com os bancos,
apresentamos os protocolos e algumas demandas das instituições, que
serão debatidas ainda nessa semana”,
explicou o secretário que também já
conversou com o Conselho Deliberativo do Sebrae no Maranhão.

AVANÇO

O Maranhão foi o Estado do Nordeste que menos perdeu vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro e abril deste ano, período fortemente impactado
pela pandemia do coronavírus.
No Brasil todo, houve perda de 763.232 empregos formais nos primeiros quatro meses do ano, de acordo com
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do
Ministério do Trabalho. No Nordeste, a queda foi de
190.081 vagas com carteira. E no Maranhão, foi de 3.959
postos de trabalho. Ou seja, o Maranhão ﬁcou com 0,5%
do corte de vagas do Brasil. Em outras palavras, a cada
200 empregos perdidos, apenas um foi no Maranhão.
“Entre os estados do Nordeste, o Maranhão foi aquele
que menos perdeu empregos formais em 2020, até o
momento. Mais uma prova da falsa dicotomia entre cuidar da saúde e da economia. Lutamos em todos os âmbitos, todos os dias”, disse o governador Flávio Dino. Em
termos porcentuais, o Maranhão teve a menor variação
negativa no Nordeste e a sétima menos favorável entre
todas as 27 unidades da federação.
Medidas econômicas
Para combater os efeitos negativos da pandemia na
economia, o Governo do Maranhão lançou uma série de
medidas, tanto no mercado formal quanto no informal.
Houve contratação de mais de mil proﬁssionais da saúde por seletivo, contratação de mais de 600 artistas locais para shows online, compras antecipadas de diárias
de hotéis e pousadas para serem usadas por estudantes,
contratação de guias online e compra de peças de artesanatos. A economia também foi movimentada pela
compra de 440 mil máscaras feitas por costureiros e costureiras, pela compra de voucher de proﬁssionais de beleza e pela compra de itens da agricultura familiar para a
distribuição de 200 mil cestas básicas. As obras que levaram a 1.519 leitos exclusivos para coronavírus na rede
estadual também contribuíram para sustentar o emprego no Maranhão.

AMPLIAÇÃO

Brasileirosdesenvolvemexamequetestaimunidade SantaInêspertodeganhar
HospitaldeCampanha

OS TESTES ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS PELA IMUNOBIOTECH, EM PORTO ALEGRE
Um grupo de cientistas brasileiros
da empresa Imunobiotech, localizada
em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
desenvolveu um teste capaz de detectar se um organismo já esteve em contato com o novo coronavírus, e se este
desenvolveu imunidade ao vírus.
Segundo especialistas, esse exame
laboratorial pode mudar o panorama
de combate à COVID-19. Isso porque,
ao identiﬁcar e quantiﬁcar a presença
de anticorpos tipo IgG, contra a proteína S, seria possível detectar os pacientes considerados imunes, ou seja,
aqueles que não estariam suscetíveis
a desenvolver a doença e/ou transmiti-la.
Alberto Stein, médico, doutor em
medicina e membro do grupo de pesquisa, explica que inúmeros estudos
feitos atualmente, a ﬁm de desenvolver vacinas que combatam o novo coronavírus, demonstraram que o alvo
dessas vacinas se dá, justamente, na
produção de anticorpos contra a proteína S, responsável pelo processo de
infecção da célula humana.
E, portanto, destaca que essa pode
ser a “chave” para a constatação de
imunidade. “Cabe dizer que nem todo
anticorpo reagente contra a proteína

S é neutralizante, mas todo anticorpo
neutralizante age contra a proteína S,
ou seja, os anticorpos que indicam
imunidade com relação à COVID-19
são os que reagem à proteína S, que
permite a ligação do vírus às células e
causa a infecção.”
No entanto, Stein pontua que a
imunidade é avaliada pela presença
de anticorpos de forma geral. E que,
com relação ao novo coronavírus,
ainda não se tem ideia da quantidade
de anticorpos necessária para que o
paciente esteja, de fato, imune à doença.
“Nos Estados Unidos, está em estudo uma vacina para a COVID-19 em
que o alvo é o mesmo número de anticorpos nos pacientes que estariam
imunizados, equivalente à titulação
dos pacientes que estão curados da
doença. Ou seja, quem teve a doença
e se curou tem nível suﬁciente de anticorpos contra a proteína S.”
A vacina, portanto, tem como objetivo que as pessoas tenham seu sistema imunológico estimulado a produzir anticorpos no mesmo nível/quantidade de quem teve a doença e se curou, explica Stein.
Por isso, acredita-se que, para ga-

rantir imunidade contra a COVID-19,
é preciso que as pessoas tenham contato com o vírus, desencadeando uma
resposta imunológica capaz de produzir anticorpos responsáveis por
agir contra a proteína Spike (S) e bloquear a infecção viral.
“O sistema imunológico de cada
pessoa reage de forma diferente. Uma
pessoa pode produzir anticorpos contra a proteína N do novo coronavírus,
que não impede o desenvolvimento
da doença no organismo. Quando a
pessoa produz anticorpos contra a
proteína S, há possibilidade de impedir que a doença se desenvolva, a depender da quantidade de anticorpos
produzido”, diz. Sendo assim, pessoas
que ainda não tiveram contato com o
vírus não podem ser consideradas
imunes ao novo coronavírus. Para desenvolver imunidade é preciso ter
contato com o vírus. O que pode ocorrer é uma manifestação branda da doença. “Aliás, em média, 85% das pessoas que entram em contato com o vírus apresentam apenas sintomas leves da COVID-19. Ou seja: entraram
em contato com o vírus, estimularam
o sistema imunológico e produziram
anticorpos contra a proteína S.”

HOSPITAL DE CAMPANHA TERÁ CAPACIDADE PARA 40 LEITOS
O Governo do Estado está montando um hospital de
campanha na cidade de Santa Inês. O equipamento de
saúde vai atender casos da Covid-19 e faz parte das estratégias do poder público estadual para ampliar a capacidade de atendimento nos demais municípios maranhenses. A entrega da unidade está prevista para a primeira semana de junho.
O Hospital de Campanha terá capacidade para até 40
leitos. Pacientes serão admitidos pelo sistema de regulação de leitos da SES. De acordo com o ﬂuxo de atendimento, o paciente internado no Hospital Macrorregional Tomás Martins, após passar pelo tratamento contra
a Covid-19 e com quadro clínico apresentando melhora,
será encaminhado para o Hospital de Campanha. A organização possibilitará a disponibilização de leitos no
Macrorregional Tomás Martins.
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, destaca
o esforço que vem sendo realizado pela gestão do governador Flávio Dino para combater a pandemia no Maranhão. “Estamos nos empenhando para salvar o que há
de mais importante: a vida dos maranhenses. Reforçamos as medidas preventivas, ampliamos a quantidade
de leitos, criamos ambulatórios, hospitais de campanha, tudo para garantir o atendimento à população”,
ressaltou o secretário.
O Hospital de Campanha de Santa Inês contará com
recepção, posto de enfermagem, farmácia, sala de estabilização, leitos, administração, sala de repouso para
médicos e equipe de enfermagem, entre outros ambientes.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projeto para reabrir
templos religiosos
Tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Nº 156/2020, de Dr. Yglésio (PROS),
que trata sobre o Plano de Transição para a Nova Normalidade das missas e cultos

C

om o início da retomada das
atividades econômico-sociais na Ilha de São Luís, o segmento religioso que ﬁcou paralisado por pelo menos 70 dias com a
edição do Decreto Nº 35.677 de 2020
tem a possibilidade de planejar o retorno dos cultos e celebrações.
O governador Flávio Dino (PCdoB)
reuniu-se nesta quinta-feira (28) com
lideranças religiosas para tratar do tema, mas ainda não deﬁniu data.
Porém, na Assembleia Legislativa do
Maranhão tramita o Projeto de Lei nº
156/2020 em que trata não só da retomada das celebrações religiosas, mas
propõe um primeiro passo para que
seja feita de forma gradual a retomada
de todas as atividades. É o Plano de
Transição para a Nova Normalidade. A
proposição é de autoria do deputado
estadual Dr. Yglésio (PROS).
Yglésio, aliás, foi uma voz no parlamento em que defendeu a suspensão
de reuniões presenciais em templos
religiosos. Isso ainda no período mais
crítico, quando o sistema de saúde estadual ainda não estava preparado
para o enfrentamento da COVID-19.
“Com o inevitável retorno das atividades comerciais, é preciso se discutir
também o retorno das celebrações religiosas, com cultos e missas. Fui o
primeiro a defender a não-realização
de celebrações presenciais em razão
da pandemia e reconheço que é a hora de planejar o retorno delas.”, disse
o parlamentar em seu Twitter.
O deputado disse ainda que o Plano
de Transição que tramita na Assembleia Legislativa garante “o retorno
dos cultos religiosos, em pequenos

templos, para garantir a segurança
dos cristãos”. O autor da proposição
deixou claro que estes protocolos devem ser adotados, neste momento, na
Ilha de São Luís e em pequenos templos com a capacidade recomendada.
A proposta foi bem recebida pela classe evangélica, a exemplo da Assembleia de Deus Vida. O pastor Romualdo Fernandes disse que fechou a igreja durante o decreto estadual e não
houve realização de cultos presenciais.
“Somente lives, algumas em casa e
outras na própria igreja. Só com o pastor e a equipe de ﬁlmagem”, explicou
o pastor Romualdo. Para Fernandes,
que está há 70 dias sem cultos presenciais, a ausência de ﬁéis impactou a
instituição religiosa.
“Classiﬁcamos as atividades religiosas como essenciais não só para a manutenção da fé e comunhão entre os
irmãos, mas para amparo e suporte
emocional causado pela pandemia.
Nesse sentido, acreditamos que já está na hora do retorno, mesmo sendo
gradativo e obedecendo exigências”,
considerou. Indagado, o religioso disse que há casos depressivos em sua
igreja, inclusive entre pastores e líderes.

Sobre o Plano

O Plano de Transição para a Nova
Normalidade tem como base o planejamento da Espanha, um dos países
que mais sofreu impactos da COVID19 no mundo. Não há uma perspectiva para que uma vacina seja descoberta em curto prazo e isso tem exigido dos poderes a adoção de medidas

restritivas, adotando uma nova normalidade, para que o impacto do vírus seja o menor possível.
O Plano, convertido no Projeto de Lei
nº 156/2020, quando trata da religião
diz que “A reabertura ao público dos
lugares de culto dependerá de que a
lotação do ambiente seja de até um
terço de sua capacidade em condições normais e que se cumpram as
medidas gerais de segurança e higiene estabelecidas pelas autoridades
sanitárias.”, além de detalhar de maneira técnica como deve ser adotado
os protocolos sanitários.
Porém, o texto também é especiﬁco
para quando as autoridades ou mesmo os responsáveis pelo lugar de culto não saibam a capacidade em condições normais. Para locais com espaços com assentos individuais: uma
pessoa por assento, devendo respeitar, em todo caso, a distância mínima
de um metro entre cada pessoa; para
espaços com bancos: a distância aplicada é de um metro entre cada pessoa
no banco; e para espaços sem assento: uma pessoa por metro quadrado.
Os protocolos estabelecidos pelas
autoridades sanitárias também são
destacados neste texto, como o uso
obrigatório de máscara e evitar aglomeração em vias públicas para realização de cultos ou eventos religiosos.
Além de sempre observar a higienização dos locais antes de cada reunião.
Para o retorno de atividades antes comuns, a sociedade vai ter que estar
preparada e disposta a novos hábitos
para viver a nova normalidade no
tempo pós-pandemia.

CONSELHO DE ÉTICA

Deputado querapuraçãodeatosdeEduardoBolsonaro

Efeitos do lockdown
São Luís foi a primeira capital brasileira, juntamente
com São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, experimentar o bloqueiO forçado de pessoas no lockdown, como medida extrema para manter as pessoas fora de circulação. É uma das açõe comprovadamente eﬁcaz, quando não há uma consciência coletiva sobre o
perigo letal do contágio do coronavírus. Durante 10 dias, o decreto do governador Flávio Dino suspendeu quase todas as atividades comerciais e regras do trânsito.
Depois dessa medida extrema, várias outras capitais e
cidades pelo interior do Brasil adotaram o mesmo sistema, o que mostra a sua eﬁciência, anteriormente comprovada em países europeus. Ontem, o secretário de
saúde do Maranhão, Carlos Lula disse que o lockdown
foi positivo na região metropolitana de São Luís, tanto
na redução da procura de leitos hospitalares quanto na
diminuição da taxa de contágio do coronavírus.
A medida provou ser eﬁcaz para o enfrentamento da
pandemia, porém, por outro lado, parece não ter surtido
efeito pedagógico. Rua Osvaldo Cruz, principal centro
comercial de São Luís, assim como bairros das periferias, tipo Cidade Operária, praias e feiras passaram a provocar aglomerações. Se apenas atividades comerciais de
pequeno porte voltaram a funcionar, por que, então,
tanta gente insiste em desrespeitar as regras de distanciamento social e de proteção com máscara sem a mínima necessidade? Chocam as imagens da TVs com tanta
gente andando despreocupadamente nas ruas comerciais, praças e praias fazendo o que é proibido, provocando aglomerações e contribuindo para propagar o vírus.
É como se o ﬁm do lockdown signiﬁque “liberou geral”.
Mas a liberação foi apenas experimental, com pequenos
comércios familiares. Se deu resultado com a diminuição do numero de casos novos e de óbitos na Grande
Ilha, as pessoas têm que cuidar de si e dos demais. A doença não foi embora e, infelizmente, não irá nos próximos meses, por completo. Foquem em casa.

Apesar da crise…

Flávio Dino postou ontem no twitter que, entre os estados do Nordeste, o Maranhão foi o que menos perdeu
empregos formais em 2020, até o momento. “Mais uma
prova da falsa dicotomia entre cuidar da saúde e da economia. Lutamos em todos os âmbitos, todos os dias”.
Foram 424 mil postos perdidos em 2020.

Duas frentes

Mesmo mergulhado nos problemas provocados pela
pandemia do covid19 na capital maranhense, o prefeito
Edivaldo Holanda Júnior não pisou no frio do programa
“São Luís em Obras”. As obras de drenagem profunda e
mercados seguem normalmente.

Cultos presenciais

As igrejas católicas, evangélicas e de outros credos religiosos já estão planejando o retorno das atividades, depois de quase 70 dias sem culto presencial. Com o início
da retomada de algumas atividades econômico-sociais
em São Luís, o governo e líderes religiosos avaliam a reabertura dos templos.

“Não haverá mais outro dia como ontem.
Acabou”.

Do presidente Jair Bolsonaro, falando ontem, da operação da Polícia Federal quarta-feira, cumprindo mandados de busca e apreensão contra pessoas aliadas a ele
e acusadas de envolvimento na produção e distribuição
e fake news.
Para Bolsonaro, alguns estão querendo tirá-lo
do poder para continuar a roubar. “Não farão
que eu transgrida, me transforme em pseudoditador de direita”. O presidente disse ainda ser
o chefe supremo das Forças Armadas e que tem nas
mãos “as armas da democracia”.

1

”COM ESSA FALA DE EDUARDO HÁ MAIS RAZÕES PARA CHAMARMOS ELE AO CONSELHO DE ÉTICA DA CÂMARA”, DISSE JERRY.
O vice-líder do PCdoB, deputado
federal Márcio Jerry (MA) reagiu ao
comentário do também deputado,
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que em
uma transmissão ao vivo na quartafeira (27) aﬁrmou que haverá uma
“ruptura” democrática em breve.

“O núcleo familiarmiliciano de Jair
Bolsonaro desrespeita e
agride o Brasil, xinga
outros poderes,
debocha da democracia.

Não há espaço para
meio termo: são
criminosos. E com essa

sas e ameaças -, Eduardo atacou os
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu que o inquérito
seja arquivado e que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, seja punido.

O governador Flávio Dino se reuniu ontem com
a deputada estadual Mical Damasceno e algumas lideranças religiosas para tratar sobre a reabertura dos templos religiosos no Estado do
Maranhão. Mical acha que os cultos podem ser considerados atividades essenciais.

1

2

fala de Eduardo há mais

“Eu até entendo quem tenha uma
postura mais ‘moderada’, vamos dizer,
razões para chamarmos para não tentar chegar em um momento de ruptura, um momento de
ele ao Conselho de Ética cisão ainda maior, um conﬂito ainda
maior.
da Câmara”, disse Jerry.
Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos,
mas, falando bem abertamente, opiDurante uma conversa com o blo- nião do Eduardo Bolsonaro, não é
gueiro Allan dos Santos, um dos alvos mais uma opinião de ‘se’ [vai acontede ação da Polícia Federal no âmbito cer o golpe], mas de ‘quando’ isso vai
do inquérito das fake news – que in- ocorrer” aﬁrmou Eduardo.
vestiga o uso de notícias falsas, ofen-

Políticos de oposição no Maranhão estão buscando diariamente um jeito de produzir informações nas mídias digitais que só atrapalham
o combate ao coronavírus. Nenhuma contribuição, nenhuma palavra de conforto.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), general Augusto Heleno,
disse que jornalistas serão protegidos contra
agressões físicas de apoiadores de Bolsonaro,
no Palácio da Alvorada. “Mas as agressões verbais
não tem como impedir”, aﬁrmou.

4

Não resolve

Augusto Heleno garantiu que “ninguém está pensando em intervenção militar”. Segundo ele, uma intervenção militar no país “não resolve nada” e “ninguém está
pensando nisso. A imprensa está contaminada com isso”.
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Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, sexta-feira, 29 de maio de 2020

ATENDIMENTO

HIDROXICLOROQUINA

PRF apreende remédio
contrabandeado
O medicamento Hidroxicloroquina contrabandeado do Paraguai seria levado para
Imperatriz, cidade distante cerca de 636km da capital maranhense

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3.600 comprimidos de Hidroxicloroquina contrabandeados do Paraguai. A ação aconteceu na tarde da última quarta-feira (27), na BR-153, em
Uruaçu, na região Norte de Goiás.
O medicamento contrabandeado
seria levado para Imperatriz, cidade
distante cerca de 636km da capital
maranhense.
Em abordagem de rotina na BR153, agentes da PRF pararam uma caminhonete com quatro ocupantes. Os
homens, com idades entre 29 e 58
anos, alegaram que saíram de São
Paulo após trabalharem na produção
de um show sertanejo transmitido pela internet e retornavam para casa, na
capital maranhense.
Durante a revista feita nas bagagens, os policiais encontraram, dentro de uma das caixas de equipamen-

to sonoro, 120 caixas do medicamen- homens poderão responder por crime
to Hidroxicloroquina, com 30 compri- contra a saúde pública.
midos cada.
O medicamento é produzido no Paraguai é, portanto, de comércio proibido no Brasil.
Os homens informaram que trabalham com tecnologia e, inicialmente,
alegaram ter pegado os medicamentos em São Paulo, mas depois aﬁrmaram ter sido em Campo Grande (MS).
A PRF suspeita que o remédio entrou no país pela fronteira do Paraguai
com o estado de Mato Grosso do Sul.
De acordo com o grupo, a medicação seria levada para ser distribuída
em um hospital da capital maranhense.
A Vigilância Sanitária de Uruaçu foi
acionada e a ocorrência será encaminhada para a Polícia Civil do município, onde seguirá a investigação. Os

Caixa Econômica vai
abrir 36 agências no
Maranhão no sábado
A Caixa vai abrir, neste sábado (30), de 8h às 12h, 36
agências no Maranhão para atendimento aos beneﬁciários do Auxílio Emergencial que receberam a primeira
parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício. A partir desta
data, também será possível a transferência do benefício
para contas da Caixa ou de outros bancos. Em todo o
país serão 2.213 unidades abertas.

Antes de ir a uma agência, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas em sua localidade:
www.caixa.gov.br/agenciasabado
Continua à disposição do beneﬁciário a possibilidade
de movimentação do recurso pela Poupança Social Digital. Desde o dia 20 de maio, já foram creditadas 31 milhões de contas para pagamento da segunda parcela, totalizando R$ 20,3 bilhões.

Outros calendários

Hoje, sexta-feira (29), terminam os escalonamentos
deﬁnidos para pagamento da segunda parcela aos beneﬁciários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa
Família, contemplando 9,5 milhões de beneﬁciários, e
para o pagamento da primeira parcela aos 8,3 milhões
de pessoas que ainda não tinham recebido o recurso, totalizando R$ 5,3 bilhões. Mesmo após o encerramento
desses calendários, os valores do auxílio continuarão
disponíveis para recebimento.

Horário de chegada às agências

SÃO RAIMUNDO

Operação prende suspeitos de dois assassinatos
POLÍCIA CIVIL

SAULO DUAILIBE
Operação da Polícia Civil culminou
na prisão de cinco pessoas que são investigadas pela prática de homicídios
no bairro São Raimundo, em São Luís.
A ação foi executada pelo 15° Distrito
Policial do São Raimundo, unidade
policial vinculada ao Saisp–Leste. Os
crimes foram praticados em 2019 e
2018.

Crime de 2019

Inicialmente foram presos três suspeitos de praticar homicídio contra
Kaine de Jesus Viana da Silva, ocorrido
em agosto de 2019.
O homicídio teria sido motivado
por uma dívida decorrente da comercialização de entorpecentes na Praça
Deus é Fiel, localizada no bairro São
Raimundo.
Segundo as investigações, a vítima
teria sido atraída ao local do crime pelos assassinos, com quem mantinha
relação de amizade, e morta após
consumir drogas.
Após o homicídio, o corpo da vítima foi ocultado em um matagal próxi-

A OPERAÇÃO POLICIAL FOI COMANDADA PELO 15º DP LOCALIZADO NO SÃO RAIMUNDO
sidencia por membros de uma facção
criminosa em abril de 2018.
Além das investigações atuais, a
Delegacia de Polícia do São RaimunCrime de 2018
Em um segundo momento da ação do tem focado na resolução de casos
policial, foram presos outros dois sus- antigos, principalmente nos homicípeitos pelos morte de Jadson Carlos dios praticados por membros de facda Cruz Silva, mais conhecido como ção criminosa, como forma de ofertar
a resposta devida aos autores e impe“Naivinha”.
Ele foi executado dentro de sua re- dir a ocorrência de novos crimes.
mo ao local e ainda não foi encontrado.

LIBERDADE

Homem é preso após atirar em policiais militares
POLÍCIA MILITAR

Um homem foi preso após atirar
contra uma guarnição da PM, no bairro da Liberdade, em São Luís.
O suspeito avistou a viatura e fugiu.
Ao chegar perto de uma casa, ele sacou uma arma e disparou contra os
policiais. Os militares reagiram e
prenderam o indivíduo, encontrado
no quintal da residência. Ele foi baleado e estava com um revólver calibre
32. Além da arma, foram encontradas
drogas com o suspeito que socorrido
e depois ﬁcou sob custódia da PM.
(S.D)

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas ﬁlas.
Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o
horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades
fechando às 12h, o atendimento continua até o último
cliente.
O banco fechou parceria com 1.190 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das ﬁlas e manter o
distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas ﬁlas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em
espécie não permaneçam no local.

Cartão de débito virtual

O beneﬁciário não precisa sacar o auxílio para transacionar o dinheiro. O aplicativo Caixa Tem possibilita que
o cidadão faça transferências bancárias e ainda pague
contas, como água, luz e telefone, por exemplo.
Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual Caixa. Com ele, é possível fazer
compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer
um dos estabelecimentos credenciados. O cartão também é aceito em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.
Para utilizá-lo, o beneﬁciário precisa gerá-lo. Para isso, o primeiro passo é atualizar o Caixa Tem. Depois, entre no aplicativo e acesse o ícone Cartão de Débito Virtual. Ele é o último da tela inicial. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do Caixa Tem. Em seguida, irá aparecer os seguintes dados: nome do cidadão, número e
validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”. Pronto. O cartão está disponível.
O código de segurança vale para uma compra ou por
alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código. Até a última segunda-feira
(25), foram movimentados R$ 719,2 milhões pelo cartão
de débito virtual Caixa.
Vale ressaltar que a prestação de informações sobre
cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo Caixa/ Auxílio
Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.
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“Declaração do ﬁlho de Bolsonaro é muito grave”,
diz Maia, que não acredita em ruptura institucional
PÁG.3 COM INFORME JP

Governo
e Fiema
discutem
propostas
para retomada
das atividades
econômicas

Prefeitura
de São Luís
realiza obra
de contenção
de encosta
no bairro do
Sá Viana

PÁG.4

MA é o Estado
do Nordeste
que menos
perdeu
empregos
por causa da
Covid-19

PÁG.6

Governo
Federal libera
recursos para
17 municípios
afetados por
desastres em
sete estados

PÁG.8

PÁG.4

LEI DE SOCORRO A ESTADOS
E MUNICÍPIOS É SANCIONADA
COM CONGELAMENTO SALARIAL
O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (28) a lei do Programa Federativo com uma ajuda de R$ 125 bilhões a estados e municípios. Bolsonaro vetou a parte do projeto que permitia
reajuste salarial. Com isso, os salários de servidores públicos municipais, estaduais e federais ﬁcam congelados até dezembro de 2021. PÁG.11

Fracassa lançamento da SpaceX, nos Estados Unidos

VANTAGENS DO CENTRO DE LANÇAMENTO
DE ALCÂNTARA QUE A FLÓRIDA NÃO POSSUI
Lançamento da SpaceX
desde o Centro de
Lançamento de Alcântara
seria mais barato do que
de Cabo Canaveral e
economizaria milhões
de dólares

A. BAETA

Centro de Lançamento de Alcântara, apontado como local de custos
operacionais menores do que os da base de Cabo Canaveral

Felinos são achados
mortos com sinais de
envenenamento no Sítio
dos Gatos, em São Luís
PÁG.5

Bairros do Polo Cidade Olímpica recebem
pavimentação, por meio do São Luís em Obras

GILSON FERREIRA

Quarta-feira (27) foi dia de mais um
ﬁasco aeroespacial da SpaceX. O mundo
aguardava o lançamento da espaçonave
Dragon Crew da base de Cabo Canaveral
(Flórida). Seria um lançamento histórico:
a primeira missão tripulada da Nasa depois
de nove anos de recesso. A missão foi um
ﬁasco. O lançamento da SpaceX desde o
Centro de Lançamento de Alcântara seria
mais barato do que de Cabo Canaveral e
economizaria milhões de dólares. PÁG.7

DIVULGAÇÃO

Ornir e Jô Veras lamentam as mortes dos animais

Cotação – Comercial C. R$ 5,384 | V. R$ 5,386 – Turismo C. R$ 5,16 | V. 5,59 – Euro C. R$ 5,966| V. R$ 5,9682– Libra C. R$ 6,636 | V. R$6,6384– Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 5:41 1,3 m| 1ª Preamar– 11:45 5,1 m| 2ª Baixamar– 18:23 1,1 m |
Quina – 5281 (28/05/2020) – 14-24-54-68-71 | Time Mania – 1490 (28/05/2020) 03-04-28-34-55-65-66 | Time do coração: RIO BRANCO/AC |
Dupla Sena – 2084 (28/05/2020) – 1º sorteio 01-16-17-21-30-47 | 2º sorteio 06-15-18-21-32-36 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Residenciais
recebem
pavimentação
asfáltica por meio
do programa São
Luís em Obras

A Prefeitura de São Luís está intensiﬁcando o ritmo
das obras de asfaltamento nos residenciais Maria
Aragão, Tiradentes e Alexandra Tavares, localizados
na região da Cidade Olímpica, que é um dos maiores
polos habitacionais da capital. Nos três bairros,
milhares de famílias serão beneﬁciadas com a ação.
PÁG. 9

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

25° – 31°

Manhã

Tarde

Noite

S Ã O

6

L U Í S

–

M A R A N H Ã O

|

S E X T A - F E I R A

|

2 9

D E

M A I O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Geral

Justiça determina novo
cálculo da indenização pelo
aterro sanitário do Jaracati
O juiz Douglas de Melo Martins
(Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Ilha de São Luís),
atendeu ao pedido do Ministério
Público estadual de impugnação
do laudo pericial de avaliação do
valor indenizatório devido pelo
Município de São Luís, diante
da contaminação do solo pelo
antigo aterro sanitário do bairro
do Jaracati, desativado em 1995.
O juiz determinou a intimação
do perito judicial Rubenilson
Amorim Martins, para
que o laudo pericial, que
calculou em R$ 250 mil o
valor da indenização, seja
complementado e inclua outros
danos ambientais no cálculo do
valor indenizatório.
Conforme a decisão, o laudo
deverá considerar fatores
como a destruição da fauna
e flora existente no local; a
contaminação do lençol freático;
a contaminação do Rio Anil e
a inviabilidade da atividade de
pesca, prejuízos à saúde humana,
atração de animais vetores de
doenças ao ser humano.
A decisão consta nos autos da
Ação de Execução movida pelo
Ministério Público estadual
contra o Município de São
Luís, para que seja cumprida
a sentença emitida na Ação
Civil Pública. O Ministério
Público impugnou o laudo
pericial apresentado, na petição
de cumprimento de sentença.
O Município de São Luís foi
intimado para manifestação, mas
não se pronunciou nos autos.

INDENIZAÇÃO
O perito judicial informou, nos
autos, as técnicas de valoração
utilizadas para chegar à definição
desse valor. Ele considerou que
uma pessoa, para não utilizar
a água contaminada do lençol
freático pelo lixão, gastaria para
compra de água mineral o valor
de R$ 50 mil. E, que o valor da
muda de mangue multiplicado
pela área devastada e custos de
sua plantação, chegaria a R$ 200
mil, totalizando em R$250 mil
o valor estimado da indenização
pela degradação causada pelos
danos ambientais.
Segundo o juiz, além da
desativação dos aterros,
conhecidos como “lixões”, devem
ser avaliados e quantificados
os danos ambientais, para
que o município condenado,
responsável pelo aterro sanitário,
pague a indenização necessária à
recuperação do ambiente.
Na decisão, o juiz entendeu ser
“imensurável” a extensão do dano
ambiental oriundo do descarte
irregular de resíduos ao solo,
sendo necessário que se tente
chegar ao valor “mais razoável
e proporcional possível” frente
aos danos causados. Além disso,
ressaltou que a estipulação de
valores baixos não possui caráter
preventivo nem repressivo em
relação aos degradadores. “ O
‘Lixão do Jaracati’ existente
naquela época “causou imenso
desequilíbrio e desgaste ao
ecossistema”, conforme já
provado nos autos, ressaltou.

Prefeitura de São Luís realiza obra de
contenção de encosta no bairro Sá Viana
Sob orientação do prefeito Edivaldo, equipes estão trabalhando na estabilização da
encosta com estruturas de concreto armado; operários seguem as normas de segurança
impostas por autoridades de saúde para a prevenção ao novo coronavírus
A gestão do prefeito Edivaldo
Holanda Junior está realizando
trabalho de contenção de uma encosta
bastante íngreme que separa a Rua
Militana Ferreira (no alto) da Rua
Tomás de Aquino (abaixo), no bairro
Sá Viana, situado nas proximidades
da Universidade Federal do Maranhão
(Ufma). O declive é uma das
dezenas de áreas de risco mapeadas
pela Prefeitura de São Luís e que
representa risco de deslizamentos em
períodos chuvosos. Nesta semana, as
equipes – que seguem as normas de
segurança impostas por autoridades
de saúde para a prevenção ao novo
coronavírus (Covid-19) - estão
trabalhando na estabilização da
encosta com estruturas de concreto
armado.
“A recuperação de encostas e
preservação de habitações em áreas
de risco de deslizamentos é uma
preocupação constante da nossa
gestão, que tem feito um trabalho
incansável de mapeamento dos
pontos críticos, prestando assistência
aos moradores e realizando obras de
prevenção e manutenção”, comentou
o prefeito Edivaldo.
No local da obra, ao sopé da encosta,
estão sendo fabricadas as tramas
de aço que darão rigidez às peças
de concreto. Ao mesmo tempo,
as equipes de trabalhadores estão
demolindo parte das estruturas
antigas que davam sustentação à Rua
Militana Ferreira, para substitui-las
por estruturas novas, concretadas,
projetadas para conter o avanço da
erosão e resistir à enxurrada.
As equipes da Prefeitura também
estão trabalhando na limpeza geral da
encosta e desobstrução dos pontos de
apoio estruturais da Rua Militana, que

A. BAETA

Contenção de erosão em uma encosta, no bairro do Sá Viana, visa dar mais segurança aos moradores da
região
fica no ponto mais acima do declive.
“A enxurrada é muito forte na época
de chuva e a água que vem lá de
cima às vezes parece uma cachoeira”,
comentou o morador Antônio Carlos
Barbosa, sobre a importância da obra
de contenção da encosta.

ESTRATÉGIA
Lembrando que, desde o início do
ano, a Prefeitura de São Luís divulgou
dados do plano de contingência para
o período chuvoso, que geralmente
vai de janeiro a maio/junho,
identificando cerca de 60 pontos de

risco de possíveis ocorrências de
deslizamentos. O plano foi elaborado
pela Defesa Civil do Município, que
é ligada à Secretaria Municipal de
Segurança com Cidadania (Semusc).
Dentre os serviços realizados
pelo município estão as vistorias,
interdição de imóveis com risco
de desmoronamento, remoção das
famílias que estão em situação de
risco por conta das chuvas, criação
e acompanhamento dos Núcleos
Comunitários da Defesa Civil
(NUCDCs), onde são repassadas

@hapvidasaude

@hapvidasaude

orientações sobre como os moradores
dos bairros devem proceder em casos
de emergência, além de ações sociais
e emissão de laudos.
A estratégia torna-se necessária,
pois, a exemplo dos últimos anos,
São Luís tem registrado uma forte
incidência de chuvas. Em 2020,
para se ter uma ideia, em janeiro, o
volume de chuvas chegou a 483 mm,
sendo que a média histórica do mês
é de 244 mm, registrada pelo Núcleo
de Meteorologia da Universidade
Estadual do Maranhão (NuGeo).

/hapvida.saude

www.hapvida.com.br

Por seu compromisso com a notícia
em tempos como esse, o jornal Pequeno
merece nossos parabéns.

Nos dias de hoje, onde a informação é essencial para se viver bem, um
jornal precisa ser comprometido com a sociedade. E nesse assunto, o jornal
Pequeno é exemplo. São quase sete décadas informando os maranhenses
com notícias relevantes. Por esse motivo, o Hapvida parabeniza a todos que
fazem o jornal Pequeno. Obrigado por estar sempre do nosso lado.

Homenagem do Hapvida ao jornal Pequeno por seus 69 anos.

#todosportodos
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Caxias em Off
Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Caxias receberá quase R$ 14 mi
Com a sanção do presidente Jair Bolsonaro à ajuda de R$
60 bilhões a estados e municípios, Caxias irá receber desse
montante quase R$ 14 milhões, em quatro parcelas.
Jair Bolsonaro sancionou ontem a ajuda de R$ 60 bilhões
do governo federal a estados e municípios. O dinheiro, a
ser repassado em quatro parcelas, se destina ao combate
da covid-19.Para sancionar a ajuda dos R$ 60 bilhões, Jair
Bolsonaro propôs o congelamento de salários do funcionalismo
como contrapartida dos governadores, acordo negociado pela
equipe econômica durante a discussão do projeto.Além de
prever os repasses de 60 bilhões de reais por 4 meses, no texto
também consta a suspensão de pagamentos de dívidas entre
Estados, municípios e União, e reestruturação de operações
de crédito interno e externo junto a instituições financeiras e
instituições multilaterais de crédito.
O texto permite que apenas profissionais de saúde e de
assistência social que estão na linha de frente do combate
à pandemia tenham reajuste salarial até 31 de dezembro de
2021.Há uma semana, durante reunião com governadores por
videoconferência, o presidente disse que sancionaria a ajuda,
mas desde que os governadores apoiassem o veto à ampliação
das categorias que poderiam ter reajuste. A maioria dos
mandatários estaduais apoiou a proposta.
Comemoração

Não mais

Governistas comemoram em
Caxias a sanção do presidente
à ajuda. A luta para conseguir o
dinheiro do governo federal foi
encampada pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM)
e já dura algum tempo...

...Mas, qualquer que seja
o resultado, depois daí as
eleições já não serão mais como
antigamente...

Plenários
...A ajuda dos R$ bilhões passou
pelos plenários da Câmara
Federal e do Senado, houve
várias discussões da equipe
econômica do governo com
governadores e, por fim, chegouse ao consenso na forma como
agora a medida foi sancionada
pelo presidente da República...

Fiscalização
Por sua vez, como já vinha
ocorrendo antes mesmo da
sanção presidencial, as oposições
caxienses se ‘armam’ para
fiscalizar a aplicação dos recursos
no município...

Fiscalização II
...Embora em menor número na
Câmara Municipal, os vereadores
que se opõem ao prefeito Fábio
Gentil dizem que vão ficar
vigilantes e que pretendem
cobrar diuturnamente a aplicação
do dinheiro pela administração
pública.

MDR
A propósito, anteontem, o
Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR) também
liberou R$ 938 mil para o
município de Caxias...
Rede de esgoto
...O dinheiro é destinado à
ampliação de rede de esgoto,
saneamento integrado e estudos
e projetos para a execução das
obras.

Palco virtual
A disputa do pleito eleitoral
se dará mesmo na internet. O
palanque virtual no município
caxiense, por exemplo, já foi
adotado por pré-candidatos a
prefeito e a vereador...

Várias plataformas
...São áudios, lives, vídeos, etc,
sendo disseminados em várias
plataformas do mundo digital.
Esse modo quase único e inusual
de fazer campanha terá, assim,
sua eficácia testada na eleição de
2020...

Redes sociais
...O alcance e a repercussão, por
exemplo, das redes sociais hoje
são inquestionáveis e os políticos
terão de se ajustar às novas
formas de manifestação dos
cidadãos em geral...

Dar adeus
...Os que não fizerem isso
terão de dar adeus à atividade
político-partidária, pois eles serão
substituídos pela geração da nova
tecnologia onipresente na vida de
todas as pessoas do planeta.

Cefol pede socorro
O diretor do Centro de Folclore e
Arte Popular de Caxias (Cefol),
Cayo Cruz, publicou vídeo e
nota nos quais desabafa sobre
a situação atual da instituição:
“Pessoal, a insegurança tem
aumentado bastante no centro de
Caxias (MA) e isso tem deixado
a nossa sede e o acervo do nosso
museu vulneráveis à ação de
vândalos e invasores.
Por isso, viemos por meio
desse vídeo pedir apoio à
classe política da nossa região,
pois não estamos conseguindo
promover a segurançanecessária
para a conservação do
patrimôniohistórico, artístico e
cultural que é o complexo do
Centro de Folclore e Arte Popular
de Caxias (CEFOL).
As medidas de isolamento têm
deixado a região mais deserta e
impedido que realizemos nossas
apresentações, que são o nosso
principal meio de subsistência.
Tememos por todo esse material
que é de valor incalculável para a
nossa história. Temos 14 anos de
atuação e de trabalhos em prol da
nossa cidade, sempre gratuito.
Nãopossuímosconvênio com
Município, Estado e Governo
Federal, somos mantidos por
doações, apresentaçõesartísticas
e pelo esforço de voluntários.
Não pedimos muito, somente que
nossa classe política seja sensível
à nossa causa e interceda frente
à crescente onda de insegurança
que pode trazer prejuízos de
valor históricoincalculável para a
nossa cidade - Cayo Cruz”.

Gonzo
Irritados - Falando em ajuda de R$ 60 bilhões, integrantes do núcleo
duro palaciano continuam irritados com o deputado estadual Adelmo
Soares (PCdoB) por ele ter divulgado que os quase R$ 14 milhões
já tinham caído nos cofres da Prefeitura de Caxias. Não era verdade.
Adelmo também entrou com representação no MP Caxias na qual cita
o montante e pede que a instituição fiscalize a aplicação do mesmo!!!
O atraso - Mais dois dias e encerra a interdição do centro histórico
de Caxias. Nos bastidores já se conta que lojistas e vendedores
ambulantes pretendem tirar o atraso logo cedo da manhã na próxima
segunda-feira!!!

Governo avança em montagem do
Hospital de Campanha de Santa Inês
O governo do Estado está montando
um hospital de campanha na cidade
de Santa Inês. O equipamento de
saúde vai atender casos da Covid-19
e faz parte das estratégias do poder
público estadual para ampliar a
capacidade de atendimento nos
demais municípios maranhenses. A
entrega da unidade está prevista para
a primeira semana de junho.
O Hospital de Campanha terá
capacidade para até 40 leitos.
Pacientes serão admitidos pelo
sistema de regulação de leitos da
SES. De acordo com o fluxo de
atendimento, o paciente internado
no Hospital Macrorregional Tomás
Martins, após passar pelo tratamento
contra a Covid-19 e com quadro
clínico apresentando melhora,
será encaminhado para o Hospital
de Campanha. A organização
possibilitará a disponibilização de
leitos no Macrorregional Tomás
Martins.
O secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, destaca o esforço que
vem sendo realizado pela gestão
do governador Flávio Dino para
combater a pandemia no Maranhão.
“Estamos nos empenhando para

DIVULGAÇÃO

Inês seguirá a mesma excelência de
gestão impressa em outras unidades
administradas pelo Instituto. “É mais
uma unidade de saúde que contará
com a excelência na prestação do
serviço ofertado pelo Instituto Acqua
em parceria com a SES. A cidade de
Santa Inês e região podem ter certeza
que nossos colaboradores estão
preparados para receber os novos
pacientes e contribuir para salvar
mais vidas”, disse.

MAIS AÇÕES
O Hospital de Campanha terá capacidade para até 40 leitos
salvar o que há de mais importante:
a vida dos maranhenses. Reforçamos
as medidas preventivas, ampliamos
a quantidade de leitos, criamos
ambulatórios, hospitais de campanha,
tudo para garantir o atendimento à
população”, ressaltou o secretário.
De acordo com o engenheiro do
Instituto Acqua, Vitor Valieri, foi
criada uma força-tarefa para que a
unidade de saúde possa estar pronta
o mais breve possível. “Sabemos da
urgência em entregar o hospital para
receber os leitos. Nessa época de
pandemia, reforçamos o quantitativo

de trabalhadores e estamos agora
executando os serviços finais para a
entrega”, comentou.

ESTRUTURA
O Hospital de Campanha de Santa
Inês contará com recepção, posto
de enfermagem, farmácia, sala de
estabilização, leitos, administração,
sala de repouso para médicos e
equipe de enfermagem, entre outros
ambientes.
Paula Assis, diretora-executiva
do Instituto Acqua, afirmou que o
Hospital de Campanha de Santa

Como parte das ações de combate
ao novo coronavírus está em
funcionamento no Hospital
Macrorregional Tomás Martins, em
Santa Inês, o ambulatório exclusivo
para atendimentos de pacientes leves
de Covid-19.
Com a oferta do serviço, o paciente
pode ter acesso a consulta, exames
e retorno médico no mesmo dia.
Para pacientes que necessitam de
medicamentos, os remédios para
ajudar no tratamento também
são ofertados de forma gratuita.
Além do ambulatório, o hospital
ampliou atendimento e a unidade
conta, atualmente, com 66 leitos de
enfermaria e 32 de UTI.

CGJ suspende correições ordinárias em cinco comarcas do interior
A Corregedoria Geral da Justiça
suspendeu as correições ordinárias
previstas para ocorrer nas comarcas
de Governador Nunes Freire,
Turiaçu, São Domingos do Azeitão,
Paraibano e Mirador, no período de
1º a 26 de junho. Para a suspensão,
o corregedor-geral, desembargador
Paulo Velten, considerou o
percentual de processos físicos
em trâmite nessas unidades, o que
inviabiliza a eficácia das correições
virtuais.
Com a decisão, houve alteração
do Anexo I da Portaria CGJ n.º
415/2020, que institui o Calendário
Anual das Correições Gerais
Ordinárias e Extraordinárias.
A possibilidade de alteração do

calendário está previsto no artigo 1º
da Portaria CGJ n.º 330/2020. As
correições serão realizadas em data
futura a ser definida após retorno
das atividades presenciais pelo
Poder Judiciário do Maranhão.
A CGJ retomou, neste mês de
maio, as correições ordinárias na
Comarca da Ilha. A 4ª e 8ª varas
cíveis do termo judiciário de
São Luís foram correicionadas
no período de 11 a 15 de maio.
As correições foram realizadas
em ambiente virtual, por meio
do Sistema Auditus, que extrai
automaticamente os dados
processuais exigidos para o
procedimento, a partir da base de
dados unificada dos sistemas de

gerenciamento da Justiça de 1º
grau, nesse caso, Themis PG e
Processo Judicial Eletrônico – Pje.
O Sistema Auditus foi homologado
para utilização nas correições
durante uma reunião por
videoconferência realizada na
última segunda, dia 5, com a
participação de juízes auxiliares,
assessores da CGJ e Diretoria de
Informática do Tribunal de Justiça
do Maranhão – TJMA.
O corregedor-geral da Justiça
delegou a realização dos trabalhos
correicionais aos juízes auxiliares
da CGJ-MA: Maria Francisca
Gualberto de Galiza, Gladiston
Luís Nascimento Cutrim, Antônio
José Vieira Filho e Nelson Ferreira

BRK AMBIENTAL – MARANHÃO S.A.
CNPJ: 21.480.265/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2019: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.
Balanço patrimonial (em milhares de reais)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ����������������������������������������
Contas a receber ������������������������������������������������������������
Adiantamentos a fornecedores���������������������������������������
Tributos a recuperar �������������������������������������������������������
Estoques�������������������������������������������������������������������������
Outros ativos ������������������������������������������������������������������
Não circulante
Contas a receber ������������������������������������������������������������
Imposto de renda e contribuição social diferidos �����������
Tributos a recuperar �������������������������������������������������������
Depósitos judiciais ����������������������������������������������������������
Outros ativos ������������������������������������������������������������������
Imobilizado ���������������������������������������������������������������������
Ativos de contrato �����������������������������������������������������������
Direitos de uso de arrendamento mercantil��������������������
Intangível ������������������������������������������������������������������������
Total do ativo ����������������������������������������������������������������

2019

2018

4.709
22.643
762
1.626
1.507
419
31.666

1.586
19.189
1.466
327
1.386
417
24.371

4.780
27.732
6.911
296
161
39.880
48
73.209
3.796
46.070
163.003
194.669

3.614
23.221
7.486
65
180
34.566
1.009
78.233

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
Operações continuadas
Receita líquida de serviços���������������������������������������������
79.291
Custos dos serviços prestados��������������������������������������� (60.126)
Lucro bruto �������������������������������������������������������������������
19.165
Despesas operacionais
Gerais e administrativas ������������������������������������������������� (24.594)
Outras receitas (despesas), líquidas ������������������������������
46
Prejuízo operacional ����������������������������������������������������
(5.383)
Resultado financeiro
Receitas financeiras �������������������������������������������������������
3.416
Despesas financeiras ����������������������������������������������������� (10.102)
Resultado financeiro, líquido ��������������������������������������
(6.686)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social ������������������������������������������������������� (12.069)
Imposto de renda e contribuição social diferidos �����������
3.990
Prejuízo do exercício����������������������������������������������������
(8.079)
Prejuízo por ação básico e diluído de operações
continuadas atribuível aos acionistas da Companhia
durante o exercício (expresso em R$ por ação) ���������
(0,12)

17.424
131.232
155.603

2018
85.605
(79.660)
5.945
(24.491)
(179)
(18.725)
2.788
(4.689)
(1.901)
(20.626)
6.931
(13.695)
(0,21)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Prejuízo do exercício����������������������������������������������������
(8.079) (13.695)
Outros resultados abrangentes
Obrigações com benefícios pós-emprego ������������������
(1.532)
Efeito fiscal ������������������������������������������������������������������
521
Total do resultado abrangente do exercício ��������������
(9.090) (13.695)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)
Capital Social Ajuste de Prejuízos
Subs- A inte- avaliação acumulaTotal
crito gralizar patrimonial
dos
Em 1º de janeiro de
(33.700) (24.979)
2018������������������������������� 27.500 (18.779)
Integralização de capital
18.779
18.779
social �����������������������������
Aumento de capital
38.974
social ����������������������������� 38.974
Prejuízo do exercício �����
(13.695) (13.695)
Em 31 de dezembro de
(47.395) 19.079
2018������������������������������� 66.474
Prejuízo do exercício �����
(8.079) (8.079)
Outros resultados
abrangentes�������������������
Obrigações com
(1.011)
(1.011)
benefícios pós-emprego
Total do resultado
(1.011)
(8.079) (9.090)
abrangente do exercício
Em 31 de dezembro de
(1.011) (55.474) 9.989
2019������������������������������� 66.474

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores �����������������������������������������������������������������
Empréstimos e financiamentos ��������������������������������������
Arrendamento mercantil �������������������������������������������������
Salários e encargos sociais ��������������������������������������������
Tributos a pagar �������������������������������������������������������������

2019

2018

3.827
733
1.492
3.329
619
10.000

5.963
3.314
744
10.021

Não circulante
Empréstimos e financiamentos �������������������������������������� 55.006
55.739
Arrendamento mercantil �������������������������������������������������
2.366
Partes relacionadas �������������������������������������������������������� 113.028
69.884
Provisões para contingências�����������������������������������������
2.748
880
Obrigações com benefícios pós-emprego ����������������������
1.532
174.680 126.503
Patrimônio líquido
Capital social ������������������������������������������������������������������ 66.474
66.474
Ajuste de avaliação patrimonial �������������������������������������
(1.011)
Prejuízos acumulados ���������������������������������������������������� (55.474) (47.395)
9.989
19.079
Total do passivo e patrimônio líquido ����������������������� 194.669
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
social
(12.069)
Ajustes
Depreciação e amortização ����������������������������������������
3.411
Amortização de arrendamento mercantil ��������������������
1.266
Valor residual do ativo imobilizado e intangível
baixados ����������������������������������������������������������������������
(457)
Provisão para perdas esperadas com créditos de
liquidação duvidosa ("PECLD")�����������������������������������
7.493
Provisão para contingências ���������������������������������������
1.868
Margem de lucro de construção����������������������������������
(510)
Ajuste a valor presente ("AVP") ����������������������������������
460
Juros e variações monetárias, líquidos �����������������������
7.496
8.958
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber��������������������������������������������������������� (12.113)
Adiantamentos a fornecedores �����������������������������������
704
Tributos a recuperar ����������������������������������������������������
(724)
Estoques ���������������������������������������������������������������������
(121)
Depósitos judiciais ������������������������������������������������������
(231)
Outros ativos ���������������������������������������������������������������
17
Fornecedores ��������������������������������������������������������������
(1.362)
Salários e encargos sociais ����������������������������������������
15
Tributos a pagar ����������������������������������������������������������
(125)
Partes relacionadas ����������������������������������������������������
8.861
Outros passivos ����������������������������������������������������������
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais �������������������������������������������������
3.879
Fluxos de caixa das atividades de investimentos�����
Adições ao ativos de contrato e intangível ��������������������� (22.922)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos ��������������������������������������������������������������� (22.922)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos ��
Ingressos de financiamentos ������������������������������������������
Juros pagos de financiamentos ��������������������������������������
(4.849)
Amortização de arrendamento mercantil������������������������
(1.664)
Integralização de capital social ���������������������������������������
Partes relacionadas �������������������������������������������������������� 28.679
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamentos ������������������������������������������������������������� 22.166
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ����������������
3.123
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.586
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício �
4.709

155.603

2018
(20.626)
2.042
6
9.041
342
(827)
(10.022)
(11.227)
(171)
(3.651)
2.953
(65)
42
(5.018)
(286)
(138)
7.196
(95)
(20.482)
(33.599)
(33.599)
11.823
(4.633)
4.412
43.743
55.345
1.264
322
1.586

DIRETORIA
José Mario Ribeiro do Espírito Santo – Diretor Presidente
Marcelo Luis Hagge de Almeida – Diretor
Contador: Adelmo da Silva de Oliveira – CRC BA028385/O-6
“As demonstrações financeiras completas da Companhia,
auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.,
estão disponíveis no site www.brkambiental.com.br”

Martins Filho (coordenador
do Conselho de Supervisão
dos Juizados Especiais cíveis e
Criminais). A designação consta na
Portaria-CGJ nº 1741/2020, de 8
de maio.
A função correicional consiste na
fiscalização, orientação inspeção
permanente em todas as unidades
jurisdicionais, secretarias judiciais,
secretarias de diretorias de fórum,
serventias extrajudiciais, serviços
auxiliares, polícia judiciária,
estabelecimentos penais, sendo
exercida pelo corregedor-geral da
Justiça e pelos juízes corregedores,
em todo o Estado do Maranhão, e
pelos juízes de direito, nos limites
de suas atribuições.
ALUGO
Apartamento
Condomínio Village
Jardins 2, Nascente,
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02
quartos, com semisuíte, WC, àrea de lazer
completa.
Valor: R$ 700,00
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461

VENDO
Apartamento
Condomínio dos
Bancários, 3Q, Suite
WC, Cozinha, àrea DE
Serviço, Dispensa, 3º
Andar Nascente
CENTRO
Valor: R$ 120,00 mil
Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399
CRECI: 3461
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Preso em Buriticupu suspeito de
envolvimento em sumiço de mulher no
aeroporto de Goiânia
A dona de casa, de 40 anos, desapareceu logo depois de chegar de uma temporada na Colômbia
FOTO: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

O CASO
A dona de casa Lílian de Oliveira,
de Caldas Novas, no estado de
Goiás, sumiu há mais de três
meses, após chegar de uma
viagem para a Colômbia. Segundo
familiares, que registraram
boletim de ocorrência sobre

Suspeito preso em Buriticupu é acusado de envolvimento no sumiço
da dona de casa Lílian de Oliveira

Família traça passo a passo de
Lílian até seu desaparecimento
Familiares de Lílian de Oliveira
conseguiram informações que
tratam de detalhes da viagem e da
última vez em que ela foi vista,
no dia 13 de fevereiro. Câmeras
de segurança no desembarque
mostram ela entrando em uma
picape de cor prata.
A família conseguiu os horários
dos voos com a companhia
aérea que fez o trajeto de volta
da Colômbia ao Brasil. Lílian
embarcou em Medelín em 12
de fevereiro, às 12h54. Desceu

PRF apreende carga de
hidroxicloroquina que saiu do
Paraguai com destino a Imperatriz
DIVULGAÇÃO

em Bogotá, capital do país, e
embarcou novamente com destino
ao aeroporto de Guarulhos, em São
Paulo, com chegada confirmada às
21h10. Em 13 de fevereiro, pegou
o voo para Goiânia e chegou às
11h35.
Segundo a família, a última vez
que Lílian visualizou mensagens
no celular foi no dia 13, às 12h05.
As irmãs anotaram todo o percurso
que Lílian fez dentro do aeroporto.
Após sair do avião, ela pegou
duas malas às 11h52, conforme

registrado pelas câmeras internas.
Um minuto depois, Lílian aparece
na saída para o desembarque e,
no minuto seguinte, se dirige à
marquise do local.
Às 11h55, ela retorna ao terminal
e entra numa casa de câmbio. Um
homem de camiseta azul faz o
atendimento no balcão. Ela sai do
local às 12h05. Depois, as imagens
mostram Lílian em direção à pickup de cor prata, estacionada no
desembarque. Ela entra no carro. A
última filmagem em que a mulher
aparece mostra que o motorista
usava uma camisa vermelha. (COM
INFORMAÇÕES DO G1 GOIÁS)

Sobrinho de ex-prefeito Itinga
é morto a tiros em Itinga
O sobrinho do ex-prefeito
Raimundo Pimentel, de Itinga
do Maranhão, identificado
comoWellington Vieira Pimentel,
foi morto a tiros, na manhã de
ontem (28), na Rua Almirante
Barroso, no bairro Coqueiral,
naquela cidade.
De acordo com informações
do delegado José Luiz Lima,
que investiga o caso, a vítima
trafegava em seu veículo, uma
Saveiro, de cor branca, quando
foi surpreendido por dois homens
em uma motocicleta Titan preta.
“O garupa, que estava sem

capacete, o alvejou com vários
disparos na cabeça e nas costas.
Os autores se evadiram logo em
seguida”, explicou.
Ainda conforme o delegado,
imagens de câmeras de
segurança do local serão
verificadas para tentar identificar
os suspeitos, assim como a placa
da moto utilizada durante a
prática do crime. José Luiz Lima
disse que a Polícia Civil trabalha
com duas linhas de investigação
sobre o crime, mas preferiu não
divulgar para não atrapalhar a
apuração do caso. (AR)

Caixas de Hidroxicloroquina apreendidas em Goiás, e que estariam
sendo transportada para Imperatriz
Um carregamento de 120 caixas
com 3.600 comprimidos de
Hidroxicloroquina foi apreendido,
na quarta-feira (27), pela Polícia
Rodoviária Federal, na BR153, na cidade de Uruaçu, na
região Norte de Goiás. Segundo
a PRF, o medicamento seria
contrabandeado do Paraguai e
teria como destino à cidade de
Imperatriz, no Maranhão.
Conforme os agentes, a apreensão
ocorreu durante uma abordagem
de rotina a uma caminhonete com
quatro ocupantes. Os homens,
com idades entre 29 e 58 anos,
afirmaram que estavam retornando
para o Maranhão após ter saído de
São Paulo, onde trabalharam na
produção de um show sertanejo
transmitido pela internet.

Ao revistarem o veículo, os
policiais localizaram, em uma
das caixas de equipamento
sonoro, todas as 120 caixas de
Hidroxicloroquina, que seriam
distribuídas em um hospital
de campanha no Maranhão.
Inicialmente, eles alegaram que
pegaram o medicamento em São
Paulo, mas depois mudaram a
versão e disseram que foi em
Campo Grande, no estado do Mato
Grosso.
O grupo foi encaminhado para
a Polícia Civil de Uruaçu, onde
foram ouvidos e, em seguida,
liberados. Eles poderão responder
por crime contra a saúde pública.
Os comprimidos foram levados à
Vigilância Sanitária do município.
(AIDÊ ROCHA)

Bolsonaro afirma que auxílio
emergencial deverá ter quarta parcela
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (28) que o governo
deve propor uma quarta parcela do auxílio emergencial, atualmente em R$
600, mas que o valor ainda está em estudo pelo governo, que poderá reduzilo.
“Nós já estudamos uma quarta parcela com o Paulo Guedes. Está definindo
o valor, para ter uma transição gradativa e que a gente espera que a
economia volte a funcionar”, afirmou o presidente durante sua live semanal,
transmitida pelas redes sociais.
O auxílio emergencial prevê o pagamento de três parcelas de R$ 600 para
trabalhadores informais, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa
renda. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 59 milhões de
pessoas já receberam o benefício. Cada parcela do auxílio emergencial custa
aos cofres públicas cerca de R$ 48 bilhões.
Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), defendeu a permanência por mais tempo do pagamento do auxílio
emergencial, mantendo-se o valor de R$ 600.
Bolsonaro disse que, após a pandemia da covid-19, uma das prioridades do
governo, na área econômica, será a retomada do projeto da chamada Carteira
de Trabalho Verde e Amarela, programa do governo que flexibiliza direitos
trabalhistas como forma de facilitar novas contratações.

Alcolumbre alerta Bolsonaro que poderes
não podem entrar em conflito e pede
pacificação

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Polícia Civil do Maranhão
prendeu, nessa quinta-feira (28),
em Buriticupu, Ronaldo Ferreira;
ele é suspeito de envolvimento
no desaparecimento e possível
homicídio da dona de casa Lílian
Oliveira, de 40 anos. A mulher foi
vista pela última vez nodia 13 de
fevereiro, deste ano, no aeroporto
de Goiânia (GO), logo após chegar
de uma temporada na Colômbia.
Segundo informações apuradas
pela polícia, o suspeito estaria
em rota de fuga em seu veículo,
modelo Gol, pelas cidades do
Maranhão, já tendo, inclusive,
passado por outras localidades.
Foi informado ainda que, após
tomar conhecimento da situação,
os policiais de Buriticupu
estruturarama operação que
resultou na prisão de Ronaldo,
ainda na manhã de ontem,
enquanto ele se escondia
temporariamente naquela cidade.
O suspeito foi encaminhado à
delegacia, onde permanecerá à
disposição da Justiça. O caso
será repassado para a Polícia
Civil de Goiânia,responsável pela
investigação.

o desaparecimento, ao sair do
aeroporto de Goiânia, câmeras
de segurança mostraram que
elaentrou em uma picape prata.
Desde então, Lílian nunca mais
deu notícias nem postou nada
nas redes sociais. Os familiares
relataram que o contato com
ela era constante, por meio de
mensagens, mesmo durante
os quatro meses que esteve na
Colômbia, onde foi visitar o
namorado.
Conforme apurado com a
companhia aérea, ela saiu de
Medelín no dia 12 de fevereiro,
desceu em Bogotá, capital
colombiana, e pegou o voo para
São Paulo, de onde, na manhã
seguinte, partiu para Goiânia.
Lília tem uma filha de 4 anos,
que segue sob os cuidados dos
familiares.

Últimas Notícias

O presidente do Congresso
Nacional, senador Davi
Alcolumbre (DEM-AP), reuniuse nesta quarta-feira (28) com o
presidente Jair Bolsonaro e fez um
alerta diante do agravamento da
crise política.
Alcolumbre disse que os poderes
devem trabalhar de forma
independente e harmônica e não
podem entrar em conflito. O
senador também ressaltou que
cerca de 5 milhões de pessoas
perderam o emprego em razão da
pandemia.
“Os poderes não podem entrar em

conflito”, afirmou Alcolumbre. “O
Congresso está atento e quer ajudar
o Brasil”, acrescentou o presidente
do Congresso.
Alcolumbre também pediu
pacificação ao presidente.
Segundo relatos, Bolsonaro
se queixou e, diante da fala de
Alcolumbre, disse que houve
“excessos”.
Ao final do encontro, Alcolumbre
foi questionado por jornalistas
sobre o assunto. E respondeu:
“Estou aqui para ser ponte e ser
intermediário para construirmos
a paz”.

Covid-19: Brasil tem 438.238 casos;
total de mortes chega a 26.754
O Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (28), que 26.417
novas pessoas foram incluídas na estatística de infectados pela covid-19,
totalizando 438.238 casos confirmados. O resultado marcou um acréscimo
de 26.417 em relação a quarta-feira (27), quando o número de pessoas nesta
condição estava em 411.821
A atualização do ministério registrou 1.156 novas mortes, chegando a
26.754. O resultado representou um aumento de 1.156 em relação a ontem,
quando foram contabilizados 25.598 óbitos por covid-19.
Do total de casos confirmados, 233.880 estão em acompanhamento e
177.604 foram recuperados. Há ainda 4.211óbitos sendo analisados.
A letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 6,1%. Já a
mortalidade foi de 12,7 por 100 mil habitantes.
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando
o maior número de mortes (6.980). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro
(4.856), Ceará (2.733), Pará (2.704) e Pernambuco (2.566).
Também foram registradas mortes no Amazonas (1.964), Maranhão (887),
Bahia (570), Espírito Santo (538), Alagoas (385), Paraíba (318), Rio Grande
do Norte (258), Minas Gerais (255), Rio Grande do Sul (213), Amapá (198),
Paraná (169), Rondônia (142), Piauí (138), Distrito Federal (142), Santa
Catarina (131), Sergipe (135), Acre (122), Goiás (115), Roraima (102),
Tocantins (68), Mato Grosso (51) e Mato Grosso do Sul (18).

Bolsonaro afirma que Weintraub
‘extrapolou’ em reunião ministerial
O presidente Jair Bolsonaro
saiu em defesa do ministro da
Educação, Abraham Weintraub,
após os ataques que o próprio
ministro desferiu a membros
do Supremo Tribunal Federal
em reunião ministerial de 22 de
abril, cujo vídeo foi divulgado na
última sexta. Segundo Bolsonaro,
“Weintraub jamais falaria o que
disse no dia 22 em reunião aberta”.

O presidente afirmou também
que o ministro “extrapolou” na
ocasião. Na terça, 26, o ministro
Alexandre de Moraes, do STF,
deu cinco dias para que Weintraub
prestasse esclarecimentos sobre
as declarações feitas durante a
reunião ministerial em que o chefe
da Educação afirmou que “botava
todos esses vagabundos na cadeia,
começando no STF”.

Senado aprova linha de crédito
para profissionais liberais

Uma equipe do Samu ainda foi enviada ao local do crime, mas
Wellington Pimentel morreu ainda dentro do seu veículo

O Senado aprovou, nesta quinta-feira (28), um projeto de lei (PL) que
concede linha de crédito especial para profissionais liberais que atuem
como pessoa física. A medida serve para reduzir os impactos financeiros do
setor durante a pandemia do novo coronavírus. O PL segue para análise da
Câmara.
O texto destina, a princípio, R$ 5 bilhões para serem disponibilizados em
condições facilitadas para profissionais que trabalham como pessoa física,
especialmente na área de saúde. Cada beneficiário poderá obter até R$ 100
mil, com juros de 2,5% ao ano e período de carência de 24 meses. A medida
se destina a profissionais liberais com ensino superior ou médio.
O relator da matéria, Omar Aziz (PSD-AM), cita os cirurgiões dentistas
autônomos como um exemplo de profissionais severamente afetados pela
pandemia e que, por seu perfil, não têm sido contemplados por linhas de
crédito ou benefícios assistenciais do governo.
O autor do projeto, Eduardo Girão (Podemos-CE), destacou outras
categorias necessitadas e afirmou que os senadores têm recebido pedidos
desses profissionais por ajuda neste período de crise. “Como a gente [aqui
no Senado] tem trabalhado muito com auxilio emergencial e ajudando as
micro e pequenas empresas, tinha ficado ainda ficado no canto o profissional
liberal”, disse Girão.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.
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STF nega liminar a escolas do MA em ação
contra desconto de mensalidades
Publicado em 29 de maio de 2020 por gilbertoleda
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ontem (28) liminar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino contra a Lei Estadual
nº 11.259, que determina corte de até 30% no valor das mensalidades de escolas particulares do Maranhão enquanto
durar a pandemia do novo coronavírus (saiba mais).
No despacho, o magistrado alega “relevância da matéria constitucional suscitada” para deixar de apreciar o pedido
cautelar e decidir sobre o tema apenas após informações prestadas pelo Governo do Estado e pela Assembleia
Legislativa do Estado. Ele abriu prazo de cinco dias para as manifestações de ambos.
Aprovada pelos deputados estaduais, a concessão do desconto foi sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) na
semana passada (reveja). Segundo as escolas, contudo, a lei é inconstitucional.
Além da lei já, contra os estabelecimentos de ensino pesa, também, uma decisão do juiz Manoel Matos de Araújo
Chaves, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O magistrado concedeu tutela antecipada de urgência na
ação civil pública do Ministério Público e da Defensoria Pública e também obrigou os estabelecimentos privados de
ensino a cumprirem os descontos de até 30% estabelecidos na lei estadual.
Em caso de descumprimento, os réus devem pagar multa no valor de R$ 2.000 por contrato, com base no artigo 536, §
1º, do CPC (leia mais).
Baixe aqui o despacho.

