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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. CIDADES 1

De Jesus

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

Equipamentos de proteção individual
arrecadados em live são entregues à SES
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Marques

Perda

Novo programa da Rádio
Mirante FM é destaque
desta edição. oestadoma.com/484696
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ESTADO 
MAIOR

Precisam de respostas

O
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
oposição fazer tais
denúncias não deveria
ser considerado
estranho, afinal, este é
um dos papéis da
oposição. O que
aparenta estranheza é a
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.

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

• Vale lembrar que a ajuda federal aos estados e municípios terá conse-
quências. Uma delas é o congelamento dos salários dos servidores públi-
cos até 2022.

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

E MAIS

Senador Roberto
Rocha faz
denúncias graves,
mas o governo
não dá qualquer
resposta

Vai falar
O governador Flávio Dino (PCdoB) terá a oportunidade hoje de

responder ao senador Roberto Rocha.
Esta manhã já está agendada uma entrevista coletiva do comu-

nista para comunicar ações contra o novo coronavírus.
A expectativa é de que, finalmente, Dino vá comentar sobre o au-

mento 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 fe-
chadas até dia 1º de junho.

Retomada
Sobre a retomada dos cultos e missas, se apresenta como o no-

me da articulação a deputada Mical Damasceno.
O que não é uma verdade completa.
Os pastores já vinham se movimentando, apresentando justifi-

cativas para o retorno das atividades nas igrejas.

Ajuda I
A pressão vinha porque, pelo Governo Federal, as missas e cul-

tos já poderiam ter voltado. Com o início da reabertura do comér-
cio, 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 emer-
gencial 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
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.

Denúncia
O deputado estadual César Pires (PV) fará uma denúncia na As-

sembleia Legislativa contra um hospital particular de São Luís.
O motivo é que uma unidade hospitalar não cumpre uma deci-

são judicial para que o ex-prefeito Gildásio Ângelo, de Poção de Pe-
dras, receba um tratamento específico contra a Covid-19.

O ex-prefeito está internado e já em coma e, devido ao seu pla-
no de saúde, o procedimento não foi permitido.

DE OLHO

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

R$ 1,8BILHÃO

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

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
Governo Flávio Dino
(PCdoB) deverá receber
aporte de cerca de R$
982 milhões do Go-

verno Federal, referente ao Pro-
grama Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus, sancionado
ontem pelo presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (sem partido).

Ao todo, quando somados os
valores destinados para o Governo,
prefeituras e a suspensão das dívi-
das com a União, o estado terá di-
reito a uma fatia de pouco mais de
R$ 1,8 bilhão do Governo Federal.

O programa [Lei Complemen-
tar 173, de 2020] havia sido apro-
vado no mês de maio pelo Con-
gresso Nacional e prevê um auxílio
financeiro de até R$ 125 bilhões
aos entes, em forma de envio di-
reto de recursos, suspensão do pa-
gamento de dívidas e renegocia-
ção com bancos e organismos
internacionais.

De acordo com a bancada ma-
ranhense, o Governo Flávio Dino
receberá de forma livre, um total
de R$ 732 milhões. Outros R$ 250

milhões serão repassados ao Exe-
cutivo Estadual, mas deverão ser
aplicados exclusivamente na
saúde pública. Com os dois apor-
tes, 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 ex-
clusivos para a saúde pública. 

O Maranhão ainda será benefi-
ciado com 318 milhões que cor-
respondem à suspensão da dívida
com a União, o que totaliza um au-
xílio global de R$ 1,897 bilhão no
enfrentamento à pandemia do
Covid-19.

Vetos
Ao sancionar o programa federal,
Bolsonaro vetou quatro dispositi-
vos do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP 39/2020), aprovado
pelo Congresso Nacional. O texto
original admitia possibilidade de
reajuste salarial para servidores
públicos civis e militares direta-
mente envolvidos no combate à
pandemia. O projeto citava car-
reiras como peritos, agentes so-
cioeducativos, profissionais de
limpeza urbana, serviços funerá-
rios e assistência social, trabalha-

dores da educação pública e pro-
fissionais de saúde.

Ele entendeu que o dispositivo
“viola o interesse público por acar-
retar em alteração da economia
potencial estimada”. “A título de
exemplo, a manutenção do refe-
rido 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 contragaran-
tias de dívidas, desde que a rene-
gociação tenha sido inviabilizada
por culpa da instituição credora.

A medida, segundo o Palácio do
Planalto, “viola o interesse público
ao abrir a possibilidade de a Re-
pública Federativa do Brasil ser
considerada inadimplente pe-
rante o mercado doméstico e in-
ternacional”.

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 pre-
via a suspensão imediata dos pra-
zos de validade de todos os con-
cursos públicos federais, estaduais,
distritais e municipais, da admi-
nistração direta ou indireta. �

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Depois de autorizar a reabertura gra-
dual do comércio – começando por
pequenos estabelecimentos fami-
liares -, o governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), prepara-se pa-
ra autorizar a reabertura de templos
religiosos e igrejas no estado.

O assunto foi tema de uma reu-
nião por videoconferência realiza-
da ontem entre o chefe do Execu-
tivo estadual e lideranças religio-
sas 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 evangé-
lica na Assembleia Legislativa, a de-
putada estadual Mical Damasceno

(PTB) também participou da au-
diência online com o governador,
e destacou que as atividades reli-
giosas também são essenciais no
atual momento da pandemia do
novo coronavírus.

“Agradeço ao governador por re-
conhecer publicamente nossa lu-
ta pessoal em prol da reabertura
das atividades religiosas, sobretu-
do no reconhecimento da essen-
cialidade das igrejas para o equilí-
brio do estado, especialmente pa-
ra 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 igre-
jas e templos religiosos de qualquer
culto fossem reconhecidas como ati-
vidades essenciais no Maranhão. Ela
pondera, contudo, que a retomada
deve obedecer a rígidas regras sani-
tárias e recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

Explicações
A decisão do governador Flávio Di-
no de flexibilizar também a reali-

zação de cultos e missas ocorre
quando o Estado ainda precisa ex-
plicar ao Ministério Público os mo-
tivos da reabertura do comércio na
Região Metropolitana de São Luís.
Os promotores da Ilha querem es-
clarecimentos sobre os critérios téc-
nico-científicos que embasaram as
decisões de retomada da atividade
comercial.

O pedido de explicações foi pro-
tocolado na ação em que se pediu
a decretação do lockdown na Re-
gião Metropolitana de São Luís.

Ao confirmar a decisão de
abrandar o isolamento – permitin-
do, inicialmente, a reabertura de
pequenos comércios familiares -,
o chefe do Executivo estadual ci-
tou, 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 pa-
ra a diminuição dos atendimentos
surgiu apenas dias depois.

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

Sancionado socorro
emergencial e MA deve
receber mais de R$ 1,8 bi

Divulgação

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

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.

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

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

Decreto será
editado para

estabelecer regras

Reunião ocorreu
entre Flávio Dino e
Mical Damasceno

Deputada assina
proposta para 
volta de cultos
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Mundo

MINEÁPOLIS

Pela segunda noite, manifestan-
tes entraram em conflito com
um batalhão de choque que dis-
parou gás lacrimogêneo na ci-
dade norte-americana de Mi-
neápolis na quarta-feira, um
extravasamento da raiva cau-
sada 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 ob-
servador do encontro fatal entre

a polícia e George Floyd, de 46
anos, na segunda-feira à noite,
este é visto de rosto no chão, al-
gemado, gemendo e dizendo vá-
rias vezes “por favor, não con-
sigo respirar” até parar de se
mexer.

O segundo dia de manifesta-
ções, acompanhado de saques e
vandalismo, começou horas de-
pois de o prefeito Jacob Frey
exortar procuradores a apresen-
tar queixas criminais contra o
policial branco.

Floyd, que estava desarmado,
foi retirado de ambulância do
local, mas não resistiu. �

Morte de homem, que estava desarmado, por um
policial, causou grande revolta em populares 

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 

Reprodução/YouTube

Integrantes de facções
acusados de vários
crimes são presos em SL 

Um total de 3.600 comprimidos de
hidroxicloroquina, que teria sido
contrabandeado do Paraguai e ti-
nha como destino o Maranhão, foi
apreendido pela Polícia Rodoviá-
ria 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 cri-
mes de contrabando e contra a
saúde pública.

Ainda de acordo com a polícia,
os detidos estavam em uma ca-
minhonete, de placas não identi-
ficadas. Eles disseram primeira-
mente 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 veícu-
lo encontraram 120 caixas de hi-
droxicloroquina dentro de uma cai-
xa de som. Os detidos chegaram a
falar que tinham pego esse medi-
camento em São Paulo, em segui-
da, afirmaram ter sido em Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul e
era proveniente do Paraguai. Eles
ainda disseram que o medicamen-
to seria levado para Imperatriz.

A polícia informou que os deti-
dos foram apresentados na Dele-
gacia de Polícia Civil de Uruaçu on-
de tomaram as devidas providên-
cias como ainda a Vigilância Sani-
tária dessa cidade foi comunicada
da apreensão. �

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

A equipe da Delegacia de Roubos
e Furtos (DRF), com apoio dos
policiais da Superintendência de
Investigações Criminais (Seic),
ainda ontem, estavam realizan-
do incursões na Grande Ilha co-
mo ainda no interior do estado,
com o objetivo de retirar de cir-
culação um grupo criminoso es-
pecializado em assalto a motéis. 

O delegado Carlos Alessandro
declarou que ainda na madruga-
da do último dia 26 foram presos
cinco integrantes desse bando e
ainda apreenderam arma de fo-
go com numeração suprimida,

celulares e outros objetos prove-
nientes de roubo.

Abordagem 
Ainda de acordo com o delega-
do, os assaltantes foram aborda-
dos nas proximidades de um
motel, localizado na Avenida dos
Africanos. Eles estavam em um
veículo e há informações que re-
cebiam informações sobre a ro-
tina desse estabelecimento. “A
investigação vai continuar, pois,
existem outras pessoas envolvi-
das nesse ato criminoso”, frisou
o delegado. �

Assaltantes são
alvos da polícia 
Grupo especializado em assalto a motéis segue
sendo alvo de buscas na capital e no interior 

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

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado 

C
inco faccionados acusados
de assassinatos, tráfico de
entorpecente, roubo, furto
e outros crimes na área do

São Raimundo foram encaminha-
dos ontem para o Complexo Peni-
tenciário de Pedrinhas, onde vão
ficar presos à disposição do Poder
Judiciário.

Segundo o delegado Carlos Ales-
sandro de Assis, que é superinten-
dente da Polícia Civil da Capital, os
criminosos foram presos em cum-
primento de ordem judicial du-
rante um cerco policial no bairro
do São Raimundo, no último dia
27. Eles foram levados para a sede
da delegacia do bairro  e ontem en-
caminhados para o presídio.

O delegado disse ainda que os
policiais prenderam primeira-
mente três faccionados que são
acusados de terem assassinado um
homem, nome não revelado, e
ocultaram o corpo. O crime ocor-
reu durante o mês de agosto do
ano passado. 

No dia do crime, o trio crimino-
so conseguiu atrair a vítima até
uma praça, no São Raimundo, lo-
go após realizou o ato criminoso e
o corpo foi enterrado em uma co-
va 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 mo-
tivação desse crime foi acerto de
conta em decorrência de comer-
cialização de droga. 

Ainda durante esse cerco, a po-
lícia conseguiu retirar de circula-
ção mais dois faccionados. De
acordo com o delegado, os detidos

são acusados de um homicídio do-
loso, que ocorreu no mês de abril
de 2018, no São Raimundo.

A vítima foi executada dentro de
sua residência e na presença de fa-
miliares. O crime acabou abalan-
do até mesmo os vizinhos. “Os cri-
minosos de posse de arma de fogo
invadiram a casa da vítima, onde
realizaram a ação e, em seguida, to-
maram rumo ignorado”, explicou

o delegado.
Ainda de acordo com o delega-

do, as incursões nessa localidade
e em outros pontos da cidade de-
vem continuar para prender mais
criminosos, inclusive, acusados de
tráfico de droga e assassinatos. “A
polícia tem focado as investiga-
ções para solucionar casos crimi-
nosos antigos, principalmente,
homicídios mais antigos”, expli-

cou Carlos Alessandro.

Mais prisões
Em Buriticupu foi preso ontem um
homem, nome não revelado, sus-
peito no desaparecimento de uma
mulher, de 40 anos, em Goiânia, no
estado de Goiás, ocorrido dia 13 de
fevereiro deste ano. A polícia in-
formou que a vítima estava na Co-
lômbia, mas foi no aeroporto da
capital de Goiás que foi vista pela
última vez.

O detido foi apresentado na De-
legacia de Polícia Civil de Buriticu-
pu e deve ser transferido no decor-
rer dos próximos dias para Goiânia.
Antônio Borges de Araújo também
foi preso ontem em Buriticupu acu-
sado tentativa de roubo circunstan-
ciado pelo concurso de pessoas. Em
poder dele, a polícia ainda apreen-
deu uma arma de fogo. �

Divulgação

JOANESBURGO 

Os casos de transmissão comuni-
tária do novo coronavírus estão
aumentando na África, particu-
larmente na Etiópia, e uma nova
estratégia de exames é necessá-
ria para evitar isso, disse o chefe
do Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças da África nesta
quinta-feira, 28. 

A transmissão comunitária diz
respeito a casos de pacientes que
não tinham um histórico de via-
gens 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 prolon-
gada dentro da Etiópia e muitos
outros países de toda a África. Isso
significa que precisamos intensi-
ficar nossas medidas de saúde pú-
blica, como o distanciamento, o
uso de máscaras, a lavagem das

mãos”, disse John Nkengasong aos
jornalistas.

Exames na população
Ele disse que os países deveriam
modificar a maneira como exa-
minam suas populações —ao

invés de se concentrar em exames
de pessoas chegando nos aero-
portos, os governos deveriam
adotar exames de vigilância da-
quelas com sintomas semelhan-
tes 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. �

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

Manifestates foram às ruas da cidade e entraram em confronto 

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

Mineápolis tem
protestos e saques
após morte de negro 

FEMINICÍDIO  

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

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

GCIS
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Cestas arrecadadas na 
live de Zeca Baleiro são
entregues a entidades 

Em  CIDADES 2

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

COLABORAÇÃO

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

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
ezenas de estabeleci-
mentos comerciais de
São Luís já foram alvo de
punição por descumpri-

rem as regras sanitárias de combate
ao novo coronavírus, que causa a
Covid-19. Três bancos foram mul-
tados 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 segunda-
feira, 25, na Grande Ilha, pela Vigi-
lância Sanitária, Procon/MA e Po-
lícia Militar. Este trabalho faz parte
das ações voltadas a abertura gra-
dual do comércio, conforme o De-
creto Estadual de nº 35.831/2020.

Somente no dia da abertura do
comércio de pequeno porte, ocor-
rido na última segunda-feira, 25, o
Procon/MA autuou três institui-
ções financeiras, localizadas na
Avenida dos Holandeses, por ino-
perância de terminais e autoaten-
dimento. Três estabelecimentos co-
merciais, da área do centro da
cidade, também foram autuados
por falhas na prestação do serviço.
O órgão também notificou sete
lojas acusadas de aumento injus-
tificado de valores cobrados em
matérias-primas utilizadas na fa-
bricação de máscaras.

A Vigilância Sanitária lavrou 14
termos de fiscalização, três termos
de intimação, quatro autos de in-
fração e orientou 20 empresários
a fecharem as portas de seus esta-
belecimentos 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 Sanitá-
ria e a Polícia Militar, para verificar
o cumprimento das normas de se-
gurança sanitária e outros aspectos
atinentes aos direitos dos cidadãos
e consumidores.

Mais fiscalização
Os agentes do Procon, da Vigilân-
cia Sanitária e militares continuam

realizando vistorias na área co-
mercial da capital. Além da área do
centro da cidade, eles realizaram

fiscalização nos outros bairros da
cidade.

Uma das vistorias resultou na

interdição de uma loja de eletro-
domésticos, no bairro João Paulo.
O Decreto Estadual de nº

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

dos, foram autorizadas a funcionar
pequenas empresas exclusiva-
mente familiares, perfil em que a
loja não se enquadrava.

A interdição é realizada pelo Pro-
con/MA, baseada na Lei n°
8.078/90, art. 56º, inciso X e Decreto
Federal 2.181/1997, que prevê a sus-
pensão temporária das atividades
para casos de desrespeito a normas
como as que visam garantir a saúde
e segurança dos consumidores.

Três lojas, que comercializam
produtos importados, foram fecha-
das as portas pela Vigilância Sani-
tária, por descumprirem as medi-
das do decreto estadual. Além disso,
esses pontos comerciais foram mul-
tados 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 impor-
tância, pois, contribuiu para os em-
presários obedecerem o decreto es-
tadual e de forma certa forma evita
a proliferação da Covid-19.�

Fotos/Paulo Soares
PROTESTO NA AV. DOS AFRICANOS

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.

FISCALIZAÇÃO
rigorosa está sendo
realizada no centro

comercial de 
São Luís



De Jesus

Por meio dos recursos oriundos da live do cantor Zeca Baleiro, os EPIs
foram comprados e serão utilizados tanto na capital como no interior 

Divulgação

EPIs arrecadados com
live são entregues aos
profissionais de saúde

2 CIDADES São Luís, 29 de maio de 2020. Sexta-feira  O Estado do Maranhão

“O
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 so-
lidariedade transforma o mundo
em um lugar melhor. Por meio de
uma live beneficente realizada
pelo cantor, que foi transmitida
pelo Imirante.com, foram arreca-
dados recursos para a compra de
mais de 80 mil Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) aos pro-
fissionais 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

(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 to-
neladas de cimento. Esses mate-
riais foram adquiridos após a ar-
recadação 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 Equa-
torial Maranhão. O show nas redes
sociais fez parte do projeto “UFMA

no combate à Covid-19”, da Uni-
versidade Federal do Maranhão
(UFMA). De acordo com Carlos
Eduardo de Oliveira Lula, secre-
tário de Estado da Saúde, a Fun-
dação 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 Ma-
ranhão e as instituições que pre-
cisam. Precisamos vencer essa
guerra. Os EPIs nunca faltaram
nas unidades de saúde do Mara-
nhão, mas o consumo está ocor-
rendo em um volume muito
maior do que era rotineiramente,
devido à pandemia. E temos um
problema adicional, as prefeitu-
ras menores têm dificuldades e

pedem sempre ajuda do Go-
verno”, pontuou Carlos Lula. Se-
gundo ele, é provável que os equi-
pamentos comprados também
sejam levados ao interior, onde
o ritmo de contágio é considerado
preocupante. 

Patrocinadora da ação filan-
trópica, a Equatorial Maranhão
compareceu à entrega dos mate-
riais na SES, tendo sido represen-
tada por Luís Cardoso, executivo
de Comunicação da empresa.
“Nós estamos 100% dedicados a
manter o fornecimento de ener-
gia elétrica de qualidade e de con-
tinuidade para o Estado. Esse é
um dos nossos compromissos so-
ciais: 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 (HU-
UFMA). “Quando pensamos no
projeto, foi justamente criar uma
rede de solidariedade entre a po-
pulação 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 pande-
mia”, disse Arkley Bandeira, coor-
denador do “UFMA no Combate
à Covid-19”. 

Ele frisou que, em um primeiro
momento, foi realizada uma par-
ceria 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 constru-
ção e alimentos, estamos entrando
em contato com associações de
bairros e de igrejas, para que pos-
samos 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 con-
tinuidade à iniciativa, naquele for-
mato ou em outra forma de levar
entretenimento e cultura às pes-
soas. “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. �

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

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

O mês de maio é marcado pelo
combate ao abuso e exploração se-
xual contra crianças e adolescen-
tes, mais conhecido como Maio
Laranja. O mês já está chegando
ao fim e uma denúncia da Coor-
denação dos Conselheiros Tutela-
res de São Luís chama atenção
para o tema. O Centro de Perícias
para Crianças e Adolescentes
(CPTCA), é o responsável por ave-
riguar mais profundamente as
acusações, fazendo os exames e
também prestando suporte psico-
lógico para as vítimas, no entanto,
segundo os conselheiros o insti-
tuto estaria realizando perícia ape-
nas para casos de flagrantes por
causa da pandemia do novo coro-
navírus, 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 re-
sidência das vítimas. Depois disso,
um boletim de ocorrência foi re-
gistrado 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-

tuição segue uma instrução nor-
mativa de n° 003/2020 – DGP/MA,
que diz que o atendimento nos ór-
gãos que compõem a Perícia Ofi-
cia de Natureza Criminal deve ser
priorizado.

O documento diz, no seu artigo
7°, que quanto ao CPTCA na exe-
cução dos exames médicos legais,
psicológicos e sociais, serão aten-
didos todos os casos de flagrante
delito envolvendo crianças e ado-

lescentes, como vítimas. Fala tam-
bém que a perícia médico legal
deve atender os casos de flagrante
e situações em que haja risco de
perda de vestígios e/ou pereci-
mento 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.

cológica e a questão da investiga-
ção para prender o abusador? ”, in-
dagou o conselheiro tutelar.

Rodrigo Santos disse ainda, que
mais casos de abuso apareceram
nesse período de pandemia e con-
tinuam com as investigações para-
lisadas, por causa dessa instrução
normativa. Nesta quarta-feira, 27,
a Coordenação de Conselheiros Tu-
telares 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 aten-
dido, senão, somente depois da
pandemia”, frisou.

Agendamento
O coordenador dos dez Conselhos
Tutelares de São Luís, Willian Be-
zerra, contou que a proposta é
que todos os casos que não se
configuram flagrante sejam agen-

dados, assim evitando o acúmulo,
além, de garantir o atendimento
das famílias que estão em situa-
ção de risco. “Durante esta
manhã, 28, estaremos fazendo os
encaminhamentos para o Minis-
tério Público e Defensoria”, afir-
mou 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 in-
terferir em tal medida, mas ape-
nas atendê-la”, disse.

Esclareceu ainda, que o coor-

denador de Perícias da Grande
Ilha, Paulo Sampaio, juntamente
com o diretor do Instituto de Pe-
rícias para a Criança e o Adoles-
cente, Wanderley Júnior, já se reu-
niram com os conselheiros para
esclarecer o funcionamento con-
tínuo 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 fla-
grante delito.  �

“Enquanto eles negam esse aten-
dimento, as crianças estão com
medo de dormir, não querem ficar
em casa, porque o agressor é vizi-
nho, 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-

Casos de abuso contra crianças e
adolescentes aguardam perícia 
CPTCA estaria atendendo apenas casos de flagrante como prioridade, por causa do
período de pandemia da Covid-19; outros casos precisam esperar atendimento 

118118
CASOS registrados
pelo Conselho Tutelar
em 2019

4242
CASOS registrados
até abril deste ano pela
DPCA (Delegacia de
Proteção à Criança e ao
Adolescente)

Mais casos de
abuso apareceram

nesse período 



Ano XCIV   Nº 36.094  |   SÃO LUÍS-MA, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232.0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes       BASTIDORES
SEX 29/05/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M
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São Luís foi a primeira capital brasileira, juntamente com São José de Riba-
mar, Paço do Lumiar e Raposa, a experimentar o bloqueio forçado de pessoas 
no lockdown, como medida extrema para manter as pessoas fora de circula-
ção. É uma das açõe comprovadamente eficaz.

Efeitos do lockdown

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 gra-

dual, 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 con-
versando com empresários e representantes de diversos setores para definir como serão as normas e protocolos sanitários para este retorno. PÁGINA 3

São Luís tem a 
décima gasolina 

mais cara do Brasil

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Estudo em São Luís
mostra tendência de 

estabilização de casos 

Saiba quais as formas 
de contestar o resultado 
do cadastro do pedido

A vice-presidente de Governo 
da Caixa, Tatiana Thomé, apre-
sentou um tutorial sobre os pro-
cedimentos que o cidadão deve 
seguir para contestar pedidos ne-
gados ou retificar informações. 
 PÁGINA 9

ÚLTIMO DIA

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

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

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

PRF apreende carga de hidroxicloroquina destinada à Imperatriz
PÁGINA 10

QUEDA DA CURVA? 

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

Seis tipos de exames 
são incluídos em 

lista obrigatória por 
planos de saúde
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Mudanças naturais na estrutura do vírus podem mudar o quão infeccioso ele é e afetar
o desenvolvimento de vacinas

SARS COV 2

Mutações do vírus
intrigam cientistas

‘Mu ta ção não é uma coi sa ruim’

V
í rus nor mal men te so frem 
mu ta ções. A ques tão é: qual 
des sas mu ta ções no Sars-
Cov-2 re al men te al te ra a gra- 

vi da de ou in fec ci o si da de da do en ça? 
Pes qui sas pre li mi na res nos EUA su ge- 
ri ram que uma mu ta ção es pe cí fi ca — 
D614G — es tá se tor nan do do mi nan te 
e po de tor nar a do en ça mais in fec ci o- 
sa, mas o es tu do ain da não foi re vi sa- 
do por ou tros ci en tis tas nem pu bli ca- 
do for mal men te.

Os pes qui sa do res, do La bo ra tó rio 
Na ci o nal Los Ala mos, no No vo Mé xi- 
co, vêm acom pa nhan do as mu dan ças 
nas “pon ti nhas” da cáp su la do ví rus, 
que lhe con fe rem a for ma de “co roa”, 
usan do um ban co de da dos cha ma do 
Ini ci a ti va Glo bal so bre Com par ti lha- 
men to de To dos os Da dos so bre In flu- 
en za (GI SAID).

Eles ob ser va ram que pa re ce ha ver 
al go so bre es sa mu ta ção es pe cí fi ca 
D614G que a faz cres cer mais ra pi da- 
men te — mas as con sequên ci as dis so 
ain da não são cla ras.

A equi pe de pes qui sa ana li sou da- 
dos do Rei no Uni do de pa ci en tes com 
co ro na ví rus em Shef fi eld. Em bo ra as 
pes so as com es sa mu ta ção es pe cí fi ca 
do ví rus pa re ces sem ter uma quan ti- 
da de mai or do ví rus em su as amos- 
tras, os ci en tis tas não en con tra ram 
evi dên ci as de que elas fi ca ram mais 
gra ve men te do en tes ou fi ca ram no 
hos pi tal por mais tem po.

Ou tro es tu do da University Col le ge 
Lon don (UCL) iden ti fi cou 198 mu ta- 
ções re cor ren tes no ví rus. “Mu ta ções 
em si não são uma coi sa ruim e não há

De sen vol vi men to de re mé di os

PESQUISADORES ACOMPANHAM MUDANÇAS NAS ESTRUTURAS PONTUDAS DA CÁPSULA

na da que in di que que o Sars-CoV-2 
es te ja so fren do mu ta ções mais rá pi- 
das ou mais len tas do que o es pe ra- 
do”, afir ma Fran çois Bal loux, um dos 
au to res des se es tu do.”Até ago ra, não 
po de mos di zer se o Sars-CoV-2 es tá se 
tor nan do mais ou me nos le tal e con- 
ta gi o so.”

Um es tu do da Uni ver si da de de 
Glas gow, que tam bém ana li sou mu ta- 
ções, dis se que es sas mu dan ças não 
re pre sen tam di fe ren tes ce pas do ví- 
rus. Eles con cluí ram que ape nas um 
ti po de ví rus es tá cir cu lan do atu al- 
men te.

O mo ni to ra men to de pe que nas al- 
te ra ções na es tru tu ra do ví rus é im- 
por tan te pa ra o de sen vol vi men to de 
va ci nas. Um exem plo dis so é o ví rus 
da gri pe, que so fre uma mu ta ção tão 
rá pi da que a va ci na pre ci sa ser ajus ta- 
da to dos os anos pa ra li dar com a ce pa 
es pe cí fi ca em cir cu la ção.

Mui tas das va ci nas con tra co vid-19 
atu al men te em de sen vol vi men to têm 
co mo al vo “pon ti nhas” di fe ren tes da 
es tru tu ra ex ter na do ví rus — a ideia é 
que fa zer com que o or ga nis mo re co- 
nhe ça um ele men to úni co do ví rus o 
aju da rá a com ba ter o ví rus to do.

Mas se es sa es tru tu ra es ti ver mu- 
dan do, uma va ci na de sen vol vi da des- 
sa ma nei ra po de se tor nar me nos efi- 
caz. No mo men to, tu do is so é teó ri co. 
Os ci en tis tas ain da não têm in for ma- 
ções su fi ci en tes pa ra di zer o que as al- 
te ra ções no ge no ma do ví rus sig ni fi- 
cam.

Lucy Van Dorp, co au to ra do es tu do 
da UCL, diz que a aná li se de um gran-
de nú me ro de ge no mas de ví rus po de 
ser al go “ines ti má vel pa ra os es for ços 
de de sen vol vi men to de me di ca men- 
tos”. No en tan to, diz ela à BBC, “exis te 
um li mi te pa ra o que os ge no mas po- 
dem aju dar a ex pli car”.

TESTE

Planos incluem mais 6 exames obrigatórios

ESTA É A SEGUNDA VEZ QUE A AGÊNCIA INCLUI EXAMES OBRIGATÓRIOS NA COBERTURA

Agên cia Na ci o nal de Saú de Su ple- 
men tar (ANS) in clui rá mais seis exa- 
mes na co ber tu ra obri ga tó ria dos pla- 
nos de saú de. Os pro ce di men tos au xi- 
li am na de tec ção di fe ren ci al do no vo
co ro na ví rus, des car tan do ou con fir- 
man do ou tras sus pei tas, ou aju dam
na iden ti fi ca ção de com pli ca ções em
pa ci en tes com a co vid-19, co mo
trom bo ses.

A de ci são foi to ma da pe la di re to ria
co le gi a da da agên cia re gu la do ra em
reu nião re a li za da nes ta quar ta-fei ra
(27) e pas sa rá a va ler quan do for pu- 
bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União, em
for ma de re so lu ção nor ma ti va, as sim
que o do cu men to for as si na do pe lo
di re tor-pre si den te subs ti tu to da ANS,
Ro gé rio Sca ra bel, e en ca mi nha do à
Im pren sa Na ci o nal. Se gun do a ANS, a
re so lu ção se rá pu bli ca da ama nhã
(29).

Es ta é a se gun da vez que a agên cia
in clui exa mes obri ga tó ri os na co ber- 
tu ra dos pla nos de saú de no con tex to
da pan de mia. Des de o dia 13 de mar- 

ço, os pla nos são obri ga dos a co brir o
exa me Pes qui sa por RT-PCR, tes te la- 
bo ra to ri al con si de ra do pa drão ou ro
pa ra a con fir ma ção da co vid-19.

Os exa mes que a ANS in clui rá en tre
os de co ber tu ra obri ga tó ria pe los pla- 
nos de saú de são os se guin tes:

Dí me ro D (do sa gem) – O pro ce di- 
men to já é de co ber tu ra obri ga tó ria
pe los pla nos de saú de, po rém, ain da
não era uti li za do pa ra ca sos re la ci o- 
na dos à co vid-19. É um exa me fun da- 
men tal pa ra di ag nós ti co e acom pa- 
nha men to do qua dro trom bó ti co e
tem pa pel im por tan te na ava li a ção
prog nós ti ca na evo lu ção dos pa ci en- 
tes com co vid-19.

Pro cal ci to ni na (do sa gem) – O pro- 
ce di men to é re co men da do en tre as
in ves ti ga ções clí ni co-la bo ra to ri ais
em pa ci en tes gra ves de co vid-19, au- 
xi li an do na dis tin ção en tre si tu a ções
de mai or se ve ri da de e qua dros mais
bran dos da do en ça.

Pes qui sa rá pi da pa ra in flu en za A e
B e PCR em tem po re al pa ra os ví rus

in flu en za A e B – São tes tes in di ca dos
pa ra di ag nós ti co da in flu en za. A pro-
pos ta con sis te na in cor po ra ção dos
dois pro ce di men tos pa ra mi ni mi zar
ques tões de dis po ni bi li da de e pa ra
oti mi zar o ar se nal di ag nós ti co dis po-
ní vel. A pes qui sa rá pi da é re co men da- 
da pa ra in ves ti ga ções clí ni co-la bo ra- 
to ri ais em pa ci en tes gra ves. O di ag-
nós ti co di fe ren ci al é im por tan te, pois
a in flu en za tam bém po de ser cau sa de
sín dro me res pi ra tó ria agu da gra ve
(SRAG).

Pes qui sa rá pi da pa ra Ví rus Sin ci ci al
Res pi ra tó rio e PCR em tem po re al pa-
ra Ví rus Sin ci ci al Res pi ra tó rio – Es ses
tes tes são in di ca dos pa ra di ag nós ti co
da in fe ção pe lo Ví rus Sin ci ci al Res pi-
ra tó rio (VSR). A pro pos ta con sis te na
in cor po ra ção dos dois pro ce di men tos
pa ra mi ni mi zar ques tões de dis po ni-
bi li da de e pa ra apri mo rar as pos si bi li- 
da des. O tes te rá pi do pa ra o VSR é útil
no di ag nós ti co di fe ren ci al de co vid-
19 em cri an ças com in fec ção vi ral gra-
ve res pi ra tó ria.

O go ver na dor Flá vio Di no di vul gou grá fi co ela bo ra do
pe lo se nhor que apon ta ten dên cia de es ta bi li za ção de
no vos ca sos de Co vid-19 na Ilha. Co mo foi afe ri do es se
re sul ta do? Co mo o se nhor de ta lha ria os três in di ca do res
pre sen tes no grá fi co?

O se nhor ale ga que es te ti po de pro je ção tem 95% de
grau de con fi a bi li da de. Co mo o se nhor ex pli ca es se al to
ní vel de pre ci são do grá fi co?

Ao con trá rio da ten dên cia mun di al, no Ma ra nhão a ta xa
de le ta li da de pe lo no vo co ro na ví rus não acom pa nha a
cur va de cres ci men to de no vos ca sos da do en ça. A quais
fa to res o se nhor atri bui ria es se re sul ta do?

Em en tre vis ta re cen te o se nhor dis se que “O Ma ra nhão
es tá sal van do vi das”. Por que o se nhor ava lia que o Ma -
ra nhão vi ve um ce ná rio mais po si ti vo em re la ção à pan -
de mia?

EN TRE VIS TA

Es tu do mos tra ten dên cia
de es ta bi li za ção de ca sos
na Ilha de São Luís

 
Os efei tos do lock down na Ilha de São Luís po dem ser

vis tos tan to na re du ção na pro cu ra de lei tos, quan to na
di mi nui ção da ta xa de con tá gio do co ro na ví rus. Es se ce- 
ná rio po si ti vo, com que da do nú me ro de no vos in fec ta- 
dos, já vi nha sen do pro je ta do pe lo pro fes sor do De par- 
ta men to de En ge nha ria Elé tri ca da Uni ver si da de Fe de- 
ral do Ma ra nhão (UF MA), Al lan Kar dec.

Nes ta quin ta-fei ra (28), o go ver na dor Flá vio Di no di- 
vul gou grá fi co ela bo ra do pe lo pro fes sor Kar dec que
apon ta ten dên cia de es ta bi li za ção de no vos ca sos de
Co vid-19 na Ilha de São Luís após o lock down.

Pes qui sa dor com mais de 20 anos de ex pe ri ên cia em
es ta tís ti ca e pro ces sa men to de da dos, com dou to ra do
em En ge nha ria da In for ma ção pe la Uni ver si da de de
Nagoya, no Ja pão – país on de tam bém es tu dou En ge- 
nha ria Bi o mé di ca -, Kar dec vem ela bo ran do grá fi cos
que pre ve em o com por ta men to da cur va de con tá gio da
Co vid-19 no Ma ra nhão.

Pa ra ob ter as pro je ções, o pro fes sor uti li za um mé to- 
do ma te má ti co cha ma do de “ajus tes de cur vas por po- 
linô mi os” e os da dos diá ri os di vul ga dos no bo le tim epi- 
de mi o ló gi co da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) pa- 
ra tra çar es ti ma ti vas so bre a do en ça.

Na en tre vis ta abai xo, Al lan Kar dec fa la so bre co mo
ob tém os re sul ta dos e o que o Ma ra nhão fez pa ra con se- 
guir es ta bi li zar a cur va de con tá gio na Gran de São Luís.

Es se grá fi co tem três cur vas: a cur va azul, que são os
da dos dos ca sos re ais, das pes so as que ti ve ram o di ag- 
nós ti co de Co vid-19, ca da um em um dia di fe ren te [aná- 
li se do dia 10 de abril até o dia 28 de maio] e tem ou tras
du as cur vas, uma ver me lha e uma ro sa.

O lock down em São Luís foi de cre ta do a par tir do dia 8
de maio. Nós fi ze mos uma es ti ma ti va de co mo se ria a
cur va de 10 de abril até 8 de maio e co mo se ria o fu tu ro a
par tir daí, pa ra sa ber co mo a cur va se com por ta ria. A
ou tra foi co mo ela se com por ta ria até o dia 28 de maio e
co mo ela se com por ta rá nos pró xi mos cin co di as.

O re sul ta do mos tra du as coi sas: pa ra a cur va ver me- 
lha, que é aque la an tes do lock down, a gen te vê cla ra- 
men te que há uma su bi da, uma cur va tu ra que a gen te
cha ma de cur va ex po nen ci al, um cres ci men to ex tra or- 
di ná rio. E aque la ou tra cur va que mos tra o ce ná rio re al
com o lock down, é jus ta men te aque la que acom pa nha o
nú me ro de ca sos até ago ra, que em mé dia são 200 [diá ri- 
os].

Se a gen te exa mi nar até o dia 1º de ju nho, em um ce- 
ná rio sem o lock down, ao in vés de 200 nós che ga ría mos
a 1.500 ca sos.

Quan do nós fa ze mos os cál cu los ma te má ti cos, nós
ten ta mos ex trair uma mé dia do que es tá acon te cen do. É
co mo fa zem nas pes qui sas elei to rais, on de vo cê tem que
ter um grau de con fi an ça. Is so é co mum nos mei os ma- 
te má ti cos. Is so quer di zer que es ses nú me ros que a gen- 
te cal cu la es tão com 95% de chan ce de es ta rem cer tos.

No Ma ra nhão, as cur vas de ca sos e óbi tos são bem di- 
fe ren tes e bem úni cas, eu di ria. Das cur vas que nós ana- 
li sa mos, as cur vas de ca sos e óbi tos são mui to si mi la res.
No Ma ra nhão não, no Ma ra nhão há uma ten dên cia de
que da no nú me ro de óbi tos.

No fun do não sa be mos a ra zão. Es tou des lo can do al- 
guns es tu dan tes e pós-dou to res pa ra ob ser var es se
fenô me no de que da no nú me ro de óbi tos, o que é um fa- 
to ex tra or di ná rio, por que mos tra que vi das es tão sen do
sal vas.

Acre di to que o Ma ra nhão es tá sal van do vi das e es tá
em um ce ná rio me lhor por que o go ver no es ta du al, en- 
ca be ça do pe lo go ver na dor Flá vio Di no, se an te ci pou.
Quan do a cri se che gou na Eu ro pa, o go ver na dor ini ci ou
al guns mo vi men tos no sen ti do de pro ver a ci da de pa ra
ter ca pa ci da de de fa zer os aten di men tos. De pois ele lan- 
çou po lí ti cas pú bli cas co mo o lock down e o ro dí zio de
veí cu los. São me di das que de fa to de mons tram que fo- 
ram acer ta das e is so nós es ta mos ven do com os nú me- 
ros das pro je ções.

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

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

PANDEMIA

Intensificado o retorno
do comércio  na Ilha
SAMARTONY MARTINS

A
s ati vi da des co mer ci ais em 
São Luís se rão re to ma das de 
for ma gra du al, a par tir da 
pró xi ma se gun da-fei ra, 1º de 

ju nho. Com ex ce ção na Rua Gran de e 
shop pings que ain da não tem da ta pa- 
ra re a ber tu ra. A in for ma ção foi con fir- 
ma da pe lo se cre tá rio de In dús tria, 
Co mér cio e Ener gia (Seinc), Sim plí cio 
Araú jo que es tá re a li zan do de ba tes 
em tor no de pro to co los sa ni tá ri os pa- 
ra a re to ma da de seg men tos em pre sa- 
ri ais e das ações do go ver no do es ta do 
du ran te o pe río do de pan de mia.

Sim plí cio Araú jo fri sou que a pas ta 
já de ba teu com di ver sos seg men tos, o 
pro to co lo ge ral, que se gun do ele, te rá 
que ser cum pri do por to dos os seg- 
men tos em pre sa ri ais e os es pe cí fi cos, 
que va ri am, de acor do com a ati vi da- 
de econô mi ca.  “Nós es ta mos ou vin do 
a clas se em pre sa ri al de for ma de mo- 
crá ti ca com ba se nas ori en ta ções do 
co mi tê ci en tí fi co que apoia o go ver no 
do es ta do pa ra que nós to me mos me- 
di das que ga ran tam a se gu ran ça do 
fun ci o ná rio, as sim co mo a se gu ran ça 
do cli en te da que les es ta be le ci men tos 
que irão ser re a ber tos a par tir do dia 
1º de ju nho”, ex pli cou o se cre tá rio 
sem ci tar quais as se to res que te rão 
es sa per mis são.

O se cre tá rio res sal tou que os se to- 
res co mer ci ais se rão de fi ni dos a par tir 
dos pro to co los que es tão sen do dis cu- 
ti dos com o se cre tá rio da Ca sa Ci vil, 
Mar ce lo Ta va res. Sim plí cio Araú jo en-
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fa ti zou que es ta me di da é fun da men- 
tal pa ra que a aber tu ra do co mér cio 
pos sa ser fei ta de for ma pru den te e 
com a de vi da cau te la. “Que re mos que 
os em pre en de do res da Gran de Ilha 
com pre en dam a res pon sa bi li da de 
que te rão se rá a mes ma que eles tem 
em su as ca sas e de ve rão ser re pli ca das 
em seus es ta be le ci men tos. Es ta mos 
vi ven do um no vo mo men to e es se no- 
vo mo men to agre ga aos ne gó ci os o 
mes mo cus to que agre gou sua vi das 
par ti cu la res. Que re mos ter a ga ran tia 
que os fun ci o ná ri os e cli en tes não irão 
se con ta mi nar e que es ta rão em se gu- 
ran ça”, dis se Sim plí cio Araú jo.

Sim plí cio pon tu ou, ain da, que o 
Go ver no do Ma ra nhão não tem me di- 
do es for ços pa ra com ba ter o co ro na- 
ví rus, mas, que a po pu la ção pre ci sar 
aju dar, aten den do às me di das de pre- 
ven ção e res pei tan do os pro to co los 
sa ni tá ri os. “Nós, mais do que nun ca, 
pre ci sa mos da co la bo ra ção de to dos. 

Se ja no cum pri men to das me di das, 
nas fis ca li za ções e, so bre tu do, em 
ações de pre ven ção da do en ça”, ex pli- 
can do que já ou viu 80% dos seg men- 
tos com ati vi da des em pre sa ri ais do 
es ta do. Na se ma na pas sa da, o se cre tá- 
rio da Seinc, Sim plí cio Araú jo, de ba- 
teu as mi nu tas re la ti vas a pro to co los 
sa ni tá ri os e re cur sos fi nan cei ros pa ra 
em pre sas. A reu nião te ve a pre sen ça 
de re pre sen tan tes do Ban co do Bra sil, 
Cai xa Econô mi ca Fe de ral, Ban co da 
Amazô nia e Ban co do Nor des te que 
apre sen ta ram as me di das ado ta das 
pe las ins ti tui ções du ran te a pan de- 
mia do co ro na ví rus.  “Nós es ta mos di- 
a lo gan do com vá ri os seg men tos, de 
di fe ren tes áre as. Com os ban cos, 
apre sen ta mos os pro to co los e al gu- 
mas de man das das ins ti tui ções, que 
se rão de ba ti das ain da nes sa se ma na”, 
ex pli cou o se cre tá rio que tam bém já 
con ver sou com o Con se lho De li be ra- 
ti vo do Se brae no Ma ra nhão.

AVANÇO

Brasileiros desenvolvem exame que testa imunidade

OS TESTES ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS PELA IMUNOBIOTECH, EM PORTO ALEGRE

Um gru po de ci en tis tas bra si lei ros
da em pre sa Imu no bi o te ch, lo ca li za da
em Por to Ale gre, Rio Gran de do Sul,
de sen vol veu um tes te ca paz de de tec- 
tar se um or ga nis mo já es te ve em con- 
ta to com o no vo co ro na ví rus, e se es te
de sen vol veu imu ni da de ao ví rus.

Se gun do es pe ci a lis tas, es se exa me
la bo ra to ri al po de mu dar o pa no ra ma
de com ba te à CO VID-19. Is so por que,
ao iden ti fi car e quan ti fi car a pre sen ça
de an ti cor pos ti po IgG, con tra a pro- 
teí na S, se ria pos sí vel de tec tar os pa ci- 
en tes con si de ra dos imu nes, ou se ja,
aque les que não es ta ri am sus ce tí veis
a de sen vol ver a do en ça e/ou trans mi- 
ti-la.

Al ber to Stein, mé di co, dou tor em
me di ci na e mem bro do gru po de pes- 
qui sa, ex pli ca que inú me ros es tu dos
fei tos atu al men te, a fim de de sen vol- 
ver va ci nas que com ba tam o no vo co- 
ro na ví rus, de mons tra ram que o al vo
des sas va ci nas se dá, jus ta men te, na
pro du ção de an ti cor pos con tra a pro- 
teí na S, res pon sá vel pe lo pro ces so de
in fec ção da cé lu la hu ma na.

E, por tan to, des ta ca que es sa po de
ser a “cha ve” pa ra a cons ta ta ção de
imu ni da de. “Ca be di zer que nem to do
an ti cor po re a gen te con tra a pro teí na

S é neu tra li zan te, mas to do an ti cor po
neu tra li zan te age con tra a pro teí na S,
ou se ja, os an ti cor pos que in di cam
imu ni da de com re la ção à CO VID-19
são os que re a gem à pro teí na S, que
per mi te a li ga ção do ví rus às cé lu las e
cau sa a in fec ção.”

No en tan to, Stein pon tua que a
imu ni da de é ava li a da pe la pre sen ça
de an ti cor pos de for ma ge ral. E que,
com re la ção ao no vo co ro na ví rus,
ain da não se tem ideia da quan ti da de
de an ti cor pos ne ces sá ria pa ra que o
pa ci en te es te ja, de fa to, imu ne à do- 
en ça.

“Nos Es ta dos Uni dos, es tá em es tu- 
do uma va ci na pa ra a CO VID-19 em
que o al vo é o mes mo nú me ro de an ti- 
cor pos nos pa ci en tes que es ta ri am
imu ni za dos, equi va len te à ti tu la ção
dos pa ci en tes que es tão cu ra dos da
do en ça. Ou se ja, quem te ve a do en ça
e se cu rou tem ní vel su fi ci en te de an- 
ti cor pos con tra a pro teí na S.”

A va ci na, por tan to, tem co mo ob je- 
ti vo que as pes so as te nham seu sis te- 
ma imu no ló gi co es ti mu la do a pro du- 
zir an ti cor pos no mes mo ní vel/quan- 
ti da de de quem te ve a do en ça e se cu- 
rou, ex pli ca Stein.

Por is so, acre di ta-se que, pa ra ga- 

ran tir imu ni da de con tra a CO VID-19,
é pre ci so que as pes so as te nham con-
ta to com o ví rus, de sen ca de an do uma
res pos ta imu no ló gi ca ca paz de pro-
du zir an ti cor pos res pon sá veis por
agir con tra a pro teí na Spi ke (S) e blo-
que ar a in fec ção vi ral.

“O sis te ma imu no ló gi co de ca da
pes soa re a ge de for ma di fe ren te. Uma
pes soa po de pro du zir an ti cor pos con- 
tra a pro teí na N do no vo co ro na ví rus,
que não im pe de o de sen vol vi men to
da do en ça no or ga nis mo. Quan do a
pes soa pro duz an ti cor pos con tra a
pro teí na S, há pos si bi li da de de im pe- 
dir que a do en ça se de sen vol va, a de- 
pen der da quan ti da de de an ti cor pos
pro du zi do”, diz. Sen do as sim, pes so as
que ain da não ti ve ram con ta to com o
ví rus não po dem ser con si de ra das
imu nes ao no vo co ro na ví rus. Pa ra de- 
sen vol ver imu ni da de é pre ci so ter
con ta to com o ví rus. O que po de ocor-
rer é uma ma ni fes ta ção bran da da do- 
en ça. “Aliás, em mé dia, 85% das pes- 
so as que en tram em con ta to com o ví-
rus apre sen tam ape nas sin to mas le- 
ves da CO VID-19. Ou se ja: en tra ram
em con ta to com o ví rus, es ti mu la ram
o sis te ma imu no ló gi co e pro du zi ram
an ti cor pos con tra a pro teí na S.”

Me di das econô mi cas

MARANHÃO

Estado nordestino que
menos perdeu emprego

OBRAS PARA NOVOS LEITOS CONTRIBUÍRAM PARA EMPREGOS

O Ma ra nhão foi o Es ta do do Nor des te que me nos per- 
deu va gas de em pre go com car tei ra as si na da en tre ja- 
nei ro e abril des te ano, pe río do for te men te im pac ta do
pe la pan de mia do co ro na ví rus.

No Bra sil to do, hou ve per da de 763.232 em pre gos for- 
mais nos pri mei ros qua tro me ses do ano, de acor do com
o Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos e De sem pre ga dos, do
Mi nis té rio do Tra ba lho. No Nor des te, a que da foi de
190.081 va gas com car tei ra. E no Ma ra nhão, foi de 3.959
pos tos de tra ba lho. Ou se ja, o Ma ra nhão fi cou com 0,5%
do cor te de va gas do Bra sil. Em ou tras pa la vras, a ca da
200 em pre gos per di dos, ape nas um foi no Ma ra nhão.
“En tre os es ta dos do Nor des te, o Ma ra nhão foi aque le
que me nos per deu em pre gos for mais em 2020, até o
mo men to. Mais uma pro va da fal sa di co to mia en tre cui- 
dar da saú de e da eco no mia. Lu ta mos em to dos os âm- 
bi tos, to dos os di as”, dis se o go ver na dor Flá vio Di no. Em
ter mos por cen tu ais, o Ma ra nhão te ve a me nor va ri a ção
ne ga ti va no Nor des te e a sé ti ma me nos fa vo rá vel en tre
to das as 27 uni da des da fe de ra ção.

Pa ra com ba ter os efei tos ne ga ti vos da pan de mia na
eco no mia, o Go ver no do Ma ra nhão lan çou uma sé rie de
me di das, tan to no mer ca do for mal quan to no in for mal.
Hou ve con tra ta ção de mais de mil pro fis si o nais da saú- 
de por se le ti vo, con tra ta ção de mais de 600 ar tis tas lo- 
cais pa ra shows on li ne, com pras an te ci pa das de diá ri as
de ho téis e pou sa das pa ra se rem usa das por es tu dan tes,
con tra ta ção de gui as on li ne e com pra de pe ças de ar te- 
sa na tos. A eco no mia tam bém foi mo vi men ta da pe la
com pra de 440 mil más ca ras fei tas por cos tu rei ros e cos- 
tu rei ras, pe la com pra de vou cher de pro fis si o nais de be- 
le za e pe la com pra de itens da agri cul tu ra fa mi li ar pa ra a
dis tri bui ção de 200 mil ces tas bá si cas. As obras que le va- 
ram a 1.519 lei tos ex clu si vos pa ra co ro na ví rus na re de
es ta du al tam bém con tri buí ram pa ra sus ten tar o em pre- 
go no Ma ra nhão.

AMPLIAÇÃO

Santa Inês perto de ganhar
Hospital de Campanha

HOSPITAL DE CAMPANHA TERÁ CAPACIDADE PARA  40 LEITOS

O Go ver no do Es ta do es tá mon tan do um hos pi tal de
cam pa nha na ci da de de San ta Inês. O equi pa men to de
saú de vai aten der ca sos da Co vid-19 e faz par te das es- 
tra té gi as do po der pú bli co es ta du al pa ra am pli ar a ca pa- 
ci da de de aten di men to nos de mais mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses. A en tre ga da uni da de es tá pre vis ta pa ra a pri- 
mei ra se ma na de ju nho.

O Hos pi tal de Cam pa nha te rá ca pa ci da de pa ra até 40
lei tos. Pa ci en tes se rão ad mi ti dos pe lo sis te ma de re gu la- 
ção de lei tos da SES. De acor do com o flu xo de aten di- 
men to, o pa ci en te in ter na do no Hos pi tal Ma cror re gi o- 
nal To más Mar tins, após pas sar pe lo tra ta men to con tra
a Co vid-19 e com qua dro clí ni co apre sen tan do me lho ra,
se rá en ca mi nha do pa ra o Hos pi tal de Cam pa nha. A or- 
ga ni za ção pos si bi li ta rá a dis po ni bi li za ção de lei tos no
Ma cror re gi o nal To más Mar tins.

O se cre tá rio de Es ta do da Saú de, Car los Lu la, des ta ca
o es for ço que vem sen do re a li za do pe la ges tão do go ver- 
na dor Flá vio Di no pa ra com ba ter a pan de mia no Ma ra- 
nhão. “Es ta mos nos em pe nhan do pa ra sal var o que há
de mais im por tan te: a vi da dos ma ra nhen ses. Re for ça- 
mos as me di das pre ven ti vas, am pli a mos a quan ti da de
de lei tos, cri a mos am bu la tó ri os, hos pi tais de cam pa- 
nha, tu do pa ra ga ran tir o aten di men to à po pu la ção”,
res sal tou o se cre tá rio.

O Hos pi tal de Cam pa nha de San ta Inês con ta rá com
re cep ção, pos to de en fer ma gem, far má cia, sa la de es ta- 
bi li za ção, lei tos, ad mi nis tra ção, sa la de re pou so pa ra
mé di cos e equi pe de en fer ma gem, en tre ou tros am bi en- 
tes.

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

So bre o Pla no

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projeto para reabrir
templos religiosos 

C
om o iní cio da re to ma da das
ati vi da des econô mi co-so ci- 
ais na Ilha de São Luís, o seg- 
men to re li gi o so que fi cou pa- 

ra li sa do por pe lo me nos 70 di as com a
edi ção do De cre to Nº 35.677 de 2020
tem a pos si bi li da de de pla ne jar o re- 
tor no dos cul tos e ce le bra ções.
O go ver na dor Flá vio Di no (PC doB)
reu niu-se nes ta quin ta-fei ra (28) com
li de ran ças re li gi o sas pa ra tra tar do te- 
ma, mas ain da não de fi niu da ta.
Po rém, na As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão tra mi ta o Pro je to de Lei nº
156/2020 em que tra ta não só da re to- 
ma da das ce le bra ções re li gi o sas, mas
pro põe um pri mei ro pas so pa ra que
se ja fei ta de for ma gra du al a re to ma da
de to das as ati vi da des. É o Pla no de
Tran si ção pa ra a No va Nor ma li da de. A
pro po si ção é de au to ria do de pu ta do
es ta du al Dr. Yglésio (PROS).
Yglésio, aliás, foi uma voz no par la- 
men to em que de fen deu a sus pen são
de reu niões pre sen ci ais em tem plos
re li gi o sos. Is so ain da no pe río do mais
crí ti co, quan do o sis te ma de saú de es- 
ta du al ain da não es ta va pre pa ra do
pa ra o en fren ta men to da CO VID-19.
“Com o ine vi tá vel re tor no das ati vi da- 
des co mer ci ais, é pre ci so se dis cu tir
tam bém o re tor no das ce le bra ções re- 
li gi o sas, com cul tos e mis sas. Fui o
pri mei ro a de fen der a não-re a li za ção
de ce le bra ções pre sen ci ais em ra zão
da pan de mia e re co nhe ço que é a ho- 
ra de pla ne jar o re tor no de las.”, dis se
o par la men tar em seu Twit ter.
O de pu ta do dis se ain da que o Pla no
de Tran si ção que tra mi ta na As sem- 
bleia Le gis la ti va ga ran te “o re tor no
dos cul tos re li gi o sos, em pe que nos

tem plos, pa ra ga ran tir a se gu ran ça
dos cris tãos”. O au tor da pro po si ção
dei xou cla ro que es tes pro to co los de- 
vem ser ado ta dos, nes te mo men to, na
Ilha de São Luís e em pe que nos tem- 
plos com a ca pa ci da de re co men da da.
A pro pos ta foi bem re ce bi da pe la clas- 
se evan gé li ca, a exem plo da As sem- 
bleia de Deus Vi da. O pas tor Ro mu al- 
do Fer nan des dis se que fe chou a igre- 
ja du ran te o de cre to es ta du al e não
hou ve re a li za ção de cul tos pre sen ci- 
ais.
“So men te li ves, al gu mas em ca sa e
ou tras na pró pria igre ja. Só com o pas- 
tor e a equi pe de fil ma gem”, ex pli cou
o pas tor Ro mu al do. Pa ra Fer nan des,
que es tá há 70 di as sem cul tos pre sen- 
ci ais, a au sên cia de fiéis im pac tou a
ins ti tui ção re li gi o sa.
“Clas si fi ca mos as ati vi da des re li gi o- 
sas co mo es sen ci ais não só pa ra a ma- 
nu ten ção da fé e co mu nhão en tre os
ir mãos, mas pa ra am pa ro e su por te
emo ci o nal cau sa do pe la pan de mia.
Nes se sen ti do, acre di ta mos que já es- 
tá na ho ra do re tor no, mes mo sen do
gra da ti vo e obe de cen do exi gên ci as”,
con si de rou. In da ga do, o re li gi o so dis- 
se que há ca sos de pres si vos em sua
igre ja, in clu si ve en tre pas to res e lí de- 
res.

O Pla no de Tran si ção pa ra a No va
Nor ma li da de tem co mo ba se o pla ne- 
ja men to da Es pa nha, um dos paí ses
que mais so freu im pac tos da CO VID-
19 no mun do. Não há uma pers pec ti- 
va pa ra que uma va ci na se ja des co- 
ber ta em cur to pra zo e is so tem exi gi- 
do dos po de res a ado ção de me di das

res tri ti vas, ado tan do uma no va nor- 
ma li da de, pa ra que o im pac to do ví- 
rus se ja o me nor pos sí vel.
O Pla no, con ver ti do no Pro je to de Lei
nº 156/2020, quan do tra ta da re li gião
diz que “A re a ber tu ra ao pú bli co dos
lu ga res de cul to de pen de rá de que a
lo ta ção do am bi en te se ja de até um
ter ço de sua ca pa ci da de em con di- 
ções nor mais e que se cum pram as
me di das ge rais de se gu ran ça e hi gi e- 
ne es ta be le ci das pe las au to ri da des
sa ni tá ri as.”, além de de ta lhar de ma- 
nei ra téc ni ca co mo de ve ser ado ta do
os pro to co los sa ni tá ri os.

Po rém, o tex to tam bém é es pe ci fi co
pa ra quan do as au to ri da des ou mes- 
mo os res pon sá veis pe lo lu gar de cul- 
to não sai bam a ca pa ci da de em con- 
di ções nor mais. Pa ra lo cais com es pa-
ços com as sen tos in di vi du ais: uma
pes soa por as sen to, de ven do res pei- 
tar, em to do ca so, a dis tân cia mí ni ma
de um me tro en tre ca da pes soa; pa ra
es pa ços com ban cos: a dis tân cia apli-
ca da é de um me tro en tre ca da pes soa
no ban co; e pa ra es pa ços sem as sen- 
to: uma pes soa por me tro qua dra do.

Os pro to co los es ta be le ci dos pe las
au to ri da des sa ni tá ri as tam bém são
des ta ca dos nes te tex to, co mo o uso
obri ga tó rio de más ca ra e evi tar aglo- 
me ra ção em vi as pú bli cas pa ra re a li- 
za ção de cul tos ou even tos re li gi o sos.
Além de sem pre ob ser var a hi gi e ni za- 
ção dos lo cais an tes de ca da reu nião.
Pa ra o re tor no de ati vi da des an tes co- 
muns, a so ci e da de vai ter que es tar
pre pa ra da e dis pos ta a no vos há bi tos
pa ra vi ver a no va nor ma li da de no
tem po pós-pan de mia.

CONSELHO DE ÉTICA

Deputado  que r apuração de atos de Eduardo Bolsonaro

”COM ESSA FALA DE EDUARDO HÁ MAIS RAZÕES PARA CHAMARMOS ELE AO CONSELHO DE ÉTICA DA CÂMARA”, DISSE JERRY.

O vi ce-lí der do PC doB, de pu ta do
fe de ral Már cio Jerry (MA) re a giu ao
co men tá rio do tam bém de pu ta do,
Edu ar do Bol so na ro (PSL-SP), que em
uma trans mis são ao vi vo na quar ta-
fei ra (27) afir mou que ha ve rá uma
“rup tu ra” de mo crá ti ca em bre ve.

“O nú cleo fa mi li ar-

mi li ci a no de Jair

Bol so na ro des res pei ta e

agri de o Bra sil, xin ga

ou tros po de res,

de bo cha da de mo cra cia.

Não há es pa ço pa ra

meio ter mo: são

cri mi no sos. E com es sa

fa la de Edu ar do há mais

ra zões pa ra cha mar mos

ele ao Con se lho de Éti ca

da Câ ma ra”, dis se Jerry.

Du ran te uma con ver sa com o blo- 
guei ro Al lan dos San tos, um dos al vos
de ação da Po lí cia Fe de ral no âm bi to
do inqué ri to das fa ke news – que in- 
ves ti ga o uso de no tí ci as fal sas, ofen- 

sas e ame a ças -, Edu ar do ata cou os
mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral (STF), de fen deu que o inqué ri to
se ja ar qui va do e que o mi nis tro Ale-
xan dre de Mo ra es, re la tor do ca so, se- 
ja pu ni do.

“Eu até en ten do quem te nha uma
pos tu ra mais ‘mo de ra da’, va mos di zer,
pa ra não ten tar che gar em um mo-
men to de rup tu ra, um mo men to de
ci são ain da mai or, um con fli to ain da
mai or. 

Eu en ten do es sas pes so as que que- 
rem evi tar es se mo men to de ca os,
mas, fa lan do bem aber ta men te, opi- 
nião do Edu ar do Bol so na ro, não é
mais uma opi nião de ‘se’ [vai acon te- 
cer o gol pe], mas de ‘quan do’ is so vai
ocor rer” afir mou Edu ar do.

1
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Ape sar da cri se…

Du as fren tes

Cul tos pre sen ci ais

“Não ha ve rá mais ou tro dia co mo on tem.
Aca bou”.

Não re sol ve

Efei tos do lock down
São Luís foi a pri mei ra ca pi tal bra si lei ra, jun ta men te

com São Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra po sa, ex- 
pe ri men tar o blo queiO for ça do de pes so as no lock- 
down, co mo me di da ex tre ma pa ra man ter as pes so as fo- 
ra de cir cu la ção. É uma das açõe com pro va da men te efi- 
caz, quan do não há uma cons ci ên cia co le ti va so bre o
pe ri go le tal do con tá gio do co ro na ví rus. Du ran te 10 di- 
as, o de cre to do go ver na dor Flá vio Di no sus pen deu qua- 
se to das as ati vi da des co mer ci ais e re gras do trân si to.

De pois des sa me di da ex tre ma, vá ri as ou tras ca pi tais e
ci da des pe lo in te ri or do Bra sil ado ta ram o mes mo sis te- 
ma, o que mos tra a sua efi ci ên cia, an te ri or men te com- 
pro va da em paí ses eu ro peus. On tem, o se cre tá rio de
saú de do Ma ra nhão, Car los Lu la dis se que o lock down
foi po si ti vo na re gião me tro po li ta na de São Luís, tan to
na re du ção da pro cu ra de lei tos hos pi ta la res quan to na
di mi nui ção da ta xa de con tá gio do co ro na ví rus.

A me di da pro vou ser efi caz pa ra o en fren ta men to da
pan de mia, po rém, por ou tro la do, pa re ce não ter sur ti do
efei to pe da gó gi co. Rua Os val do Cruz, prin ci pal cen tro
co mer ci al de São Luís, as sim co mo bair ros das pe ri fe ri- 
as, ti po Ci da de Ope rá ria, prai as e fei ras pas sa ram a pro- 
vo car aglo me ra ções. Se ape nas ati vi da des co mer ci ais de
pe que no por te vol ta ram a fun ci o nar, por que, en tão,
tan ta gen te in sis te em des res pei tar as re gras de dis tan ci- 
a men to so ci al e de pro te ção com más ca ra sem a mí ni- 
ma ne ces si da de?  Cho cam as ima gens da TVs com tan ta
gen te an dan do des pre o cu pa da men te nas ru as co mer ci- 
ais, pra ças e prai as fa zen do o que é proi bi do, pro vo can- 
do aglo me ra ções e con tri buin do pa ra pro pa gar o ví rus.
É co mo se o fim do lock down sig ni fi que “li be rou ge ral”.
Mas a li be ra ção foi ape nas ex pe ri men tal, com pe que nos
co mér ci os fa mi li a res. Se deu re sul ta do com a di mi nui- 
ção do nu me ro de ca sos no vos e de óbi tos na Gran de
Ilha, as pes so as têm que cui dar de si e dos de mais. A do- 
en ça não foi em bo ra e, in fe liz men te, não irá nos pró xi- 
mos me ses, por com ple to. Fo quem em ca sa.

Flá vio Di no pos tou on tem no twit ter que, en tre os es- 
ta dos do Nor des te, o Ma ra nhão foi o que me nos per deu
em pre gos for mais em 2020, até o mo men to. “Mais uma
pro va da fal sa di co to mia en tre cui dar da saú de e da eco- 
no mia. Lu ta mos em to dos os âm bi tos, to dos os di as”.
Fo ram 424 mil pos tos per di dos em 2020.

Mes mo mer gu lha do nos pro ble mas pro vo ca dos pe la
pan de mia do covid19 na ca pi tal ma ra nhen se, o pre fei to
Edi val do Ho lan da Jú ni or não pi sou no frio do pro gra ma
“São Luís em Obras”. As obras de dre na gem pro fun da e
mer ca dos se guem nor mal men te.

As igre jas ca tó li cas, evan gé li cas e de ou tros cre dos re- 
li gi o sos já es tão pla ne jan do o re tor no das ati vi da des, de- 
pois de qua se 70 di as sem cul to pre sen ci al. Com o iní cio
da re to ma da de al gu mas ati vi da des econô mi co-so ci ais
em São Luís, o go ver no e lí de res re li gi o sos ava li am a re a- 
ber tu ra dos tem plos.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, fa lan do on tem, da ope- 
ra ção da Po lí cia Fe de ral quar ta-fei ra, cum prin do man- 
da dos de bus ca e apre en são con tra pes so as ali a das a ele
e acu sa das de en vol vi men to na pro du ção e dis tri bui ção
e fa ke news.

  
Pa ra Bol so na ro, al guns es tão que ren do ti rá-lo

do po der pa ra con ti nu ar a rou bar. “Não fa rão
que eu trans gri da, me trans for me em pseu do-
di ta dor de di rei ta”. O pre si den te dis se ain da ser

o che fe su pre mo das For ças Ar ma das e que tem nas
mãos “as ar mas da de mo cra cia”.

 
O go ver na dor Flá vio Di no se reu niu on tem com

a de pu ta da es ta du al Mi cal Da mas ce no e al gu- 
mas li de ran ças re li gi o sas pa ra tra tar so bre a re- 
a ber tu ra dos tem plos re li gi o sos no Es ta do do

Ma ra nhão. Mi cal acha que os cul tos po dem ser con si de- 
ra dos ati vi da des es sen ci ais.

 
Po lí ti cos de opo si ção no Ma ra nhão es tão bus- 

can do di a ri a men te um jei to de pro du zir in for- 
ma ções nas mí di as di gi tais que só atra pa lham
o com ba te ao co ro na ví rus. Ne nhu ma con tri- 

bui ção, ne nhu ma pa la vra de con for to.
 

O mi nis tro-che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça
Ins ti tu ci o nal (GSI), ge ne ral Au gus to He le no,
dis se que jor na lis tas se rão pro te gi dos con tra
agres sões fí si cas de apoi a do res de Bol so na ro,

no Pa lá cio da Al vo ra da. “Mas as agres sões ver bais
não tem co mo im pe dir”, afir mou.

Au gus to He le no ga ran tiu que “nin guém es tá pen san- 
do em in ter ven ção mi li tar”. Se gun do ele, uma in ter ven- 
ção mi li tar no país “não re sol ve na da” e “nin guém es tá
pen san do nis so. A im pren sa es tá con ta mi na da com is- 
so”.

São Luís, sexta-feira, 29 de maio de 2020
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O medicamento Hidroxicloroquina contrabandeado do Paraguai seria levado para
Imperatriz, cidade distante cerca de 636km da capital maranhense

HIDROXICLOROQUINA

PRF apreende remédio
contrabandeado

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral apre- 
en deu 3.600 com pri mi dos de Hi dro xi- 
clo ro qui na con tra ban de a dos do Pa ra- 
guai. A ação acon te ceu na tar de da úl- 
ti ma quar ta-fei ra (27), na BR-153, em
Uru a çu, na re gião Nor te de Goiás.

O me di ca men to con tra ban de a do
se ria le va do pa ra Im pe ra triz, ci da de
dis tan te cer ca de 636km da ca pi tal
ma ra nhen se.

Em abor da gem de ro ti na na BR-
153, agen tes da PRF pa ra ram uma ca- 
mi nho ne te com qua tro ocu pan tes. Os
ho mens, com ida des en tre 29 e 58
anos, ale ga ram que saí ram de São
Pau lo após tra ba lha rem na pro du ção
de um show ser ta ne jo trans mi ti do pe- 
la in ter net e re tor na vam pa ra ca sa, na
ca pi tal ma ra nhen se.

Du ran te a re vis ta fei ta nas ba ga- 
gens, os po li ci ais en con tra ram, den- 
tro de uma das cai xas de equi pa men- 

to so no ro, 120 cai xas do me di ca men- 
to Hi dro xi clo ro qui na, com 30 com pri- 
mi dos ca da.

O me di ca men to é pro du zi do no Pa- 
ra guai é, por tan to, de co mér cio proi- 
bi do no Bra sil.

Os ho mens in for ma ram que tra ba- 
lham com tec no lo gia e, ini ci al men te,
ale ga ram ter pe ga do os me di ca men- 
tos em São Pau lo, mas de pois afir ma- 
ram ter si do em Cam po Gran de (MS).

A PRF sus pei ta que o re mé dio en- 
trou no país pe la fron tei ra do Pa ra guai
com o es ta do de Ma to Gros so do Sul.

De acor do com o gru po, a me di ca- 
ção se ria le va da pa ra ser dis tri buí da
em um hos pi tal da ca pi tal ma ra nhen- 
se.

A Vi gi lân cia Sa ni tá ria de Uru a çu foi
aci o na da e a ocor rên cia se rá en ca mi- 
nha da pa ra a Po lí cia Ci vil do mu ni cí- 
pio, on de se gui rá a in ves ti ga ção. Os

ho mens po de rão res pon der por cri me
con tra a saú de pú bli ca.

SÃO RAIMUNDO

Operação prende suspeitos de dois assassinatos
SAULO DUAILIBE

Cri me de 2019

Ope ra ção da Po lí cia Ci vil cul mi nou 
na pri são de cin co pes so as que são in- 
ves ti ga das pe la prá ti ca de ho mi cí di os 
no bair ro São Rai mun do, em São Luís. 
A ação foi exe cu ta da pe lo 15° Dis tri to 
Po li ci al do São Rai mun do, uni da de 
po li ci al vin cu la da ao Saisp–Les te. Os 
cri mes fo ram pra ti ca dos em 2019 e 
2018.

Ini ci al men te fo ram pre sos três sus- 
pei tos de pra ti car ho mi cí dio con tra 
Kai ne de Je sus Vi a na da Sil va, ocor ri do 
em agos to de 2019.

O ho mi cí dio te ria si do mo ti va do 
por uma dí vi da de cor ren te da co mer- 
ci a li za ção de en tor pe cen tes na Pra ça 
Deus é Fi el, lo ca li za da no bair ro São 
Rai mun do.

Se gun do as in ves ti ga ções, a ví ti ma 
te ria si do atraí da ao lo cal do cri me pe- 
los as sas si nos, com quem man ti nha 
re la ção de ami za de, e mor ta após 
con su mir dro gas.

Após o ho mi cí dio, o cor po da ví ti- 
ma foi ocul ta do em um ma ta gal pró xi-

Cri me de 2018

A OPERAÇÃO POLICIAL FOI COMANDADA PELO 15º DP LOCALIZADO NO SÃO RAIMUNDO

POLÍCIA CIVIL

mo ao lo cal e ain da não foi en con tra- 
do.

Em um se gun do mo men to da ação 
po li ci al, fo ram pre sos ou tros dois sus- 
pei tos pe los mor te de Jad son Car los 
da Cruz Sil va, mais co nhe ci do co mo 
“Nai vi nha”.

Ele foi exe cu ta do den tro de sua re- 

si den cia por mem bros de uma fac ção 
cri mi no sa em abril de 2018.

Além das in ves ti ga ções atu ais, a 
De le ga cia de Po lí cia do São Rai mun- 
do tem fo ca do na re so lu ção de ca sos 
an ti gos, prin ci pal men te nos ho mi cí-
di os pra ti ca dos por mem bros de fac- 
ção cri mi no sa, co mo for ma de ofer tar 
a res pos ta de vi da aos au to res e im pe- 
dir a ocor rên cia de no vos cri mes.

LIBERDADE

Homem é preso após atirar em policiais militares
POLÍCIA MILITAR

Um ho mem foi pre so após ati rar
con tra uma guar ni ção da PM, no bair- 
ro da Li ber da de, em São Luís. 

O sus pei to avis tou a vi a tu ra e fu giu.
Ao che gar per to de uma ca sa, ele sa- 
cou uma ar ma e dis pa rou con tra os
po li ci ais. Os mi li ta res re a gi ram e
pren de ram o in di ví duo, en con tra do
no quin tal da re si dên cia. Ele foi ba le a-
do e es ta va com um re vól ver ca li bre
32. Além da ar ma, fo ram en con tra das
dro gas com o sus pei to que so cor ri do
e de pois fi cou sob cus tó dia da PM.
(S.D)

Ou tros ca len dá ri os

Ho rá rio de che ga da às agên ci as

Car tão de dé bi to vir tu al

ATEN DI MEN TO

Cai xa Econô mi ca vai 
abrir 36 agên ci as no
Ma ra nhão no sá ba do

A Cai xa vai abrir, nes te sá ba do (30), de 8h às 12h, 36
agên ci as no Ma ra nhão pa ra aten di men to aos be ne fi ciá- 
ri os do Au xí lio Emer gen ci al que re ce be ram a pri mei ra
par ce la até 30 de abril, nas ci dos em ja nei ro e que quei- 
ram fa zer o sa que em es pé cie do be ne fí cio. A par tir des ta
da ta, tam bém se rá pos sí vel a trans fe rên cia do be ne fí cio
pa ra con tas da Cai xa ou de ou tros ban cos. Em to do o
país se rão 2.213 uni da des aber tas.

An tes de ir a uma agên cia, os cli en tes de vem con sul- 
tar as uni da des que es ta rão aber tas em sua lo ca li da de:
www.cai xa.gov.br/agen ci a sa bado

Con ti nua à dis po si ção do be ne fi ciá rio a pos si bi li da de
de mo vi men ta ção do re cur so pe la Pou pan ça So ci al Di- 
gi tal. Des de o dia 20 de maio, já fo ram cre di ta das 31 mi- 
lhões de con tas pa ra pa ga men to da se gun da par ce la, to- 
ta li zan do R$ 20,3 bi lhões.

Ho je, sex ta-fei ra (29), ter mi nam os es ca lo na men tos
de fi ni dos pa ra pa ga men to da se gun da par ce la aos be- 
ne fi ciá ri os do Au xí lio Emer gen ci al que in te gram o Bol sa
Fa mí lia, con tem plan do 9,5 mi lhões de be ne fi ciá ri os, e
pa ra o pa ga men to da pri mei ra par ce la aos 8,3 mi lhões
de pes so as que ain da não ti nham re ce bi do o re cur so, to- 
ta li zan do R$ 5,3 bi lhões. Mes mo após o en cer ra men to
des ses ca len dá ri os, os va lo res do au xí lio con ti nu a rão
dis po ní veis pa ra re ce bi men to.

A Cai xa re for ça que não é pre ci so ma dru gar nas fi las.
To das as pes so as que che ga rem nas agên ci as du ran te o
ho rá rio de fun ci o na men to, de 8h às 12h, se rão aten di- 
das. Elas vão re ce ber se nhas e, mes mo com as uni da des
fe chan do às 12h, o aten di men to con ti nua até o úl ti mo
cli en te.

O ban co fe chou par ce ria com 1.190 pre fei tu ras em to- 
do o país pa ra re for çar a or ga ni za ção das fi las e man ter o
dis tan ci a men to mí ni mo de dois me tros en tre as pes so- 
as. A tri a gem nas fi las foi re for ça da, de for ma que aque- 
les que não es tão na da ta res pec ti va de pa ga men to em
es pé cie não per ma ne çam no lo cal.

O be ne fi ciá rio não pre ci sa sa car o au xí lio pa ra tran sa- 
ci o nar o di nhei ro. O apli ca ti vo Cai xa Tem pos si bi li ta que
o ci da dão fa ça trans fe rên ci as ban cá ri as e ain da pa gue
con tas, co mo água, luz e te le fo ne, por exem plo.

Além dis so, o app dis po ni bi li za gra tui ta men te o car- 
tão de dé bi to vir tu al Cai xa. Com ele, é pos sí vel fa zer
com pras pe la in ter net, apli ca ti vos e si tes de qual quer
um dos es ta be le ci men tos cre den ci a dos. O car tão tam- 
bém é acei to em ma qui ni nhas au to ri za das com a fun ci- 
o na li da de do car tão vir tu al de dé bi to.

Pa ra uti li zá-lo, o be ne fi ciá rio pre ci sa ge rá-lo. Pa ra is- 
so, o pri mei ro pas so é atu a li zar o Cai xa Tem. De pois, en- 
tre no apli ca ti vo e aces se o íco ne Car tão de Dé bi to Vir tu- 
al. Ele é o úl ti mo da te la ini ci al. Fei to is so, o usuá rio de- 
ve rá di gi tar a se nha do Cai xa Tem. Em se gui da, irá apa- 
re cer os se guin tes da dos: no me do ci da dão, nú me ro e
va li da de do car tão, além do có di go de se gu ran ça. Ao la- 
do do có di go, é pre ci so cli car em “ge rar”. Pron to. O car- 
tão es tá dis po ní vel.

O có di go de se gu ran ça va le pa ra uma com pra ou por
al guns mi nu tos. Pa ra re a li zar uma no va com pra é pre ci- 
so ge rar um no vo có di go. Até a úl ti ma se gun da-fei ra
(25), fo ram mo vi men ta dos R$ 719,2 mi lhões pe lo car tão
de dé bi to vir tu al Cai xa.

Va le res sal tar que a pres ta ção de in for ma ções so bre
ca das tro e pa ga men to do Au xí lio Emer gen ci al es tá dis- 
po ní vel ape nas por meio do apli ca ti vo Cai xa/ Au xí lio
Emer gen ci al, do si te au xi lio.cai xa.gov.br e da cen tral te- 
lefô ni ca ex clu si va 111.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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PÁG.3 COM INFORME JP

“Declaração do fi lho de Bolsonaro é muito grave”,
diz Maia, que não acredita em ruptura institucional

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

PÁG.5

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

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

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

PÁG.4 PÁG.4PÁG.6 PÁG.8

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 fi cam congelados até dezembro de 2021. PÁG.11

LEI DE SOCORRO A ESTADOS
E MUNICÍPIOS É SANCIONADA
COM CONGELAMENTO SALARIAL

A Prefeitura de São Luís está intensifi cando 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 benefi ciadas com a ação. 

PÁG. 9

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

A. BAETA

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

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 |

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

25° – 31° Manhã Tarde NoiteManhã

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

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
Quarta-feira (27) foi dia de mais um 
fi asco 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 
fi asco. 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
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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 

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 

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).
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Geral

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.

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

www.hapvida.com.br@hapvidasaude@hapvidasaude /hapvida.saude

#todosportodos

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. BAETA

Contenção de erosão em uma encosta, no bairro do Sá Viana, visa dar mais segurança aos moradores da 
região

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Estado10

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.

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!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Comemoração
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...
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, chegou-
se 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...

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

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

ALUGO
Apartamento

Condomínio Village
Jardins 2, Nascente, 
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02

quartos, com semi-
suíte, WC, àrea de lazer 

completa.
Valor: R$ 700,00

Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399

CRECI: 3461

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.

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

Balanço patrimonial (em milhares de reais)
ATIVO 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ����������������������������������������  4.709  1.586 
Contas a receber ������������������������������������������������������������  22.643  19.189 
Adiantamentos a fornecedores���������������������������������������  762  1.466 
Tributos a recuperar �������������������������������������������������������  1.626  327 
Estoques�������������������������������������������������������������������������  1.507  1.386 
Outros ativos ������������������������������������������������������������������  419  417 

 31.666  24.371 
Não circulante
Contas a receber ������������������������������������������������������������  4.780  3.614 
Imposto de renda e contribuição social diferidos �����������  27.732  23.221 
Tributos a recuperar �������������������������������������������������������  6.911  7.486 
Depósitos judiciais ����������������������������������������������������������  296  65 
Outros ativos ������������������������������������������������������������������  161  180 

 39.880  34.566 
Imobilizado ���������������������������������������������������������������������  48  1.009 
Ativos de contrato �����������������������������������������������������������  73.209  78.233 
Direitos de uso de arrendamento mercantil��������������������  3.796 
Intangível ������������������������������������������������������������������������  46.070  17.424 

 163.003  131.232 
Total do ativo ����������������������������������������������������������������  194.669  155.603 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
Circulante
Fornecedores �����������������������������������������������������������������  3.827  5.963 
Empréstimos e financiamentos ��������������������������������������  733   
Arrendamento mercantil �������������������������������������������������  1.492   
Salários e encargos sociais ��������������������������������������������  3.329  3.314 
Tributos a pagar �������������������������������������������������������������  619  744 

 10.000  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  155.603 

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Operações continuadas 2019 2018
Receita líquida de serviços���������������������������������������������  79.291  85.605 
Custos dos serviços prestados���������������������������������������  (60.126)  (79.660)
Lucro bruto �������������������������������������������������������������������  19.165  5.945 
Despesas operacionais
Gerais e administrativas �������������������������������������������������  (24.594)  (24.491)
Outras receitas (despesas), líquidas ������������������������������  46  (179)
Prejuízo operacional ����������������������������������������������������  (5.383)  (18.725)
Resultado financeiro
Receitas financeiras �������������������������������������������������������  3.416  2.788 
Despesas financeiras �����������������������������������������������������  (10.102)  (4.689)
Resultado financeiro, líquido ��������������������������������������  (6.686)  (1.901)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social �������������������������������������������������������  (12.069)  (20.626)
Imposto de renda e contribuição social diferidos �����������  3.990  6.931 
Prejuízo do exercício����������������������������������������������������  (8.079)  (13.695)
Prejuízo por ação básico e diluído de operações 
continuadas atribuível aos acionistas da Companhia 
durante o exercício (expresso em R$ por ação) ���������  (0,12)  (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 
avaliação 

patrimonial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Subs-

crito
A inte-

gralizar
Em 1º de janeiro de 
2018�������������������������������

 
27.500  (18.779)    (33.700)

 
(24.979)

Integralização de capital 
social �����������������������������  18.779  18.779 
Aumento de capital 
social �����������������������������

 
38.974  38.974 

Prejuízo do exercício �����    (13.695) (13.695)
Em 31 de dezembro de 
2018�������������������������������

 
66.474       (47.395)  19.079 

Prejuízo do exercício �����  (8.079)  (8.079)
Outros resultados 
abrangentes�������������������
Obrigações com
benefícios pós-emprego    (1.011)   (1.011)

Total do resultado
abrangente do exercício      (1.011)  (8.079)  (9.090)
Em 31 de dezembro de 
2019�������������������������������

 
66.474    (1.011)  (55.474)  9.989 

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição 
social  (12.069)  (20.626)
Ajustes

Depreciação e amortização ����������������������������������������  3.411  2.042 
Amortização de arrendamento mercantil ��������������������  1.266 
Valor residual do ativo imobilizado e intangível 
baixados ����������������������������������������������������������������������  (457)  6 
Provisão para perdas esperadas com créditos de 
liquidação duvidosa ("PECLD") �����������������������������������  7.493  9.041 
Provisão para contingências ���������������������������������������  1.868  342 
Margem de lucro de construção����������������������������������  (510)  (827)
Ajuste a valor presente ("AVP") ����������������������������������  460 
Juros e variações monetárias, líquidos �����������������������  7.496  

 8.958  (10.022)
Variações nos ativos e passivos

Contas a receber���������������������������������������������������������  (12.113)  (11.227)
Adiantamentos a fornecedores �����������������������������������  704  (171)
Tributos a recuperar ����������������������������������������������������  (724)  (3.651)
Estoques ���������������������������������������������������������������������  (121)  2.953 
Depósitos judiciais ������������������������������������������������������  (231)  (65)
Outros ativos ���������������������������������������������������������������  17  42 
Fornecedores ��������������������������������������������������������������  (1.362)  (5.018)
Salários e encargos sociais ����������������������������������������  15  (286)
Tributos a pagar ����������������������������������������������������������  (125)  (138)
Partes relacionadas ����������������������������������������������������  8.861  7.196 
Outros passivos ����������������������������������������������������������   (95)

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades operacionais �������������������������������������������������  3.879  (20.482)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos�����
Adições ao ativos de contrato e intangível ���������������������  (22.922)  (33.599)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos ���������������������������������������������������������������  (22.922)  (33.599)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos ��
Ingressos de financiamentos ������������������������������������������      11.823 
Juros pagos de financiamentos ��������������������������������������  (4.849)  (4.633)
Amortização de arrendamento mercantil������������������������  (1.664)
Integralização de capital social ���������������������������������������  4.412 
Partes relacionadas ��������������������������������������������������������  28.679  43.743 
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamentos �������������������������������������������������������������  22.166  55.345 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ����������������  3.123  1.264 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  1.586  322 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício �  4.709  1.586 

“As demonstrações financeiras completas da Companhia,  

auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.,  

estão disponíveis no site www.brkambiental.com.br”

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

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 

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 

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
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 

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.

DIVULGAÇÃO

O Hospital de Campanha terá capacidade para até 40 leitos
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. 
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo”.

JOÃO 16:33

AIDÊ ROCHA

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 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 

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. 

Preso em Buriticupu suspeito de 
envolvimento em sumiço de mulher no 
aeroporto de Goiânia

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 

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 pick-
up 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)

Família traça passo a passo de 
Lílian até seu desaparecimento 

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 reduzi-
lo.
“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 (DEM-
RJ), 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
O presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), reuniu-
se 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

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.

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

A dona de casa, de 40 anos, desapareceu logo depois de chegar de uma temporada na Colômbia

Um carregamento de 120 caixas 
com 3.600 comprimidos de 
Hidroxicloroquina foi apreendido, 
na quarta-feira (27), pela Polícia 
Rodoviária Federal, na BR-
153, 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)

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

Caixas de Hidroxicloroquina apreendidas em Goiás, e que estariam 
sendo transportada para Imperatriz

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)

Sobrinho de ex-prefeito Itinga 
é morto a tiros em Itinga

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

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.
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