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COLUNA DO SARNEY

A
humanidade foi surpreendida
por uma ameaça que, embo-
ra profetizada por esporádicas

vozes, nunca foi levada a sério. Ao
longo de nossa história atravessamos
muitas doenças que dizimaram po-
pulações inteiras, mas todas elas fo-
ram superadas.

A última grande e fundada amea-
ça foi a descoberta da fissão atômi-
ca. Ele deu ao homem o domínio de
liberar forças gigantescas, capazes de
destruir imensas regiões da Terra. A
primeira noção que tivemos da bru-
talidade desse poder veio quando, es-
tarrecido, o mundo viu as tragédias
de Hiroshima e Nagasaki. E não exis-
te nenhuma garantia de que ela não
possa fugir do controle do homem e
antecipar a catástrofe da destruição
da vida na face da Terra com os ins-
trumentos que o próprio homem
construiu.

Hoje o arsenal de ogivas nuclea-
res armazenados pelos países que
dominam a fissão e a fusão nuclear
é de mais de nove mil, somadas as

de todas as potências nucleares. Daí
o esforço do mundo inteiro no sen-
tido de conter esse avanço através
de organismos e tratados interna-
cionais. No fundo a luta pelo poder
hegemônico do mundo repousa so-
bre a força.

Esse esforço e essa corrida arma-
mentista monstruosa - retomada nos
últimos tempos por Trump e Putin -
de repente foi colocada em segundo
plano. A ameaça mais eficaz e rápida
apareceu de um micro-organismo
que, para ser visto, precisa ser au-
mentado 1 milhão de vezes num mi-
croscópio eletrônico.

A ameaça das doenças desconhe-
cidas mostrou suas garras na pande-
mia da Covid-19, cuja capacidade
destruidora, que atinge todos os se-
tores, econômicos, sociais, políticos
e globais, nunca tinha sido sonhada
pela humanidade.

Se as potências mundiais tivessem
concentrado seus recursos na busca
do controle científico da saúde hu-
mana, em vez de empenhá-los na so-

fisticação das armas, talvez não esti-
véssemos passando esta crise previ-
sível e anunciada, capaz de revirar o
mundo de cabeça para baixo, nos
deixando sem saber o que vem do fu-
turo: o caos ou um mundo transfor-
mado, mais humano e solidário, de
olhos voltados para o próprio ho-
mem e não para o domínio de povos
sobre povos.

O homem esqueceu que ele é vul-
nerável a si próprio e não deve bus-
car a força e com ela destruir a obra
construída pela mais bem-sucedida
espécie de mamífero, em que Deus
nos deu a graça da vida, o Homo sa-
piens, que existe há 350 mil anos, um
nada diante da eternidade.

E o Brasil? Em meio a esse trans-
cendental desafio, em vez de inserir-
se no esforço mundial para enfren-
tar o Corona, fica mergulhado em lu-
tas estéreis, em confrontos menores,
quando devia concentrar todas as
suas forças numa união geral, sem
qualquer barreira e defender-se do
desastre que ameaça a humanidade. 

O perigo é maior
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Governo do Estado
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Podcast
aborda prisão
de criminosos
de alta
periculosidade
na Grande Ilha

“Barracão
Pão com Ovo”
abre São João
com irreverência
nas ondas da
Mirante FM PÁGINA 6
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Enfermeira
Beatriz Rosa
revela a luta 
no combate 
à Covid-19
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Capital e interior 

R$ 4,00
Outros estados 

R$ 5,00

Videochamadas que
estreitam distância

“Projeto ChAMA”, realizado no Socorrão I, em São Luís, reduz a distância 
entre pacientes e seus familiares e ajuda como terapia na recuperação. CIDADES 6
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Tateando

• Apesar de editar uma série de atos sobre reabertura de atividades no Ma-
ranhão, Flávio Dino declarou na sexta-feira (29), que os prefeitos têm auto-
nomia para decidir sobre medidas de âmbito municipal.

• Como não aceito que outra esfera imponha a sua visão para o Estado, eu
não faço imposições para outras esferas de governo. Não vamos nos intro-
meter no exercício das competências municipais -, declarou.

• Em decisão unânime, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão (TJMA) manteve o afastamento do prefeito do município de Olho
d’Água das Cunhas, Rodrigo Araújo de Oliveira.

E MAIS

Épouco a pouco que o governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), deve manter, de agora em
diante, a reabertura das atividades econômicas no

estado. Isso ficou claro na entrevista coletiva realizada na
manhã de sexta-feira (29).

Ainda sem uma literatura consistente sobre a expansão
do novo coronavírus e suas nuances - mas,
principalmente, sem um suporte de testagem da
população que permita a tomada de atitudes com maior
base científica -, o governo optou por “ir tateando”,
testando, para entender onde é possível afrouxar mais, e
onde se deve reforçar a
rigidez.

O mais novo decreto
governamental prevê a
reabertura gradual, semana a
semana, de diversos setores.

Trata-se de uma balança
que precisa de sintonia fina,
entre a preservação da vida,
e a manutenção da
economia.

- Não há literatura, não há
padrões científicos, não há
casuística que ensine o
caminho de modo perfeito. Nós estamos buscando esse
meio termo entre o ‘fecha tudo eternamente’ e o ‘libera
tudo amanhã’ -, definiu o governador.

Segundo ele, as decisões sobre a reabertura de atividades
não foram tomadas por pressão de qualquer setor. Mas a
partir da dinâmica do vírus, e no entendimento de que,
daqui para frente – pelo menos enquanto não houver
cura, remédio ou vacina -, será necessário conviver com
períodos de fechamento, e de liberação.

Diante de cenário tão incerto, que, pelo menos, as
decisões tomadas no Maranhão tenham como base não
apenas a opinião de especialistas de saúde e economia, ou
coisa que o valha. Mas também (e sobretudo) de pessoas
de bom senso.

A semana que
chega será o
prazo final para
sanção ou não da
proposta dos
consignados

Descomprimindo?
Depois de apresentar dados apontando para a diminuição da

busca por atendimentos nas UPAs da Região Metropolitana de São
Luís, o governador Flávio Dino (PCdoB) revelou na sexta-feira (29),
mais um número positivo para o sistema de saúde da capital.

Segundo gráfico com a evolução da taxa de ocupação de leitos
na Ilha, há uma nítida descompressão de leitos clínicos.

No caso das unidades de terapia intensiva, a redução da taxa ain-
da é mais sensível.

Sem medo
Flávio Dino também se manifestou sobre as notícias de que a Po-

lícia Federal anda investigando governadores por suspeitas de des-
vios de recursos enviados para o combate ao novo coronavírus.

Segundo ele, no Maranhão, não há o que se temer.
- Não tememos nenhum tipo de investigação de quem quer que

seja, porque nunca fizemos nada errado. Eu sou e continuarei a ser
ficha limpa, depois de 31 anos de serviço público. Há infelizmente
uma tentativa de manipulação política muito visível -, afirmou.

Sem tempo
O comunista comentou, ainda, denúncias do senador Roberto

Rocha (PSDB) a respeito de hospitais que estão prontos, mas se-
guem fechados no interior do Maranhão.

No mais recente caso revelado pelo tucano, Dino aparece em ví-
deo de 2017 prometendo a inauguração de uma unidade de saúde
em São Mateus para 2018.

Questionado sobre esse assunto, o governador desdenhou do ex-
aliado, e disse não ter tempo para “acompanhar essas supostas de-
núncias” porque tem “muito trabalho a fazer à frente da gestão. E
não respondeu às denúncias.

Sem liminar
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

(STF), negou-se a conceder liminar em Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) proposta pela Confederação Nacional dos Esta-
belecimentos de Ensino contra a Lei Estadual nº 11.259.

A Lei determina corte de até 30% no valor das mensalidades de
escolas particulares do Maranhão enquanto durar a pandemia do
novo coronavírus.

No despacho, o magistrado alega “relevância da matéria consti-
tucional suscitada” para deixar de apreciar o pedido cautelar. Quer
ouvir, antes, o Governo do Estado e a Assembleia.

Condolências
A ex-governadora Roseana Sarney (MDB) manifestou pesar pe-

la perda recente de importantes lideranças políticas do Maranhão.
Faleceram nos últimos dias Luiz Osmani (ex-prefeito de Lago da

Pedra), João Epifânio (de ex-prefeito de Lima Campos) e Chico Cô-
co (ex-prefeito de Lago Verde).

- São perdas incomensuráveis para as famílias e para os amigos,
a quem me uno neste momento, mas são também perdas irrepará-
veis para o Maranhão - declarou Roseana.

Candidato
O deputado federal Rubens Júnior foi oficialmente anunciado

pelo governador Flávio Dino como candidato do PCdoB à Prefeitu-
ra de São Luís.

A confirmação ocorreu durante reunião do secretariado do Es-
tado no Palácio dos Leões, na quinta-feira (28).

Na ocasião, Dino explicou que Júnior irá mesmo se desincom-
patibilizar do cargo de secretário de Cidades e retomar o mandato
na Câmara Federal para poder disputar as eleições.

DE OLHO

R$ 300 MILHÕES
É O VALOR aproximado da primeira parcela do socorro
emergencial a ser enviado ao governo Flávio Dino.

GILBERTO LÉDA
Da editora de Política

O
governador Flávio Dino
(PCdoB) comentou na
sexta-feira, 29, durante
entrevista coletiva por vi-

deoconferência, a possibilidade de
o Maranhão também estar no radar
da Polícia Federal por suspeita de
algum desvio de recursos enviados
pelo governo federal para o com-
bate ao novo coronavírus (Covid-
19) no estado.

Durante a semana, a notícia de
que governos estaduais estariam na
mira da PF ganhou ainda mais força
após a deflagração da Operação Pla-
cebo, no Rio de Janeiro, que teve
como alvos contratos da gestão Wil-
son  Witzel (PSC) com empresas
contratadas pela Secretaria de Saúde
fluminense.

Segundo a coluna da Mônica
Bergamo, na Folha de S.Paulo, a Pro-
curadoria-Geral da República (PGR)
estaria investigando a gestão de oito
governadores, entre eles o próprio
Witzel e o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB).

À imprensa maranhense, Dino
declarou não temer qualquer in-
vestigação do tipo, desde que legiti-
mamente deflagradas.

“Investigações legítimas, somos
a favor e apoiamos. Mas não aceita-
remos nenhum tipo de perseguição
ou arbitrariedade. Sei bem como as

coisas ocorrem; as normais serão
bem-vindas, as anormais serão ques-
tionadas nos tribunais”, declarou.

Segundo ele, não há o que se
temer porque nada de errado tem
sido feito na gestão local dos recur-
sos federais destinados ao enfrenta-
mento da pandemia da Covid-19.

“Nós não tememos nenhum tipo
de investigação de quem quer que
seja, porque nunca fizemos nada er-
rado. Eu sou e continuarei a ser ficha
limpa, depois de 31 anos de serviço
público. Há infelizmente uma ten-
tativa de manipulação política muito
visível”, completou.

Compartilhamento
Até o momento, o Governo do Ma-
ranhão já recebeu mais de R$ 100
milhões do governo federal desde
que a Organização Mundial da
Saúde (OMS) reconheceu a pande-
mia do novo coronavírus. Desse
valor, algo em torno de R$ 60 mi-
lhões foram enviados diretamente
pelo Ministério da Saúde, e outros
R$ 43 milhões de emendas parla-
mentares de bancada – recursos já
nas contas do Estado.

Além disso, por decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF), o
governo Flávio Dino conseguiu

mais R$ 44 milhões oriundos do
Fundo Amazônia. A verba seria
destinada ao combate a queima-
das. Mas, diante da crise sanitária
da Covid-19, o ministro o minis-
tro Alexandre de Moraes, autori-
zou a liberação para ações contra
a doença.

Já durante a última semana, o
Maranhão garantiu mais R$ 1,6 bi-
lhão do socorro emergencial a esta-
dos e municípios. Nesse caso, o di-
nheiro ainda não está nas contas,
mas serão creditados R$ 982 milhões
para o Estado e R$ 597 milhões às
prefeituras. 

Flávio Dino diz não
temer ação da PF
sobre Covid-19 no MA
Notícia de que governos estaduais estariam na mira da PF ganhou ainda
mais força após a deflagração da Operação Placebo, no Rio de Janeiro

Apesar de negar irregularidades na
Saúde, o governador Flávio Dino
preferiu não comentar denúncias
do senador Roberto Rocha (PSDB)
a respeito de hospitais que estão
prontos, mas seguem fechados no
interior do Maranhão.

No mais recente caso revelado
pelo tucano, Dino aparece em
vídeo de 2017 prometendo a inau-
guração de uma unidade de saúde

em São Mateus para 2018. Rocha
já mencionou nas redes, também,
casos de unidades prontas, mas
fechadas, em Carolina e Viana.

Questionado sobre esse as-
sunto nesta sexta-feira, ele e disse
não ter tempo para “acompanhar
essas supostas denúncias” porque
tem “muito trabalho a fazer à
frente da gestão.

“Eu não costumo acompanhar

essas supostas denúncias, eu real-
mente tenho muito trabalho a
fazer, e muitos resultados. Então
eu não perco tempo com certas
atitudes que pouco constroem, e
quem têm outros objetivos, de não
colaborar com a saúde do povo do
Maranhão”, declarou.

Para Dino, qualquer relato de
irregularidade pode ser formal-
mente levado ao Ministério Pú-

blico ou à Justiça.
“Eu não sei exatamente que de-

núncias são essas, ele [Roberto
Rocha] ou qualquer um outro que
formule perante o Ministério Pú-
blico, tribunais, apresente, que nós
vamos prestar os esclarecimentos
necessários. Todas as obras estão
em andamento e algumas são
concluídas mais rapidamente e
outras não. A obra de Viana está
em fase final, teria que examinar
Carolina, São Mateus. É muito
simples não fazer nada e ficar ape-
nas vivendo de supostas denún-
cias”, concluiu. �

Governador não comenta denúncia
de hospitais fechados no interior

Flávio Dino comentou possível operação no Maranhão durante coletiva sobre medidas para o comércio

Decreto regulamenta atividades
que podem funcionar no estado
Novo ato contém diretrizes detalhadas para reabertura gradual da indústria e comércio no Maranhão;
horários e protocolos sanitários devem ser seguidos à risca para evitar punições e novo fechamento

Portaria publicada nesta sexta-feira
(29) pela Casa Civil do Governo do
Maranhão especificou os segmen-
tos e atividades econômicas na lista
dos estabelecimentos autorizados a
funcionar no Estado a partir de 1º de
junho. A medida faz parte da reto-
mada gradual da economia, impac-
tada pela pandemia de coronavírus. 

Além disso, a portaria traz regras
sanitárias gerais e específicas. Ou
seja, os estabelecimentos comer-
ciais, as indústrias e as empresas que
estiverem autorizadas a funcionar
no Maranhão terão de seguir dois
tipos de medidas sanitárias para evi-
tar a disseminação do coronavírus:
as gerais e as específicas. 

As regras gerais valem para todos,
independentemente do tipo de ati-
vidade. As específicas valem para
cada segmento.

Entre as atividades que podem
funcionar a partir de 1º de junho,
estão clínicas médicas; dentistas; ho-
téis e pousadas; transporte coletivo;
óticas; autoescolas; construção civil;
salões de beleza ; comércio de mó-
veis e variedades para o lar; super-

mercados e mercados; e serviços de
informática e venda de celulares. 

Também podem funcionar de-
livery e drive-thru de restaurante,
bar e lanchonete; imobiliárias e es-
critórios; pequenas empresas ex-
clusivamente familiares; postos de
combustível e entrega e retirada de
lavanderia; lojas de tecido, oficinas
e loja de material de construção;
bancos e coleta de lixo. 

Entre os segmentos que conti-

nuam vetados, estão academias,
shopping centers, cinemas, teatros,
bares e casas noturnas; restauran-
tes, bares e lanchonetes (com exce-
ção de delivery e drive thru). 

Também permanecem suspen-
sas as visitas a pacientes suspeitos
ou confirmados com coronavírus.

A depender da evolução da pan-
demia, a partir do dia 15 de junho
poderão funcionar demais lojas de
ruas (como sapatarias e lojas de rou-

pas) e lojas em shopping centers,
com exceção de praças de alimen-
tação, cinemas, áreas infantis, res-
taurantes e a realização de eventos. 

A partir do dia 22, também de-
pendendo da evolução da doença,
poderão funcionar academias. A
partir do dia 29, bares, restauran-
tes e praças de alimentação em
shoppings.

As medidas sanitárias gerais a
partir de 1º de junho incluem aque-
las que já são obrigatórias no Es-
tado: uso de máscaras em locais pú-
blicos e privados de uso coletivo;
proibição de aglomeração;  ofere-
cimento de água e sabão ou álcool
em gel aos clientes e funcionários;
e distanciamento social de pelo
menos dois metros entre trabalha-
dores e entre usuários/clientes. 

Para fazer valer a proibição de
aglomerações, continuam veta-
dos eventos como shows, con-
gressos, reuniões, plenárias, pas-
seatas, desfiles, torneios, jogos,
apresentações teatrais, sessões
de cinema, festas em casas no-
turnas e similares. �

Cumprimento do decreto será fiscalizado por membros do Procon-MA

Divulgação 

Divulgação 



Durante a semana, policiais militares do BPRv estavam em diversos pontos da Grande Ilha realizando barreiras para coibir assaltos a veículos, entre outros

Muitas pessoas passeiam e fazem caminhadas na Avenida Litorânea, sobretudo no período da noite

Paulo Soares

Paulo Soares

LOCKDOWN

O lockdown é o bloqueio total dos serviços não
essenciais. Na Região Metropolitana de São Luís foi
decretado, por determinação judicial, como sendo uma
das formas de conter a pandemia de Covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus.

ETIQUETA PARA USO DE MÁSCARAS

Diversas espécies de máscaras estão sendo usadas nesse momento de pandemia. Para melhor
compreensão, podemos dividi-las em três: máscaras de proteção de uso não profissional, máscaras
cirúrgicas e equipamentos de proteção respiratória (também chamados de respiradores).
É importante lembrar que a máscara é de uso individual e, portanto, não deve ser compartilhada.
Além disso, ela deve ser usada por um período de poucas horas, quando, de fato, houver
necessidade de sair de casa, e sempre se respeitando a distância entre as pessoas. Também não
devem ser manipuladas enquanto a pessoa estiver na rua e, antes de serem retiradas, é preciso
lavar as mãos.
É importante lembrar que o novo coronavírus é disseminado por gotículas suspensas no ar quando
as pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram. As máscaras não profissionais diminuem o
risco de contaminação.

Fonte: Anvisa
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Parquinho na Av. Litorânea 
é ponto de aglomeração 

O
Batalhão de Polícia Mili-
tar Rodoviária (BPRv) in-
tensificou o trabalho du-
rante o período da pan-

demia do novo coronavírus, Covid-
19. Mais de 35 militares realizam de
forma diária o patrulhamento os-
tensivo na Grande Ilha, principal-
mente, nas rodoviais estaduais e na
Avenida Litorânea, controlam o flu-
xo de veículos e possuem a missão
de realizar levantamentos periciais
de acidentes de trânsito. Dados da
Secretaria de Segurança Pública

(SSP) mostram que somente neste
mês sete pessoas perderam a vida
durante casos de acidentes de trân-
sito na Região Metropolitana de São
Luís, enquanto, em todo o mês de

abril, o registro foi seis óbitos.
Ainda na última quinta-feira, 28,

os militares do BPRv estavam em di-
versos pontos da Grande Ilha reali-
zando barreiras e, segundo a polícia,

Na segunda-feira, 25, teve início a
reabertura gradual do comércio na
Grande Ilha, uma medida muito
questionada, já que os números
dos últimos boletins da Secretária
de Estado da Saúde (SES), apon-
tam um aumento dos casos na
ilha, mesmo que seja menor que
no interior, os dados ainda assus-
tam. Em meio a esse cenário de in-
certeza, nesta quinta-feira, 28, por
volta das 19h, O Estado flagrou
uma grande quantidade de pes-
soas passeando pela Avenida Lito-
rânea, entre elas, crianças e idosos.
Muitos não utilizavam máscaras
de proteção e aqueles que usavam,
não o faziam da forma correta.

No boletim da (SES) do dia 28, o
Maranhão passou de 30 mil testes
positivos para covid-19, exata-

mente 30.482 casos. Somente na
região metropolitana da capital,
foram 267 novos registros para
coronavírus. Enquanto isso, na
Avenida Litorânea, um dos pon-
tos mais movimentados de São
Luís antes da pandemia, reuniu
crianças, jovens e idosos na noi-
te de ontem. Alguns faziam ati-
vidades físicas, outros conversa-
vam normalmente e uma boa
parte dos frequentadores não
utilizavam máscaras, que são
obrigatórias em ambientes pú-
blicos.

No local, além das pessoas que

frequentam, comerciantes também
fazem parte do cenário. São barra-
cas, food trucks, e quiosques, além
de flanelinhas que trabalham na
área, o número de carros estacio-
nados na orla também era grande.

Em nota, da Prefeitura de São
Luís, a Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Habitação (Semurh) in-
forma que a Blitz Urbana segue
com o trabalho de fiscalização, na
Avenida Litorânea, a fim de inibir

as aglomerações e risco de contá-
gio pela Covid-19. “A Semurh co-
munica que são realizadas aborda-
gens e orientações aos pequenos
comerciantes, quanto às medidas
que devem ser adotadas, como o

funcionamento somente por meio
de delivery e a proibição de coloca-
ção de mesas e cadeiras, pelos quios-
ques; entre outras”, afirmou o órgão.

Higienização
Na mesma noite, o 24º Batalhão de
Infantaria de Selva (24°-BIS), rea-
lizou mais uma ação de higieniza-
ção em ambientes públicos da ilha,
prosseguimento das ações estabe-

lecidas pelo Comando Conjunto
Norte. Desta vez, na Avenida Lito-
rânea.

As atividades tiveram por finali-
dade reforçar junto à população,
com a distribuição de panfletos, as
medidas sanitárias relativas à pre-
venção ao contágio pelo novo co-
ronavírus e, ainda, higienizar as-
sentos e aparelhos públicos de gi-
nástica.�

com o objetivo de coibir assaltos a
veículos, apreender carros irregula-
res, coibir motoristas a dirigir sob
efeito de álcool e evitar casos de aci-
dente de trânsito, inclusive, com
mortes.

Uma das barreiras estava ocor-
rendo na Avenida Jerônimo de Al-
buquerque, nas proximidades da As-
sembleia Legislativa. Os veículos,
que estavam passando por esse
ponto da cidade, eram parados e re-
vistados pelos militares, que tam-
bém estavam controlando o trânsi-

to nessa via. O funcionário público,
Antônio Martins, de 56 anos, disse
que esse tipo de ação é de suma im-
portância, pois, evita acidente de
trânsito como ainda acaba inibindo
as ações de bandidos. “A polícia na
rua acaba inibindo os assaltantes
agirem na cidade, principalmente,
no período da noite”, frisou Antônio
Martins.

A técnica em enfermagem, Ana
Cláudia Silva, de 34 anos, contou
que esse tipo de ação policial evita
o roubo de veículo na capital como
também consegue retirar motoris-
tas que desrespeitam as leis de trân-
sito. “No ano passado, um condutor,
sob efeito de bebida alcoólica, coli-
diu na traseira do meu carro e não
fiquei ferida, porque estava utili-
zando o cinto de segurança”, disse
Ana Cláudia.

Ainda era possível encontrar as
barreiras da BPRVs na Estrada da
Maioba e também de São José de Ri-
bamar. Os veículos eram parados e
revistados pelos militares. No caso
de haver irregularidade, o carro era
apreendido e o condutor multado.

Ações da Covid-19
A polícia informou, ainda, que o tra-
balho foi intensificado desde o co-
meço do período de pandemia. Di-
versas ações relacionadas à pande-
mia estão sendo realizadas pelo
BPRv e, entre elas, de isolamento so-
cial, rodízio de placas, fiscalização
quanto à reabertura progressiva do
comércio e funcionamento de esta-
belecimentos autorizados ou não.
Neste tipo de serviço, os militares
atuam em apoio aos órgãos de fis-
calização.

Os policiais atuam em viaturas,
motocicletas, em barreiras e abor-
dagens, que são definidas por meio
de mapeamento e alteradas a de-
pender das necessidades diárias.
Ainda de acordo com a polícia, os lo-
cais com maior fluxo de veículos,
quantitativo de acidentes e pontos
vulneráveis para a ocorrência de cri-
mes de natureza variada são utiliza-
dos como critérios para as fiscaliza-
ções.

Já, o Departamento Estadual de
Trânsito do Maranhão (Detran-
MA) informou que, durante a pan-
demia do coronavírus, seguindo as

orientações do Denatran, só utiliza
o teste do etilômetro, em caso de
suspeita evidente do consumo de
bebida alcoólica por condutores.
Ainda pontuou que os testes conti-
nuam a ser feitos em situações de
acidentes de trânsito com vítimas,
em observância ao disposto no Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB).

Lockdown
Durante o período de Lockdown,
ocorrido na Grande Ilha entre os
dias 6 a 17, a BPRv realizou diversas
barreiras e contou com apoio da Se-
cretaria Municipal de Trânsito e
Transporte (SMTT) e dos homens
do Corpo de Bombeiros Militar. Di-
versos veículos e pessoas foram fis-
calizadas nessas barreiras.

O trânsito foi suspenso nas MAs
201, 202, 203 e 204, com exceção de
circulação de cargas e veículos co-
mo viaturas e ambulâncias, além da-
queles usados por trabalhadores de
serviços essenciais e pessoas em
busca por serviços essenciais. Os po-
liciais da BPRv ainda intensificaram
o trabalho durante o rodízio de veí-
culos na Grande Ilha, que ocorreu
entre os dias 11 a 14 de maio.

Nos dias 11 e 13 somente os veí-
culos com final de placa ímpar po-
diam circular, enquanto, 12 e 14,
apenas com final de placa par, mas,
os veículos, que fazem parte da fro-
ta de serviços considerados essen-
ciais, estavam com a circulação li-
vre. No caso de descumprimento, o
condutor do veículo pode ser mul-
tado de acordo com o artigo 187 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
que determina punição por transi-
tar em locais e horários não permi-
tidos. O valor da multa é de R$
130,16 e o motorista perde quatro
pontos na carteira.

O comandante da Polícia Militar,
coronel Pedro Ribeiro, afirmou que
aos militares estão atuando de acor-
do com as determinações da Justi-
ça e do Governo do Estado. “Esta-
mos nas ruas fiscalizando e cons-
cientizando a população. A Polícia
Militar pede a cooperação e com-
preensão da população, para que
respeite a determinação da Justiça,
assim ficando em casa para poder-
mos vencer essa pandemia”, afirmou
o coronel.�

BPRv intensifica
ação ostensiva 
durante pandemia
Militares realizam ações diárias, como de isolamento social e rodízio de placas,
como ainda fazem fiscalização em rodovias da Grande Ilha e na Av. Litorânea

Espaço começa a aglomerar pessoas a partir da tarde e se estende pelo decorrer da noite; 
O Estado flagrou uma grande quantidade de pessoas passeando pela Avenida Litorânea

O Estado flagrou
muitas pessoas

passeando 



Preso em
São Paulo
acusado de
assassinar
empresária
Mailson Regis da Silva Fontenelle,
de 32 anos, foi preso na sexta-feira
(29), na cidade paulista de Campi-
nas. Segundo a polícia, ele em com-
panhia de mais duas pessoas são
acusados de terem assassinado a
empresária Maria Hilda da Silva Pe-
reira, Leuda da Construção, no dia
27 de março deste ano, na cidade
de Vitorino Freire.

O caso está sendo investigado pe-
la Delegacia Regional de Bacabal,
que é coordenada pelo delegado
Carlos Renato. Ele informou que
Mailson Regis foi preso em cumpri-
mento de ordem judicial e vai res-
ponder, além de homicídio, oculta-
ção de cadáver. “Até o momento não
foi encontrado o corpo da vítima”,
frisou o delegado.

Carlos Renato ainda declarou que
após o crime Mailson Regis fugiu pa-
ra São Paulo e no decorrer dos pró-
ximos dias vai ser transferido para o
Maranhão. Dos três acusados, dois
já foram presos. O outro detido é a
professora Franciane Lima da Rocha,
de 33 anos.

Ela foi presa ainda em flagrante e
primeiramente negou o crime, mas,
logo após, acabou confessando. A
detida disse para a polícia que teve
o apoio de dois homens para roubar
e assassinar a empresária.

Mortes
Uma tragédia ocorreu durante a noi-
te de quinta-feira (28), no bairro Pon-
te, em Caxias. A polícia informou que
uma árvore centenária caiu em ci-
ma de uma casa e resultou na mor-
te de três pessoas. As vítimas eram
mãe e filhos. Os corpos foram remo-
vidos para o Instituto Médico Legal
(IML) DE Timon para ser autopsia-
do e, logo após, liberado para os fa-
miliares. O Corpo de Bombeiros Mi-
litar informou que o chão estava en-
charcado e o vento forte facilitaram
a queda da árvore.

A polícia ainda na sexta-feira (29),
não tinha conseguido prender os
acusados do assassinato do adoles-
cente Wilson Moraes Conceição, de
17 anos. De acordo com a polícia, o
corpo da vítima foi encontrado no
Morro da Favela, em Caxias, na quin-
ta-feira, e havia marcas de golpes de
faca no pescoço.�

Ataque a
Taiwan é
opção para
impedir
separação

PEQUIM

A China atacará Taiwan se não hou-
ver outra maneira de impedir que se
torne independente, disse um dos
generais mais graduados do país na
sexta-feira (29), uma escalada retó-
rica que visa a ilha democrática que
Pequim reivindica como sua.

Em declaração no Grande Salão
do Povo de Pequim no 15º aniver-
sário da Lei Antissecessão, Li Zuo-
cheng, chefe do Estado-Maior Con-
junto e membro da Comissão Militar
Central, deixou a porta aberta para
o uso da força.

A lei de 2005 dá ao país uma base
legal para uma ação militar contra
Taiwan se esta se separar ou parecer
prestes a fazê-lo, o que tornaria o Es-
treito de Taiwan um foco de ação mi-
litar em potencial.

“Se a possibilidade de reunifica-
ção pacífica se perder, as Forças Ar-
madas do povo incluirão, com a
nação inteira, o povo de Taiwan, to-
marão todas as medidas necessárias
para esmagar resolutamente quais-
quer complôs ou ações separatis-
tas”, disse Li.�

Governador
do estado de 
Minnesota
pede fim da
violência 

MINEÁPOLIS

O governador de Minnesota, Tim
Walz, pediu na sexta-feira (29) o fim
dos protestos violentos que abala-
ram a capital do Estado, Mineápo-
lis, após a morte de um negro de-
sarmado sob custódia da polícia,
e disse esperar por uma justiça “rá-
pida” para os policiais envolvidos.

Walz também prometeu en-
frentar as desigualdades raciais
por trás da agitação, mas disse
que primeiro a Guarda Nacional
do Estado trabalharia para res-
taurar a ordem após três noites
de incêndios criminosos, saques
e vandalismo.

Os protestos foram provoca-
dos por indignação pela morte de
George Floyd, um homem negro
que foi filmado pedindo ajuda en-
quanto um policial branco o
prendia no chão com o joelho em
seu pescoço. Floyd, de 46 anos,
morreu na segunda-feira.

“Temos que restaurar a ordem
em nossa sociedade antes que
possamos começar a abordar a
questão”, disse Walz .�
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Hospitais dos EUA têm
forte redução no uso
da hidroxicloroquina
As esperanças iniciais a respeito do medicamento foram baseadas em parte em
experimentos de laboratório e suas propriedades anti-inflamatórias e antivirais

NOVA YORK

Hospitais dos Estados Unidos in-
formaram ter recuado sobre o
uso da hidroxicloroquina, droga
contra a malária defendida pelo
presidente Donald Trump como
tratamento contra a Covid-19,
depois de vários estudos suge-
rirem que o medicamento não é
eficaz e pode representar um
risco significativo.

As esperanças iniciais a respeito
do medicamento foram baseadas
em parte em experimentos de la-
boratório e suas propriedades anti-
inflamatórias e antivirais. Mas até
agora sua eficácia não foi compro-
vada em testes em humanos, e pelo
menos dois estudos sugerem que
pode aumentar o risco de morte.

Vários hospitais que há dois
meses disseram à Reuters que usa-
vam hidroxicloroquina frequente-

mente para pacientes com Covid-
19 recuaram.

Os pedidos do medicamento

caíram para um décimo do pico
do final de março, para cerca de
125.000 comprimidos na semana

passada, disse a Vizient Inc, com-
pradora de medicamentos para
cerca de metade dos hospitais
dos EUA.

A redução significativa no uso é
um sinal de que os médicos dos
EUA não acreditam mais que o po-
tencial benefício da droga supera
os riscos. Nesta semana, alguns go-
vernos europeus proibiram o uso
de hidroxicloroquina em pacien-
tes com Covid-19.

O médico Thomas McGinn,
chefe-adjunto da Northwell Health,
maior sistema de saúde de Nova
York, afirmou à Reuters que deci-
diu parar de prescrever hidroxiclo-
roquina em seus 23 hospitais em
meados de abril, após surgimento
de dados clínicos.

“As pessoas estavam em nossos
hospitais, estavam morrendo e
queríamos fazer alguma coisa”,
lembrou.”, disse ele.�

26 criminosos presos por
vários crimes em São Luís
Os detidos são acusados de crimes como assassinato, latrocínio, tráfico de droga, associação
criminosa e roubo, principalmente, a residência e a estabelecimentos comerciais na Ilha

Reuters

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

V
inte e seis criminosos acu-
sados de diversos tipos de
crime, como homicídio
doloso, ocultação de ca-

dáver, latrocínio, tráfico de droga,
associação criminosa e roubo, prin-
cipalmente, a residência e estabele-
cimentos comerciais, foram presos
em menos de uma semana duran-
te incursões da polícia na Grande
Ilha. Somente na sexta-feira (29),
ocorreram cinco prisões e um dos
detidos, de acordo com a polícia, é
suspeito de ter assassinado Isaquiel
de Sousa Rocha, o  Shell, no dia 5 de
fevereiro deste ano, na área da Esti-
va, em companhia de integrantes de
uma facção criminosa, que tem co-
mo base o Rio de Janeiro.

A  prisão desse criminoso  foi em
cumprimento de ordem judicial e
ocorreu durante a Operação Reca-
do, da equipe da Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a Pes-
soas (SHPP), que contou com o
apoio de policiais militares e da Su-
perintendência de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc), no bairro da
Estiva. O detido foi apresentado na
sede da SHPP, na Avenida Beira-
Mar, onde prestou esclarecimen-
tos sobre o caso e, logo após, enca-
minhado para o Complexo Peni-
tenciário de Pedrinhas.

Os acusados desse homicídio
ainda deixaram um bilhete na boca
da vítima como sendo uma forma
de advertência a faccionados rivais.
A polícia ainda informou que du-
rante esse cerco foram apreendidos
maconha, crack, material para em-
balar droga e dinheiro. Já, as opera-
ções vão continuar nessa localida-
de com o objetivo de prender os ou-
tros faccionados, que agem nesse
ponto da cidade.

Ainda na sexta-feira (29), foram
presos dois acusados de integrar a
bando especializado de roubo a re-
sidência na Ilha. O delegado Car-
los Alessandro de Assis, superin-

tendente da Polícia Civil da Capi-
tal, disse que uma das prisões
ocorreu na Cidade Olímpica e o
detido tem 18 anos.

O criminoso é acusado de ter
roubado em companhia de mais
dois bandidos uma residência, lo-
calizada no Jardim Tropical, em

São José de Ribamar, no dia 29 de
março deste ano. Ainda segundo
o delegado, o trio criminoso utili-
zou um caminhão para levar os
produtos do assalto.

A outra prisão ocorreu no São
Cristóvão e o detido tem 26 anos.
O delegado disse que esse crimi-

noso é um dos acusados de ter
assaltado uma casa, no Bequi-
mão, ocorrido no dia 30 de de-
zembro do ano passado. Nesta
ação criminosa, os bandidos le-
varam dinheiro, joias e aparelhos
eletrônicos.

A polícia também prendeu em
cumprimento de ordem judicial
mais duas pessoas em São José de
Ribamar. Uma delas é acusada de
ter dopado e violentando sexual-
mente uma menor de idade;  o ou-
tro detido é suspeito de integrar
facção criminosa e tentativa de
homicídio.

Faccionados
Cinco faccionados acusados de as-
sassinatos e outros tipos de crimes
na área do São Raimundo foram
presos no último dia 27. O delega-
do Carlos Alessandro de Assis in-
formou que primeiramente foram
abordados três criminosos e são
suspeitos da morte de Kaiane de
Jesus Viana. O crime ocorreu du-
rante o mês de agosto do ano pas-
sado em plena via pública e ainda
ocultaram o corpo da vítima, que
ainda não foi encontrado. “A mo-
tivação desse homicídio foi em de-
corrência de uma dívida de dro-

ga”, frisou o delegado.
Os outros dois detidos nessa in-

cursão policial e, segundo o dele-
gado, são acusados de um homi-
cídio doloso, que ocorreu no mês
de abril de 2018, no São Raimun-
do. A vítima foi executada dentro
de sua residência e na presença de
familiares. O crime acabou aba-
lando até mesmo os vizinhos de-
vido a ousadia dos criminosos.

No dia anterior foram presos
mais cinco assaltantes. O delega-
do disse que esses detidos fazem
parte de um bando especializado
em assalto a motel na capital. Eles
foram abordados nas proximida-
des de um motel, na Avenida dos
Africanos e a polícia apreendeu ar-
ma de fogo com numeração su-
primida, celulares e outros obje-
tos provenientes de roubo.

Carga
Na terça-feira (26), a polícia con-
seguiu prender dois integrantes de
uma quadrilha especializada em
roubo de caminhão de carga na
Ilha. Carlos Alessandro de Assis
declarou que um caminhão, que
estava transportando uma carga
avaliada em torno de R$ 150 mil,
foi tomado de assalto no último
dia 25, no bairro do Turu.

A polícia começou a realizar in-
cursões na cidade e, no dia se-
guinte, encontrou o veículo San-
dero prata, de placas clonadas, uti-
lizadas pelos assaltantes, no bair-
ro Aurora. Nesse local, foram pre-
sos dois assaltantes e uma parte
do produto roubado. “As incursões
continuam sendo realizadas pela
polícia com o objetivo de prender
os outros envolvidos dessa ação
criminosa”, frisou o delegado.�

Operação Recado, no bairro Estiva; um dos detidos é suspeito de ter matado Isaquiel de Sousa Rocha, Shell

Pedidos do remédio caíram para um décimo do pico de março

Divulgação

ENTENDA

No final da tarde de quinta-
feira (28), a polícia prendeu
um jovem, de 18 anos,
acusados de ter cometido
somente neste mês dois
assaltos. Um deles ocorreu
no dia 13 deste mês, no
Araçagi, enquanto, o outro
foi a uma farmácia da Vila
Luizão, no último dia 26.
Também nesse dia foram
presas três criminosos, na
Liberdade, acusadas de
tráfico de droga e porte
ilegal de arma de fogo.
No dia 25 ocorreram a
prisão de mais dois
criminosos na Ilha e um

deles é acusado de ter
assaltado um cinema, no dia
9 de outubro do ano
passado. Os criminosos
conseguiram roubar uma
quantia de R$ 7 mil e 400
ingressos, enquanto, o outro
detido faz parte de liderar o
tráfico de droga, na Vila
Isabel Cafeteira.
No dia 26 foram presos três
acusados de ter roubo a
estabelecimento comercial,
no São Cristóvão. Em poder
deles, a polícia apreendeu
dezenas de peças de moto,
maconha, uma arma de fogo
e uma quantia de R$ 354.

Outras prisões

NA WEB

Italiano desaparece em
março, na cidade de 
Carolina (MA)
oestadoma.com/484770
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Municípios do MA terão
R$ 596 milhões do pacote
contra novo coronavírus
São Luís terá maior fatia do auxílio federal, seguida de Imperatriz, São José de
Ribamar, Timon e Caxias; dívidas com a União só serão executadas em 2022

O
Governo Federal desti-
nará R$ 596.693.920,07
às 217 prefeituras do
Maranhão, por meio do

Programa Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus para esta-
dos, Distrito Federal e municípios.
O socorro emergencial foi sancio-
nado com vetos na última quarta-
feira (27) pelo presidente Jair Bol-
sonaro. O plano prevê a negociação
de empréstimos, a suspensão do
pagamentos de dívidas contrata-
das com a União (estimadas em R$
65 bilhões) e a entrega de R$ 60 bi-
lhões para os governos locais apli-
carem em ações de enfrentamento
à pandemia. Bolsonaro vetou o dis-
positivo que permitia a concessão
de reajuste a servidores públicos
até 2021. A Lei Complementar 173,
de 2020, foi publicada quinta-feira
(28) no Diário Oficial da União.

São Luís receberá a maior fatia
do auxílio. Para a capital mara-
nhense, serão destinados R$
92.928.715,66. Completam a lista
dos cinco municípios com maior
volume de recursos Imperatriz (R$
21.816.258,36), São José de Ribamar
(R$ 14.985.447,38),  Timon (R$
14.261.842,73) e Caxias (R$
13.905.353,59).   

O auxílio financeiro de R$ 60 bi-
lhões será dividido em quatro par-
celas iguais ao longo deste ano. Es-
tados, Distrito Federal e municípios
deverão aplicar R$ 10 bilhões para
ações de saúde e assistência social.
Deste total, os governadores ficam
com R$ 7 bilhões. Essa fatia deve ser
usada para o pagamento de profis-
sionais que atuam no Sistema
Único de Saúde (SUS) e no Sistema
Único de Assistência Social (Suas).
O rateio vai obedecer dois critérios:
a taxa de incidência do coronavírus

divulgada pelo Ministério da Saúde
e o tamanho da população.

A diferença de R$ 3 bilhões fica
com os prefeitos. O dinheiro tam-
bém pode ser usado para o paga-
mento dos profissionais que atuam
no SUS e no Suas e será distribuído

de acordo com a população de
cada cidade.

Dos R$ 50 bilhões restantes, Es-
tados e Distrito Federal ficam com
R$ 30 bilhões (confira abaixo o
valor destinado a cada um deles).
Os municípios dividem a diferença
de R$ 20 bilhões, de acordo com o
tamanho da população.

Segundo a lei, produtos e ser-
viços adquiridos com o dinheiro
do programa devem ser contrata-
dos preferencialmente junto a mi-
croempresas e empresas de pe-
queno porte. Fica de fora do rateio
o ente da Federação que tenha en-
trado na Justiça contra a União
após o dia 20 de março por conta
da pandemia.

Dívidas e empréstimos
A Lei Complementar 173, de

2020, proíbe que a União execute

as dívidas de estados, Distrito Fe-
deral e municípios até o fim do ano.
A regra vale para contratos de re-
financiamento de dívidas e parce-
lamento dos débitos previdenciá-
rios. O valor estimado do benefício
é de R$ 65 bilhões.

Os valores não pagos pelos go-
vernos locais serão atualizados e
incorporados ao saldo devedor da
dívida em 2022. A diferença pode
ser quitada no prazo remanes-
cente de amortização dos contra-
tos. De acordo com a lei, o di-
nheiro poupado com o
pagamento das dívidas deve ser
aplicado “preferencialmente em
ações de enfrentamento da cala-
midade pública decorrente da
pandemia”. �

Jair Bolsonaro discutiu pacote com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia

Divulgação

Pacote exclui ente
federativo que

processou a União  

Microempresas
têm prioridade

nas contratações 

VOCÊ TEM DIREITO!   

A
ideia de um Estado mínimo em que o mercado é livre de
ingerências estatais é bastante sedutora, sobretudo em um
país em que a estrutura de estatal é tão inchada quanto ine-

ficiente, e a intervenção da autoridade pública é sinônima de cor-
rupção. Contudo, até mesmo em países menos impactados por
más práticas políticas é possível observar que esse ideal de mer-
cado, não raras vezes, vulnera o cidadão à práticas comerciais abu-
sivas, para não dizer desumanas ou cruéis. 

Nos EUA, por exemplo, quando em 2004 o furacão “Charley”
devastou Orlando, deixando a cidade sem energia para refrige-
radores e ar-condicionados em pleno verão (época em que a tem-
peratura chega à 40º), muitas casas destruídas ou seriamente da-
nificadas por árvores e inúmeras pessoas sem moradia, emprego
e/ou renda, o saco de gelo que até então custava dois dólares pas-
sou a custar dez; o preço do gerador doméstico saltou de 250 dó-
lares para 2 mil; e prestadores de serviço passaram a cobrar 23 mil
dólares para retirar árvores das casas.

Isto é, mesmo em um ambiente de calamidade humana e eco-
nômica, fornecedores passaram a praticar preços extorsivos em
cima de produtos e serviços de primeira necessidade. E neste caso,
primeira necessidade significa indispensável à vida, à saúde e à
dignidade (em termos gerais). Uma postura que, ainda que fosse
legal, certamente não é íntima de nobres valores (que devem reger
a convivência humana em sociedade). 

Como resposta prática à
conduta destes fornecedores,
as autoridades públicas ame-
ricanas (executivas e judiciá-
rias) impuseram a estes o pa-
gamento de vultosas
indenizações (aos consumido-
res) e/ou multas (em favor do
Estado). 

A moral dessa historia é
muito simples: não existe, e
nem deve existir, um mercado
imune às intervenções estatais.
Sobretudo àquelas voltadas à
tutela de direitos básicos do
consumidor, indispensáveis à
conformação da economia de
mercado ao desenvolvimento
sustentável. 

Prova disso nos tem sido
dada por (alguns) fornecedo-
res maranhenses – sobretudo
os que atuam no mercado ofer-
tando bens e serviços tidos
como essenciais nesse quadro
de pandemia – após a pande-
mia da Covid-19 se instalar no
estado, como, por exemplo, os
vendedores de álcool em gel,
remédios (em especial a con-
troversa cloroquina), e gêneros
alimentícios de toda ordem e
outros. 

Isto, pois, infelizmente, não são raros os comerciantes que, tão
logo seus produtos se tornaram de primeira necessidade (em razão
do estado de calamidade público cevado pela Covid-19), passa-
ram a precificá-los com valor muito acima do até então praticado,
sem que haja qualquer motivação capaz de justificar a substan-
cial alteração no preço cobrado para aquisição destes itens. 

Diante deste cenário, cabe informar aos consumidores que a
Constituição determina a repressão ao abuso de poder econô-
mico que visa o aumento arbitrário do lucro (Art. 173, § 4º, da CF).

Como resultado, ao editar o Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC), o legislador inseriu no rol das práticas comerciais abu-
sivas (e, portanto, ilegais) a elevação sem justa causa do preço
de produto ou serviço (art. 39, X, do CDC). Além disso, a Lei An-
titruste (nº 8.884/94) caracteriza como infração de ordem econô-
mica “impor preços excessivos, ou aumentar, sem justa causa o
preço do bem ou serviço”. No mais, a prática ainda poderá ser en-
quadrada como crime contra a econômica popular, pois, nos ter-
mos Lei n º 1.521/51 é crime: “obter, ou estipular, em qualquer
contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou
leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto
do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida”.

Nesse sentido, é vedado ao fornecedor aproveitar-se de um ce-
nário de anormalidade (como a pandemia Covid-19 ou uma ca-
tástrofe natural) para aumentar excessivamente o preço do pro-
duto ou serviço sem que haja justa causa para tanto, constrangendo
o consumidor a submeter-se a preços extorsivos.

O aumento somente será considerado justo quando propor-
cional à eventual elevação dos custos, em razão, por exemplo,
do encarecimento da mão de obra, da produção ou da carga tri-
butária. Caso contrário, trata-se de prática ilegal e intolerável do
fornecedor. 

Posto isso, cabe o alerta: ao se deparar com o aumento ilegal
de preço de produto ou serviço (mesmo que você não tenha in-
tenção de comprar), prontamente comunique ao Procon e à De-
legacia do Consumidor, para que o estabelecimento seja fiscali-
zado e forçado a respeitar o direito do cidadão-consumidor. 

Mas também, não adquira nada nesse local. Contudo, caso a
circunstância o exija efetuar a compra, o faça. Porém, ao denun-
ciar indique este fato às autoridades de proteção e defesa do con-
sumidor, para que as mesmas o auxiliem a ser indenizado, em
razão do valor pago indevidamente. 

Denuncie!

Sobre aumento 
(abusivo) de preço

sergiofmelo13@gmail.com

É vedado ao
fornecedor
aproveitar-se
de um cenário
de
anormalidade
(como a
pandemia
Covid-19 ou
uma catástrofe
natural) para
aumentar
excessivamente
o preço do
produto ou
serviço sem que
haja justa causa
para tanto,
constrangendo
o consumidor a
submeter-se a
preços
extorsivos.

SÉRGIO MELO

ADVOGADO; CONSELHEIRO ESTADUAL DA ADVOCACIA

Íntegra em oestadoma.com/484782
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Porque é no dia a dia que a vida acontece

LANNY BEDASI – jornalista 
e personal organizer

+ TEMPO

LÁ EM CASA

Commonplace book: 
ele pode ajudar você 

Parece que afazeres de casa nunca acabam, não
é verdade? Então assista ao vídeo e veja as

dicas da colunista para manter tudo em ordem.  

FALE COMIGO

organizesema@gmail.com

TUDO EM 
ORDEM

Sugestões para uma
cozinha organizada

As malas estão de
“férias”. Aproveite
para cuidar delas 

Está com saudade de viajar, né minha filha? Mas neste
período que estamos passando, viajar, só a trabalho ou
extrema necessidade. Enquanto isso não acontece, dedique
um tempo para cuidar das malas.

O principal vilão de qualquer objeto é a umidade e
geralmente guardamos as malas em locais que não são bem
ventilados.

Como cuidar da mala:
- Mergulhe uma toalha pequena em uma mistura de água

com detergente neutro (cuidado para usar muito) ou misture 2
colheres de bicarbonato de sódio em meio litro de água e
passe no interior da mala. Deixe secar.

- Com outra toalha, passe dentro da mala uma solução de
vinagre branco com água para desinfetar e eliminar qualquer
foco de mofo. Deixe secar

- Na parte externa da mala use uma escovinha, sabão e água
para retirar a sujeira. Se as rodinhas forem removíveis, facilitar a
limpeza

- Aplique uma solução antiferrugem no eixo do rodízio
- Evite guardá-la em locais úmidos, isto aumenta a

probabilidade de focos de mofo. 
- Se possível, escolha um local ventilado. 
- A cada 1 mês faça uma limpeza na mala e deixe-a no sol

por alguns minutos.
- Sugiro que coloque produtos antimofo dentro da mala ao

guardá-la
- Se quiser, pode deixá-la envolta em um saco plástico ao

guardar.

O termo é complexo, mas o significado é simples.
Commonplace book é um caderno de registro. Simples assim. É
um espaço em que você anota suas experiências de aprendizado.
Um compilado do que foi aprendido para futuramente você
consultar.

Os commonplaces books não têm a ver com a proposta do
diário nem do bullet journal, neles você anota ao longo do dia um
resumo de estudos, tudo em um único lugar, o que facilita na hora
de localizar.

Se você:
- Tem muitos insights e precisa anotar para não esquecer
- Gosta de registrar experiências
- Anotar citações de livros ou até mesmo frases de caminhão
O commonplace book serve para você! É uma maneira de

catalogar as experiências. Nele você pode até fazer colagens para
acesso futuro.

Detran-MA retoma as
atividades, adotando
medidas de prevenção 
De 1º a 7 de junho, serão restabelecidas atividades, para expediente interno;
a partir de 8, o atendimento será retomado, mediante agendamento prévio

O
Departamento Estadual
de Trânsito do Maranhão
(Detran-MA) vai retomar
as atividades a partir

desta segunda-feira, 1º, mas é pre-
ciso ficar atento ao cronograma di-
ferenciado. A Diretora Geral do De-
partamento Estadual de Trânsito do
Maranhão (Detran-MA), Larissa Ab-
dalla Brito, publicou a Portaria nº 380,
de 26 de maio de 2020, que regula-
menta a retomada do funciona-
mento dos serviços e o restabeleci-
mento das atividades do órgão,
incluindo os Postos Avançados de
Atendimento e as 15 Circunscrições
Regionais de Trânsito (Ciretrans), du-
rante a pandemia de Covid-19.

De acordo com a Portaria, de 1º a
7 de junho de 2020, serão restabe-
lecidas as atividades presenciais dos
servidores do Detran-MA, para ex-
pediente interno, com jornada re-
duzida de seis horas diárias, con-
forme escala de revezamento a ser
elaborada por cada gestor de área.

A partir de 8 de junho, o expediente
será normal, com horário padrão de
funcionamento e cumprimento da

jornada de trabalho, excetuando-se as
situações regionais e excepcionais.

Segundo Larissa Abdalla Britto,
diante do restabelecimento das ati-
vidades presenciais do órgão, serão
cumpridas todas as recomendações
do governo, para promover a pre-

venção de transmissão da Covid-19.
“Todas as medidas estabelecidas

são para preservar os interesses co-
letivos de vida, a integridade física e
saúde pública, garantindo mais se-
gurança aos funcionários e aos usuá-
rios de nossos serviços”, ressalta. 

O atendimento externo para
usuários dos serviços do órgão ini-
ciará no dia 8 de junho. Porém, o
atendimento ao público, para todos
os serviços, se dará mediante prévio
agendamento, que será disponibili-
zado a partir de 3 de junho, de forma
on-line, pelo site do órgão. Opções
específicas de agendamento via te-
lefone também serão disponibiliza-
das. O usuário deverá comparecer
ao local do serviço, no dia e horário
agendados, com uso obrigatório de
máscaras e respeito ao protocolo de
distanciamento social estabelecido.

Agendamento
Para fazer o agendamento de atendi-
mento,  basta acessar o endereço
www.detran.ma.gov.br, clicar na
opção “Agendamento”, na coluna di-
reita do computador, escolher a ci-
dade e o posto mais próximo, o ser-
viço desejado e a data e horário
adequados. Confirmando o agenda-
mento, o usuário deverá seguir as
orientações para preencher o for. �

A Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de São Luís é uma das entida-
des empresariais que colaborou com
sugestões para a definição do proto-
colo de recomendações sanitárias vi-
sando à flexibilização do funciona-
mento das atividades econômicas. O
documento, solicitado pela Secre-
taria de Estado da Indústria, Comér-
cio e Energia (Seinc), contém orien-
tações que podem ser aplicadas nas
empresas para oferecer segurança sa-
nitária aos clientes e funcionários.

As sugestões apresentadas pelas
entidades empresariais vão ao en-
contro das diretrizes do decreto nº
35.831/ 2020, do Executivo Estadual,
no que se refere aos protocolos sani-
tários, e contemplam a obrigatorie-
dade do uso de máscara e higieniza-
ção das mãos antes da entrada nos
estabelecimentos comerciais, dis-
tanciamento mínimo, recomenda-
ção de manter os ambientes areja-
dos por ventilação natural, trabalho
remoto, sistemas de escalas e reve-
zamento de turnos de trabalho, entre
outras normas que deverão ser se-
guidas para evitar contatos e aglo-
merações.

O presidente da CDL São Luís,
Fábio Ribeiro, explica que a retomada

das atividades deve ser feita de forma
responsável e segura para prevenir a
disseminação da Covid-19: “Nós
vamos orientar as empresas quanto
às adequações que devem feitas e re-
comendar que os protocolos sanitá-
rios de cada setor sejam seguidos
como medidas de proteção que re-
forçam as ações de saúde desenvol-
vidas pelo governo, às quais temos
dado todo apoio”, afirma.

A CDL São Luís ressalta que o
êxito da retomada gradual das ati-
vidades econômicas está condicio-
nado à garantia de funcionamento
eficiente de serviços de transporte
público e fiscalização, entre outros,
e à sensibilização da população
quanto ao cumprimento das medi-
das que impedem a disseminação
do coronavírus. �

CDL participa de
protocolo para
reabrir as lojas
Documento traz orientações para serem aplicadas
em empresas para oferecer segurança sanitária

SAIBA MAIS

Aulas Práticas
A partir do dia 10 de junho, será
possibilitada, aos Cursos de
Formação de Condutores (CFCs)
credenciados, a realização de
aulas práticas de Direção
Veicular, desde que sejam
praticadas as medidas sanitárias
como uso de máscaras por
aluno e instrutor durante todo
tempo e percurso da aula;
disponibilização de álcool em
gel e de papel filme no volante,
no câmbio de marchas e em
todos locais do veículo em que
houver contato manual e a
higienização completa do

veículo e dos equipamentos de
coleta de digitais.

Emplacamento
Fica autorizada a estampagem
de Placas de Identificação
Veicular (PIV) pelas
estampadoas credenciadas pelo
Detran-MA. As entregas das
placas ao usuário ou seu
representante, será feita por
meio de agendamento, sistema
drive-thru ou delivery,
observadas as regras de
etiqueta sanitária pertinentes
em todas as etapas dessa
atividade.

Íntegra em oestadoma.com/484767

Empresas devem 
oferecer 

segurança sanitária

Sugestões foram
apresentadas por

entidades

Você já se sentiu uma “barata tonta” dentro da sua
própria cozinha se movimentando para lá e para cá,
pegando uma coisa aqui, outra ali enquanto faz o
almoço? Se sim, está na hora de rever onde estão
localizados os itens essenciais da cozinha. 

Existem 5 setores em uma cozinha que precisam estar
em harmonia entre si. São eles: despensa, armazenagem,
área da pia, preparação e a área de cozinhar – nesta
sequência.

Vou falar agora sobre quais utensílios precisam estar
em cada um:

- Despensa: este é o espaço em que são estocados os
alimentos e ele deve estar próximo ao setor de
armazenagem

- Armazenagem: neste local é onde as louças, talheres,
copos, recipientes de plásticos, travessas etc, devem estar
guardados. Este espaço precisa estar perto da pia

- Área da pia: aqui é autoexplicativo: é o local onde o
detergente, esponja e afins devem estar.

- Preparação: é importante que este setor fique entre
área da pia e de cozinhar. Desta forma, facilita muito na
hora de preparar a comida

- Cozinhar: panelas, frigideiras, tampas, assadeiras,
formas, talheres que auxiliam o processo. Tudo isto
precisa estar por perto deste espaço

É certo que são vários formatos de cozinhas, porém, se
você percebeu que existe algo fora do lugar, remaneje.
Tenho certeza que sua movimentação dentro da cozinha
vai melhorar. 
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PÁG.6

Veja quanto receberá cada município maranhense com a 
aprovação da ajuda de R$ 596 milhões do Governo Federal

Procon aponta
variação de
178,56% em 
pesquisa de 
preços de 
itens nos 
supermercados

Estratégia 
nacional para 
retorno às 
aulas no Brasil
será analisada 
pela Câmara 
dos Deputados

Reunião 
defi nirá
entrada do 
Brasil em grupo 
da OMS que 
busca vacina 
contra Covid-19

Bolsonaro 
sanciona lei 
que agiliza 
compra de 
materiais
para o combate 
à pandemia

PÁG.9 PÁG.4PÁG.7 PÁG.7

Ampliada rede 
de atendimento 
no MA para 
assistência a 
casos da Covid-19
O Governo do Maranhão ampliou 
em mais de 600% o número de leitos 
exclusivos para atendimento a casos da 
Covid-19 em todo o estado.  PÁG.3

Edivaldo amplia frentes
do “São Luís em Obras”
com drenagem profunda
no Jardim São Cristóvão
A Prefeitura de São Luís deu início, nesta semana, à obra 
de drenagem profunda na Travessa Paulo VI, no bairro 
Jardim São Cristóvão, que visa resolver um problema 
histórico de alagamento na região, um polo habitacional 
que se desenvolveu ao longo de um trecho do Rio Paciência 
e que recebe fortes enxurradas em períodos de chuva. 

PÁG.9

Obra de drenagem profunda no Jardim São Cristóvão visa 
resolver um problema histórico de alagamento na região

Medida que permite 
redução de salários e da 
jornada de trabalho será 
analisada pelo Senado

Maia defende que 
adiamento de eleição 
seja decidido com 
critérios técnicos

 PÁG.7   PÁG.4

A.BAETA

Cotação – Comercial C. R$ 5,3387 | V. R$ 5,3404 – Turismo C. R$ 5,3 | V. 5,62 – Euro C. R$ 5,9291| V. R$ 5,9331– Libra C. R$ 6,5964 | V. R$ 6,6013 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar – 0:35 4,8 m|  1ª Baixamar – 6:57 1,5 m|  2ª  Preamar – 13:01 4,8 m |  2ª  Baixamar–19:37 1,1 m |
Loteria –  Quina –  5282 (29/05/2020) – 20-35-36-71-77 | Lotofácil – 1973 (29/05/2020)  02-03-06-07-08-09-10-13-14-16-17-18-19-23-25 | 
   Lotomania  – 2078 (29/05/2020) – 00-05-14-15-22-24-26-28-30-42-43-50-53-55-58-59-68-78-96-99 |

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

24° – 30° Manhã Tarde NoiteManhã

Anúncio de retorno gradual das aulas foi feito por Flávio Dino em coletiva virtual

GOVERNO DIVULGA O 
QUE PODE FUNCIONAR
A PARTIR DE SEGUNDA 
E QUAIS SÃO AS
REGRAS SANITÁRIAS 
OBRIGATÓRIAS
Aulas presenciais poderão ser retomadas 
gradativamente a partir do dia 15 de junho
Portaria publicada nessa sexta-feira (29), pela Casa Civil do Governo do Maranhão, mostra os segmentos e atividades econômicas na lista dos estabelecimentos autorizados a funcionar no 
Estado a partir de segunda-feira, 1º de junho. A medida faz parte da retomada gradual da economia, impactada pela pandemia de coronavírus. A portaria traz, ainda, regras sanitárias gerais 
e específi cas. Já as aulas presenciais poderão ser retomadas, gradativamente, a partir de 15 de junho. PÁG. 3 E 5



Dino tem até dia 5 de 
junho para sancionar ou 
vetar projeto que adia 
parcelas de empréstimos 
consignados
Aprovado pela Assembleia 
Legislativa no dia 11 de maio 
passado, está em vias de ser 
sancionado pelo governador 
Flávio Dino o projeto dos 
deputados Adriano Sarney 
e Helena Duailibe que 
suspende por 90 dias, em 
decorrência do coronavírus, 
o pagamento de empréstimos 
consignados contraídos por 
servidores públicos estaduais 
e municipais.
O projeto prevê ainda 
que o prazo de suspensão 
das cobranças poderá ser 
prorrogado pelo mesmo 
período ou enquanto durar o 
estado de calamidade pública 
decretado pelo governo do 
Estado.
A proposição foi apresentada 
pelos dois parlamentares no 
dia 8 de abril. Em 6 de maio, 
teve parecer favorável na 

Comissão de Constituição 
e Justiça e também recebeu 
emenda do deputado César 
Pires ampliando o benefício 
para empregados de empresas 
privadas. Com a aprovação 
na CCJ, o texto seguiu para 
apreciação em plenário, que 
aconteceu no dia 11 de maio 
e teve aprovação unânime dos 
parlamentares presentes na 
sessão virtual.
Aprovado, o projeto seguiu 
para a sanção ou veto do 
governador Flávio Dino, com 
o prazo de 15 dias úteis para 
ele se manifestar. O prazo 
terminará no dia 5 de junho. 
Se até lá não houver uma 
posição do governador, no dia 
8 de junho o projeto voltará à 
Assembleia Legislativa para 
ser promulgado: virar lei, com 
um prazo de até 48 horas.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“A única política que defendo é de que a pior 
droga que existe é a ignorância. É preciso 
avançar no nível de informação”.

(Fernando Gabeira)

Sobe
A cidade de Santa Inês/MA terá 
um Hospital de Campanha para 
atender casos da Covid-19.A 
unidade faz parte das estratégias 
do governo do Maranhão 
para ampliar a capacidade 
de atendimento nos demais 
municípios maranhenses. A 
unidade terá capacidade de 40 
leitos, e a entrega está prevista 
para a primeira semana de junho.

Desce
Com os dados dessa sexta-feira, 
29, o Brasil passou a Espanha em 
número de mortes por Covid-19. 
O país agora é o quinto em óbitos 
pela doença, atrás de EUA, Reino 
Unido, Itália e França.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço deste sábado 
vai para o produtor cultural 
Evandro Vandico, que iniciou o 
fi m de semana celebrando nova 
idade, sempre de alto astral. Ao 
aniversariante, votos de muito 
sucesso e felicidades. Parabéns!

Para a turma do “votem SIM”:Não 
é só o bolsonarismo que discorda 
do PL 2630, que supostamente 
trata de fake news. Quase toda a 
comunidade que estuda direito 
digital considera o PL como risco 
grave à liberdade de expressão.
Esse antibolsonarismo apressado 
e acrítico é ridículo. @P_
droMenezes

Morreram 8 pessoas de Covid19 
na Argentina no último dia. 
Morreram 1.156 pessoas de 
Covid19 no Brasil no último dia. 
São 144 vezes mais mortes de 
brasileiros do que de argentinos. 
Mesmo se ajustarmos para a 
população, são 30 vezes mais 
mortes no Brasil do que na 
Argentina @gugachacra

Chegar a 2022 com polarização 
viva, para empurrar antipetistas 
a votarem em Bolsonaro, sempre 
foi a meta dos fl anelinhas da 
militância bolsonarista. Por isso, 
queriam Lula livre. Por isso, 
tentam assassinar a reputação de 
qualquer pessoa independente, 
que expõe males dos 2 lados. @
FMouraBrasil

Eu sei que tá todo mundo achando 
um absurdo a decisão do Flávio 
Dino mas a questão é: não tem 
como os Estados manterem 
quarentena/lockdown sem apoio 
da União. Não tem. Tentaram 
enxugar gelo, aumentaram o 
número de leitos mas não dá pra 
gerir os impactos de uma crise 
mundial @feminat_

Vcs tão reclamando de que? Maioria 
q eu vejo revoltado com Flávio Dino 
tava na rua, se lascar, se tivesse feito 
a quarentena certinho não tava desse 
jeito @evila_reiss

Flavio Dino claramente está 
utilizando da técnica de mãe 
quando tu diz que quer ir pra 
algum lugar e ela solta um: vai, 
pode ir, vai. Aí tu resolve fi car em 
casa porque sabe que vai dá merda 
se tu ir @jhonata_cm

Um paciente está na capital para 
um exame periódico de saúde no 
hospital.
O médico pergunta:
- Você bebe?
- Dois copos de vinho por dia.
- Fuma???
- Dez cigarros por dia.
- E sexo???
- Duas ou três vezes... por mês.
- Sóóóó??? Com a sua idade e a 
sua saúde, era pra ser duas ou três 
vezes por SEMANA!!!
- Sabe como é, doutor??? Se 
eu fosse padre na capital, até 
que dava... Mas ser padre numa 
diocese pequena no interior é um 
inferno!!

Tutoriais vão estimular uso dos sistemas virtuais 
de ouvidoria e de informação ao cidadão

Presidente da Coordenadoria da Infância
e Juventude reúne-se com juízes do Estado
O presidente da Coordenadoria da 
Infância e Juventude do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (CIJ/TJMA), 
desembargador José de Ribamar 
Castro, reuniu-se com grupo de 
juízes com competência para julgar 
processos que envolvem crianças 
e adolescentes, nessa quinta-feira 
(28).
Durante a reunião, o desembargador 
José de Ribamar Castro apresentou 
um diagnóstico da Coordenadoria 

da Infância e Juventude aos juízes, 
que expuseram, em seguida, 
as necessidades e demandas 
quanto às reais condições das 
suas respectivas varas judiciais, 
apresentando projetos e ações a 
serem desenvolvidos.
Os assuntos debatidos na sala 
de videoconferência trataram de 
temáticas relacionadas à família 
acolhedora; alienação parental; 
sala de visitação assistida (nos 

casos de alienação parental); 
sala de depoimento especial para 
escuta de crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunha de abuso 
e violência sexual; revitalização 
das salas de depoimento especial 
e o oferecimento de cursos e 
treinamentos para servidores 
(capacitação para atuarem como 
facilitadores) e magistrados para 
a condução dos depoimentos 
especiais.

365 dias de prestação de serviço 
à sociedade ludovicense. Parece 
pouco tempo, mas a Procuradoria 
da Mulher da Câmara Municipal 
de São Luís tem desenvolvido 
um trabalho nobre em favor das 
políticas voltadas ao público 
feminino.
Neste sábado (30), o setor celebra 
o seu primeiro ano de fundação, 
o órgão tem como missão auxiliar 
as mulheres a saírem do ciclo de 
violência a que são submetidas no 
dia a dia.
Durante todo esse ano, a 
Procuradoria esteve sob o 
comando da vereadora Barbára 
Soeiro (PSC). A parlamentar, na 
atual legislatura, é uma das três 
mulheres a ocupar um espaço 
de poder no Parlamento; além 
dela, na condição de eleitas 
pela população, destacam-se as 
vereadoras, Concita Pinto (PC do 
B) e Fátima Araújo (PCdoB).
Vale mencionar que a instalação 
do órgão se tornou viável na 
gestão do atual presidente da 
Câmara, o vereador Osmar Filho 

(PDT).
“A criação e atuação da 
Procuradoria somam-se 
neste propósito, de continuar 
trabalhando em favor de todas as 
mulheres da nossa cidade. Registro 
a condução excelente e de muita 
responsabilidade desenvolvida 
pela amiga e vereadora Barbára 
e toda a sua equipe durante esse 
período. Continuaremos com o 
objetivo de agilizar cada vez mais 
o trabalho em defesa da mulher 
vítima de violência familiar e 
doméstica’’, disse pedetista.
Soeiro destaca diversas ações 
realizadas, como a criação 
da Procuradoria itinerante; 
o fortalecimento dos laços 
institucionais com outras 
entidades e os movimentos 
sociais que levantam a bandeira 
dessa luta; ampliação da 
rede de proteção por meio do 
atendimento individualizado 
através do encaminhamento às 
instituições competentes; além 
da atuação por meio de palestras 
nas escolas municipais e demais  

organizações.
“Sinto-me lisonjeada em estar à 
frente desse órgão; é de grande 
importância uma Câmara como a 
nossa possuir esse tipo de atuação, 
a Casa está de parabéns quando 
implantou a Procuradoria com 
esta consciência em trabalhar a 
autoestima e políticas voltadas 
às nossas mulheres’’, celebrou a 
vereadora.
Sobre o órgão
Foi criado através do Projeto 
de Resolução Nº 13/2017, que 
altera e acrescenta dispositivos ao 
Regimento Interno da Câmara.
Entre as atribuições da 
Procuradoria estão a de zelar pela 
defesa dos direitos da mulher; 
receber, examinar e encaminhar 
aos órgãos competentes as 
denúncias de violência e 
discriminação; promover 
audiências públicas, pesquisas 
e estudos sobre violência e 
discriminação, bem como sobre a 
participação política das mulheres, 
no município.

Biênio do jurista Gustavo 
Vilas Boas como membro 
efetivo encerrou-se nesta 
sexta-feira

Plano de saúde tem dever de informar 
cancelamento de forma individualizada

Após dois anos atuando como 
membro efetivo, na categoria 
jurista, Gustavo Vilas Boas, cujo 
biênio encerrou-se nesta sexta 
(29 de maio), assume na próxima 
segunda-feira, dia 1º de junho, 
a diretoria-geral do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão, a 
convite do desembargador Tyrone 
José Silva, presidente.
Durante seu período como 
membro efetivo da Corte, Gustavo 
Vilas Boas julgou 430 processos, 
deixando o gabinete sem 
processos pendentes. Um de seus 
últimos atos como juiz da Corte 
foi presidir, por videoconferência, 
na última quarta-feira, dia 27 de 
maio, a oitiva de testemunhas do 
processo que acusa o deputado 
estadual Felipe dos Pneus de 
infi delidade partidária. A forma 
de realização da audiência foi, 
inclusive, a primeira registrada 
no 2º grau da Justiça Eleitoral do 
estado.
No dia 14 de maio, data em que 
participou de suas últimas sessões 

plenárias, foi reconhecido pelos 
demais membros como sensato e 
prudente ao conduzir os processos 
de sua relatoria.
Ainda como membro da Corte, 
Gustavo Vilas Boas foi ouvidor 
entre 29 de janeiro e 29 de maio, 
período em que a Ouvidoria bateu 
recorde de atendimentos devido 
à suspensão do atendimento 
presencial em razão da pandemia 
próximo ao fechamento do 
cadastro eleitoral.
Foram 7.252 atendimentos, 
dos quais 4.233 chamados por 
meio eletrônico e outros 3.019 
chamados via teleatendimento 
(plataforma 0800 098 5000), 
que consistiram em pedidos 
de informações, dúvidas, 
solicitações, sugestões, elogios, 
críticas, reclamações e denúncias, 
para as quais o corpo funcional da 
Ouvidoria, sob sua orientação, deu 
o tratamento devido, buscando 
soluções efi cientes para os 
problemas apresentados, relativos 
à prestação dos serviços eleitorais.

O cancelamento unilateral 
imotivado de plano de saúde é 
possível somente após período 
de 12 meses e mediante prévia 
notifi cação do usuário, com 
antecedência mínima de 60 dias. 
Se é a operadora do plano que 
opta por encerrar o contrato, 
não basta que ela delegue ao 
empregador o dever de informar os 
empregados. O aviso deve ser feito 
individualmente.
Com esse entendimento, a 3ª 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça reformou acórdão para 

apontar negativa de atendimento 
de uma operadora. Assim, ela deve 
fornecer prazo de 30 dias para 
que os empregados decidam sobre 
contratação de novo plano, na 
modalidade individual ou familiar, 
com a análise de aproveitamento 
das carências já cumpridas.
A decisão é uma extensão da 
jurisprudência da corte, segundo 
a qual a operadora de planos 
de saúde deve informar de 
forma individualizada sobre o 
descredenciamento de médicos e 
hospitais — inclusive clínicas. A 

determinação atende ao princípio 
da transparência, de modo a 
assegurar ao consumidor dos 
planos de saúde uma tomada de 
decisão consciente.
No caso concreto, a operadora 
decidiu cancelar o plano e 
determinou ao empregador que 
informasse os empregados, que 
por isso recorreram. O colegiado 
entendeu que o dever imposto 
ao empregador de prestar essa 
informação, imposto na Resolução 
Consu 19/1999, não afasta o dever 
das operadoras de fazer o mesmo.

Procuradoria da Mulher da Câmara de 
São Luís contabiliza avanços após um 
ano de implantação

A Procuradoria da Mulher da Câmara de São Luís desenvolve um trabalho nobre em favor das políticas 
voltadas ao público feminino

A Secretaria de Transparência 
e Controle (STC), por meio da 
Ouvidoria-Geral do Estado (OGE) 
e da Assessoria de Comunicação 
(Ascom), desenvolveu uma série 
de vídeos que ensinam, passo a 
passo, como utilizar o Sistema de 
Ouvidorias do Poder Executivo 
Estadual do Maranhão (e-OUV) e 
o Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informação ao Cidadão 
(e-SIC). A iniciativa objetiva 
incentivar pessoas a se manterem 
em contato com o Estado mesmo 
durante a pandemia, sem precisar 

sair de casa.
Com a série intitulada “Ouvidoria 
na Tela”, usuários e futuros 
utilizadores dos serviços de 
ouvidoria do Estado poderão 
aprender a registrar e acompanhar 
denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões, elogios e 
pedidos de acesso à informação 
endereçados aos órgãos e 
entidades do Poder Executivo 
Estadual do Maranhão através de 
sistemas eletrônicos.  
“Diante das medidas de 
isolamento social, necessárias 

nesse momento de pandemia, 
decidimos criar tutoriais em vídeo 
para ajudar cidadãos a utilizarem 
todas as funcionalidades dos 
sistemas eletrônicos e-OUV 
e e-SIC. Por meio de um 
computador, tablet ou smartphone 
com internet, qualquer pessoa 
consegue ter acesso a esses 
sistemas”, esclareceu o ouvidor-
geral do Estado, Rodrigo Machado.
Além dos tutoriais já 
publicados serão produzidos e 
disponibilizados mais vídeos nos 
próximos dias.

*** Mais de 250 casos de 
violência envolvendo pessoas 
idosas foram registrados em São 
Luís, nos meses de janeiro a 
março deste ano, pela Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão 
(DPE/MA).

*** Somente no período da 
pandemia foram 36 atendimentos 
relacionados à violência. 
Diante disso, para promover 
a sensibilização da sociedade 
quanto ao assunto e contribuir 
para uma mudança neste cenário, 
a DPE realiza, a partir de 
segunda, 1º, campanha virtual 
de conscientização da violência 

contra a pessoa idosa, com o tema 
“Violência contra a Pessoa Idosa, 
quem se importa?”.

*** As situações de violência são 
atendidas por meio do Centro 
Integrado de Apoio e Prevenção 
à Violência Contra a Pessoa 
Idosa (Ciapvi). Entre os tipos 
de violência mais denunciadas 
nos três primeiros meses do ano 
estão: o abuso fi nanceiro (19%), 
a negligência (17%) e a violência 
psicológica (16%). Entre os 
bairros de maior incidência estão: 
Centro, Cohatrac e Anjo da 
Guarda

Rapidinhas
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Informe JP

Miudinhas
*** A senadora Eliziane Gama, líder do partido Cidadania no 
Congresso Nacional, postou este comentário sobre a morte de 
Gilberto Dimenstein:

*** “O Brasil perdeu nesta sexta-feira um grande jornalista, Gilberto 
Dimenstein”, disse a senadora maranhense, complementando:

*** “De formação humanista, fortes convicções, dedicou boa parte 
da sua vida à defesa do meio ambiente, educação e das crianças. 
Enviamos um abraço de conforto aos familiares e amigos”.

*** O presidente Jair Bolsonaro admitiu que está entregando cargos 
para indicados do Centrão e disse que conversa com partidos sobre 
eleição de 2022.

*** O presidente do México incita violência com ataques diários 
contra jornais, alertou a Sociedade Interamericana de Imprensa

Em entrevista coletiva, por videoconferência, o governador Flávio 
Dino anunciou, nessa sexta-feira (29), que projeta para o dia 15 de 
junho a retomada de aulas no Maranhão, suspensas desde março como 
parte do esforço contra a proliferação do novo coronavírus no estado.
Inicialmente, devem ser liberadas aulas de graduação e pós-graduação, 
com posterior liberação em séries mais avançadas das escolas, até se 
chegar à educação infantil. Deve haver também restrição ao número de 
alunos nas salas. E o atendimento ao público em repartições estaduais 
deve ser retomado no dia 8 de junho.
Sobre a volta às aulas, Flávio Dino postou no Twitter: “Claro que 
desejo que todas as atividades educacionais possam ser retomadas. Daí 
a previsão. Mas também é óbvio que, se no dia 15 de junho, não houver 
condições adequadas, as aulas presenciais continuarão suspensas, 
conforme decretos que eu mesmo tenho editado desde março”.
Em outra mensagem, o governador acrescenta:
“A previsão de retorno às aulas no Maranhão estava fixada em 1º de 
junho. Hoje esta previsão foi adiada para 15 de junho. E foram fixadas 
normas sanitárias para quando as aulas retornarem”.

Flávio Dino anuncia reinício
gradativo das aulas presenciais

69 anos do JP (I)
Nas suas redes sociais, o líder do 
PTB na Câmara dos Deputados, 
Pedro Lucas Fernandes, postou 
esta mensagem:
“Em 1951, neste dia 29, foi 
lançado o Jornal Pequeno, 
um jornal que surgiu entre 
os grandes, e se tornou um 
deles, com a marca registrada 
de informar bem o cidadão 
ludovicense”, disse.
“São 69 anos escrito por muitos 
jornalistas que deixaram sua 
marca na vida cotidiana da 
sociedade”, acrescentou Pedro 
Lucas.
69 anos do JP (II)
Sobre o assunto, o vice-líder do 
PCdoB, deputado Márcio Jerry, 
escreveu no Twitter:
“Viva o gigante Jornal Pequeno! 
Saudações Lourival Bogéa, @
vinibogea, dona Hilda! Nascido 
na Ilha Rebelde, Jornal Pequeno 
completa 69 anos”.
O senador Roberto Rocha e os 
deputados federais Eduardo 
Braide e Edilázio Júnior também 
parabenizaram e homenagearam 
o Jornal Pequeno em suas redes 
sociais.
Frente única
O secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, propõe a criação de 
uma frente única de combate à 
pandemia.
Segundo Lula, o país só tem 
a ganhar se agir de forma 
sistemática. Ele defende que os 
esforços devem ser concentrados 
na principal pauta nacional.
“Governadores, legislativo, 
movimentos sociais, 
empresariado e quem mais 
desejar compor um movimento 
que siga a razão. No momento, 
só o esforço conjunto 
pode reduzir o impacto do 
coronavírus”, disse Lula.
Morre Luiz Osmani (I)
Morreu, nessa sexta-feira (29), 
o ex-prefeito de Lago da Pedra 
e ex-deputado estadual Luiz 
Osmani.
Ele foi mais uma das vítimas da 
Covid-19 no Maranhão. Tinha 
68 anos e estava internado em 
São Luís.
Osmani foi deputado estadual 
entre 1999 e 2003 e prefeito de 
Lago da Pedra de 2005 a 2008.
Morre Luiz Osmani (II)
O coordenador da bancada 
maranhense no Congresso 
Nacional, deputado Juscelino 
Filho, lamentou a morte do 
correligionário:
“Foi com imensa tristeza que 

recebi a notícia da morte de Luiz 
Osmani, ex-prefeito de Lago da 
Pedra e ex-deputado estadual”, 
disse Juscelino. “Grande líder 
político e membro do DEM-
MA, é mais uma vítima do 
coronavírus”, completou.
Lutas no Senado
Em suas redes sociais, o senador 
Weverton, líder do PDT, faz um 
balanço das ações realizadas 
pelo Congresso Nacional para 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus:
“Soluções! É disso que o Brasil 
precisa! Temos trabalhado, no 
Congresso, para ajudar o nosso 
país a enfrentar a crise que 
vivemos, fazendo proposições 
para os problemas, deliberando 
sobre pautas importantes 
e votando os projetos com 
celeridade. Com união e trabalho 
venceremos”.
Linha de crédito
Em outra mensagem, o líder 
pedetista acrescenta:
“O Senado aprovou a concessão 
de linha de crédito para os 
profissionais liberais como 
dentistas, nutricionistas, 
veterinários e fonoaudiólogos”.
“De acordo com o texto, serão 
disponibilizados empréstimos 
de até R$ 100 mil, com juros 
de 2,5% ao ano e período de 
carência de 24 meses”.
Pagamento em dia (I)
A Prefeitura de São Luís paga 
neste sábado (30) a folha dos 
servidores públicos municipais 
referente ao mês de maio.
A exemplo do que tem 
acontecido durante toda a 
gestão, o prefeito Edivaldo 
Holanda Junior tem mantido o 
pagamento em dia, mesmo em 
momentos de crise como a que 
se vive agora e que afeta não 
somente a saúde da população, 
mas também tem impacto na 
economia.
Pagamento em dia (II)
“Temos tratado com muita 
seriedade o funcionalismo 
municipal. Entendemos que, 
durante a pandemia, a forte crise 
econômica e financeira pela 
qual passava o país foi muito 
agravada”, disse o prefeito.
“Por isto mesmo, com 
planejamentos constantes, nossa 
gestão tem conseguido organizar 
o setor financeiro do município 
para manter o compromisso de 
pagar em dia o servidor público 
que tem seus compromissos a 
cumprir e, assim, manter girando 
a nossa economia”, disse o 
prefeito Edivaldo”, ressaltou.

Aulas presenciais poderão ser retomadas
gradativamente a partir do dia 15 de junho
Em entrevista virtual, nessa sexta-
feira (29), o governador Flávio 
Dino anunciou que, em processo 
participativo, editou decreto com 
proposta inicial de que as aulas 
presenciais sejam retomadas 
gradativamente a partir do dia 15 
de junho, começando pelos cursos 
de Graduação e Pós-Graduação, 
até chegar nos estudantes de 
Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
Segundo o governador, o 
processo de retorno às aulas será 
sequencial, iniciando das séries 
mais avançadas – terceiras séries 
do Ensino Médio e períodos finais 
das faculdades e universidades – 
até as séries iniciais. Protocolos 
de higiene sanitária, como kits 
de higiene, máscara de proteção, 
álcool 70% passam a fazer parte 
da rotina dos estudantes, reforçou 
o governador. 
NOVAS MEDIDAS 
Para evitar aglomeração, as 
instituições de ensino deverão 
alternar horários de entrada e 
saída dos estudantes e ainda 
reduzir a quantidade de alunos 
por turma, respeitando a distância 

de 1,5m entre estudantes e 
profissionais. 
As avaliações dos cursos de 
graduação e pós-graduação 
deverão ser realizadas 
virtualmente. Quando necessárias, 
as avaliações presenciais 
deverão ser feitas de acordo com 
medidas sanitárias estabelecidas. 

Atividades esportivas presenciais 
estão suspensas e as solenidades 
de formatura do Ensino Médio 
e Superior ocorrem de forma 
virtual. 
“Precisamos buscar meio termo, 
e é isso que estamos buscando 
em meio a uma conjuntura 
inédita, em que não há literatura, 

não há padrões científicos que 
apontam o caminho perfeito”, 
disse Flávio Dino, ao afirmar 
que o retorno das atividades 
educacionais e comerciais 
está sujeito a antecipação ou 
postergação de acordo com os 
indicadores epidemiológicos no 
Maranhão.

Anúncio de retorno gradual das aulas foi feito pelo governador Flávio Dino em entrevista coletiva virtual

Ampliada rede de atendimento no MA
para assistência a casos da Covid-19
O Governo do Maranhão 
ampliou em mais de 600% o 
número de leitos exclusivos 
para atendimento a casos da 
Covid-19 em todo o estado. Os 
atuais 1.538 leitos fazem parte 
da rede estadual de saúde e estão 
distribuídos em 25 municípios 
do estado. Em coletiva realizada 
ontem (29), o governador Flávio 
Dino apresentou a evolução da 
rede hospitalar para assistência 
aos diagnosticados com a doença 
e as obras em andamento.
“Todas as regiões do nosso 
estado possuem uma unidade 
referenciada para o atendimento 
de pacientes infectados. Essas 
unidades são relevantes a curto 
prazo, mas também guardam 
uma importância estratégica 
fundamental, considerando que 
ficarão incorporadas à rede de 
saúde do Maranhão para sempre”, 
disse o governador durante a 
coletiva.
As unidades que fazem parte da 
rede comandada pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
estão instaladas em 25 cidades. 
São unidades macrorregionais 
e regionais. Desse total, 15 
receberam ampliação e estão em 
pleno funcionamento, outras 10 
estão com estruturas cujas obras 
se encontram em andamento.
De acordo com o secretário 
de Estado da Saúde, Carlos 
Lula, o trabalho está sendo 
ininterrupto. “Estamos de 
segunda a segunda trabalhando 
para oferecer tratamento e 
assistência para a recuperação 
dos infectados. Saúde se faz com 
profissional treinado e estruturas 

adequadas, mas, sobretudo, com 
a cooperação da população, por 
isso jamais deixaremos de apelar 
para o bom senso e de contar com 
a sensibilização das pessoas”, 
destacou.
Em Paço do Lumiar, por 
exemplo, uma unidade de saúde 
está em obras de adequação para 
ser utilizada no enfrentamento à 
doença. Na cidade de Imperatriz, 
o executivo estadual estabeleceu 
parceria com a prefeitura para 
fortalecer o combate à doença, 
além de fortalecer a estrutura do 
Hospital Macrorregional Dra. 
Ruth Noleto e redimensionar 
o Hospital Regional Materno 
Infantil (HRMI), unidades que 

integram a rede da SES. 
Os serviços realizados nos 
municípios de Lago da Pedra, 
Viana, Santa Luzia do Paruá, 
Itapecuru Mirim e Pinheiro 
entraram em fase de conclusão 
para que as unidades sejam, em 
breve, entregues à população.  
Das obras e serviços que 
estão em fase de conclusão, 
o primeiro a ser entregue é o 
Hospital de Campanha de Santa 
Inês, na segunda-feira (1°). 
Com capacidade para até 40 
leitos, a estrutura contará com 
recepção, posto de enfermagem, 
farmácia, sala de estabilização, 
leitos, administração, sala de 
repouso para médicos e equipe 

de enfermagem, entre outros 
ambientes. 
Na quinta (28), a SES entregou 
um Hospital de Campanha 
em Bacabal, gerenciado pelo 
município, bem como abriu o 
mesmo serviço nas cidades de 
Açailândia e de São Luís no 
início do mês. Também foram 
entregues ambulatórios em 
Chapadinha, Santa Inês, na 
capital do estado e em Imperatriz, 
aumentando a cobertura de 
tratamento especializado e 
dispensação medicamentosa 
aos pacientes com a Covid-19, 
evitando agravamento do quadro 
clínico, internação e a lotação de 
unidades de urgência.

Rubens Júnior lança novos editais para
concessão de imóveis no Centro Histórico

Rubens Júnior diz que o ‘Habitar no Centro’ vai oferecer moradia 
digna a famílias em situação de vulnerabilidade social

O deputado federal licenciado 
e secretário das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano do 
Maranhão, Rubens Júnior, lançou 
ontem (29) a segunda etapa do 
Programa Nosso Centro. Com 
ações integradas, o projeto está 
contribuindo para a revitalização 
do Centro Histórico de São Luís.
Com foco no desenvolvimento 
das vocações comercial e 
habitacional, a Secid avança 
nas ações com cinco editais 
para reforma e concessão de 
imóveis. O projeto Habitar no 
Centro, que vai oferecer moradia 
digna a famílias em situação 
de vulnerabilidade social, vai 
disponibilizar 48 unidades.
Serão selecionadas Organizações 
da Sociedade Civil para fazerem 
a gestão localizados na Rua das 

Hortas, nº 270, Rua dos Craveiros, 
122, Rua de Santaninha, 418, 
Rua da Palma, 247, e Avenida. 

Magalhães de Almeida, 167.
Já a segunda etapa do Programa 
Adote um Casarão contará 

com quatro editais para seleção 
individualizada de imóveis na 
região. “Aprendemos com a 
primeira etapa do Programa, 
que faz mais sentido lançar os 
editais do Adote um Casarão 
individualizados por imóvel, 
agilizando todo o processo”, 
explicou Rubens Júnior ao 
detalhar o procedimento de 
seleção.
Com os editais, os 
empreendedores maranhenses 
dos mais diversos ramos 
poderão ter acesso a locais para 
o desenvolvimento dos seus 
negócios, sejam eles para fins 
lucrativos ou sociais. Os imóveis 
estão situados na Rua Rio Branco, 
nº 297, Rua Grande (antiga 
SEDUC), RFFSA (Restaurante) e 
Rua Direta, nº 156.
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Sem explicações
Não há explicação oficial sobre 
a recusa do ministro-chefe 
da AGUde impetrar o habeas 
corpus em favor do ministro da 
Educação.
Amigos, amigos
Amigos do ministro José Levi 
Mello do Amaral Júnior (AGU) 
dizem que ele não impetrou o 
“HC” por ser amigo do ministro 
Alexandre de Moraes.

Resposta óbvia
O Ministério da Justiça não 
explicou a atitude omissa da 
AGU. Recorreu à obviedade de 
que “qualquer um pode impetrar 
habeas corpus”.
Difícil enquadrar
Dificilmente Weintraub será 
acusado de crimes de injúria ou 
difamação: ele insultou o STF em 
reunião fechada, que não sabia ter 
sido gravada.

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Vai ter que ter uma solução”
Rodrigo Maia, presidente da Câmara, outro político tentando controlar as 
redes sociais

PODER SEM PUDOR

Medo mineiro
O senador Milton Campos, da antiga UDN 
mineira, não era conhecido apenas pela 
honestidade. Também era conhecido o seu 
cuidado excessivo, para não dizer medo, 
nas viagens aéreas. Uma vez, voando de Belo Horizonte para Brasília, ao 
passar por uma turbulência preocupante, ele levou a mão à garganta e ficou 
pálido. A aeromoça, gentil, perguntou: “O senhor está com falta de ar?”
“Milton Campos respondeu amavelmente: “Não, minha filha. É falta de 
terra mesmo”.

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

Não perderam tempo
A ameaça de expulsão era dos 
dirigentes do partido Geovanny 
Silva e Ricardo Vale, que 
pareciam não suportar o êxito do 
correligionário.
Nunca fizeram isso
O governador Ibaneis Rocha 
(MDB) convidou Lima por 
sua qualificação técnica e não 
indicação política. Isso não faz 
sentido, na visão do PT.
Verdadeira índole 
Ibaneis se disse surpreso com a 
retaliação contra o filiado com 20 
anos de partido. “Esse é o PT que 
as pessoas não podem esquecer”, 
disse.
Mão que lava outra
O partido Rede continua 
“tocando de ouvido” com o STF. 
Desistiu da ação em que pedia a 
anulação do inquérito do ministro 
Alexandre de Moraes porque, 
afinal, agora serve ao propósito 
de desgastar o governo. Partido 
de um único deputado, o Rede 
coleciona vitórias no STF.
Só com dor nas costas
O ministro Augusto Heleno 
(Gabinete de Segurança 
Institucional) afirmou que não 

perde o sono com a ameaça de 
“impeachment” por partidos de 
oposição. “Perco o sono quando 
sinto dores nas costas”, diz ele.
Parasitismo 
especializado
A pelegada que diz representar 
funcionários da Caixa fará 
uma “live” com “especialistas” 
para defender a suspensão das 
privatizações até 2022. Os 
“especialistas” são pelegos e 
ativistas ligados ao PT, claro. 
Zap é só o mensageiro
É inconstitucional juiz suspender 
Whattsapp, diz o ministro Edson 
Fachin, relator da ação que alega 
o desrespeito ao princípio da 
liberdade de expressão. Como 
parece ter dúvidas sobre o direito 
a essa liberdade, o ministro 
Alexandre de Moraes pediu vista, 
suspendendo o julgamento.
Controle das redes 
sociais
Projeto do deputado Marcelo 
Brum (PSL-RS) quer obrigar 
empresas de redes sociais 
a condicionarem o registro 
de páginas no Twitter ou no 
Facebook, por exemplo, ao 
cadastramento prévio do CPF ou 
do CNPJ.

AGU se esquivou de habeas 
corpus para Weintraub
Provocou mal-estar no Planalto a omissão da Advocacia Geral da União 
(AGU) na iniciativa de impetrar habeas corpus em favor do ministro Abraham 
Weintraub (Educação), para evitar o depoimento à Polícia Federal. A oitiva, 
afinal realizada nesta sexta (29), foi uma espécie de retaliação à referência 
que Weintraub fez aos “vagabundos do Supremo”, diante da dificuldade 
de enquadrá-la como crime. Com a omissão, o ministro André Mendonça 
(Justiça), ex-chefe da AGU, tomou a iniciativa.

PT ameaça expulsar filiado que atua contra 
covid-19
O PT deu outra mostra de que o interesse da população não é uma 
prioridade, e ameaçava expulsar do partido Jeansley Lima, presidente da 
empresa pública Codeplan, do governo do Distrito Federal, figura centraldo 
elogiado sistema de monitoramento da covid-19 que permitiuao DF agir 
com precisão e registrar a menor taxa de letalidade do Brasil. Para o PT, isso 
pouco importa. Ameaçado, Lima fez melhor: deixou o partido.

Incerteza na mídia
O Indicador de Incerteza da Economia (FGV), composto primariamente 
pela análise do humor da imprensa, caiu 20,2 pontos em maio. A incerteza 
continua a subir, mas a menos de um terço do ritmo de abril.
Começo do fim?
O site Worldometer, que monitora a evolução do coronavírus, informa 
que o número de casos encerrados ultrapassou o total de casos ativos no 
mundo. São 3 milhões no total, sendo 88% de pessoas curadas. 
Perdeu, Nasa
Nasa e SpaceX tiveram de cancelar primeira missão tripulada em mais de 
9 anos, devido ao mau tempo. Na base de Alcântara (MA), que o governo 
disponibilizou às empresas, as condições estavam perfeitas.
Pensando bem...
...se xingar na internet é caso de polícia, Alexandre de Moraes terá de agir 
para criar mais vagas nos presídios, coisa pouca, uns 40 milhões.

Governo divulga serviços que voltam 
a funcionar a partir de 1º de junho e as 
regras sanitárias obrigatórias
Portaria publicada nessa sexta-feira 
(29), pela Casa Civil do governo do 
Maranhão, especificou os segmentos 
e atividades econômicas na lista 
dos estabelecimentos autorizados 
a funcionar no estado a partir de 1º 
de junho, próxima segunda-feira. 
A medida faz parte da retomada 
gradual da economia, impactada 
pela pandemia de coronavírus. 
Além disso, a portaria traz regras 
sanitárias gerais e específicas. 
Ou seja, os estabelecimentos 
comerciais, as indústrias e as 
empresas que estiverem autorizadas 
a funcionar no Maranhão terão 
de seguir dois tipos de medidas 
sanitárias para evitar a disseminação 
do coronavírus: as gerais e as 
específicas. 
As regras gerais valem para todos, 
independentemente do tipo de 
atividade. As específicas valem para 
cada segmento, de acordo com o 
tipo de atividade que exercem.
O QUE PODE FUNCIONAR
Entre as atividades que podem 
funcionar a partir de 1º de junho, 
estão clínicas médicas; dentistas; 
hotéis e pousadas; transporte 
coletivo; óticas; autoescolas; 
construção civil; salões de beleza 
; comércio de móveis e variedades 
para o lar; supermercados e 
mercados; e serviços de informática 
e venda de celulares. 
Também podem funcionar delivery 
e drive-thru de restaurante, bar 
e lanchonete; imobiliárias e 
escritórios; pequenas empresas 
exclusivamente familiares; postos 
de combustível e entrega e retirada 
de lavanderia; lojas de tecido, 
oficinas e loja de material de 
construção; bancos e coleta de lixo. 
A lista completa das atividades 
pode ser vista em corona.ma.gov.br 
ou diretamente no link da portaria, 
na página 43: https://www.corona.
ma.gov.br/public/uploads/arquivos/
atos/37-5ed135749291a.pdf. A lista 
também pode ser vista no fim desta 
reportagem.
O QUE NÃO PODE 
FUNCIONAR
Entre os segmentos que continuam 
vetados, estão academias, shopping 
centers, cinemas, teatros, bares e 
casas noturnas; restaurantes, bares 
e lanchonetes (com exceção de 
delivery e drive thru). 
Também permanecem suspensas 
as visitas a pacientes suspeitos ou 
confirmados com coronavírus.
DEPOIS DO DIA 15
A depender da evolução da 
pandemia, a partir do dia 15 de 
junho poderão funcionar demais 
lojas de ruas (como sapatarias e 
lojas de roupas) e lojas em shopping 
centers, com exceção de praças 
de alimentação, cinemas, áreas 
infantis, restaurantes e a realização 
de eventos. 
A partir do dia 22, também 
dependendo da evolução da doença, 
poderão funcionar academias. A 
partir do dia 29, bares, restaurantes 
e praças de alimentação em 
shoppings.
REGRAS SANITÁRIAS 
GERAIS
As medidas sanitárias gerais a partir 
de 1º de junho incluem aquelas que 

já são obrigatórias no Estado: uso 
de máscaras em locais públicos e 
privados de uso coletivo; proibição 
de aglomeração;  oferecimento 
de água e sabão ou álcool em 
gel aos clientes e funcionários; e 
distanciamento social de pelo menos 
dois metros entre trabalhadores e 
entre usuários/clientes. 
Para fazer valer a proibição 
de aglomerações, continuam 
vetados eventos como shows, 
congressos, reuniões, plenárias, 
passeatas, desfiles, torneios, jogos, 
apresentações teatrais, sessões de 
cinema, festas em casas noturnas e 
similares.
Além disso, é preciso manter os 
ambientes arejados e intensificar a 
limpeza das superfícies. 
Deverão ser afixados cartazes 
dizendo que a empresa segue os 
protocolos obrigatórios e outras 
normas (serão citadas nesta 
reportagem, mais abaixo). A portaria 
traz os modelos dos cartazes, 
que também podem ser vistos e 
baixados em seinc.ma.gov.br/ ou 
corona.ma.gov.br/.
FUNCIONÁRIOS E 
CLIENTES
As empresas autorizadas a 
funcionar devem adotar, sempre 
que possível, trabalho remoto (a 
distância). Quando não for possível, 
a alternativa é fazer rodízio de 
funcionários ou jornadas. 
Deve haver distância mínima de 
dois metros entre os clientes e os 
funcionários. E também deve haver 
distância de dois metros entre os 
clientes. Num supermercado, por 
exemplo, a fila deve garantir essa 
distância. 
Se for necessário fazer reuniões 
de trabalho, elas deverão ser 
virtuais (pela internet). Havendo 
impossibilidade de cancelamento de 
reuniões, é preciso limitar o número 
de participantes.
Outra medida é manter um vazio 
entre as pessoas nos refeitórios, 
para cumprir o distanciamento 
de dois metros. Não pode ser 
servido self service; e sim porções 
individuais.
LOTAÇÃO
Só pode haver o máximo de uma 
pessoa (cliente ou trabalhador) 
para cada quatro metros quadrados. 
Por exemplo: um estabelecimento 
de 40 metros quadrados pode ter 
no máximo, ao mesmo tempo, 10 
pessoas dentro dele.
Cartazes visíveis devem indicar 
ao público em geral essa lotação 
máxima. 
A lotação de elevadores deve ser 
reduzida a um terço da capacidade. 
LIMPEZA
O álcool em gel ou água e sabão 
devem estar disponíveis na entrada 
do estabelecimento. Todos precisam 
usar antes de entrar. Superfícies 
como balcões, maçanetas, telefones 
e janelas devem ser higienizadas a 
cada duas horas. 
As empresas devem fornecer 
máscaras (descartáveis ou de 
tecidos) ou, se as normas da 
atividade exigirem, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) e 
uniformes.
A empresa deverá afixar em local 

visível nos seus banheiros cartaz 
com controle de higienização dos 
mesmos. 
É preciso manter o ambiente 
arejado, com portas e janelas 
abertas sempre que possível. Se for 
necessário usar ar-condicionado, 
é preciso limpar semanalmente os 
filtros e mensalmente os demais 
componentes. Deve ser afixado 
cartaz com controle de higienização 
dos aparelhos. 
Está suspenso o uso de bebedouros 
de jato inclinado diretamente na 
boca. 
Os veículos das empresas devem 
ser higienizados antes de cada 
viagem e funcionar com metade da 
capacidade. 
GRUPOS DE MAIOR RISCO
Os profissionais que forem de 
grupos de maior risco devem 
ser dispensados das atividades 
presenciais enquanto durar a 
epidemia. Eles podem, entretanto, 
trabalhar remotamente.
Caso o trabalhador comprove 
residência com pessoa pertencente 
ao grupo de maior risco, a empresa 
deverá priorizar o seu afastamento 
para regime de trabalho a distância, 
se for possível. 
Os integrantes do grupo de risco 
são: pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos; pneumopatias 
graves ou descompensados (em 
uso de oxigênio domiciliar; 
asma moderada/grave, doença 
pulmonar obstrutiva crônica – 
DPOC); cardiopatias graves ou 
descompensados (insuficiência 
cardíaca, cardiopata isquêmica, 
arritmias); imunodepressão; 
doenças renais crônicas em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5); diabetes 
mellitus; obesidade mórbida (IMC 
maior ou igual a 40); doenças 
cromossômicas com estado de 
fragilidade imunológica (ex.: 
Síndrome de Down); gestantes.
CASOS CONFIRMADOS 
OU SUSPEITOS
A empresa deverá solicitar que 
todos os trabalhadores, se possível, 
instalem o aplicativo Monitora 
Covid-19, do Consórcio Nordeste, 
que se encontra disponível para 
Apple e Android. 
É preciso providenciar e garantir 
o imediato afastamento para 
isolamento domiciliar por 14 dias 
dos profissionais que apresentem 
sintomas da síndrome gripal; 
estejam confirmados com Covid-19; 
ou comprovem residência com caso 
confirmado de coronavírus. 
FISCALIZAÇÃO
Os estabelecimentos também 
devem deixar claro para os clientes 
que é preciso usar máscaras e 
higienizar as mãos. 
O descumprimento das normas 
sanitárias gerais pode gerar sanções 
administrativas e encaminhamento 
ao Ministério Público para 
que sejam feitas as devidas 
responsabilizações penais, civis e 
trabalhistas. 
Qualquer cidadão pode fazer 
denúncias, de preferência com 
fotos ou vídeos, pelo WhatsApp da 
Vigilância Sanitária: (98) 99162-
8274, (98) 98356-0374 e (98) 
99970-0608.

REGRAS SANITÁRIAS 
ESPECÍFICAS
As normas sanitárias especificas 
para dez segmentos autorizados a 
funcionar a partir de 1º de junho 
também estão na Portaria 34 da Casa 
Civil, a partir da página 17. 
Elas valem para minimercados, 
supermercados e hipermercados; 
construção civil; cabeleireiros 
e atividades de tratamento de 
beleza; clínicas médicas; segmento 
odontológico; hotéis, pousadas 
e congêneres; óticas; bancos; 
transporte coletivo e autoescolas.
SUPERMERCADOS
Continua valendo a regra de que 
supermercados, mercados, quitandas 
e similares só podem funcionar 
com metade da capacidade física; 
apenas uma pessoa por família 
pode, ao mesmo tempo, ingressar no 
estabelecimento.
TRANSPORTE PÚBLICO
Nos ônibus e nas vans, deve haver 
reforço na limpeza e na higienização. 
Somente podem ser transportados 
passageiros com máscaras. Isso 
também vale para os fretados. 
HORÁRIOS DOS 
ESTABELECIMENTOS
Para evitar aglomeração nos 
transportes públicos, cada segmento 
precisa adotar um horário diferente 
de início das atividades. Fica assim:
Começam entre 5 e 7 horas: postos 
de combustíveis e panificadoras
Começam entre 6 e 8 horas: 
supermercados; área de saúde; 
indústrias alimentícias; indústrias 
farmacêuticas; e construção civil
Começam entre 7 e 9 horas: agências 
loterias; vigilantes, zeladores e 
porteiros; farmácias e drogarias; 
oficinas mecânicas e borracharias; 
lojas de produtos agropecuários e 
veterinários; hospitais e clínicas 
veterinárias; e agências lotéricas
Começam entre 9 e 11 horas: bancos; 
salões de beleza; lojas de veículos; 
e comércios de rua que estejam 
autorizados a funcionar.
PREFEITOS
Os prefeitos poderão, diante 
da situação de cada município, 
editar regras mais rígidas do que 
as estabelecidas pelo governo do 
Estado. Entre as medidas possíveis, 
está até mesmo o lockdown 
(bloqueio das atividades) no 
município. Os prefeitos também 
podem adotar barreiras sanitárias nos 
acessos de cada município. 
ÓRGÃOS PÚBLICOS
A partir de 1º de junho, também 
está autorizada a retomada gradual 
do funcionamento dos órgãos e 
entidades do governo do Maranhão. 
Essa regra vale para o Poder 
Executivo estadual e não abrange o 
Judiciário ou o Legislativo. 
Vale a mesma regra para todos: o uso 
de máscara é obrigatório, deve haver 
revezamento entre os funcionários 
e distância mínima de dois metros 
entre eles.
O atendimento presencial ao público 
externo continua suspenso até o dia 
7 de junho. No dia 8, está prevista 
a volta gradual do atendimento 
presencial. Até lá, os canais de 
atendimento são telefone e internet.

Relação das atividades permitidas a partir de 1º de junho
– Atividades agrossilvipastoris e 
agroindustriais;
– Hipermercados, supermercados, mercados, 
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, 
padarias, quitandas, centros de abastecimento 
de alimentos e mercados públicos, lojas de 
conveniência, de água mineral e de alimentos 
para animais;
– Bancos, casas lotéricas e atividades de 
seguros;
– Construção civil e lojas para o fornecimento 
exclusivo de materiais de construção;
– Indústrias
– Serviços de manutenção de energia elétrica, 
tratamento de água e esgotamento sanitário;
– Serviços da atenção básica de saúde, 
urgências e emergências;
– Clínicas médicas, odontológicas e de 
exames da rede privada;
– Serviços de telecomunicação;
– Comunicação e imprensa;
– Serviços de transporte;

– Serviço de correios;
– Serviços de contabilidade e advocacia;
– Farmácias e drogarias;
–Fabricação, montagem e distribuição de 
materiais clínicos e hospitalares;
– Produção, distribuição e comercialização de 
combustíveis e derivados;
– Distribuidoras de gás;
– Oficinas mecânicas, borracharias e lojas de 
vendas de peças;
– Restaurantes em pontos ou postos de 
paradas nas rodovias;
– Serviços relacionados à tecnologia da 
informação e de processamento de dados, 
tais como gestão, desenvolvimento, suporte 
e manutenção de hardware, software, 
hospedagem e conectividade;
– Serviços funerários e relacionados;
– Serviços educacionais por meio remoto;
– Bares e restaurantes para serviços de venda 
remota, podendo o produto ser retirado no 
estabelecimento, mas vedado o consumo no 

local;
– Serviços de desinsetização;
– Serviços laboratoriais das áreas da saúde;
– Serviços de engenharia;
– Comércio de móveis e variedades para o 
lar (exceto situados em shoppings e galerias 
fechadas), livros, papelaria, discos, revistas e 
floricultura;
– Serviços de fisioterapia, com atendimentos 
individualizados e com hora marcada;
– Serviços de informática e venda de celulares 
e eletrônicos;
– Serviços de Administração de imóveis e 
locações;
– Comércio de óculos em geral;
– Serviços administrativos e de escritório;
– Serviços de formação de condutores;
– Demais serviços prestados por profissionais 
liberais;
– Hotéis e similares;
– Salões de beleza, cabeleireiro e barbearia.
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Geral

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

Governo federal destina R$ 596 milhões às prefeituras do 
Maranhão: veja os valores que chegarão para cada município
Com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, na 
quinta-feira (28), da lei que cria o Programa Federativo 
(ajuda a estados e municípios), no valor total de R$ 
125 bilhões (R$ 65 bilhões são para negociação de 
empréstimos, suspensão do pagamento de dívidas 
contratadas com a União; e R$ 60 bilhões para os 
governos dos estados, Distrito Federal e municípios 
aplicarem em ações de enfrentamento à pandemia), 
R$ 596 milhões serão destinados para as prefeituras 
do Maranhão. A Lei Complementar 173/20202 foi 
publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira.
Como havia anunciado na reunião da semana 
passada com os governadores, o presidente Jair 
Bolsonaro vetou o dispositivo do projeto aprovado 
pelo Congresso Nacional que permitia reajuste 
salarial. Com isso, os salários de servidores públicos 
municipais, estaduais e federais ficam congelados até 
dezembro de 2021.
DIVISÃO DO DINHEIRO
Deste total, os governadores ficarão com R$ 7 bilhões. 
Essa fatia deve ser usada para o pagamento de 
profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e no Sistema Único de Assistência Social 
(Suas). O rateio vai obedecer dois critérios: a taxa de 

incidência do coronavírus divulgada pelo Ministério da 
Saúde e o tamanho da população.
Já os prefeitos ficam com R$ 3 bilhões. O dinheiro 
também pode ser usado para o pagamento dos 
profissionais que atuam no SUS e no Suas e será 
distribuído de acordo com a população de cada cidade.
Dos R$ 50 bilhões restantes, Estados e Distrito Federal 
ficam com R$ 30 bilhões. Os municípios dividem a 
diferença de R$ 20 bilhões, de acordo com o tamanho 
da população.
A lei ainda estabelece que produtos e serviços 
adquiridos com o dinheiro do programa devem ser 
contratados preferencialmente junto a microempresas 
e empresas de pequeno porte. Fica de fora do rateio o 
ente da Federação que tenha entrado na Justiça contra 
a União após o dia 20 de março por conta da pandemia 
de coronavírus.
DÍVIDAS COM A UNIÃO
Outra determinação da lei é que fica a que proíbe que 
a União execute as dívidas de estados, Distrito Federal 
e municípios até o fim do ano. A regra vale para 
contratos de refinanciamento de dívidas e parcelamento 
dos débitos previdenciários. O valor estimado do 
benefício é de R$ 65 bilhões.

Os valores não pagos pelos governos locais serão 
atualizados e incorporados ao saldo devedor da 
dívida em 2022. A diferença pode ser paga no prazo 
remanescente de amortização dos contratos. De acordo 
com a lei, o dinheiro poupado com o pagamento das 
dívidas deve ser aplicado “preferencialmente em ações 
de enfrentamento da calamidade pública decorrente da 
pandemia”.
Estados, Distrito Federal e municípios ficam, durante 
o estado de calamidade pública (que vai até 31 de 
dezembro deste ano) dispensados de cumprir algumas 
exigências previstas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 101/ 2000), como o 
atingimento de metas fiscais e o limite para a dívida 
consolidada. Também ficam afastados empecilhos 
legais para realização e recebimento de transferências 
voluntárias. Mas esse afrouxamento só vale para atos 
necessários ao atendimento do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus.
Esses entes federados podem também renegociar 
empréstimos contratados no Brasil ou no exterior 
com bancos ou instituições multilaterais de crédito. 
O aditamento pode prever a suspensão de todos os 
pagamentos durante este ano. Caso as operações 
demandem garantias da União, a caução será mantida

VEJA QUANTO RECEBERÁ CADA MUNICÍPIO DO MARANHÃO
Açailândia R$ 9.483.184,65
Afonso Cunha R$ 550.209,41
Água Doce do Maranhão R$ 1.060.190,44
Alcântara R$ 1.863.577,14
Aldeias Altas R$ 2.237.608,21
Altamira do Maranhão R$ 685.484,68
Alto Alegre do Maranhão R$ 2.281.547,3
Alto Alegre do Pindaré R$ 2.691.927,35
Alto Parnaíba R$ 943.722,14
Amapá do Maranhão R$ 587.148,66
Amarante do Maranhão R$ 3.494.470,68
Anajatuba R$ 2.260.463,32
Anapurus R$ 1.326.777,19
Apicum-Açu R$ 1.453.871,85
Araguanã R$ 1.300.970,31
Araioses R$ 3.916.573,39
Arame R$ 2.757.878,26
Arari R$ 2.517.267,07
Axixá R$ 1.022.998,17
Bacabal R$ 8.851.000,45
Bacabeira R$ 1.438.353,99
Bacuri R$ 1.567.135,37
Bacurituba R$ 475.993,54
Balsas R$ 8.002.409,55
Barão de Grajaú R$ 1.587.207,39
Barra do Corda R$ 7.439.465,38
Barreirinhas R$ 5.273.374,27
Bela Vista do Maranhão R$ 945.324,53
Belágua R$ 629.907,12
Benedito Leite R$ 474.981,51
Bequimão R$ 1.794.674,46
Bernardo do Mearim R$ 509.643,69
Boa Vista do Gurupi R$ 783.230,34
Bom Jardim R$ 3.510.916,24
Bom Jesus das Selvas R$ 2.869.792,41
Bom Lugar R$ 1.374.174,14
Brejo R$ 3.069.584,88
Brejo de Areia R$ 774.881,06
Buriti R$ 2.418.593,71
Buriti Bravo R$ 2.014.285,94
Buriticupu R$ 6.102.399,17
Buritirana R$ 1.301.307,65
Cachoeira Grande R$ 795.374,76
Cajapió R$ 942.625,77
Cajari R$ 1.634.351,33
Campestre do Maranhão R$ 1.212.248,62
Cândido Mendes R$ 1.701.735,96
Cantanhede R$ 1.854.974,84
Capinzal do Norte R$ 922.132,07
Carolina R$ 2.051.225,19
Carutapera R$ 2.007.792,05
Caxias R$ 13.905.353,59
Cedral R$ 900.289,00
Central do Maranhão R$ 731.447,91
Centro do Guilherme R$ 1.134.996,66
Centro Novo do Maranhão R$ 1.823.517,44
Chapadinha R$ 6.719.487,19
Cidelândia R$ 1.239.489,21
Codó R$ 10.361.461,89
Coelho Neto R$ 4.169.160,33
Colinas R$ 3.472.796,28
Conceição do Lago-Açu R$ 1.369.366,97
Coroatá R$ 5.506.816,89
Cururupu R$ 2.757.372,24
Davinópolis R$ 1.088.611,74
Dom Pedro R$ 1.969.250,40
Duque Bacelar R$ 957.131,60
Esperantinópolis R$ 1.454.040,52
Estreito R$ 3.537.566,48
Feira Nova do Maranhão R$ 717.195,09
Fernando Falcão R$ 873.723,09
Formosa da Serra Negra R$ 1.609.893,83
Fortaleza dos Nogueiras R$ 1.065.250,61
Fortuna R$ 1.311.596,67

Godofredo Viana R$ 996.769,61
Gonçalves Dias R$ 1.512.485,51
Governador Archer R$ 914.204,47
Governador Edison Lobão R$ 1.543.015,22
Governador Eugênio Barros R$ 1.419.209,67
Governador Luiz Rocha R$ 658.412,76
Governador Newton Bello R$ 858.542,57
Governador Nunes Freire R$ 2.157.067,13
Graça Aranha R$ 528.113,32
Grajaú R$ 5.863.643,37
Guimarães R$ 1.014.564,55
Humberto de Campos R$ 2.421.882,82
Icatu R$ 2.286.607,54
Igarapé do Meio R$ 1.195.634,39
Igarapé Grande R$ 954.685,85
Imperatriz R$ 21.816.258,36
Itaipava do Grajaú R$ 1.354.186,45
Itapecuru Mirim R$ 5.751.982,24
Itinga do Maranhão R$ 2.192.741,35
Jatobá R$ 856.265,50
Jenipapo dos Vieiras R$ 1.392.812,44
João Lisboa R$ 1.993.033,21
Joselândia R$ 1.363.547,77
Junco do Maranhão R$ 289.441,86
Lago da Pedra R$ 4.239.243,71
Lago do Junco R$ 914.204,47
Lago dos Rodrigues R$ 748.315,15
Lago Verde R$ 1.371.053,70
Lagoa do Mato R$ 948.782,31
Lagoa Grande do Maranhão R$ 960.926,73
Lajeado Novo R$ 636.738,35
Lima Campos R$ 1.003.010,49
Loreto R$ 1.025.275,25
Luís Domingues R$ 586.220,97
Magalhães de Almeida R$ 1.672.049,61
Maracaçumé R$ 1.804.373,12
Marajá do Sena R$ 657.147,71
Maranhãozinho R$ 1.371.728,39
Mata Roma R$ 1.419.294,01
Matinha R$ 1.970.937,13
Matões R$ 2.849.045,70
Matões do Norte R$ 1.412.209,76
Milagres do Maranhão R$ 713.821,64
Mirador R$ 1.772.325,36
Miranda do Norte R$ 2.393.545,85
Mirinzal R$ 1.261.838,31
Monção R$ 2.819.696,70
Montes Altos R$ 772.519,64
Morros R$ 1.638.905,49
Nina Rodrigues R$ 1.218.995,52
Nova Colinas R$ 454.066,13
Nova Iorque R$ 394.946,45
Nova Olinda do Maranhão R$ 1.764.988,11
Olho d’Água das Cunhãs R$ 1.644.977,69
Olinda Nova do Maranhão R$ 1.239.826,56
Paço do Lumiar R$ 10.305.631,33
Palmeirândia R$ 1.663.278,65
Paraibano R$ 1.803.614,09
Parnarama R$ 2.943.923,93
Passagem Franca R$ 1.603.990,30
Pastos Bons R$ 1.642.194,60
Paulino Neves R$ 1.352.331,06
Paulo Ramos R$ 1.774.433,77
Pedreiras R$ 3.308.425,01
Pedro do Rosário R$ 2.120.549,56
Penalva R$ 3.244.413,83
Peri Mirim R$ 1.207.525,79
Peritoró R$ 1.956.262,63
Pindaré-Mirim R$ 2.778.118,95
Pinheiro R$ 7.032.543,18
Pio XII R$ 1.811.963,38
Pirapemas R$ 1.570.761,83
Poção de Pedras R$ 1.507.341,00
Porto Franco R$ 2.014.370,27

Porto Rico do Maranhão R$ 503.908,83
Presidente Dutra R$ 4.031.607,98
Presidente Juscelino R$ 1.073.937,24
Presidente Médici R$ 591.618,48
Presidente Sarney R$ 1.595.472,34
Presidente Vargas R$ 943.975,15
Primeira Cruz R$ 1.291.608,99
Raposa R$ 2.594.266,02
Riachão R$ 1.703.169,67
Ribamar Fiquene R$ 657.063,38
Rosário R$ 3.604.529,43
Sambaíba R$ 478.270,62
Santa Filomena do Maranhão R$ 655.545,33
Santa Helena R$ 3.553.084,35
Santa Inês R$ 7.509.633,10
Santa Luzia R$ 6.128.459,06
Santa Luzia do Paruá R$ 2.129.826,54
Santa Quitéria do Maranhão R$ 2.162.548,99
Santa Rita R$ 3.192.547,07
Santana do Maranhão R$ 1.128.924,45
Santo Amaro do Maranhão R$ 1.336.391,52
Santo Antônio dos Lopes R$ 1.225.236,40
São Benedito do Rio Preto R$ 1.573.966,61
São Bento R$ 3.812.924,20
São Bernardo R$ 2.404.172,22
São Domingos do Azeitão R$ 623.413,23
São Domingos do Maranhão R$ 2.899.141,41
São Félix de Balsas R$ 386.681,50
São Francisco do Brejão R$ 994.998,55
São Francisco do Maranhão R$ 1.029.745,07
São João Batista R$ 1.742.807,69
São João do Carú R$ 1.333.186,74
São João do Paraíso R$ 942.625,77
São João do Soter R$ 1.563.846,26
São João dos Patos R$ 2.186.753,48
São José de Ribamar R$ 14.985.447,38
São José dos Basílios R$ 644.412,95
São Luís R$ 92.928.715,66
São Luís Gonzaga do Maranhão R$ 1.590.243,49
São Mateus do Maranhão R$ 3.502.398,29
São Pedro da Água Branca R$ 1.070.226,45
São Pedro dos Crentes R$ 393.681,41
São Raimundo das Mangabeiras R$ 1.591.255,53
São Raimundo do Doca Bezerra R$ 441.668,71
São Roberto R$ 566.654,97
São Vicente Ferrer R$ 1.876.227,57
Satubinha R$ 1.173.453,97
Senador Alexandre Costa R$ 939.589,67
Senador La Rocque R$ 1.205.417,39
Serrano do Maranhão R$ 864.699,12
Sítio Novo R$ 1.524.882,93
Sucupira do Norte R$ 896.999,88
Sucupira do Riachão R$ 477.342,92
Tasso Fragoso R$ 718.628,81
Timbiras R$ 2.456.207,65
Timon R$ 14.261.842,73
Trizidela do Vale R$ 1.855.227,85
Tufilândia R$ 492.523,44
Tuntum R$ 3.527.952,16
Turiaçu R$ 3.002.706,27
Turilândia R$ 2.160.609,25
Tutóia R$ 4.964.029,07
Urbano Santos R$ 2.793.383,80
Vargem Grande R$ 4.765.838,98
Viana R$ 4.422.674,96
Vila Nova dos Martírios R$ 1.129.430,47
Vitória do Mearim R$ 2.763.191,44
Vitorino Freire R$ 2.658.530,21
Zé Doca R$ 4.361.362,54

SUBTOTAL R$ 596.693.920,07

FONTE: AGÊNCIA SENADO

DIVULGAÇÃO
A diretora geral do Departamento 
Estadual de Trânsito do Maranhão 
(Detran-MA), Larissa Abdalla Brito, 
publicou a Portaria nº 380, de 26 
de maio de 2020, que regulamenta 
a retomada do funcionamento dos 
serviços e o restabelecimento das 
atividades do Órgão, incluindo os 
Postos Avançados de Atendimento 
e as 15 Circunscrições Regionais 
de Trânsito (Ciretrans), durante o 
período de pandemia decorrente da 
Covid-19.
De acordo com a Portaria, de 
1 a 7 de junho de 2020, serão 
restabelecidas as atividades 
presenciais dos servidores do 
Detran-MA, para expediente interno, 
com jornada reduzida de seis horas 
ininterruptas e diárias, conforme 
escala de revezamento a ser 
elaborada por cada gestor de área.
A partir de 08 de junho de 2020, 
o expediente será normal, com 
horário padrão de funcionamento 
e cumprimento da jornada de 
trabalho estabelecida para o Órgão, 
excetuando-se as situações regionais 
e excepcionais.
Segundo a diretora geral do 
Detran-MA, Larissa Abdalla 
Britto, diante do restabelecimento 
das atividades presenciais do 
Órgão, serão cumpridas todas as 
recomendações do Governo do 
Estado, para promover a prevenção 
de transmissão da Covid-19.
“Todas as medidas estabelecidas são 
para preservar os interesses coletivos 
de vida, a integridade física e saúde 
pública, garantindo mais segurança 
aos funcionários e aos usuários de 
nossos serviços”, ressaltou.
ATENDIMENTO 
EXTERNO
O atendimento externo para usuários 
dos serviços do órgão iniciará dia 8 
de junho. Porém, o atendimento ao 
público, para todos os serviços, se 
dará mediante prévio agendamento, 
que será disponibilizado a partir de 
03 de junho, de forma on-line, pelo 
site do órgão. Opções específicas 
de agendamento via telefone 
também será disponibilizado. O 
usuário deverá comparecer ao 
local do serviço, no dia e horário 
agendados, com uso obrigatório de 
máscaras e respeito ao protocolo de 
distanciamento social estabelecido.
AGENDAMENTO
Para fazer o agendamento de 
atendimento para os serviços do 
Órgão basta acessar o endereço 
www.detran.ma.gov.br, clicar na 
opção “Agendamento”, na coluna 
direita do computador, escolher 
a cidade e o posto mais próximo, 
o serviço desejado e a data e 
horário adequados. Confirmando 
o agendamento, o usuário deverá 
seguir as orientações para preencher 

o formulário de cadastro e criar uma 
senha de acesso ao serviço.
EMPLACAMENTO
Permanece o funcionamento 
de primeiro emplacamento de 
veículos do sistema eletrônico, por 
despachantes de trânsito, sendo 
que, para todos os demais serviços 
requeridos por essa categoria, será 
adotado um sistema específico 
de agendamento pelo setor de 
credenciados.
Fica autorizada a estampagem de 
Placas de Identificação Veicular 
(PIV) pelas estampadoras 
credenciadas pelo Detran-MA. As 
entregas das placas ao usuário ou 
seu representante, será feita por meio 
de agendamento, sistema drive-thru 
ou delivery, observadas as regras 
de etiqueta sanitária pertinentes em 
todas as etapas dessa atividade.
EXAMES TEÓRICOS
Permanecem suspensas até 30 
de junho, a aplicação de Exames 
Teóricos Técnicos (ETT), em todo o 
Estado do Maranhão, bem como o 
calendário de Exames de Prática de 
Direção Veicular (EPDV), além das 
viagens das bancas examinadoras 
móveis aos demais municípios 
maranhenses.
AULAS PRÁTICAS
A partir do dia 10 de junho, 
será possibilitada aos Cursos de 
Formação de Condutores (CFCs) 
credenciados, a realização de aulas 
práticas de Direção Veicular, desde 
que sejam praticadas as medidas 
sanitárias como uso de máscaras por 
aluno e instrutor durante todo tempo 
e percurso da aula; disponibilização 
de álcool em gel e de papel filme 
no volante, no câmbio de marchas 
e em todos locais do veículo em 
que houver contato manual e a 
higienização completa do veículo 
e dos equipamentos de coleta de 
digitais.4

Detran-MA retoma atividades 
com adoção de medidas 
preventivas ao Covid-19

Larissa Abdalla, diretora geral 
do Detran, editou a portaria 
com as regras para retomada 
das atividades

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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CENTRO MÉDICO MARANHENSE S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 06.265.912/0001-71
NIRE 21300003380

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas do Centro Médico Maranhense S.A. (“Companhia”) 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 
10:00 horas do dia 12 de junho de 2020, na sede social localizada na Cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão, na Rua Paulino Sousa, nº 17, Monte Castelo, CEP 
65.035-480 (possibilitada participação à distância), para deliberar sobre: (1) a for-
malização da desinstalação do Conselho Fiscal da Companhia e a consequente 
destituição de seus membros efetivos e suplentes, sanando e quitando os atos e 
omissões; (2) a extinção do Conselho de Administração e a consequente destitui-
ção de seus membros, sanando e quitando os atos e omissões; (3) tendo em vista 
que o capital autorizado já foi consumido, reformar o Estatuto Social da Companhia 
para: (a) alterar os artigos 5º e 7º para consolidar o capital social pela Companhia e 
retirar a previsão de capital autorizado; (b) alterar o artigo 10 para prever matérias 
de competência e quóruns qualificados para deliberações da Assembleia Geral; 
(c) em vista da extinção do Conselho de Administração, alterar e reorganizar os 
artigos 11 a 19 do Capítulo IV “Da Administração Social”, com extinção de suas 
seções, bem como alterar o artigo 23; (d) alterar o artigo 20 do Capítulo V “Do 
Conselho Fiscal”; (e) criar o artigo 24 para fazer constar a arbitragem como modo 
de resolução de conflitos no âmbito da Companhia; e (4) a consolidação do Esta-
tuto Social da Companhia, ratificando as demais disposições não alteradas.  Devi-
do às medidas de contenção da pandemia de Covid-19, a Assembleia Geral será 
realizada de forma semipresencial podendo os acionistas participarem e votarem 
presencialmente no local da sede social (caso em que recomenda-se o uso de 
máscaras, higienização com álcool-gel e o distanciamento entre os presentes), ou 
à distância mediante atuação remota, neste caso solicitamos que o acionista 
informe a administração da Companhia, por meio do endereço eletrônico: 
alina.macatrao@hotmail.com com pelo menos 24 horas de antecedência da 
data da Assembleia Geral, para que sejam disponibilizados os meios apro-
priados. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador, 
observadas as regras previstas no artigo 126, §1º, da Lei 6.404/76. Comunica-se 
ainda que os documentos a que se refere o artigo 135, §3º da Lei 6.404/76 se en-
contram à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia, e poderão 
ser enviados, por meio eletrônico, a pedido de qualquer acionista, por meio do 
mesmo endereço eletrônico acima disponibilizado. 

São Luís – MA, 25 de maio de 2020.
Luís Henrique Camarão Bacelar

Presidente do Conselho de Administração

Prefeito Edivaldo amplia frentes do São 
Luís em Obras com serviço de drenagem 
profunda no Jardim São Cristóvão

A Prefeitura de São Luís deu 
início, nesta semana, à obra de 
drenagem profunda na Travessa 
Paulo VI, no bairro Jardim São 
Cristóvão, que visa resolver um 
problema histórico de alagamento 
na região, um polo habitacional 
que se desenvolveu ao longo de 
um trecho do Rio Paciência e 
que recebe fortes enxurradas em 
períodos de chuva. Ressaltando-
se os devidos cuidados com as 
normas de saúde, em virtude da 
pandemia do novo coronavírus, 
a obra faz parte do programa São 
Luís em Obras, idealizado pelo 
prefeito Edivaldo Holanda Junior, 
que tem impactado a capital com 
diversas intervenções estruturais 
urbanas desde meados do ano 
passado.
“A construção desta galeria 
de drenagem profunda é 
uma reivindicação antiga da 
comunidade. No local estamos 
implantando uma galeria dupla, 
com tubulações de concreto 
armado, para dar vazão ao intenso 
fluxo de água das chuvas”, 
explicou o prefeito Edivaldo 
acrescentando que outras regiões 
da capital estão recebendo 
obras de drenagem como Santa 
Bárbara Divinéia, Olho d’Água e 
Tibirizinho.
As escavações estão sendo feitas 
em um trecho de 220 metros 
da Travessa Paulo VI, do ponto 
que vai da Avenida José Sarney, 
passando pela ponte que transpõe 
o braço do Rio Paciência, até 
o ponto que serve de ligação à 
Avenida Lourenço Vieira da Silva, 
uma importante e movimentada 
via da capital, que dá acesso 
à Universidade Estadual do 

Maranhão (Uema) e também ao 
bairro Cidade Operária.
“Esta área estava precisando de 
uma obra deste tipo, pois acontece 
muito alagamento aqui em tempos 
de chuva. Se é para melhorar, 
então a obra é muito bem-vinda”, 
comentou José Mário Barboza 
Silva, que trabalha de serralheiro 
em uma oficina instalada na Rua 
2, às margens do Rio Paciência e 
próximo à ponte da Travessa Paulo 
VI.
As tubulações de concreto 
têm 1,20 metro de diâmetro e 
desembocam no canal do Rio 
Paciência. Em uma segunda etapa 
da obra, serão construídas outras 
galerias de drenagem profunda, 

mas desta vez com tubulações 
simples e dimensões menores, 
com 80 cm de diâmetro, que farão 
a interligação da galeria dupla das 
ruas adjacentes à Travessa Paulo 
VI.
SÃO LUÍS EM OBRAS
Por meio do programa São Luís 
em Obras, a gestão do prefeito 
Edivaldo tem avançado por toda 
a cidade com dezenas de frentes 
de trabalho, com a reforma de 
espaços públicos, construção de 
escolas, pavimentação de diversos 
bairros, obras de drenagem, 
intervenções no trânsito, reforma 
de mercados, entre outras, 
ampliando os investimentos já 

realizados para a melhoria da 
infraestrutura da capital.
Na área do Jardim São Cristóvão, 
por exemplo, a Prefeitura está 
executando uma outra obra de 
melhoria de infraestrutura urbana, 
a construção da Ponte do Baixão, 
que transpõe outro trecho do Rio 
Paciência, ligando a Avenida 2 
à Avenida Paulo VI, duas vias 
historicamente separadas pelo rio 
e pela forte enxurrada que incide 
no local no período de chuva. A 
nova ponte vai possibilitar maior 
mobilidade para moradores e 
para quem trafega pela região da 
Cidade Operária/São Cristóvão e 
São Raimundo/São Cristóvão.

Drenagem profunda na Travessa Paulo VI, no Jardim São Cristóvão, visa resolver um problema histórico de 
alagamento

A. BAETA

Arroz, feijão, carne, frango, 
peixes e ovos. Esses são alguns 
dos itens presentes na pesquisa 
de preços de produtos que 
compõem a cesta básica, além 
de itens de higiene pessoal e 
limpeza, divulgada na quarta-
feira (27), pelo Instituto de 
Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA). 
O monitoramento dos preços 
foi realizado pela equipe de 
fiscalização do órgão, entre os 
dias 18 e 21 de maio, e verificou 
os valores cobrados em oito 
estabelecimentos de São Luís. 
Ao todo, foram pesquisados mais 
de 25 itens de 136 marcas de 
produtos que integram a cesta 
básica, além de produtos de 
higiene e limpeza. 
Entre os produtos analisados, 
a Coxa de Frango Beneficiada 
foi o item com maior variação, 
atingindo 178,56%. O produto, 
comercializado no valor de R$ 
4,99 no Mateus Supermercados, 
foi vendido a R$ 13,90 no 

Atacadão. 
Outros itens como o arroz, da 
marca Tio Jorge, apresentaram 
variação de 42,28%. Enquanto 
no Mineirão Atacarejo o valor do 

quilo foi de R$ 2,98, no Mateus 
Supermercados o mesmo arroz 
custou R$ 4,24. 
Para a presidente do Procon/
MA, Adaltina Queiroga, os 

consumidores precisam ficar 
atentos não só à variação de 
preços, mas também à qualidade 
dos produtos. 
“Esse levantamento é uma 
ferramenta de auxílio para 
os consumidores planejarem 
as compras de acordo com o 
orçamento da família. Além 
disso, também é importante 
observar o prazo de validade 
dos produtos e as condições de 
conservação. Caso o consumidor 
identifique aumento abusivo 
ou outro tipo de irregularidade, 
deve denunciar através do app 
ou site do Procon/MA”, alertou a 
presidente. 
Foram incluídos na pesquisa 
os estabelecimentos: Mateus 
Supermercados, Assaí 
Atacadista, Supermercado 
Universo, Mineirão Atacarejo e 
Atacadão.  
A pesquisa completa pode ser 
conferida no site do Procon/
MA, no endereço: www.procon.
ma.gov.br

Procon/MA encontra variação de 
178,56% em pesquisa de preços 
de itens nos supermercados

Alguns dos itens avaliados
1 - Arroz: O arroz apresentou variação de 42,28% na marca Tio Jorge, 
custando R$ 4,24 no Mateus Supermercados e R$ 2,98 no Mineirão 
Atacarejo.  
2 - Feijão: Já o feijão preto teve maior variação de 19,16% na marca Ki-
Caldo, sendo vendido no preço de R$ 7,09 no Mateus Supermercados e 
R$ 5,95 no Atacadão.  
3 - Macarrão: O macarrão de sêmola da marca Fortaleza atingiu a 
variação de 48,75%, custando R$ 4,15 no Assaí Atacadista e R$ 2,79 no 

Mateus Supermercados.  
4 - Ovo (30 unid.): A variação no preço dos ovos chegou a 21,44%. 
O maior preço foi encontrado no valor de R$ 16,99 no Mateus 
Supermercados e o menor preço no Supermercado Universo, custando 
R$ 13,99.  
5 - Água sanitária: A marca FC apresentou variação de 67,11%, vendida 
no valor de R$ 2,49 no Supermercado Universo e R$ 1,49 no Mateus 
Supermercados.

Fiscal do Procon/MA pesquisa preços de produtos em supermercados 
da capital

PAULO LEÔNIDAS

Com o anúncio da abertura gradual 
das atividades econômicas, a 
Superintendência de Vigilância 
Sanitária – Suvisa emitiu nessa 
sexta-feira (29) uma série de 
Notas Técnicas a fim de garantir a 
continuidade da adoção de ações 
preventivas em combate à doença. 
As notas contêm orientações a 
trabalhadores e empregadores 
sobre medidas de prevenção e 
enfrentamento à Covid-19.  
“Estamos iniciando a retomada 
gradual dos serviços no Maranhão, 
porém não deixaremos de ter 
cautela e de adotar todas as 
medidas sanitárias necessárias 
para continuar combatendo o 
conoravírus”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula. 
O superintendente da Suvisa, 
Edmilson Diniz explicou que esses 
documentos visam principalmente 
a orientação das equipes técnicas 
dos municípios e direciona a 
importância de cada abordagem 
dentro de cada serviço alcançado 
pelas Notas Técnicas.  
“Nós estamos sempre pesquisando 
e construindo essas notas técnicas, 
revisando e sempre buscando 
ajustá-las à nova realidade e às 
novas normativas publicadas em 
nível nacional. Nossa intenção é 
ter um material mais atualizado 
possível, direcionando a conduta 
tanto da vigilância sanitária 
quanto da população, que tem à 

disposição um material importante 
na condução de suas atividades 
econômicas diárias”, destacou 
Edmilson Diniz. 
As Notas Técnicas disciplinam, 
orientam e recomendam o 
trabalho e funcionamento 
de diversos setores, entre 
eles: estabelecimentos de 
comercialização e distribuição 
de gêneros alimentícios; clínicas 
de odontologia; farmácias e 
drogarias; prestadores de serviços 
de saúde e empresas terceirizadas 
no processamento de lavagem de 
roupas hospitalares; delivery e 
drive thru; e serviços de atenção 
domiciliar. 
As notas também orientam 
condomínios; transporte de 
pacientes em ambulâncias no 
âmbito estadual; instituições 
bancárias e congêneres; 
asilos e casas de repouso; 
trabalhadores e empregadores 
da saúde; gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde; 
call centers e telemarketing; 
centros socioeducativos; oferta 
de água potável; e instalação de 
barreiras sanitárias no terminal 
aeroportuário e nos terminais 
rodoviários dos municípios. 
Todas as notas estão disponíveis 
no site da Secretaria de Estado 
da Saúde, em http://www.saude.
ma.gov.br/notas-tecnicas/.

Vigilância Sanitária 
publica Notas Técnicas 
com medidas de 
segurança contra
a Covid-19

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

SIMPLES: R$ 20,00   |   LAVAGEM COM CERA: R$ 25,00
Fone: 9 8456-0728; 9 8787-3883

Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel

Serviços, que seguem as normas de saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus, ocorrem na 
Travessa Paulo VI e visam solucionar um problema histórico de alagamento na área; obra soma-se a outras 
que a gestão do prefeito Edivaldo executa na região, como a construção da Ponte do Baixão
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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

Covid-19: Brasil chega a 
465,1 mil casos e 27,8 mil mortes

O balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde trouxe 26.928 
novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 465.166. 
O resultado marcou um acréscimo de 6,1% em relação a quinta-feira 
(28), quando o número de pessoas infectadas estava em 438.238. A 
atualização do Ministério da Saúde registrou 1.124 novas mortes, 
chegando a 27.878.
O resultado representou um aumento de 4,2% em relação a quinta-feira, 
quando foram contabilizados 26.754 falecimentos por covid-19. Do total 
de casos confirmados, 247.812 estão em acompanhamento e 189.476 
foram recuperados. Há ainda 4.245 óbitos sendo analisados.
A letalidade (número de mortes pelo de casos confirmados) ficou em 6% 
e a mortalidade atingiu 13,3 por 100 mil habitantes. 
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, 
concentrando o maior número de falecimentos (7.275). O estado é 
seguido pelo Rio de Janeiro (5.079), Ceará (2.859), Pará (2.827) e 
Pernambuco (2.669).
Além disso, foram registradas mortes no Amazonas (2.011), Maranhão 
(911), Bahia (609), Espírito Santo (560), Alagoas (406), Paraíba (327), 
Rio Grande do Norte (268), Minas Gerais (257), Rio Grande do Sul 
(213), Amapá (207), Paraná (173), Distrito Federal (154), Piauí (146), 
Rondônia (145), Santa Catarina (134), Sergipe (142), Acre (135), Goiás 
(119), Roraima (108), Tocantins (70), Mato Grosso (56) e Mato Grosso 
do Sul (18).
Já em número de casos confirmados, o ranking tem São Paulo (101.556), 
Rio de Janeiro (47.953), Amazonas (38.909), Ceará (38.395) e Pará 
(36.486). Entre as unidades da federação com mais pessoas infectadas 
estão ainda Pernambuco (32.255), Maranhão (30.482), Bahia (16.917), 
Espírito Santo (12.903) e Paraíba (12.011).

Ministro da Educação não se manifesta 
em depoimento à Polícia Federal

O ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, não se manifestou 
durante seu depoimento à Polícia 
Federal (PF), nesta sexta-feira (29). 
A PF foi ouvi-lo por determinação 
do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de 
Moraes, que relata um inquérito 
sobre a disseminação de notícias 
falsas. Weintraub deveria prestar 
esclarecimentos sobre declarações 
feitas durante reunião ministerial 
realizada no dia 22 de abril.
O sigilo da reunião foi quebrado 
no âmbito de outro processo, 
relatado pelo ministro Celso de 
Mello, que investiga suposta 
interferência do presidente Jair 
Bolsonaro na PF. Ao quebrar o 
sigilo do vídeo, o ministro Celso 
de Mello disse que há aparente 
“prática criminosa” na conduta 
de Weintraub, “num discurso 
contumelioso (insultante) e 
aparentemente ofensivo ao 
patrimônio moral” em relação aos 

ministros da Corte. “Eu, por mim, 
botava esses vagabundos todos na 
cadeia. Começando no STF”, diz 
Weintraub em trecho da reunião 
divulgado pelo STF na semana 
passada.
Após a divulgação do vídeo, o 
ministro da Educação publicou 
no Twitter que suas falas durante 
a reunião foram deturpadas. 
“Tentam deturpar minha fala 
para desestabilizar a Nação. Não 
ataquei leis, instituições ou a honra 
de seus ocupantes. Manifestei 
minha indignação, liberdade 
democrática, em ambiente 
fechado, sobre indivíduos. Alguns, 
não todos, são responsáveis pelo 
nosso sofrimento, nós cidadãos”, 
afirmou.
Procurado pela Agência Brasil, 
o Ministério da Educação disse 
que o processo corre sob sigilo e 
que qualquer informação sobre o 
caso deve ser requerida ao juízo da 
causa.  (AGÊNCIA BRASIL)

Denúncias apontam escalada da 
violência contra mulheres no país

O número de denúncias de violência contra mulheres que a Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos recebeu em 2019, por meio da Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180, aponta uma escalada do processo 
de violações à integridade e aos direitos das mulheres no país.
O balanço divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos revela que na passagem de 2018 para 2019, 
o total de tentativas de feminicídio denunciadas por meio do Ligue 180 
aumentou 74,6%, saltando de 2.075 para 3.624 notificações.
“Estamos apresentando os números do Ligue 180 com tristeza. Em 
2019, apresentei os dados de 2018, quando a gestão da política pública 
não estava nas minhas mãos, mas, hoje, apresento os dados já de minha 
responsabilidade. Avançamos nas políticas públicas? Avançamos. E 
estamos trabalhando muito, principalmente em relação às [vítimas] 
invisibilizadas. Infelizmente, apesar disso, a violência cresceu. Ainda 
assim, não vamos desanimar diante destes números”, afirmou a ministra 
Damares Alves.

Morre aos 63 anos o jornalista 
Gilberto Dimenstein em São Paulo

Morreu na manhã desta sexta-
feira (29) o jornalista e escritor 
Gilberto Dimenstein aos 63 
anos. O portal Catraca Livre, do 
qual era fundador, informou que 
Dimenstein faleceu enquanto 
dormia de complicações 
decorrentes de câncer do pâncreas 
que tratava há nove meses. Ele 
era casado com Anna Penido e 
deixou dois filhos e um neto.
Nascido em São Paulo, em 28 
de agosto de 1956, Dimenstein 
era filho de um pernambucano 
de origem polonesa e de uma 
paraense de ascendência 
marroquina. 
Formado em jornalismo pela 
Faculdade Cásper Líbero, passou 
a maior parte da carreira no 
jornal Folha de S.Paulo, onde 
trabalhou por 28 anos. Também 
foi comentarista da rádio CBN e 
em 2009 fundou o portal Catraca 
Livre com a proposta de divulgar 
eventos culturais gratuitos na 

cidade de São Paulo.
Ao longo da carreira, ganhou 
dois prêmios Esso de jornalismo 
e um Jabuti, em 1993, pelo livro 
Cidadão de Papel, contemplado 
como melhor da categoria não 
ficção. Recebeu ainda o Prêmio 
Nacional de Direitos Humanos 
e o Prêmio Criança e Paz do 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef).
Nas últimas entrevistas, 
Dimenstein revelou como a luta 
contra o câncer tinha mudado 
algumas de suas percepções 
sobre a vida. “O câncer me fez 
viver uma história de amor que 
eu pensava que jamais poderia 
viver”, disse em entrevista ao 
portal UOL, em março, sobre 
nível de cumplicidade que a 
relação com a esposa tinha 
chegado nos últimos meses. A 
partir dessas reflexões, pretendia 
lançar o livro Os Melhores Dias 
da Minha Vida.

AIDÊ ROCHA

Foi localizado e preso, nessa 
sexta-feira (29), Mailson Regis da 
Silva Fontinele, de 32 anos, um 
dos suspeitos de envolvimento no 
homicídio e ocultação de cadáver 
da empresária Maria Hilda da Silva 
Pereira, mais conhecida como 
“Leuda”. O crime ocorreu dia 27 de 
março deste ano, no município de 
Vitorino Freire. 
De acordo com a Polícia Civil, 
Mailson estava escondido em uma 
chácara na cidade de Campinas, 
interior do estado de São Paulo. 
O cumprimento do mandado de 
prisão foi feito por policiais civis 
de Campinas. Para conseguir 
capturá-lo, um deles se disfarçou 
de funcionário de uma empresa de 
telefonia.  
“Ele estava sendo monitorado 
pela Polícia Civil, que encontrou 
o momento oportuno de efetuar a 
prisão. Ele mudou algumas vezes, 
passou em alguns estados do Brasil 
durante a fuga, e também morou 
em outro local em Campinas. O 
preso permaneceu calado e não 
apresentou qualquer informação 
relevante. Agora, já estamos vendo 
o recambiamentodele ao Maranhão, 
para que fique à disposição do Poder 
Judiciário”, explicou o delegado 
regional de Bacabal, Carlos Renato. 
Conforme as investigações da 
Polícia Civil, Mailson, que é natural 
da cidade de Piripiri, no Piauí, foi 
para Vitorino Freire a convite do tio, 
identificado como Gonçalo de Sousa 
Silva, exclusivamente para participar 
do roubo contra a vítima que acabou 
resultando no homicídio. 
Gonçalo de Sousa Silva é o único 

envolvido na morte da empresária 
que permanece foragido, segundo 
a polícia. A companheira dele, 
a professora Franciane Lima da 
Rocha, que era amiga da vítima, 
foi presa alguns dias após o crime. 
Ela confessou e deu detalhes do 
homicídio aos policiais. 
O CRIME 
No dia 27 de março, a 
empresária Maria Hilda da 
Silva Pereira foi asfixiada 
e,possivelmente,esquartejada dentro 
da casa da professora Franciane 
Lima da Rocha, no município de 
Vitorino Feire, de acordo com as 
investigações feitas pela Polícia 
Civil. 
Conforme o delegado de Vitorino 
Freire, Rildo Portela, um dia antes 
do crime, enquanto bebia na casa 

da vítima, Franciane a dopou com o 
objetivo de conseguir roubá-la, mas 
o plano não deu certo porque ela 
acordou antes.“No dia seguinte, após 
a tentativa de roubo, Maria Hilda foi 
se queixar na casa deFranciane. Lá, 
ela disse que isso não ficaria assim e 
iria atrás da polícia para conseguir as 
imagens e saber quem tentou roubá-
la”, pontuou Portela. 
Foi nesse momento, segundo teria 
informado Franciane em depoimento 
à polícia, queMailson saiu de um 
dos quartos com um revólver nas 
mãos e rendeu a empresária, que 
acabou sendo morta por asfixia. 
Após o crime, a suspeita da polícia 
é que Maria Hilda tenha sido 
esquartejada. Foi feita uma perícia 
pelo Instituto de Criminalística 
(Icrim) no quarto em que ocorreu 

o crime, onde foram encontrados 
vários vestígios de sangue. “O 
material foi colhido para fazer 
análise e saber se o sangue pertence 
à vítima ou não”, disse o delegado. 
Imagens de câmeras de 
videomonitoramento obtidas pela 
Polícia Civil mostram Gonçalo e 
Mailson deixando o local do crime. 
Na moto em que Gonçalo estava 
aparece uma caixa amarrada na 
garupa, o que a polícia acredita ser 
o corpo da empresária. Já Mailson 
aparece fugindo na moto da própria 
vítima. 
Aos policiais,Franciane disse que 
eles a teriam jogado em um rio 
localizado entre as cidades de Brejo 
de Areia e Altamira do Maranhão, 
mas o corpo segue desaparecido até 
hoje. 

Localizado em São Paulo suspeito de 
matar empresária em Vitorino Freire
Crime aconteceu em março deste ano, tendo a participação de uma amiga da vítima

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mailson Regis foi preso em São Paulo, suspeito de ter matado a empresária Maria Hilda; crime que contou 
com a participação da professora Franciane Lima, que se dizia amiga da vítima

A Polícia Militar prendeu, na manhã 
de ontem (29), no centro de São 
Luís, quatro homens com R$ 22 
mil em espécie e 25 cartões de 
banco, sendo 16 do Programa Bolsa 
Família. Eles foram identificados 
como Raimundo Ivanildo, Ivanildo 
Marcelo, José Ribamar e Martinho 
Carlos. 
Segundo a PM, o grupo estaria 
realizando saques indevidos na 
agência da Caixa Econômica da 
Praça Deodoro.Quando os policiais 
chegaram ao local indicado, os 
suspeitos já não estavam lá; porém, 
após buscas na região, eles foram 
localizados. 
Com o quarteto, além do dinheiro 
e dos cartões de banco, foram 
encontrados documentos de 
identidade, dois celulares, títulos 

de eleitor, carteiras de pescador e 
extratos bancários. Todos os presos 
foram levados à sede da Polícia 
Federal, no bairro da Cohama. 

OUTROS CASOS

Nas últimas semanas, a Polícia 
Militar efetuou prisões de pessoas 

que estavam sacando indevidamente 
valores referentes ao auxílio 
emergencial do governo federal 
pago devido à pandemia do novo 
coronavírus. Nos dois casos 
registrados, as prisões ocorreram 
na agência da Caixa Econômica 
da Praça João Lisboa, também no 
centro de São Luís. 
Na primeira, ocorrida no fim do 
mês de abril, dois homens foram 
capturados com 108 cartões de 
benefícios da Caixa Econômica 
Federal e quase R$ 100 mil em 
espécie. Eles eram moradores do 
povoado São José dos Portugueses, 
no município de Cândido Mendes. 
Já no último dia 20, os policiais 
prenderam três pessoas, naturais da 
cidade de Cedral, em posse de 238 
cartões de beneficiários da Caixa e 
mais de R$ 26 mil em espécie. 
Na ocasião, todos os suspeitos foram 
apresentados na sede da Polícia 
Federal, onde foram indiciados 
pelo crime de estelionato previsto 
no art. 171, § 3º, do Código Penal 
Brasileiro. (AIDÊ ROCHA)

Auxílio emergencial
Quatro são presos com 25 cartões de banco 
e mais de R$ 22 mil no centro de São Luís

Dinheiro e cartões apreendidos com os quatro suspeitos presos ontem, 
pela Polícia Militar

Uma operação da Delegacia de 
Homicídios da Polícia Civil, com 
apoio da Polícia Militar, prendeu, 
nessa sexta-feira (29), no bairro da 
Estiva, um dos suspeitos pela morte 
de Isaquiel de Sousa Rocha, de 24 
anos. O crime ocorreu no dia 5 de 
fevereiro deste ano, às margens da 
linha férrea, naquela localidade. 
Segundo o delegado Cláudio Barros, 
da Delegacia de Homicídios, que 
investiga o caso, dentro da boca da 
vítima foi deixado um bilhete com 
menções à facção criminosa rival. 
“No momento da morte dele, a 
vítima já havia resolvido não mais 
participar de atividades criminosas 
ligadas a qualquer facção”, disse. 
Ainda conforme o delegado, já 
estão identificadas as quatro pessoas 

que participaram do crime, sendo 
que duas já foram presas. Todos 
pertencem a uma facção criminosa 
que atua na região. “Há duas 
semanas,foi preso outro autor deste 
mesmo homicídio; que, inclusive, 
exercia um alto cargo de liderança 
na facção. Agora, o objetivo é 
prender os que se encontram 
foragidos”, frisou.
Além da prisão, durante a operação, 
que também contou com o apoio 
da Superintendência Estadual de 
Repressão ao Narcotráfico (Senarc), 
foram apreendidos maconha, crack, 
dinheiro e apetrechos para embalar 
os entorpecentes.  O suspeito preso, 
que não teve o nome revelado, 
foi interrogado e encaminhado ao 
Sistema Penitenciário. (AR)

Operação da Polícia Civil prende suspeito por homicídio no bairro da Estiva

Operação aconteceu nas primeiras horas dessa sexta-feira (29), no 
bairro da Estiva

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Pré-candidatos 
terão que 
deixar cargos 
do governo 
do Estado 
nesta semana
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Edivaldo 
Holanda JuniorHolanda Junior

O cenário de crise sanitária instaurado no 
Brasil com a pandemia do coronavírus trouxe à 
tona, de forma muito transparente, a gravidade 
dos abusos cometidos pelo presidente da 
República no exercício de seu mandato. A sua 
inefi ciência administrativa, o seu desequilíbrio 
emocional e sua inaptidão para o cargo não 
são novidades quando se fala de Bolsonaro. 

LEIA O ARTIGO COMPLETO NA PÁG.4

Infraestrutura urbana 
e qualidade de vida

PÁG. 7

PÁG. 9

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

A defesa da 
democracia

Em meio à pandemia, o Brasil vem 
gradualmente retomando sua rotina. Em 
São Luís temos trabalhado para que aos 
poucos e com responsabilidade a cidade 
possa seguir dentro deste novo normal, 
que agora inclui o uso de máscaras e 
outras medidas individuais de prevenção 
à saúde.  LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

O médico José de Ribamar Rodrigues Calixto (Dr. Calixto) disse, em entrevista 
ao Jornal Pequeno, que o freio no alastramento da Covid-19 está em pessoas 
conscientizadas de que, se fi carem em casa, não vão contaminar ninguém. 
Para ele, o estado não faz um isolamento social adequado por falta de cultura 
da sociedade.  PÁG.5

Maranhão não tem 
isolamento social 
adequado por falta de 
cultura da sociedade, diz 
Dr. Calixto

Dr. Calixto disse que as pessoas precisam se conscientizar de que 
somente o isolamento social dará freio na contaminação pelo 
novo coronavírus
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INFORME JP – PÁG.3

ENTREVISTA EXCLUSIVA

O secretário Felipe Camarão falou com exclusividade ao Jornal Pequeno

O governador Flávio Dino anunciou, na 
sexta-feira (29), que as aulas presenciais 
nas instituições de ensino em todo o 
Estado estão suspensas até o dia 14 de 
junho e que, a partir do dia 15, as aulas 
já poderão voltar de forma gradativa, a 
depender das condições epidemiológicas. 
Sobre esse assunto, o Secretário de 
Estado da Educação, Felipe Camarão, 
conversou com o Jornal Pequeno e 
explicou as regras que deverão ser 
obedecidas para a retomada gradual das 
atividades educacionais presenciais. 
“Ainda levaremos alguns meses para que 
todos os estudantes do Maranhão estejam 
em sala de aula”, destacou o secretário. 

PÁG.3

“Ainda levaremos alguns meses
para que todos os estudantes
do estado estejam novamente
em sala de aula”, diz secretário

PARLAMENTARES APONTAM SUGESTÕES PARA 
SUPERAÇÃO DA CRISE INSTITUCIONAL NO BRASIL

Crise institucional, entre Poderes, no rastro de uma crise política, ladeada por uma crise econômica. Tudo isso ao mesmo tempo e no momento 
em que o Brasil mais precisa de uma posição harmoniosa, convergente e sensata do Executivo Legislativo e Judiciário para enfrentar uma crise 
maior que atormenta seus 23 estados, Distrito Federal e 5. 570 municípios. A reportagem do Jornal Pequeno, em Brasília, ouviu parlamentares 
que integram a bancada do Maranhão no Congresso. Eles analisam a situação e apontam sugestões para superação da crise. PÁG.11 E 13

Parlamentares da 
bancada maranhense 
no Congresso Nacional 
analisam cenário e 
apontam sugestões para 
superação da crise

PANORAMA OU 
VENDA?

ENCARANDO A 
FIBROMIALGIA DE 
FRENTE. COMO A 
OSTEOPATIA PODE 
AJUDAR

A fé é panorama ou venda?
Panorama é a visão que temos de uma grande 
extensão de paisagem e venda é uma faixa que se 
coloca sobre os olhos, tirando-lhes a visão. 
A fé é uma coisa ou outra? Para muitos é venda. É 
cegueira.
A fé será isso? Será um salto no escuro?
O apóstolo parece ter dito isso quando escreveu: 
“Andamos por fé, não por vista” (II Coríntios 5:7).
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Mistérios
*** Por que as mesmas 
pessoas que condenaram 
Flávio Dino nas redes 
sociais por ter decretado 
o lockdown na Ilha de São 
Luís agora estão ‘caindo 
matando’ nele por estar 
autorizando a retomada 
lenta e gradual das ativi-
dades econômicas???!!! 
Rapaz, ‘doidice’ ‘pega’!!!

*** Quem é disseminador 
de fake News da ‘Grande 
Ilha’ que está ‘morrendo 
de medo’ de ser apanha-
do pelas investigações da 
Polícia Federal, mesmo 
sendo ‘alertado’ de que por 
enquanto elas não chegaram 
ao Maranhão???!!!

*** Por que certos políti-
cos insistem no mise-en-s-
céne do impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro, 
quando, no fundo, no fun-
do, sabem que isso não vai 
a lugar nenhum, porque 
os próprios presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, e 
do Senado, Davi Alcolum-
bre, já deixaram claro, nos 
bastidores, que não vão 
aprovar isso???!!! Por que 
em vez de perderem tempo 
e energia com uma ‘ideia’ 
sem futuro, não FOCAM 
no vírus mortal???!!! Ou 
o vírus mental não dei-
xa???!!!

*** Quem é o dono da loja 
badalada da ‘Grande Ilha’ 
que alugou um ap ‘dos deu-
ses’ na Península e tá estar-
recendo a vizinhança com 
orgias e mais orgias???!!!

*** Quem são os jorna-
listas arrogantes e pre-
potentes, que “sextam” 
toda semana e ‘se danam’ 
a descarregar opiniões 
em grupo de ‘zap’ como 
se fossem os verdadeiros 
‘donos da verdade’???!!!

*** Por onde anda certo 
causídico sem OAB???!!! 
Será que os pedidos do 
proprietário de um famoso 
bar e restaurante, no Centro 
Histórico, foram atendidos 
por meio das orações/preces 
dos seus ‘anjos da guar-
da’???!!!

*** Qual é o laboratório 
da ‘Grande Ilha’, situado 
em área nobre da cidade, 
que não atende exames de 
coronavírus pelos planos 
de saúde, mas somente 
particular???!!! Procon 
nele!!!

*** Por onde anda o ‘ex-ga-
roto-empresário’ que nunca 
mais gravou aqueles vídeos 
que andavam divertindo 
demais a galera das redes 
sociais???!!!

*** E o ‘nanico’ por ele 
ameaçado, ‘mergulhou’ 
também ou está quieto 
aguardando apenas a 
oportunidade da ‘rebordo-
sa’???!!!

*** Não é só a postura 
destrambelhada de Bolsonaro, nem 
a parcialidade deplorável da maioria 
da ‘grande imprensa’ brasileira, 
capitaneada pela Rede Globo, 
Folha de S. Paulo e Estadão, ou 
ainda a militância ultrabolsonarista 
infl amada nas redes sociais que se 
pode responsabilizar pelo clima 
de beligerância insuportável e 
perigoso que o país vive nesses 
momentos tão difíceis e graves!!! 
Muito se tem que atribuir, também, 
a posturas inconsequentes e até 
irresponsáveis de integrantes do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
e de lideranças partidárias que, 
com certas atitudes, não deixam 
dúvidas de que não estão pensando 
no Brasil, mas, sim, em ver o ‘circo 
pegar fogo’, adotando a ‘velha’ e 
ultrajante “fi losofi a” do “quanto 
pior, melhor”!!! No dia 21 de maio, 
quinta-feira retrasada, os brasileiros 
conscientes, lúcidos, que pensam 
realmente no país e que torcem por 
uma união de todos para derrotar 
o coronavírus, animaram-se todos 
e se encheram de esperanças – 
mesmo os mais céticos – com 
o resultado da reunião por 
videoconferência entre o presidente 
Jair Bolsonaro e os governadores, 
com a participação dos presidentes 
da Câmara dos Deputados 
(Rodrigo Maia) e do Senado (Davi 
Alcolumbre)!!! Afi nal, além do 
clima de cordialidade que reinou no 
encontro, o Brasil todo viu os dois 
mais ferrenhos adversários, hoje, – 
Jair Bolsonaro e João Dória – sendo 
corteses um com o outro e trocando 
expressões positivas em relação ao 
futuro da convivência!!! E vimos 
também outro adversário ferrenho 
do presidente, o governador 
maranhense Flávio Dino, classifi car 
a reunião como “um sinal 
positivo”!!! E tinha sido mesmo!!!

*** Mas, ‘travestido’ de decano 
do Supremo Tribunal Federal, de 
lideranças políticas do PDT, PSB, 
PV e de jornalistas, o ‘capeta’ 
tinha que atentar e “jogar um 
balde de água fria” nesse fi o de 
esperança que tinha deixado muita 
gente animada!!! No dia seguinte 
à reunião, o ministro Celso de 
Melo, inconsequentemente e 
sem pensar no país, determinou 
a liberação do vídeo da reunião 
ministerial do dia 22 de abril!!! 
Pautado pela ‘grande imprensa’, 
não resistiu à enorme pressão e 
liberou o vídeo, provocando uma 
‘pandemia’ de confusão no país..., 
isso 24 horas depois de o Brasil 
ter respirado um pouco aliviado 
com a reunião do presidente com 
os governadores!!! Como se não 
bastasse, logo depois encaminhou 
à Procuradoria Geral da República, 
para apreciação, um pedido do 
PDT, PSB e PV para apreensão 
dos celulares de Bolsonaro!!! 
Bastou um encaminhamento com a 
recomendação de APRECIAÇÃO 
para jornalistas irresponsáveis 
levarem as redes sociais a deduzir 
que a Justiça estava prestes a 
apreender os telefones do presidente 
da República!!! Mais ‘doido’ 
ainda, o general Augusto Heleno, 
do GSI de Bolsonaro, dispara 
uma nota ameaçadora contra a 
democracia do País, levando todo 
tipo de adversário do governo às 
mais diversas manifestações!!! 
Resultado: governo e adversários 
‘alopraram’ e voltou tudo à estaca 
zero!!! Do que se aproveitaram os 
IDIOTAS DESINFORMADOS, 
produtos do processo de 
‘emburrecimento’ provocado 
pelas redes sociais, para bradarem: 
“Todos sabíamos que essa reunião 
era só jogo de cena”!!! Só o que 
faltava!!! Ora..., “vão tomar onde 
as patas tomam”, antes que eu me 
esqueça!!!

 *** Raciocinem com Dr. Pêta!!! A 
desincompatibilização para quem 
está em cargo público e pretende 
concorrer a prefeito ou a vereador 
nas eleições deste ano deveria 
ser revista pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE)!!! A pandemia do 
coronavírus já afetou mecanismos 
legais, mexeu com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
gera uma situação completamente 

atípica no Brasil e no mundo!!! 
Por que não haveria de atingir as 
leis eleitorais com seus prazos e 
regras pré-estabelecidos!!! E se as 
eleições não puderem acontecer 
em 4 de outubro, se forem adiadas 
por 1, dois meses, como fi ca a 
desincompatibilização???!!! E se 
os mandatos municipais forem 
aumentados em dois anos para 
que tenhamos eleições gerais em 
2022???!!! Nada está decidido e 
tudo pode acontecer..., inclusive 
nada!!! Portanto, seria interessante 
que partidos políticos e Justiça 
Eleitoral pensassem bem nisso!!! 
Ou não???!!!

*** Um questionamento sobre o 
seletivo simplifi cado realizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus) chegou ao conhecimento 
do Dr. Pêta!!! Para o cargo de 
Educador Físico, no resultado 
preliminar só houve um candidato 
classifi cado (com nota zero)!!! 
Segundo participantes do seletivo 
que fi zeram o questionamento, o 
candidato classifi cado seria personal 
trainer de um secretário estadual!!! 
Os candidatos querem saber do 
secretário Lula Fylho quais critérios 
foram usados para classifi car 
apenas um candidato..., com nota 
zero???!!! E onde estão os demais 
inscritos???!!! “Nenhum candidato 
conseguiu pontuação sufi ciente 
para fi gurar na lista, mesmo 
preenchendo todos os requisitos”, 
indagam???!!! Procurado por Dr. 
Pêta, o secretário Lula Fylho disse 
que iria pegar as informações exatas 
a respeito porque não se envolve em 
seletivo!!! Alertado que o seletivo 
não foi feito por empresa e sim 
com base em análise de currículo, 
de caráter emergencial, em que 
não se contrata banca, o secretário 
disse: “Tem comissão publicada, 
tem sistema que faz o cadastro e 
tem lista que será encaminhada 
ao Ministério Público. Todos são 
cadastros de reserva. Não temos 
que contratar se não for preciso. 
São contratações de três meses, 
tudo dentro da lei, conforme edital 
publicado em Diário Ofi cial”!!! 
Por fi m, Lula Fylho explicou, já 
com as informações colhidas, que 
para o cargo de Educador Físico 
se inscreveram 104 candidatos, 
sendo 1 homologado com reserva 
e 8 classifi cados no resultado 
fi nal!!! Acrescentou que no Edital 
consta que essas contratações são 
feitas para cadastro de reserva!!! 
Devolvida a ‘bola’ aos candidatos 
questionadores, estes fi zeram 
outra indagação: “Se sabem que 
não vão chamar pra que abrem 
seletivo”???!!! Segundo Lula 
Fylho, chamar vão..., “de acordo 
com as necessidades!!! No caso 
questionado, homologamos 1, 
mas tem 8 classifi cados que 
podem ser chamados de acordo 
com as necessidades, e com 
acompanhamento do MP”, 
concluiu o secretário!!! A polêmica, 
então, fi ca resumida ao nome 
homologado até aqui, com nota 
zero: um personal de um secretário 
estadual!!!

*** O senador Weverton marcou 
um ‘gol de placa’, essa semana, 
ao aprovar o projeto que proíbe as 
empresas fornecedoras de energia 
elétrica e água de realizarem cortes 
nas sextas-feiras e vésperas de 
feriado!!! O senador maranhense 
mostrou uma grande capacidade de 
articulação!!! Com menos de dois 
anos de mandato pode já emplacar 
uma lei, o que parlamentares da 
casa mais antigos não conseguiram 
em muitos anos de mandato!!! Tem 
chamado a atenção a performance 
de Weverton em tempos de 
coronavírus!!! Além de acompanhar 
presencialmente todas as sessões 
do Plenário Virtual desde que 
começou a pandemia, o parlamentar 
do Maranhão assume a presidência 
da sessão toda vez que o presidente 
Davi Alcolumbre precisa sair!!! E 
como Alcolumbre tem se afastado 
muito para atuar como ‘bombeiro’ 
nas crises entre Bolsonaro e os 
outros poderes, Weverton assumiu a 
presidência da sessão praticamente 
todos os dias nas últimas duas 
semanas!!! Isso levou alguns 
jornalistas, inclusive, a o chamarem 
de vice-presidente, brincando que 

ele fi ca bem na cadeira!!! Tá com 
de ‘bola cheia’ o presidente do PDT 
maranhense!!!

*** O presidente Bolsonaro, que 
esbravejou na campanha que 
nunca faria acordo com a ‘velha 
política’, acaba de ceder mais 
um ‘tiquinho’!!! Deu a Gilberto 
Kassab, homem forte do PSD 
(Centrão) o comando da Funasa, 
órgão ligado ao Ministério da 
Saúde!!! A Funasa é responsável 
por ações de saneamento básico e 
prevenção e controle de doenças 
relacionadas à falta de esgoto e 
água potável!!! Tem um orçamento 
para 2020 de R$ 2,3 bilhões!!! A 
nomeação ocorre um dia após a 
votação, com resultado favorável 
para o governo, da MP que permite 
a redução de salários e sus- pensão 
de contratos!!! O Centrão ajudou a 
reduzir o impacto fi scal da proposta 
inicial do relator da medida 
provisória, reduzindo de dois para 
um ano a extensão da desoneração 
da folha de pagamento a empresas, 
medida essa para preservar 
empregos!!!

*** Os partidos do Centrão que se 
aproximaram de Bolsonaro, como 
PP, PL, PSD e Republicanos, já 
conseguiram emplacar algumas 
nomeações desde abril, em um 
ritmo lento de liberação!!! O 
governo tem justifi cado a demora 
nas nomeações, enviadas em abril, 
citando a análise das indicações 
pela Associação Brasileira de 
Inteligência (Abin)!!! O PSD, de 
Gilberto Kassab, emplacou na 
Funasa Giovanne Gomes da Silva, 
comandante da Polícia Militar 
em Minas Gerais!!! Giovannne 
substitui o maranhense Márcio 
Sidney, indicado anteriormente pela 
bancada evangélica!!!

*** Por sua vez, o PL conquistou 
uma diretoria no Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE)!!! O PP 

também encaminhou um nome 
para a presidência do órgão, 
ainda pendente!!! O FNDE tem 
orçamento de R$ 54 bilhões!!! 
Já o Republicanos conseguiu 
a Secretaria de Mobilidade do 
Desenvolvimento Regional; e o PP, 
o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (Dnocs)!!! Os 
cargos negociados entre o governo 
Bolsonaro e partidos do Centrão, 
como PP, PL, Republicanos e PSD, 
têm um orçamento somado de R$ 
86 bilhões, em 2020!!!

*** Meu amigo, a ‘quarentena’ num 
certo condomínio ali pras bandas 
da Península está parecida com a 
da Rua Grande após o lockdown!!! 
O inquilino, ‘massa’, desaliançado, 
tá ‘traçando’ até ‘jacaré’..., não 
respeita nem a quarta-feira para 
‘estarrecer’ a noite dos moradores 
com altas orgias!!!

*** O deputado Duarte Jr exagerou 
na dose ao propor uma discussão 
sobre quatro meses de São João após 
a pandemia!!! Tirando o exagero 
do tempo, a ideia teria até algum 
sentido se o Maranhão, como todo 
o Brasil, não tivessem coisas muito 
mais sérias para tratar depois de 
derrotar o vírus, como a reconstrução 
econômica e os enormes prejuízos 
provocados por tanto tempo de 
Covid-19!!! Inicialmente até que a 
ideia caiu na ‘graça’, mas depois, 
quando a ‘fi cha caiu’, ‘nego’ 
‘partiu pra cima’ do deputado!!! 
Os adversários de Duarte, que não 
perdem uma oportunidade, esses, 
então, fi zeram um verdadeiro 
‘carnaval’!!! É... acontece!!!

*** Essa aqui Dr. Pêta leu essa 
semana “por aí”!!! O cinismo atual 
considera ‘liberdade de expressão’ 
o funcionamento, dentro do Palácio 
do Planalto, de um bunker digital, 
comandado pelo fi lho do presidente, 
Carlos Bolsonaro, e fi nanciado 
por empresários e pelo próprio 
governo, o qual se especializou 

em produzir e espalhar ameaças, 
ofensas e calúnias contra políticos, 
autoridades, jornalistas, artistas e 
ministros do Supremo”!!!

*** E aquela empresa do setor de 
energia, com trabalhos realizados 
no Maranhão, que recebeu duas 
‘boladas’ já durante o comando de 
Paulo Guedes na Economia!!! Pois 
é..., R$ 1 bilhão, fi nanciamento 
do Basa fi rmado no início de 
2020 (juros subsidiados - IPCA 
+ 1,5013% ao ano - pelo Fundo 
Constitucional do Norte, com o 
valor superando 10% do total que 
o FNO tem disponível em 2020, 
podendo ser pago em até 16 anos!!! 
E R$ 843 milhões, via Banco do 
Nordeste, com recursos do Fundo 
Constitucional do Nordeste, em 
meados de 2019, com 17 anos para 
ser pago – o empréstimo cobra juros 
de IPCA + 1,938% ao ano!!!

*** E a Kátia Bogéa, hein!!! Pois 
é..., disse, com todas as letras, 
que Jair Bolsonaro (que a demitiu 
do Iphan) interferiu no órgão por 
interesse do empresário Luciano 
Hang!!! É, meu amigo, talvez isso 
tudo, essa nova situação dentro do 
Iphan seja uma ‘labareda’ para a 
resolução dos problemas daqui da 
‘terrinha’ levantados pela Ademi 
(Associação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliário 
do Maranhão), que até hoje não 
teve respostas para os vários ofícios 
encaminhados ao instituto!!!

*** O fato veio à tona na reunião 
ministerial do dia 22 de abril, 
na qual Bolsonaro reclamou da 
atuação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e 
citou o dono da Havan, Luciano 
Hang, que teve uma obra parada no 
Rio Grande do Sul após consultoria 
encontrar vestígios arqueológicos 
no local!!! A ex-superintendente 
Kátia Bogéa comentou a declaração 
do presidente na reunião e disse ao 
jornal Folha de S. Paulo ter sido 
demitida após reclamação de Hang 
e do senador Flávio Bolsonaro!!! 
Segundo Kátia, a paralisação da obra 
ocorreu porque a empresa contratada 
por Hang reportou ao Iphan um 
achado arqueológico!!! “Ele criou 
esse escarcéu porque nem a mais 
simples das obrigações eles querem 
fazer. Estávamos ali para cumprir a 
Constituição. O que queriam é que 
não observássemos a lei”, afi rmou 
Kátia Bogéa!!! Viuchi!!! Dr. Pêta 
está em busca de mais informações 
sobre o caso da Ademi!!!

*** Sem se deixar contaminar 
pelo clima beligerante que envolve 
instituições brasileiras hoje, o 
ministro Marco Aurélio, do STF, 
considerou imprópria a fala do 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, sobre a prisão de 
ministros da Suprema Corte na 
polêmica reunião ministerial de 
22 de abril!!! Em entrevista ao 
Jornal Nacional, sábado retrasado, 
23, o ministro disse que ele, 
pessoalmente, não considera um 
caso de ação penal, mas afi rmou 
que se fosse o presidente Bolsonaro 
teria demitido o Weintraub!!! “Eu 
só posso atribuir a um arroubo de 
retórica, né? E cabia ao dirigente da 
reunião exercer o poder de polícia, 
evidentemente cortando a palavra 
dele e dizendo que a palavra em si 
era imprópria”, disse. “Se estivesse 
ocupando a cadeira de presidente da 
República, evidentemente não teria 
o estilo do presidente, eu pediria 
a ele pra pegar o boné e ir pra 
casa. Eu acho que, principalmente, 
como ministro da Educação, ele 
fi cou numa situação muito ruim. 
Que educação é essa”, concluiu 
Marco Aurélio!!! Enquanto isso, os 
‘justiceiros’ querem ‘sangue’!!!

*** Fontes palacianas garantem 
que a anuência do governador 
Flávio Dino à pré-candidatura 
do deputado federal licenciado 
Rubens Jr a prefeito de São Luís 
se deu por conta dos resultados à 
frente da Secretaria das Cidades 
e dos números de uma pesquisa 
interna realizada nos últimos 
dias!!! O pré-candidato tem até a 
próxima quinta-feira (4) para se 
desincompatibilizar!!!

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS
Primeira grande crise do governo Lula
ganhou repercussão no Jornal Pequeno

No dia 29 de maio de 2021, daqui a exatamente 1 ano, o Jornal Pequeno 
completará 70 anos desde a sua fundação, em 1951 pelo saudoso José 
Ribamar Bogéa, um jornalista incansável na defesa dos interesses maiores 
do povo do Maranhão.
Aproveitando o ensejo desta celebração, durante esses 12 meses o 
futuro JP SETENTÃO relembrará fatos que marcaram o repertório de 
reportagens ao longo de toda a sua história.
Fatos nacionais e locais norteiam essa história de lutas do “Órgão das 
Multidões”, assim batizado por seu fundador o matutino da Rua Afonso 
Pena, até hoje estabelecido no Centro Histórico de São Luís.

A GRANDE CRISE DO GOVERNO LULA - Em fevereiro 
de 2004, aconteceu a primeira grande crise do governo Lula. O Jornal 
Pequeno estampou na capa esta manchete: ‘Dinheiro sujo no Partido dos 
Trabalhadores. Escândalo envolve assessor da Presidência da República’.
Na época, precisamente no dia 13, quando o PT completava 24 anos, a 
revista ‘Época’ divulgou o conteúdo de um vídeo no qual Waldomiro 
Diniz, homem de confi ança do ministro da Casa Civil, José Dirceu, 
aparecia extorquindo o bicheiro carioca Carlos Augusto Ramos, o 
Carlinhos Cachoeira – que fi lmou o fl agrante -, em 2002, quando presidia 
a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), no governo da petista 
Benedita da Silva.
Waldomiro Diniz foi demitido tão logo a revista chegou às bancas, mas o 
episódio representou o prólogo da derrocada de José Dirceu, até então o 
homem mais poderoso do governo Lula.  

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Miudinhas
• O Governo Federal encontra dificuldades e busca uma fórmula 
para estender o auxílio emergencial de R$ 600 para além dos três 
meses que se encerram em junho.

• Quase 58 milhões de pessoas já receberam o beneficio, e o 
número de elegíveis segue em ascensão.

• Um custo mensal de R$ 51,5 bilhões para remediar a perda 
de renda de informais impossibilitados de trabalhar durante a 
pandemia.

Informe JP

Encerra-se na próxima quinta-feira (dia 4) o prazo de 
desincompatibilização para quem está em cargo público e pretende 
concorrer ao cargo de prefeito ou vereador. De acordo com a 
legislação eleitoral, para entrar na disputa os secretários devem 
deixar o cargo quatro meses antes das eleições.
Para concorrer a vereador o prazo é de seis meses, e quem vai 
concorrer já deve ter deixado o cargo no dia 4 de abril passado, 
como fizeram os então secretários municipais de São Luís Ivaldo 
Rodrigues, Canindé Barros e Rommeo Amim.
No Governo do Maranhão, a principal saída será a do pré-candidato 
a prefeito de São Luís pelo PCdoB, Rubens Júnior, que retorna a seu 
mandato de deputado federal.
Recentemente, o governador Flávio Dino conversou com os 
secretários que pretendem se candidatar sobre a saída do governo até 
para se preparar para a substituição. Quem ficar no lugar de Rubens 
Júnior assumirá a Secretaria de Cidades.
Também devem deixar o governo para disputar prefeituras no interior 
do estado a secretária de Agricultura Fabiana Vilar Rodrigues, e 
o secretário de Meio Ambiente, Rafael Ribeiro, que é irmão do 
deputado André Fufuca, além do presidente do Iterma, Raimundo 
Lídio.

Pré-candidatos terão que
sair do governo nesta semana

Pontapé inicial
Em contato com a reportagem 
do Jornal Pequeno, na manhã 
desse sábado (30), Rubens 
Júnior afirmou que tudo indica 
que deverá sair do governo logo 
na quarta-feira (dia 3).
Sobre o pontapé inicial de 
sua campanha, ele falou 
laconicamente: “Somente 
após a pandemia. Hora ainda 
de salvar vidas. Momento de 
organizar a pré-campanha 
apenas internamente, gestar 
plano de governo etc”.
Inquérito contra Dino
O governador Flávio Dino 
protocolou, na sexta-feira (29), 
um mandado de segurança 
no STF (Supremo Tribunal 
Federal) contra o procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, e a subprocuradora-
geral da República, Lindôra 
Araújo, por causa de inquérito 
que investiga compra de 
combustível para helicóptero 
realizada pelo governo 
maranhense.
Segundo notícia publicada 
pelo jornal O Globo, no dia 
27 de abril, a Procuradoria-
Geral da República (PGR) 
apresentou um pedido de 
abertura de inquérito contra 
Dino para apurar suspeitas de 
irregularidade em contrato que 
determina a compra de 175 mil 
litros de combustível por ano 
para abastecer um helicóptero 
de modelo EC-145, usado 
pela Secretaria de Segurança 
Pública.
Muito longe
A defesa do governador afirma 
que a PGR baseou-se em 
denúncia feita por um cidadão 
da cidade de Varginha (MG), 
que, sem apresentar provas, 
segundo ele, alegou que a 
quantidade de combustível 
era superestimada, e solicitou 
investigação por corrupção.
Varginha está a cerca de 2.800 
km de distância da capital São 
Luís, lembrou Dino.
Cortejo ao 
procurador-geral
O vice-líder do PCdoB na 
Câmara Federal, deputado 
Márcio Jerry, criticou o 
presidente Jair Bolsonaro, que, 
na quinta-feira (28), acenou 
para uma possível indicação do 

procurador-geral da República, 
Augusto Aras, ao Supremo 
Tribunal Federal.
“Nunca antes na história um 
procurador recebeu esse tipo 
de cortejo. É uma coisa muito 
feia para uma tão importante 
instituição como o Ministério 
Público Federal”, disse o 
parlamentar.
Abaixo-assinado
Augusto Aras é o responsável 
por investigar Bolsonaro, 
mas tem sido criticado por 
seus pares justamente por 
ser tolerante em uma série 
de posturas do presidente da 
República.
Circula entre membros 
do Ministério Público um 
abaixo-assinado que pede 
ao Congresso Nacional a 
aprovação de uma proposta 
de emenda constitucional para 
tornar obrigatório o respeito 
à lista tríplice para a escolha 
do chefe da instituição, e 
ganhou força, com mais de 500 
assinaturas, após a declaração 
de Bolsonaro. Aras, indicado 
pelo presidente, não estava na 
lista.
Aras manifesta 
desconforto (I)
Ainda na sexta-feira, 29, 
Augusto Aras manifestou 
desconforto com a veiculação 
reiterada de seu nome para 
ocupar uma vaga no STF. 
“Conquanto seja uma honra 
ser membro dessa excelsa 
Corte, sinto-me realizado em 
ter atingido o ápice de minha 
instituição, que também exerce 
importante posição na estrutura 
do Estado”, disse.
Aras manifesta 
desconforto (II)
Ao aceitar a nomeação para 
a chefia da PGR, Aras disse 
que não teve o outro propósito 
senão o de melhor servir à 
Pátria, inovar e ampliar a 
proteção do MPF e oferecer 
“combate intransigente ao 
crime organizado e a atos 
de improbidade que causam 
desumana e injusta miséria ao 
nosso povo”. 
Finalizando, Aras afirmou 
que se considera realizado se 
chegar ao final do seu mandato 
tão somente cônscio de haver 
cumprido o seu dever”.

Jornal Pequeno – Secretário, 
como se dará esse retorno às 
aulas?
Felipe Camarão – 
Primeiramente, é necessário 
esclarecer que as aulas não 
voltarão completamente a partir 
do dia 15 de junho, e que a 
preservação da vida e da saúde 
das comunidades escolares é a 
base para todo o planejamento 
de retorno às aulas. Também 
é necessário destacar que o 
plano para a retomada das 
aulas no Maranhão considerou 
experiências de outros lugares, 
tanto daqueles que deram certo, 
como foi o caso da Alemanha, 
onde o retorno começou pelos 
jovens, quanto daqueles que não 
foram bem sucedidos, como a 
França, que iniciou a retomada 
pelas crianças e precisou 
retroceder. Mas, sobretudo, 
reitero, as aulas deverão 
retornar com todas as medidas 
necessárias para garantir a saúde 
e a segurança da comunidade 
acadêmica, seguindo as 
diretrizes publicadas no Decreto 
Estadual nº 35.859, editado pelo 
governador Flávio Dino. 

JP – De que forma será essa 
retomada gradual das aulas?
FC – O reinício das aulas será 
diferente para cada etapa de 
ensino, conforme definido em 
reunião com os gestores de 
educação das redes públicas e 
privadas, reitores de instituições 
de ensino superior, Conselho 
Estadual de Educação e 
Ministério Público do Maranhão. 
O início deverá ocorrer pelo 
ensino superior, graduação e pós-
graduação; em seguida, o ensino 
médio, ensino fundamental até 
a educação infantil. Mas cabe 
ressaltar que poderá ser feita de 
forma regionalizada, a depender 
das condições epidemiológicas 
de cada localidade do Maranhão. 
E as datas de início de cada 
etapa serão divulgadas a partir 
do cenário da pandemia no 
estado. Cabe destacar, ainda, que, 
mesmo que cada passo dado seja 
exitoso, ainda assim levaremos 
alguns meses para que todos 
os estudantes do estado, dos 

mais variados níveis de ensino, 
estejam novamente nas salas de 
aulas. 

JP – Quanto à preparação 
desses espaços educacionais, 
escolas, universidades e suas 
salas de aula, quantidade de 
alunos por turma, enfim, quais 
as medidas serão tomadas para 
garantir o distanciamento e 
diminuir o risco de contágio 
nesses lugares?
FC – No Decreto Estadual 
foi determinado que as 
instituições de ensino devem 
fazer aquisição de kits contendo 
produtos mínimos de higiene e 
desinfecção, necessários para 
estudantes e funcionários, como: 
máscaras de proteção; álcool 
70%; copo de uso individual ou 
descartável. Também prevê que 
as pessoas do grupo de risco 
estabelecido pelas autoridades 
sanitárias e de saúde devem 
permanecer em casa e continuar 
a realizar suas respectivas 
atividades de forma remota. No 
caso das salas de aulas, a diretriz 
é a redução do quantitativo 
de estudantes por turma, 
considerando a capacidade 
de cada sala, respeitando a 
distância mínima de 1,5m entre 
estudantes e profissionais. Outras 
medidas também precisam ser 
seguidas, como o escalonamento 
de horário de entrada e saída 
de séries e turmas, para evitar 
aglomeração; demarcações 
nas filas das lanchonetes e 
restaurantes; desinfecção diária 
dos espaços e superfícies; 
aferição diária da temperatura de 
todos que estudam ou trabalham 
no ambiente escolar, entre outros. 
São medidas que consideramos 
mínimas dentro de um protocolo 
de segurança, mas cada rede e 
instituição tem sua autonomia 
para ampliá-las. 

JP – O decreto também prevê 
ensino híbrido (presencial 
e não presencial). Isso pode 
interferir na qualidade do 
ensino?
FC – O ensino híbrido está 
contemplado em parecer do 
Conselho Nacional de Educação 

para reduzir a quantidade de 
pessoas nos espaços educativos. 
Além disso, as atividades 
remotas estão sendo adotadas 
pelas redes de ensino utilizando 
as mais diversas plataformas 
e tecnologias de informação 
e comunicação, inclusive 
com critérios de avaliação e 
monitoramento já definidos em 
Resolução do Conselho Estadual 
de Educação. As instituições 
também poderão estabelecer 
rodízio em dias da semana, 
de estudantes e professores, 
desde que não percam de vista 
a garantia da qualidade da 
aprendizagem de seus estudantes, 
sejam em atividades remotas ou 
em presenciais.

JP – A propósito, a Seduc 
já anunciou a realização de 
uma avaliação diagnóstica 
após o retorno das aulas. Será 
somente para os alunos da rede 
estadual ou se estenderá aos 
municípios?
FC – A Seduc firmou uma 
importante parceria com o Centro 
de Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora 
(CAEd/UFJF) para a avaliação 
diagnóstica de todos os alunos 
da rede estadual, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, 
possibilitando, a partir desses 
resultados, que nós, gestores, 
tracemos estratégias para a 
aprendizagem pós-pandemia. 

Por determinação do governador 
Flávio Dino, inclusive isso já 
consta no decreto, a avaliação 
também será ofertada às redes 
municipais que desejarem, sem 
custo, por intermédio do Regime 
de Colaboração, para que alcance 
todos os estudantes maranhenses. 

JP – Sabemos que o retorno às 
atividades será desafiador, uma 
vez que a pandemia causou 
impactos nas famílias, muitas 
vidas foram perdidas para 
a Covid-19, pessoas ficaram 
doentes, situações econômicas e 
sociais difíceis. De que forma a 
Seduc se prepara para receber 
esses estudantes e professores?
FC - Nós definimos que as 
primeiras semanas deverão ser 
de acolhimento, uma vez que 
não estamos retornando de um 
período de férias; portanto, será 
preciso cuidar do emocional 
e psicológico das pessoas. 
Iniciaremos com o acolhimento 
das equipes gestoras; na 
semana seguinte, dos nossos 
professores e, posteriormente 
dos nossos alunos. Portanto, não 
retomaremos logo com aulas, 
mas com um trabalho voltado 
aos aspectos socioemocionais. 
Cabe ressaltar, também, que 
faremos uma busca ativa dos 
estudantes que não retornarem e 
que não tenham participado das 
atividades a distância, no intuito 
de mitigar esses impactos da 
pandemia.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“Ainda levaremos alguns meses para
que todos os estudantes do estado estejam
novamente em sala de aula”, diz secretário
O governador Flávio Dino anunciou, na sexta-feira (29), que as aulas 
presenciais nas instituições de ensino em todo o Estado estão suspensas 
até o dia 14 de junho e que, a partir do dia 15, as aulas já poderão 
voltar de forma gradativa, a depender das condições epidemiológicas. 
Sobre esse assunto, o Secretário de Estado da Educação, Felipe 

Camarão, conversou com o Jornal Pequeno e explicou as regras 
que deverão ser obedecidas para a retomada gradual das atividades 
educacionais presenciais. “Ainda levaremos alguns meses para que 
todos os estudantes do Maranhão estejam em sala de aula”, destacou o 
secretário.

Felipe Camarão falou com exclusividade ao Jornal Pequeno

Recursos assegurados pela bancada maranhense já
estão em uso no combate ao coronavírus no estado
No final de março, a Bancada 
Federal do Maranhão no 
Congresso Nacional deu uma 
grande demonstração de união 
e responsabilidade no combate 
ao coronavírus no estado. 
Foram remanejados mais de 
R$ 125 milhões das emendas 
parlamentares impositivas para 
ações emergenciais contra a 
Covid-19. Os recursos, referentes 
ao Orçamento da União de 
2020, foram disponibilizados há 
duas semanas e já estão sendo 
utilizados pelos gestores.
Do montante total, R$ 43 
milhões ficaram com o Governo 
do Maranhão, R$ 78 milhões 
foram destinados para mais de 
100 municípios, e o Hospital 
Aldenora Belo recebeu outros 4,2 
milhões. “O orçamento já estava 
definido, mas o governo federal 
permitiu o remanejamento das 
emendas em razão da pandemia 

do novo vírus”, explica o 
deputado federal Juscelino Filho 
(DEM-MA), que articulou o 
processo.
De acordo com o parlamentar 
do DEM, os deputados e 
senadores maranhenses passaram 
a discutir a mudança assim que 
a possibilidade se abriu, no 
começo de março. “Diante da 
gravidade da situação que já 
vivíamos e do risco de avanço da 
doença no estado, o que ocorreu, 
não hesitamos em remanejar 
as emendas de bancada. Como 
sempre defendi, a união de todos 
é essencial para vencermos a 
Covid-19”, afirmou.
Assim que os R$ 43 milhões 
foram creditados na conta do 
governo estadual, o governador 
Flávio Dino destacou o fato 
nas redes sociais. “Recursos 
vão nos ajudar nas ações de 
combate ao coronavírus no 

sistema de saúde. Despesas que 
já passam de R$ 170 milhões por 
mês, infelizmente. Mas vamos 
vencer”, escreveu no dia 13 de 
maio. Vários prefeitos também se 
manifestaram positivamente na 
ocasião.
SOCORRO/ESTADOS E 
MUNICÍPIOS
Também em meados de maio, 
foram pagas as emendas de 
bancada do deputado Juscelino 
Filho destinadas para a luta 
contra a Covid-19 no Maranhão. 
Foram mais de R$ 5,3 milhões, 
contemplando várias cidades.
“A doença continua avançando, 
sobretudo no interior. Por 
isso, é fundamental que as 
prefeituras tenham condições 
para comprar testes rápidos, 
EPIs e medicamentos, e para 
disponibilizar leitos clínicos e de 
UTI”, ressaltou.

Juscelino ainda comemorou 
a sanção, pelo presidente Jair 
Bolsonaro, do plano de socorro a 
estados e municípios, aprovado 
no Congresso Nacional. “São 
mais de R$ 120 milhões para 
combater a crise do novo 
coronavírus. O Maranhão terá 
R$ 1,89 bilhão, dinheiro que 
vai garantir a intensificação das 
ações na área da saúde e medidas 
para amenizar os impactos 
econômicos e sociais”, diz.
Do total, segundo o deputado 
federal, quase R$ 1 bilhão vão 
para o governo estadual, dos 
quais R$ 250 milhões terão 
de ser usados na saúde. Já as 
cidades maranhenses ficarão com 
cerca de R$ 600 milhões, sendo 
R$ 101 milhões para a saúde. 
Outros R$ 318 milhões referem-
se à suspensão do pagamento de 
dívidas.
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Infraestrutura urbana e qualidade de vida
Em meio à pandemia, o Brasil vem 
gradualmente retomando sua rotina. Em São 
Luís temos trabalhado para que aos poucos e 
com responsabilidade a cidade possa seguir 
dentro deste novo normal, que agora inclui o 
uso de máscaras e outras medidas individuais 
de prevenção à saúde. É neste novo contexto 
social, seguindo todas as recomendações 
técnicas, que a Prefeitura de São Luís 
tem avançado na retomada de obras de 
infraestrutura, as quais são fundamentais para o 
desenvolvimento urbano, econômico e social.
Por causa da crise sanitária foi necessário 
suspender por um tempo a maior parte dos 
trabalhos do programa São Luís em Obras, que 
estava sendo executado em ritmo acelerado. 
As únicas frentes de trabalho municipais 
que seguiram foram as de saúde e as obras 
de drenagem, pois são fundamentais para 
o saneamento. Nas últimas semanas, com 
a flexibilização das medidas restritivas, 
retomamos aos poucos as obras que já estavam 
iniciadas e também começamos novas frentes 
que já estavam em nosso planejamento. 
Respeitando todas as normas sanitárias para 
proteger a segurança e saúde dos nossos 
trabalhadores, retomamos as obras de 
reconstrução dos mercados do Coroadinho, São 
Francisco, Cohab, Anil e Monte Castelo bem 
como a reforma do Mercado das Tulhas (Feira 
da Praia Grande) e Bom Jesus. A construção 
das pontes do Baixão, Fumacê e Recanto Verde 

também voltaram a ser executadas.
No Centro de São Luís estamos seguindo 
com as obras das praças da Misericórdia, da 
Saudade, da Bíblia, do Parque do Bom Menino, 
João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré, 
além da urbanização da Fonte do Bispo, 
reforma de imóveis coloniais e a implantação 
da Praça das Mercês, sendo esta última uma 
parceria com a Vale e o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Além de retomar estas obras, mesmo com a 
pandemia e as novas rotinas que ela impõe, 
minha gestão tem avançado com novos 
investimentos em infraestrutura. Iniciamos a 
implantação de redes de drenagem na Avenida 
Paulo VI, no Parque Shalom, na Rua Rio 
Claro e Cidade Operária, que se somam às que 
já vinham em andamento, como as redes de 
macrodrenagem na região do Santa Bárbara, 
Divinéia e Rio do Meio/Tibiri
Semana passada, iniciamos a construção da 
ponte do Maracanã e novas frentes de asfalto 
nos residenciais Tiradentes e Maria Aragão, no 
bairro Tirirical, na região da Ponta d’Areia e em 
outros bairros da cidade.
Além dos problemas causados pela pandemia, 
precisamos também continuar atentos às 
demandas da cidade que precisam de solução 
para garantir bem-estar e qualidade de vida 
para os moradores. Por isso, também estamos 
realizando obra de contenção de encosta 
bastante íngreme que separa a Rua Militana 

Ferreira (no alto) da Rua Tomáz de Aquino 
(abaixo), no bairro Sá Viana, área onde todos os 
anos no período de chuvas os moradores ficam 
apreensivos com os riscos de deslizamento.
Nos próximos dias, vamos iniciar obras de 
reforma em outros mercados, além de dezenas 
de praças nas regiões da Cohab, Cohatrac, 
Vinhais, Cidade Operária entre outros.    
Seguindo os protocolos recomendados, tenho 
acompanhado todas as frentes de trabalho para 
garantir a conclusão dentro do cronograma, e 
que cada cidadão de São Luís possa usufruir 
dos benefícios deste trabalho.
Até lá, peço a todos que mantenham os 
cuidados sanitários necessários, usando 
máscaras, mantendo a higiene das mãos e 
o ainda necessário distanciamento social. 
A retomada das rotinas será gradual e ainda 
será preciso um tempo para que a curva 
de transmissão da doença se estabilize 
definitivamente e nossa rede de saúde, que 
também está recebendo investimentos e está em 
obras de ampliação, tenha condições de atender 
com mais tranquilidade os que necessitarem de 
cuidados.
Garanto a todos que vou seguir trabalhando 
com o mesmo empenho que tenho tido desde o 
primeiro dia de meu primeiro mandato para que 
a cidade receba todas as melhorias que nossa 
população necessita. Este é o meu compromisso 
com São Luís.

LUCIENE VIEIRA

O Maranhão, teoricamente, 
completa 71 dias de quarentena 
neste domingo (31). Nesse 
período, o número de mortes 
avançou e já se contabiliza quase 
mil pessoas que perderam a vida 
devido ao novo coronavírus. Os 
governos municipal e estadual 
fecharam escolas e universidades, 
interditaram o comércio 
de serviços não essenciais, 
decretaram o lockdown, 
bloquearam a Rua Grande, e 
implantaram o rodízio de carros. 
Porém, há uma conspiração 
aliada à disseminação da doença: 
a pobreza cultural da sociedade. 
Para o médico urologista José 
de Ribamar Rodrigues Calixto, 
as pessoas somente entendem 
quando são “roubadas”, quando 
alguém perde outro alguém. Só 
então, quem perdeu, segundo o 
médico, sente falta daquilo que foi 
dito para fazer, e que não foi feito.
José de Ribamar Rodrigues 
Calixto é professor do Hospital 
Universitário Presidente Dutra há 
26 anos, da Universidade Federal 
do Maranhão (Ufma). O filho 
dele, que é médico e trabalha no 
Dutra, teve Covid-19. A esposa 
de Calixto, também. A sogra do 
urologista morreu de coronavírus. 
“Eu tentei ir para a linha de frente; 
mas, após todos estes fatos, tive 
que me isolar. O meu isolamento 
se deu, também, pelo mtivo de 
eu fazer parte do grupo de risco, 
sou hipertenso, e tenho 58 anos”, 
informou o médico que, mesmo 
a distância, atende aos casos 
urológicos graves da emergência 
do Hospital São Domingos, e 
permanece dando assistência 
remota ao Dutra.
O urologista e professor 
universitário de medicina disse 
que as pessoas, sequer, sabem 
a diferença entre vírus, bactéria 
e fungo. “Vivemos num país 
pobre, com nível de cultura 
baixo. Quando se fala em ‘taxa 
de contaminação’ a população 
não entende. Na ‘marra’, houve 
um significativo respeito ao 
distanciamento social durante o 
lockdown. Mas, infelizmente, 
as pessoas criticam até aquilo 

que elas não têm o mínimo de 
conhecimento; às vezes, somente 
porque o vizinho criticou”, 
avaliou José Calixto. 
Sobre o rodízio de carros e o 
lockdown, o médico disse que 
o governo do Estado tomou 
condutas para tentar controlar uma 
tempestade, quando o fenômeno 
já estava se manifestando, num 
espaço de tempo em que, de 
um jeito ou de outro, ele ia 
acontecer, e aconteceu. “Rodízio 
de carros e lockdown não vão 
resolver. O freio no alastro 
da Covid-19, está em pessoas 
conscientizadas de que, se ficarem 
em suas respectivas casas, não vão 
contaminar ninguém”, deu seu 
ponto de vista, Calixto.
REABERTURA DO 
COMÉRCIO DEVE 
SEGUIR GRADUAL
Seis dias atrás, começou 
no Maranhão o processo de 
reabertura gradual das atividades 
econômicas. Na sexta-feira 
(29), o governador Flávio Dino 
informou que, entre os setores 
que retornarão as suas atividades, 
de maneira gradual, estão as 
instituições de ensino, que tem 
previsão para voltarem a partir do 
dia 15 de junho, com os cursos 
de graduação e pós-graduação, 
posteriormente, ensino médio, 
fundamental e educação infantil. 

Para o Dr. Calixto, o retorno 
das atividades deve ocorrer, 
baseado no número de novas 
internações, consultas e mortes. 
“Os comparativos devem ser 
das últimas duas semanas, e não 
de quarenta dias atrás. Logo, 
a reabertura do comércio deve 
continuar gradual, a partir do 
momento em que os números 
forem caindo, em relação às novas 
internações”, opinou o urologista.
PICO ENTRE FIM DE 
ABRIL E COMEÇO DE 
MAIO
“Esta é a minha visão pessoal. 
O que foi registrado do dia 20 
de abril ao dia 10 de maio é 
um verdadeiro em terror, em 
São Luís. Todas as Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) 
e os hospitais UDI, Dutra, São 
Domingos, Carlos Macieira, 
superlotados, com ambulâncias 
fazendo filas. Então, esse período 
foi um horror. Minha sogra 
morreu no dia 2 deste mês, de 
manhã cedo, 11h já tinha alguém 
ocupando o leito dela, e outros 
três pacientes na fila esperando 
leitos na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI)”, contou os fatos, 
Calixto, considerando o fim de 
abril e o início de maio como o 
primeiro pico da pandemia, na 
capital maranhense.
O médico disse também que há 

uma possibilidade moderada de 
que em junho ou julho haja uma 
decrescente muito acentuada de 
casos de coronavírus. Sobre a 
volta à normalidade, Dr. Calixto 
disse que é necessário olhar para 
o lado, para os estados brasileiros, 
e para outros países, pois há uma 
dinâmica da pandemia, e não se 
pode ter uma absoluta certeza, 
mas se pode mensurar a partir de 
outros lugares infectados. 
O médico comentou também 
sobre a utilização da máscara. 
“Na minha opinião, ela ainda será 
usada até setembro ou outubro, 
por receio da população. Na 
verdade, apenas quando existir o 
dia em que nenhuma pessoa foi 
internada por Covid-19 nele, é que 
se deve pensar na não utilização 
da máscara”, manifestou sua 
opinião, Calixto. 
Em relação à volta das aulas 
escolares, o urologista disse que 
o ideal seria que ela acontecesse 
quando não existissem novos 
casos confirmados no Maranhão. 
Em relação ao comércio e aos 
shoppings, o médico disse que é 
mais fácil (no sentido de prudente) 
a reabertura dos estabelecimentos 
comerciais, do que as escolas. 
Calixto disse que o atendimento 
no Hospital Universitário 
da Universidade Federal do 
Maranhão (HUUfma) está 
intenso, de qualidade. “No 
Dutra, estão sendo utilizadas 
drogas que se usam no mundo 
todo, como anticorpos de largo 
espectro monoclonais. As UTIs 
do Dutra, assim como de outras 
unidades de saúde, evitaram 
que muitas pessoas entrassem 
para as estatísticas de óbito. No 
começo de junho, muitas pessoas 
ainda vão morrer, devido estarem 
nas Unidades de Tratamento 
Intensivo, com complicações 
crônicas”, informou o médico. 
O urologista disse que fez um 
cálculo rasteiro de 16 a 29 de 
maio, em que o número de óbitos 
teria tido uma ligeira queda, cuja 
média nesse período foi de oito 
mortes por dia. “De fato, o que 
precisamos saber no momento é 
o número de novas internações, 
pois não há esse dado publicado”, 
concluiu o médico.  

Maranhão não tem isolamento social 
adequado por falta de cultura da 
sociedade, diz Dr. Calixto
Para o médico, o freio no alastro da Covid-19 está em pessoas conscientizadas de que, se ficarem 
em suas respectivas casas, não vão contaminar ninguém

Conforme o urologista José de Ribamar Calixto, as pessoas precisam 
se conscientizar que somente o isolamento social dará freio na 
contaminação pelo novo cornavírus

GILSON FERREIRA/ARQUIVO

Ensino a distância
Governo irá ofertar quatro cursos 
gratuitos para profissionais do turismo
Visando dar continuidade 
às ações de qualificação e 
capacitação profissional 
durante o período de 
isolamento social, a 
Secretaria de Estado 
do Turismo (Setur) do 
Maranhão ofertará, 
gratuitamente, mais 
quatro cursos livres na 
modalidade a distância 
(EAD).
Os cursos são voltados 
especificamente para 
artesãos, estudantes 
universitários, professores 
e profissionais do setor 
de alimentação público 
e privado, além do 
segmento turístico no 
estado e serão divididos 
em quatro turmas de no 
máximo 50 alunos.
As inscrições para os cursos de 
Boas Práticas para Manipulação 
de Alimentos, Estratégias de 
Atendimento no Turismo, Vendas 
Inteligentes para Artesãos, todos 
estes com carga horária de 20 
horas, e Vendas Inteligentes 
para Bares e Restaurantes, com 
carga horária de 16 horas, podem 
ser realizadas do dia 2 a 15 de 
junho, por meio do site www.
maisqualificaturismoead.com.
br no qual será direcionado 
para a página de inscrição, 
bastando escolher o curso de sua 
preferência e preencher a ficha de 
inscrição. 
As aulas estão previstas para 
iniciarem no dia 20 de junho, 
sendo ministradas com interação 
online entre alunos e instrutor 
através de fóruns, desafios e chat 
via plataforma, sem nenhum 
encontro presencial.
O secretário estadual de Turismo, 
Catulé Júnior, explicou que 
a oferta de cursos faz parte 
das ações de continuidade do 
Programa Mais Qualificação e 
Turismo, da Superintendência de 
Qualificação Profissional.
“Estamos planejando ações 
e dando continuidade à 
qualificação dos serviços e 
potencializando nossos produtos. 
Nós estruturamos a oferta 
desses cursos nesse momento 
de crise como forma também de 
adequar esses profissionais a essa 
nova realidade sanitária que se 
configura”, destacou o secretário.
As aulas terão um mês de 
duração com datas específicas 
que serão definidas logo no início 
da capacitação. Os conteúdos 
serão disponibilizados por meio 
da plataforma de aprendizagem 
Moodle, onde os alunos poderão 
acessar videoaulas, slides em 
formato PDF e materiais de apoio 
como sites, blogs e indicações de 
vídeos.  
A seleção dos candidatos deverá 
atender a critérios de acordo com 
o público alvo de cada curso. No 
final do curso, os alunos serão 
submetidos a uma avaliação e, 
logo após, poderão acessar por 
meio de um link o certificado 
digital de conclusão do curso. 
Os cursos online, preparados 
pela equipe técnica da Setur 
para uma edição especial do 
Mais Qualificação e Turismo 
EAD, possuem uma proposta de 
metodologia flexível, que permite 
ao aluno a comodidade de estudar 
de onde estiver, a qualquer 
hora e por meio das mais 
variadas tecnologias. O aluno 
só poderá acessar a plataforma 
e os conteúdos do curso após o 
processo de seleção, por meio de 
um cadastro de usuário e senha 
fornecidos pela equipe técnica da 
Setur.
O superintendente de 
Qualificação Profissional da 
Setur, Fernando Campelo, 
explicou que a ação faz parte de 
uma alternativa encontrada pelo 
Governo do Maranhão como 
forma de suprir a necessidade 
de atualização e capacitação 
profissional no segmento turístico 
durante o período de isolamento 
social.
“A oferta desses quatros cursos 

faz parte de um esforço e 
preocupação do governo do 
Maranhão em dar continuidade 
as ações de qualificação e 
capacitação desses profissionais 
de forma a se adequar a uma 
nova realidade que deveremos 
seguir pós-pandemia”, explicou o 
superintendente.
SOBRE OS CURSOS
Os cursos oferecidos pelo 
programa Mais Qualificação e 
Turismo promovem a capacitação 
da cadeia produtiva do turismo, 
considerando a diversidade de 
cenários e demandas relacionadas 
aos Polos Turísticos do 
Maranhão.
Diante da conjuntura econômico-
social atual do Brasil e do mundo, 
o programa tem como objetivo 
utilizar o ensino a distância como 
ferramenta para oportunizar e 
auxiliar estudantes, professores 
e profissionais do setor de 
alimentação, assim como do trade 
turístico local a minimizar os 
impactos gerados pela Covid-19 
no estado.
VENDAS INTELIGENTES 
PARA ARTESÃOS
Voltado exclusivamente para 
trabalhadores que produzem 
e comercializam artesanato, o 
curso irá possibilitar ao artesão 
direcionamentos inteligentes, 
criativos e inovadores para 
vender sua produção por canais 
diferenciados durante a pré-
venda, venda e pós-venda. 
Estima-se que com essas ações, 
os artesãos possam obter uma 
visão mais estratégica e criativa 
para vender em tempos de crise.
VENDAS INTELIGENTES 
PARA BARES E 
RESTAURANTES
Destinado a profissionais do setor 
de restaurante (bares, restaurantes 
e similares), o curso possibilitará 
aos donos destes estabelecimentos 
formas de vendas diferenciadas 
usando cardápios atrativos e 
entregas delivery com custo-
benefício. Como resultado 
esperado, a possibilidade de uma 
maior geração de receitas a partir 
de novos formatos de vendas.
BOAS PRÁTICAS PARA 
MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS
Com foco em estudantes 
universitários, professores 
e profissionais do setor de 
alimentação, o curso irá alertar 
sobre os principais riscos de 
biossegurança alimentar, as 
boas práticas e como vender 
com credibilidade e segurança. 
Dessa forma, espera-se que esses 
estabelecimentos de alimentos e 
bebidas estejam preparados para 
vender com confiança em tempos 
de crise.
ESTRATÉGIAS DE 
ATENDIMENTO NO 
TURISMO
Com o público alvo focado em 
profissionais do trade turístico, 
este curso irá possibilitar ao 
aluno conhecer os diversos canais 
oportunos para atendimento ao 
turista gerando manutenção no 
relacionamento e prestação de 
serviço, fazendo com que os 
estabelecimentos e profissionais 
do turismo aprendam novas 
formas de atendimento.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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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

Prefeitura de São Luís inicia pagamento 
do auxílio-renda para famílias em situação 
de extrema pobreza
A Prefeitura de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal da Criança 
e Assistência Social (Semcas) inicia o pagamento do auxílio-renda no valor 
de R$ 40,00 que será concedido para mais de 12 mil famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade social enquanto durar a pandemia. 
Essa é mais uma intervenção da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior 
para auxiliar as famílias assistidas pela política de assistência social durante 
a crise sanitária do novo coronavírus. Este mês serão pagas as parcelas de 
abril e maio. 
O pagamento inicia-se na terça-feira (2 de junho), para quem tem números 
de telefones cadastrados já confirmados pela Semcas. Os demais recebem, 
por ordem alfabética, a partir do dia 5 junho seguindo o pagamento para 
estes até o dia 18 de junho.
Os contemplados com o auxílio-renda receberão o benefício nos caixas 
eletrônicos do Banco do Brasil, caixas 24h, e agências correspondentes 
do banco. Para receber o benefício, a pessoa precisa ser beneficiária do 
programa Bolsa Família, ter renda familiar per capta mensal até R$ 89,00, 
ter como chefe do grupo familiar a mãe, ter na sua composição familiar 
crianças de 0 a 3 anos de idade e possuir o Cadastro Único atualizado nos 
últimos dois anos.
No dia 2 de junho, os 221 beneficiários com números de telefone atualizados 
e já confirmados pela Secretaria receberão um SMS via celular, informando 
protocolo e senha e já podem se direcionar para o saque. 
Já os demais que forneceram número fixo ou mudaram de contato ao 
longo do tempo, recebem a partir do dia 5, por ordem alfabética. Para isso, 
precisam acessar o site da Prefeitura de São Luís http://auxiliorenda.saoluis.
ma.gov.br/, procurar a opção Acessar Auxílio.

‘Tudo aponta para uma crise’, diz Bolsonaro 
no Facebook sobre decisões de Cortes

O presidente Jair Bolsonaro 
escreveu neste sábado (30) no 
Facebook que “tudo aponta para 
uma crise”, ao comentar decisões 
recentes do Supremo Tribunal 
Federal (STF), do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
que miram a família, aliados e a sua 
campanha presidencial em 2018.
“Primeiras páginas dos jornais 
abordaram com diferentes 
destaques, as decisões envolvendo 
a atuação do Supremo Tribunal 
Federal, da Polícia Federal, do 
Tribunal de Contas da União e do 
Tribunal Superior Eleitoral em 
relação ao governo Bolsonaro 
e seus aliados”, escreveu o 
presidente.
A primeira notícia destacada por 
Bolsonaro foi o encaminhamento, 
pelo ministro Celso de Mello, à 
Procuradoria-Geral da República 

(PGR) de um pedido de 
investigação contra o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) por 
crime de incitação à subversão da 
ordem política ou social.
A notícia-crime foi protocolada 
na Corte para investigar as 
declarações de Eduardo de que não 
se trata de uma questão de “se”, 
mas sim de “quando” Bolsonaro 
adotará uma “medida energética” 
após operação da Polícia Federal 
no inquérito das fake news atingir 
aliados do Planalto.
Bolsonaro também observou 
que os principais jornais do País 
destacaram o pedido da Polícia 
Federal para prorrogar, por mais 30 
dias, as investigações do inquérito 
que apuram se o presidente 
da República tentou interferir 
politicamente na corporação, 
conforme acusou o ex-juiz federal 
Sérgio Moro.

Maia afirma em ‘live’ que Bolsonaro 
‘desorganiza e gera insegurança’
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste sábado 
(30) que o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, no privado é positivo, 
mas o mesmo não acontece no público, quando o chefe do Executivo gera 
“insegurança”.
“Como presidente do Brasil, cada vez que ele vai para o enfrentamento, 
ele desorganiza e gera insegurança. Quando se conversa pessoalmente 
com ele a conversa é muito boa, o diálogo é positivo, mas quando ele vai 
para entrevista, ele acaba gerando insegurança”, disse Maia em “live” pela 
internet nesta manhã, organizada pelo professor e advogado Fernando 
Passos. “O ideal é que a gente consiga ter mais harmonia e menos conflito”, 
disse o deputado. Maia afirmou que tem assumido esse papel e que está 
conversando com os outros Poderes.
“O Parlamento serve para representar toda a sociedade, não apenas a parte 
que governa, e o Judiciário serve para garantir os limites dos outros dois 
Poderes. A gente não pode aplaudir uma decisão do Supremo com que 
concordamos e radicalizar contra uma decisão com que nós discordamos. 
Nós temos os instrumentos legais para recorrer”, disse. Para Maia, 
Bolsonaro precisa buscar a harmonia. 

Nasa e SpaceX lançam 
missão tripulada ao espaço
A Nasa, em parceria com a empresa 
privada SpaceX - criada por Elon 
Musk, também dono da fábrica de 
automóveis elétricos Tesla -, lançou 
neste sábado (30) a nave Crew 
Dragon.
Trata-se do “primeiro voo em 
órbita de astronautas norte-
americanos em foguetes norte-
americanos a partir de solo 
americano desde o final da era 
do ônibus espacial em 2011”, 
conforme definiu a própria Nasa.

Diante da necessidade de 
isolamento social que boa parte 
do planeta atravessa, devido à 
pandemia de covid-19, a Nasa 
fez uma transmissão especial, via 
internet, da decolagem da nave 
espacial que levou os astronautas 
Robert Behnken e Douglas 
Hurley até a Estação Espacial 
Internacional. O lançamento 
ocorreu às 16h22 (horário de 
Brasília), a partir do Centro 
Espacial Kennedy, na Flórida. 

Metade dos contribuintes entregou 
declaração do Imposto de Renda
A um mês do fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2020, metade dos contribuintes acertou as contas com 
o Leão. Até as 17h de sexta-feira (29), pouco mais de 16 milhões pessoas 
haviam enviado o documento à Receita Federal.
Neste ano, a Receita espera receber 32 milhões de declarações. O prazo de 
entrega começou em 2 de março e vai até as 23h59min59s de 30 de junho. 
Inicialmente, o prazo acabaria no fim de abril, mas a data foi prorrogada por 
dois meses por causa da pandemia de coronavírus.
A Receita Federal derrubou a exigência do número do recibo da declaração 
anterior e adiou o pagamento da primeira cota ou cota única para junho. Em 
relação às restituições, o cronograma dos lotes de pagamento, que começa 
em maio e acaba em setembro, está mantido. Quem declara no início do 
prazo tem prioridade para receber a restituição, caso não a preencham com 
erros e omissões. Pessoas com mais de 60 anos, com moléstias graves ou 
deficiência física também recebem a restituição primeiro.

AIDÊ ROCHA

Na manhã do dia 17 de outubro, 
do ano passado, o Mercado 
Municipal da Cohab foi palco de 
uma execução brutal. A vítima 
foi o gerente do mercado, Dimas 
Garcia Araújo, de 39 anos. 
Passados sete meses após o crime, 
familiares de Dimas Garcia 
continuam aguardando por justiça. 
O suspeito de efetuar os disparos 
contra o gerente foi identificado, 
mas nunca foi preso. 
Robert Nilson do Nascimento 
Oliveira, conhecido como “Ratão”, 
conforme as investigações feitas 
pela Polícia Civil, por meio da 
Superintendência de Homicídio e 
Proteção à Pessoa (SHPP), foi o 
responsável pelos tiros que tiraram 
a vida de Dimas, que foi atingido 
pelo menos três vezes, quando se 
encontrava dentro do mercado. 
Testemunhas informaram aos 
policiais que, um dia antes do 
crime, os dois discutiram devido 
às mudanças que seriam feitas 
com relação ao número de bancas 
para cada feirante. Na época, o 
mercado passava por reformas e os 
comerciantes iriam para espaços 

provisórios, montados na parte 
externa. Por não aceitar a redução 
do espaço pertencente a ele, mas 
que eram alugados para terceiros, 
o suspeito acabou tirando a vida 
de Dimas, segundo apontam as 
investigações feitas pela polícia. 
Em conversa com a reportagem 
do Jornal Pequeno, a irmã de 
Dimas, professora Cristina Garcia, 
lamentou a falta de respostas da 
polícia sobre a situação e a demora 

na prisão do suspeito. “Ele era 
um irmão querido, um homem 
honesto, trabalhador e muito 
dedicado à família, que deixou 
esposa e dois filhos pequenos 
desamparados. As autoridades 
competentes, ao se manifestarem 
sobre o caso, pedem a população 
contribuição com informações 
que levem à captura do assassino; 
porém, só isso não basta. Há 
a necessidade de filtrar essas 

informações e cair em campo, 
com diligências mais eficazes”, 
desabafou. 
Ainda segundo a professora 
Cristina, a última vez que a família 
teve notícias sobre o desenrolar do 
caso foi em fevereiro. Na ocasião, 
ela e outros parentes de Dimas 
tiveram uma reunião na Delegacia 
Geral da Polícia Civil com os 
responsáveis pela investigação. 
“Eles nos chamaram, porque 
iríamos fazer uma manifestação 
com o objetivo de chamar atenção 
para a demora na resolução do 
caso. Pediram um tempo, que 
não fizéssemos a manifestação 
e informaram que estavam no 
encalço do suspeito, mas até hoje 
nada”, relatou.
CASO CONCLUÍDO
De acordo com o delegado George 
Marques, da SHPP, o caso já foi 
concluído e repassado à Justiça. 
“Agora, falta apenas a prisão do 
suspeito. Estamos ainda na busca 
de informações do paradeiro dele. 
A reclamação da família é natural, 
mas estamos fazendo muita coisa 
para encontrá-lo”, garantiu o 
delegado.

Familiares cobram justiça pela morte 
de gerente do Mercado da Cohab
Crime ocorreu na manhã do dia 17, do mês de outubro de 2019; apesar de identificado, o suspeito 
segue em liberdade

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A polícia não possui pista 
alguma sobre o paradeiro 
de “Ratão”, que segue sendo 
procurado

Dimas Garcia foi executado 
logo depois de ter chegado 
ao seu local de trabalho, o 
Mercado da Cohab

LUCIENE VIEIRA
 
A família do italiano Andrea 
Carniel está à procura dele, que 
está desaparecido desde o dia 5 de 
março, deste ano. Os familiares 
de Carniel estão oferecendo 
R$ 50 mil de recompensa por 
informações sobre o paradeiro 
dele: R$ 25 mil para quem 
encontrar o corpo e R$ 25 mil para 
quem mostrar uma prova concreta 
do crime, pois a Polícia Civil já dá 
o caso como homicídio.O italiano 
morava na Pousada Bastos e 
Medeiros, na BR-230, a 15 km da 
sede de Carolina.
O sumiço está prestes a completar 
três meses. Já as recompensas têm 
validade de até o dia 31 de julho 
deste ano. A família do italiano 
garante o anonimato de quem 

encontrar o corpo de Carniel, ou 
der prova concreta do assassinato 
dele. Os valores seriam pagos 
diretamente pela família do 
italiano.
 Suspeitas preliminares é de que 
Andrea Carniel tenha sido vítima 
de morte por encomenda, cujo 
mandante seria uma pessoa de 
família rica de Carolina; outros 
dois homens teriam executado o 
italiano. Essas três pessoas teriam 
sido presas preventivamente, e 
soltas mais tarde, pois a polícia 
ainda busca provas.
A família do italiano declarou que 
Carniel era um homem alegre e 
educado com todos, e que seria 
incapaz de fazer mal a alguém. 
Amava viajar e gostava da 
natureza. Há 12 anos, ele decidiu 
vir morar no Brasil.

Carolina

Recompensa de R$ 50 mil é oferecida por 
informações sobre italiano desaparecido

Andrea Carniel está 
desaparecido desde o dia 5 de 
março Um homem identificado apenas 

pelo nome de “James”, que 
era conhecido pelo apelido de 
“Godim”, ex-presidiário de 
Imperatriz, é uma das vítimas 
encontradas em um carro 
incendiado, no Pará. O veículo 
com os três corpos foi achado na 
quinta-feira (28), às margens do 
Rio Vermelho, na BR-155, em 
Eldorado dos Carajás.
 As outras duas vítimas não 
teriam sido identificadas. A 
Polícia Civil do Pará teria aberto 
inquérito para investigar a 
autoria e a motivação do crime. 
Já o Instituto Médico Legal 
(IML) trabalha para identificar 
as circunstâncias das mortes; 
ou seja, se as vítimas foram 
assassinadas antes de serem 
carbonizadas e de que forma.

(LUCIENE VIEIRA)

Ex-presidiário de 
Imperatriz é uma 
das três vítimas 
encontradas em 
veículo incendiado 
no Pará

“Godim” é uma das pessoas 
que foram carbonizadas 
dentro de carro no Pará

Por volta das 7h30, desse sábado, 
um acidente grave provocou a morte 
do italiano Richard Oberarzbacher. 
A colisão do veículo dirigido por 
Richard com uma árvore aconteceu 
no Km 192, da BR-226, em 
Presidente Dutra.
Conforme as primeiras informações, 
Richard Oberarzbacher conduzia 
um veículo Chery/QQ prata, de 
placa OVY-3777 (Parnaíba-PI), e 
teria perdido o controle durante uma 
ultrapassagem, batendo de frente com 
a árvore. O corpo do italiano ficou 
preso às ferragens, e ele morreu ainda 
no local.
Equipes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia 
Civil e um helicóptero do Centro 

Tático Aéreo (CTA) foram enviados 
ao local, a fim de prestar socorro à 
vítima, mas já a encontraram sem 
vida. Por não ter familiares no Brasil, 
o corpo do italiano seria levado para 

o Instituto Médico Legal (IML) de 
Timon, para aguardar as providências 
a serem adotadas pela embaixada da 
Itáliano Brasil. (Com informações do 
blog Minuto Barra)

Acidente grave deixa italiano morto em Presidente Dutra

O italiano Richard Oberarzbacher (detalhe) ficou preso nas ferragens, 
após seu carro bater em uma árvore

Na sexta-feira (29), a 
Superintendência da Polícia Civil 
da Capital (SPCC) cumpriu um 
mandado de prisão, decorrente de 
sentença condenatória pelo crime 
de lesão corporal, em desfavor de 
um morador do Parque Vitória – 
município de São José de Ribamar; 

que, após uma discussão com um 
vizinho, desferiu golpes de faca 
contra ele. A data do crime não foi 
informada pela polícia. Já a acusação 
coube ao artigo 129, parágrafo 1º do 
Código Penal Brasileiro (ofender a 
integridade corporal ou a saúde de 
outrem).

MAIS UMA PRISÃO
Também na sexta-feira, a SPCC 
prendeu um suspeito de praticar 
estupro de vulnerável, em São José 
de Ribamar. O crime está previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Segundo a Polícia Civil, o 
suspeito dopou, estuprou, e divulgou 

imagens de uma menor de idade.
As duas ações da Superintendência 
da Polícia Civil da Capital, na 
sexta-feira, foram coordenadas 
pela Seccional Leste; e, no caso da 
detenção por estupro de vulnerável, 
teve o apoio da Guarda Municipal de 
São José de Ribamar. (LV)

Homem é preso após tentar matar vizinho a facadas no Parque Vitória

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Bares e restaurantes voltam a funcionar no dia
29 de junho
Publicado em 30 de maio de 2020 por gilbertoleda

Na esteira da reabertura gradual do comércio no Maranhão, o último setor a ser liberado no mês de junho será o de bares
e restaurantes.

De acordo com a Portaria nº 34/2020, assinada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares (PSB), esses
estabelecimentos poderão retomar suas atividades no dia 29 de junho.

A portaria, contudo, ainda não detalhou as regras para quem for voltar a funcionar.
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Coroatá: mesmo fechada, Câmara licita carro de
luxo e combustível
Publicado em 30 de maio de 2020 por gilbertoleda

Sob a alegação de estado de emergência sanitária decretado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Coroatá,
há 70 dias a Câmara de Municipal está completamente sem nenhuma atividade.

Apesar de não realizar sessões e de estar sem qualquer expediente administrativo, o presidente da Casa, vereador
Junior Buhatem, tem realizado algumas licitações nesse período.

Duas licitações em especial chamam atenção: uma para contratação de uma caminhonete de luxo e outra para
aquisição de 15 mil litros de óleo diesel. Os dois contratos custarão aos cofres públicos quase R$120 mil.

Uma denúncia do vereador Saddam Nunes (PRB) trouxe à luz o caso, já que, segundo ele, os próprios membros do
Legislativo nunca souberam da existência de nenhum carro locado para a Câmara, tampouco de toda essa
quantidade de combustível adquirida. 

“Nunca existiu carro locado ano passado e não existe agora. O que existe, de fato, é uma licitação constituída no
papel para justificar a saída de altas quantias de dinheiro público mediante a emissão de notas fiscais suspeitas e
inconsistentes”, diz um trecho de representação encaminhada por Nunes ao Ministério Público.   

“Se não existia necessidade de carro antes, muito menos existe agora, com a Câmara fechada completamente por
mais de 70 dias e sem previsão de voltar às atividades. É muito estranho que tais contratos estejam sendo pagos,
principalmente a locação de um carro que nunca se viu”, argumenta o parlamentar.

De acordo com ele, enquanto todos os esforços dos governos estão concentrados no combate ao coronavírus,
essas licitações da Câmara surpreenderam o povo de Coroatá. Por toda a cidade, afirma o vereador, a avaliação é
de que os políticos estão se aproveitando da distração e preocupação da sociedade com a crise de saúde pública
para promover uma farra com o dinheiro do contribuinte.
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Denúncia foi feita pelo vereador Saddam Nunes, do PRB
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Outro lado

O Blog do Gilberto Léda entrou em contato com a Câmara de Coroatá, pelo site e por email, e aguarda
posicionamento sobre o assunto.



No MA, prefeito compra Hilux para a
‘administração’; ambulâncias, só depois
Publicado em 30 de maio de 2020 por gilbertoleda

O prefeito de Nina Rodrigues, Rodrigues da Iara (PDT), provocou revolta na cidade nesta semana ao fazer o anúncio de
mais uma aquisição da sua gestão.

Nas redes sociais, ele posou para fotos em frente a duas caminhonetes Hilux cabine dupla, zero quilômetro, que valem
algo em torno de R$ 180 mil cada.

Em postagem no Facebook, o pedetista explica o porquê da compra.

“A aquisição dos veículos visa ampliar os serviços prestados ao público, além de melhorar o deslocamento dos membros
da administração”, declarou.

Mas o que mais incomodou os ninenses foi saber o que ficou para depois: ambulâncias, centro cirúrgico, raio-x,
laboratório…

“Em breve entregaremos mais duas ambulâncias para atender as demandas de saúde da população Ninense e também o
centro cirúrgico, o aparelho de raio-x, novos leitos, laboratório, sala de parto e demais equipamentos do hospital municipal
Madalena Braga, que já está passando por uma ampla reforma”, completou.

Tudo isso meio à pandemia do novo coronavírus.

Questão de prioridades…
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