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A indignação e o repúdio a qualquer ato racista
tomaram amplitude global nos últimos dias, após
a covarde morte de George Floyd, um cidadão
americano negro, de 46 anos, que perdeu a vida
ao ser sufocado por um policial branco. Casos como
esse, de tamanha brutalidade, expõem um
problema que a cada dia se agrava, causando
exclusão, desigualdade social e violência.  Nesta
edição, O Estado retrata o pensamento do jornal,
de repúdio a qualquer atitude racista ou
preconceituosa. A mensagem é também uma
defesa da informação como arma de combate a
crimes dessa natureza.  MAIS EM O MUNDO 7
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Precisam de respostas

Arevelação de que um grupo autodenominado “Frente
Antifascista SLZ” organizava-se em segredo para
promover manifestações em São Luís, incluindo atos

de vandalismo e depredação de patrimônio privado em
São Luís, deve ser acompanhada com especial atenção
pelas forças de segurança do Estado do Maranhão.

Enquanto em sigilo, os militantes falavam abertamente,
num grupo de WhatsApp, em utilização de coquetéis
molotov e em ataques a bancos, escola, restaurantes e
shopping.

Flagrados, desdisseram o que estava ali, para todo
mundo ler. “Foi uma sátira”, disse uma das militantes. Em
nota, o próprio grupo admite as menções criminosas, mas
afirma que tratavam-se de
“falas individuais”, não
representando o
pensamento coletivo.

Como foram expostos,
adotaram essa narrativa.
Mas, sabe-se lá do que
seriam capazes se não
houvessem sido
descobertos.

De outro lado, membros
do próprio governo Flávio
Dino (PCdoB), e aliados,
compartilham a logomarca da tal Frente. É um claro sinal
de apoio.

Há duas semanas, uma manifestação de bolsonaristas,
contra o governo estadual, foi reprimida pela Seic, sob a
alegação de que violaria decreto estadual e decisão
judicial pelo isolamento social.

Que a resposta contra quem quer descumprir essas
regras – e ainda promover quebra-quebra -, não escolha
lado, nem coloração política.

• Projeto aprovado na Câmara de São Luís que autoriza a Prefeitura a criar
abono especial a profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-
19 aguarda promulgação do presidente da Casa.

• O secretário de Estado das Cidades, Rubens Júnior (PCdoB), pratica-
mente confirmou desincompatibilização do cargo até o próximo dia 4
deste mês. À coluna ele disse que tudo depende do governador.

• A preocupação, por ora, é com os baixos percentuais atingidos por Jú-
nior nas últimas pesquisas. Porém, há quem acredite em uma “virada de
jogo” e que ele estaria no páreo.

E MAIS

O que os tais
“antifascistas”
fariam se sua
trama não fosse
descoberta e
exposta?

Nomeado
O governador Flávio Dino (PCdoB) escolheu ontem o procura-

dor Eduardo Hiluy Nicolau como novo procurador-geral de Justiça
do Maranhão para o biênio 2020/2022.

Ele substituirá o atual titular da PGJ, Luiz Gonzaga Martins
Coelho.

Nicolau foi o segundo mais votado na formação da lista tríplice
pelo Ministério Público, com 165, ficando atrás do promotor de Jus-
tiça Márcio Thadeu Marques, que obteve 195 votos.

De novo
Esta foi a segunda vez, em três, que Dino nomeia o segundo co-

locado da lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça
do Maranhão.

Em 2016,  o comunista já havia escolhido Luiz Gonzaga Martins
Coelho, que acabou ocupando o cargo por dois mandatos conse-
cutivos.

Naquele ano, o mais votado havia sido o promotor Augusto
Cutrim.

Julga de novo I
A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) no Maranhão conseguiu

no TSE a revisão de decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Ma-
ranhão sobre várias prestações de contas de campanhas das elei-
ções de 2018.

Foram revistas as decisões relacionadas ao senador Weverton Ro-
cha, aos deputados federais Josimar de Maranhãozinho, Gil Cutrim
e Bira do Pindaré, e os deputados estaduais Hélio Soares, Cleide
Coutinho, Helena Duailibe, Maria Deusdete e José Inácio.

Julga de novo II
A Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão conseguiu que

o TSE determinasse o rejulgamento, pelo TRE, da prestação de con-
tas de Weverton Rocha, Josimar do Maranhãozinho, Gil Cutrim, Clei-
de Coutinho, Simplício Araújo, Helena Dualibe e Maria Deusdete,
em razão da apresentação de documentação complementar apre-
sentada fora do prazo e que foi acolhida pelo TRE-MA.

Quanto a Bira, Hélio Soares e Zé Inácio, o TSE já desaprovou as
contas, quando o TRE-MA havia aprovado com ressalvas, e ainda
determinou a devolução de mais de R$ 130 mil ao Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.

Baixaria
Foi um verdadeiro show de horrores (e de baixaria) a sessão re-

mota realizada ontem pela Câmara Municipal de Timon.
Durante discurso do vereador Ramon Júnior, que denunciava ir-

regularidades na gestão Luciano Leitoa, o líder do governo, Zé Car-
los Assunção, interveio incomodado e interrompeu o colega.

Daí em diante, o que se viu foi uma interminável troca de acusa-
ções. “Canalha”, “bandido”, “ladrão safado”, “cheirador de cocaína”
e “vagabundo” foram algumas das “gentilezas” trocadas entre os par-
lamentares.

Fechado?
O senador Roberto Rocha (PSDB) voltou a denunciar hospital

pronto, mas fechado, no interior do Maranhão.
Segundo ele, o novo caso foi registrado em Lago da Pedra. “Mais

uma obra paralisada”, disse.
O governo alega que a unidade funcionará em breve. Um seleti-

vo para a contratação de pessoal já foi realizado.

DE OLHO

FOI QUANTO a Emserh contratou, sem licitação,
desde janeiro; maior parte das contratações
ocorreu após a pandemia do novo coronavírus.

R$ 60MILHÕES

Parlamentares trabalham com a ideia de promulgação do texto original,
aprovado no mês passado, até o dia 8 deste mês; diante do clamor nas redes

THIAGO BASTOS
Da editoria de  Política

O
Projeto de Lei nº 100,
aprovado no dia 11 de
maio  na Assembleia Le-
gislativa e que prevê a

suspensão da cobrança do paga-
mento dos chamados empréstimos
consignados, deve retornar ao Le-
gislativo até o início da semana que
vem. Parlamentares trabalham com
a ideia de que a matéria estará dis-
ponível para promulgação na pró-
xima segunda-feira, 8.

A proposta foi aprovada em ses-
são remota e, em seguida, remetida
para apreciação do Executivo que,
até o fechamento desta edição, não
se manifestou sobre o assunto. O Es-
tado ouviu fontes próximas ao go-
vernador Flávio Dino (PCdoB) que
admitiram a preocupação do ges-
tor em se manifestar sobre o tema.
Ele deve aguardar o fim do prazo
para sanção ou veto (15 dias úteis
que findam no dia 6 deste mês) e,
em seguida, devolver a matéria. 

Na semana passada, a O Estado,
o deputado Adriano Sarney (PV) -
um dos autores da matéria origi-
nalmente proposta pela deputada
Helena Duailibe (SD) – confirmou
que já existe uma espécie de pré-
acordo entre os parlamentares para
promulgação do texto. “Neste mo-
mento de pandemia, é fundamen-
tal dar esta contribuição à socie-
dade”, disse.

A ideia é promulgar o texto até
o dia 11 deste mês. Caso aprovado,
empregados públicos e privados,
além de aposentados incluídos no
Fundo Estadual de Pensão e Apo-
sentadoria (Fepa), estariam isentos
de descontos salariais devido a em-
préstimos em folha. De acordo com
a proposta, a suspensão da co-
brança seria válida por 90 dias, ou
enquanto perdurar o período pan-
dêmico no Maranhão. 

O PL 100, que recebeu a incor-
poração do PL 106, de Adriano Sar-
ney, foi apresentado no dia 8 de abril
deste ano. A deputada Helena Duai-
libe, encaminhou requerimento à
Mesa Diretora solicitando urgência
na apreciação da matéria. Mesmo
com o pedido, o assunto permane-

ceu em compasso de espera. 
Somente no dia 6 de maio, o

texto recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça
da Casa. Além de Adriano Sarney,
o deputado César Pires (PV) des-
tinou emenda ao texto. De acordo
com os autores, além de conceder
a suspensão da cobrança, o obje-
tivo é que os beneficiados destinem
os valores ainda descontados para
a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPIs) neces-
sários para a prevenção e o com-
bate ao novo coronavírus.�

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

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

O procurador de Justiça Eduar-
do Jorge Hiluy Nicolau foi escolhi-
do pelo governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB) para ser o no-
vo procurador-geral de Justiça do
Estado no próximo biênio (2020-
2022). Ele substituirá a Luiz Gon-
zaga Coelho, que ocupou o posto
por dois mandatos. 

A posse do novo chefe do Minis-
tério Público do Maranhão (MPMA)
deve ocorrer no dia 17 deste mês,
possivelmente em sessão remota. 

Atual corregedor-geral do MP, car-

go que ocupava desde o ano passa-
do, Eduardo Nicolau não foi o mais
votado na lista tríplice encaminha-
da ao Executivo. Ele foi superado pe-
lo promotor de Justiça e também
candidato ao posto, Márcio Thadeu

Silva Marques. 
Na ocasião, Márcio Thadeu ob-

teve 195 votos contra 165 de Eduar-
do Nicolau. Também concorria ao
posto o promotor de Justiça, Tarcí-
sio José Sousa Bonfim, com 129 vo-

tos na tríplice. 
A eleição no MP ocorreu no dia

15 do mês passado de forma ele-
trônica. Após a formação da lista, o
resultado fora encaminhado pela
Comissão Eleitoral do MP ao go-
vernador do Maranhão. A partir de
sua escolha, é nomeado o futuro
procurador.

Esta é a segunda vez que Flávio
Dino não opta pelo mais votado. Em
2016, quando escolheu Luiz Gonza-
ga Martins Coelho para o posto, o
mesmo não havia sido o líder no nú-
mero de indicações no pleito. 

À época, Luiz Gonzaga foi supe-
rado pelo promotor de Justiça, José
Augusto Cutrim Gomes, com 212
votos.  Também concorreu na oca-
sião o promotor de Justiça,  Justino
da Silva Guimarães. 

Perfil
Com 40 anos de atuação no Minis-
tério Público do Maranhão, Eduardo
Nicolau ingressou no órgão em
1980. Inicialmente, foi titular da Co-
marca de Cândido Mendes.

De acordo com informações do
MP, antes de chegar à capital mara-
nhense, passou pelas cidades de Pi-
nheiro, Viana, Imperatriz, Codó e
Presidente Dutra. Em 1992, foi pro-
movido a procurador de Justiça. Ao
longo da carreira, foi chefe do Ceri-
monial, corregedor-geral da insti-
tuição e subprocurador-geral para
Assuntos Jurídicos. �

Projeto que suspende
consignados deve voltar
para promulgação na AL

Divulgação

MAIS

Redução de mensalidades

Recentemente, o
governador Flávio Dino
também se manifestou
sobre outro tema apreciado
pelos parlamentares. No
dia 14 do mês passado, o
gestor sancionou o Projeto
de Lei 088, de autoria do

deputado Rildo Amaral (SD)
que dispunha sobre a
redução proporcional das
mensalidades da rede
privada de ensino durante
a execução do plano de
contingência contra a
Covid-19.

Eduardo Nicolau é o novo
procurador-geral de
Justiça do Maranhão
Pela segunda vez, governador Flávio Dino (PCdoB) escolhe alguém
que não teve mais votos na lista tríplice; posse deve ocorrer dia 17

Deputado Adriano Sarney, um dos autores do projeto, tem cobrado sanção da matéria pelo governo

O secretário-chefe da Casa Civil do
Governo do Maranhão, Marcelo Ta-
vares, disse ontem, em entrevista à
Rádio Mirante AM, que o Estado
está preparado para enfrentar a
pandemia do novo coronavírus.

Para o gestor, as medidas de
normatização sanitária serão es-
senciais nos próximos dias para
o Executivo avaliar futuras me-
didas ainda este mês. Dentre

elas, ações que envolvem a volta
das atividades plenas nas insti-
tuições de ensino.

Para Tavares, a oferta de leitos
na rede pública de saúde gera con-
fiança na inclusão de medidas mais
flexíveis. “São 4,6 mil leitos. Fora os
que ainda entregaremos”, disse.

Segundo o secretário, se as
ações demonstrarem baixa eficá-
cia, medidas restritivas serão no-

vamente elaboradas. Quanto à fis-
calização das medidas, o gestor
disse que a participação popular
é fundamental.

“Os municípios são fundamen-
tais neste processo. Além disso, se o
consumidor observar um estabele-
cimento fora dos padrões, é impor-
tante a denúncia”, afirmou.

Tavares: Estado preparado
para enfrentar pandemia

Normatização
sanitária é
essencial

Procurador Eduardo Nicolau deve tomar posse no dia 17 de junho

Divulgação



Junho sem fogueira
Junho chegou, mas com ele a tristeza no

olhar de quem tem uma única certeza: não
haverá festas juninas. O Nordeste inteiro lamenta,

profundamente, essa conclusão inexorável, que
decorre da insegurança que nós, brasileiros, ainda vivemos,
por conta do aumento de casos do novo coronavírus. No
Maranhão, os grupos folclóricos, acostumados a
protagonizar grandes espetáculos nos arraiais espalhados
pelos municípios, estão cabisbaixos, tentando imaginar
como se comportarão em uma época marcada pela alegria
contagiante das fogueiras acesas, dos fogos, das
bandeirinhas coloridas, das comidas típicas irresistíveis e
das danças regionais graciosas, que reúnem milhares em
sua volta, durante as apresentações nos terreiros.

Junho sem fogueira 2
Alguns grupos folclóricos famosos e engajados

planejam “lives” e outros já as realizaram e darão
continuidade às apresentações “ao vivo”bbb , mas, claro,
apenas discretas palinhas, como é o caso do Boi Barrica, do
Boi de Morros e do Boi de Maracanã. É, obviamente, uma
maneira encontrada para compensar o vazio que deixará a
ausência dos arraiais juninos em 2020. Adentramos, sem
dúvida alguma, em um junho atípico, macambúzio, sem
brilho, calado e recolhido. São João, São Pedro, Santo
Antônio e São Marçal, os santos mais festejados da
temporada, certamente lacrimejam do altar do
firmamento e suas lágrimas sobre todos recaem, deixando
um rastro de lamentações e esperança de que, em 2021, a
chama das fogueiras possa ser reacendida com louvor.  

Victor Hugo em minissérie
A partir de hoje, às 22h, o Film & Arts estreia a

minissérie “Victor Hugo", que mostra a história por trás
de sua famosa obra clássica “Les Misérables” em um
contexto complexo da França de Napoleão Bonaparte. No
ano de 1848, Paris está sob cerco e Victor Hugo fica entre
sua família, suas amantes e o tumulto político. Embora
Hugo seja um monarquista, ele apoia a República e
Napoleão Bonaparte, que em breve se tornará um
presidente convencido de que iniciará reformas sociais.
Mas quando o novo governo é formado e Hugo não é
nomeado para um cargo, ele se dá conta de que foi usado.

Victor Hugo em minissérie 2
Furioso com a decepção, ele e seus filhos lançam um

jornal para dar voz às pessoas. As coisas não são menos
caóticas em casa, pois ele está fazendo malabarismos com
sua vida amorosa entre duas amantes e sua sofrida esposa
e mãe de seus filhos.  Quando Napoleão toma o poder e
seus filhos são presos por insurreição, Hugo insiste que
sua esposa e filha deixem Paris, onde ele permanece se
dedicando de todo o coração para a resistência.
Denunciando abertamente a repressão, ele é declarado
inimigo do Estado e deve enfrentar a desgraça e o exílio.

Diárias e passagens aéreas
A queda brusca dos gastos com diárias e passagens

aéreas durante a pandemia deverá levar o governo a
repensar as viagens a trabalho. A necessidade de
distanciamento social mostrou que muitas coisas que
antes exigiram deslocamentos podem ser resolvidas por
videoconferência, com economia de tempo e dinheiro. As
áreas de saúde e segurança foram as únicas que tiveram
aumento nas despesas de pessoal e encargos sociais nos
primeiros quatro meses de 2020. Na educação, o gasto
caiu, pela redução nas contratações de professores
temporários.

Live com Natalino
Na última sexta-feira, o reitor da Universidade Federal

do Maranhão, Natalino Salgado, participou de uma live
no Instagram com o cardiologista Joel Nunes Júnior,
durante a qual foi abordado o assunto “Papel do Hospital
Universitário e da UFMA no enfrentamento à pandemia
da Covid-19”. O reitor, entre outras coisas, frisou a
competência da equipe do Hospital Universitário, uma
vez que houve a observação e o planejamento de ações
de enfrentamento à pandemia.

Live com Natalino 2
Já o cardiologista, que também é coordenador da

Residência de Clínica Médica do HU, complementou que
os treinamentos e a qualidade dos equipamentos
adquiridos fazem muita diferença nos cuidados com os
pacientes, além de destacar a competência do corpo
clínico, que desenvolveu rígidos protocolos de cuidados
aos pacientes com a Covid-19.

Para escrever na pedra:
“A amizade de um único ser humano inteligente é

melhor do que a amizade de todos os insensatos”. 
De Demócrito.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

O jornalista maranhense Mhário Lincoln,
radicado em Curitiba, acaba de lançar “Vampiros
de Areia”, uma revista em quadrinhos por
enquanto disponível apenas em e-book, por meio
do link linkhttps://www.palavraeverso.com/shop.

O trabalho dele é dedicado ao gênero Literatura
Fantástica e se trata de um conto, a ser publicado
também em livro/coletânea, intitulado “Escrito
com Sangue”, sob a coordenação do editor
Vanessa Musial e do  ilustrador G.C. Bellföx.

Vampiros
de
Areia

A FONOAUDIÓLOGA Camila Viana, que tem enfatizado a importância do uso do laser no
tratamento de pacientes do Instituto de Câncer Cabeça e Pescoço, no Edifício Business
Center, no Renascença II. É que o laser de baixa potência é um recurso terapêutico não

invasivo, sem efeitos colaterais, que surgiu para auxiliar no processo de reabilitação,
potencializando os efeitos da terapia convencional. Este recurso é utilizado por 
profissionais da área da saúde, como fonoaudiólogos, dentistas e fisioterapeutas, entre outros

Na medida do
possível

O desembargador Ricardo
Duailibe vem tentando o quanto
pode seguir com a produtividade de
seu gabinete.

Ele continua a receber eventuais
memoriais escritos no e-mail
gabduailibe@tjma.jus.br. E os
atendimentos a advogados, membros
do Ministério Público e defensores
públicos continuam sendo realizados
em horário de expediente forense,
por meio de telefone ou
videoconferência, previamente
agendados pelo e-mail institucional
mencionado ou pelo contato (98)
3198-4528.

Ricardo Duailibe segue protocolo
estabelecido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, seguindo
orientações do Conselho Nacional de
Justiça, Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde.

Bloco da Solidão
O cantor Altemar Dutra Júnior

inaugurou o mês junho fazendo uma
live em homenagem ao compositor
Evaldo Gouveia, que faleceu na
semana passada.

Grande amigo deste Repórter PH,
Evaldo fez muitas apresentações no
Maranhão – a última delas na
inauguração de um hotel de Luiz
Carlos Cantanhede Fernandes, na
cidade de Balsas, com a presença do
meu saudoso amigo Luiz Rocha.

A propósito: não me sai da cabeça
a música do Evaldo, “Bloco da
Solidão”, que Maysa também gravou e
que, vez por outra, me flagro
cantarolando.

Bloco da Solidão 2
Eis a letra: “Angústia, solidão um

triste adeus em cada mão. Lá vai meu
bloco vai só desse jeito é que ele sai.
Na frente sigo eu levo o estandarte de
um amor. O amor que se perdeu no
Carnaval, lá vai meu bloco, vai. E lá
vou eu também mais uma vez sem ter
ninguém. No sábado e domingo,
segunda e terça-feira. 

E quarta-feira vem o ano inteiro é
todo assim… Por isso quando eu
passar: batam palmas pra mim.
Aplaude quem sorrir, trazendo
lágrimas no olhar, merece uma
homenagem quem tem forças pra
cantar. Tão grande é a minha dor,
pede passagem quando sai. Comigo
só, lá vai meu bloco, vai…”

Redução de
mensalidades

Corre notícias de que a
Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino
questiona, no Supremo Tribunal
Federal, a validade da Lei estadual
11.259/2020, do Maranhão, que reduz
as mensalidades na rede privada de
ensino durante a pandemia do novo
coronavírus.

A questão é objeto da Ação Direta
de Inconstitucionalidade 6435,
distribuída ao ministro Alexandre de
Moraes.

A confederação sustenta que a
União tem competência privativa
para legislar sobre matéria de direito
civil, especificamente direito
contratual.

Redução... 2
Há ainda violação à livre iniciativa,

diante dos impactos negativos da
regulação de preços no setor privado,
como o potencial aumento de
desemprego dos profissionais de
educação.

Além disso, também há a
argumentação de que a suspensão
das atividades presenciais não
implica a interrupção da prestação
dos serviços educacionais oferecidos.

Em ato assinado pelo governador
Flávio Dino, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau foi nomeado ontem para o
cargo de procurador-geral de justiça
do Ministério Público do Maranhão,
para o biênio 2020/2022.

Atual corregedor-geral do MPMA
pela terceira vez, Eduardo Nicolau já
escolheu a data de sua posse no
comando geral do Ministério Público
neste estado: 15 de junho.

Último levantamento realizado
pela Secretaria de Estado da Saúde
apontou 34.639 infectados pelo
novo coronavírus. São 955 óbitos e
8.965 estão curados. A doença
atinge 213 dos municípios,
chegando a 98% de todas as cidades.

Ainda de acordo com o boletim
epidemiológico, Nova Iorque, São
Félix de Balsas, Loreto e São
Francisco do Maranhão são os
municípios sem registros da doença.

Quem mudou de idade ontem foi
a ex-governadora Roseana Sarney.

Passou o dia todo com o celular na
mão atendendo a amigos 
de toda parte que queriam
cumprimenta-la pela data. Foi
despertada pelos pais Dona Marly
(87 anos) e José Sarney (90 anos).

O Museu do Louvre, em 
Paris, vai reabrir no dia 6 de julho,
pois os marcos históricos e culturais
da França estão emergindo
gradualmente do isolamento 
do coronavírus.

No assunto: em um comunicado, o
museu mais visitado da França disse
que um sistema de agendamentos e
uma nova sinalização oferecerão aos
visitantes o máximo de segurança
possível dentro da instalação. As
pessoas serão orientadas a usar
máscaras e a manter o
distanciamento social.

O secretário de Turismo de
Caxias, Fernando Santos, chegou a
planejar uma festa com alguns
amigos, hoje, para comemorar seu
aniversário. A celebração da data

vai ficar para o próximo ano.

No próximo dia 6 de junho, a
cantora Thais Moreno fará a “Live to
Help”, uma proposta solidária com
transmissão ao vivo pelo Youtube,
às 16h, direto do Valparaíso
Acquapark, em Paço do Lumiar.

Em tempo: o evento marcará o
lançamento de uma campanha de
arrecadação de doações para
famílias de São Luís afetadas pela
pandemia do novo coronavírus.

Os últimos dias de maio deixaram
um saldo amargo de despedidas
sem acenos, abraços e apertos de
mão. A começar por um dos maiores
compositores da música romântica
brasileira, Evaldo Gouveia.

No Maranhão, o Covid-19 levou,
entre muitos, na Capital 
e no interior do estado, o ex-prefeito
de Bacabal, Jurandir Ferro Lago, e o
ex-prefeito de Itapecuru Mirim,
Nonato Cassas. Suas famílias 
estão enlutadas.
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Herbert Alves

RÁPIDAS
Divulgação

RODRIGO SANTORO, ator
Ao relembrar seu encontro com o ator
Paulo Autran na minissérie "Hilda
Furacão", de 1998

“No meio dos
intensos estudos,
experimentando as
inseguranças de todo
e qualquer iniciante,
me encontro com a
elegância, a postura
experiente de um
corpo criado no
teatro, a gentileza e
a grandiosidade de
Paulo Autran”

A produtora Lionsgate anunciou que Cate
Blanchett vai participar da adaptação do jogo
Borderlands para o cinema. No filme de Eli
Roth, ela vai interpretar Lilith, uma ladra com
poderes extraordinários. Esse será o segundo
trabalho da atriz com o diretor: eles já fizeram
o filme "O Mistério do Relógio na Parede"
juntos. Cate Blanchett já foi indicada a cinco
Oscars e venceu dois, por "O Aviador" e "Blue
Jasmine". "Sou muito sortudo por ter a
maravilhosa Cate Blanchett como estrela de
‘Borderlands’. Fizemos uma colaboração
incrível em 'O Mistério do Relógio na Parede', e
acredito que não há nada que ela não possa
fazer. Do drama, à comédia, à ação, Cate faz
todas as cenas cantarem", afirma Eli Roth.

Cate Blanchett vai
estrelar adaptação
do jogo Borderlands
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Aumenta procura por
fitoterápicos para ansiedade
durante pandemia

Em  CIDADES 6

Fluxo de pessoas é intenso com a
maior abertura  no comércio em SL
Com nova portaria do governo, clínicas dentárias, salões de beleza, hotéis, autoescolas, pousadas, 
imobiliárias e mais pontos comerciais reabriram as portas, desde ontem, após mais de 60 dias fechados

SAIBA MAIS
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.

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.

O
fluxo de pessoas, ontem,
na cidade foi intenso
com a reabertura de
mais setores da econo-

mia, que estavam de portas fecha-
das há mais de 60 dias, em uma
tentativa de evitar a proliferação do
novo coronavírus. Conforme nova
portaria do Governo Estadual, clí-
nicas médicas, dentistas, hotéis,
pousadas, autoescolas, salões de
beleza, lojas de tecidos, de mate-
riais de construção, imobiliárias,
comércio de imóveis e a constru-
ção civil retornaram as atividades
nesta segunda-feira, 1º, porém, se-
guindo rígidas regras sanitárias.

A construção civil foi uma das
atividades que voltou de forma in-
tensa. As pessoas, que passaram
durante o período da manhã de
segunda-feira, 1º, na Ponta
d’Areia, podiam observar vários
operários trabalhando em prédios
em construção. Também havia
profissionais trabalhando em con-
domínios residenciais e comer-
ciais, localizados em outros bair-
ros da Grande Ilha.

As clínicas dentárias, ontem, ti-
veram uma boa procura. Mateus
Licar, que trabalha como recep-
cionista de uma clínica, no São
Francisco, disse que durante o mês
de maio o atendimento estava
sendo feito de forma agendada e
no máximo cinco pacientes por
dia. Ontem, vários pacientes pro-
curaram por atendimento, mas, a
direção da clínica teve a preocu-
pação de manter as regras sanitá-
rias. “Estamos usando máscaras,
oferecendo o álcool em gel e sendo
bem rígidos no momento de man-
ter o distanciamento”, frisou o re-
cepcionista.

O técnico em informática, An-
tônio Diniz, de 34 anos, disse que
ficou sabendo, por meio da mídia,
que as clínicas voltariam a funcio-
nar e foi logo no dia da reabertura
por precisar de um tratamento
dentário. “Estou há mais de um
mês precisando fazer esse trata-
mento, então, não podia mais es-
perar tempo”, declarou.

Larissa Vieira, que é gerente de
um salão de beleza, no Calhau,
contou que o estabelecimento co-
mercial ficou parado por várias se-
manas, com grande prejuízo.
Ontem, as portas estavam sendo
abertas novamente e as funcioná-
rias tinham sido treinadas para tra-
balhar com segurança, durante o
período de pandemia.

Ela ainda informou que as fun-
cionárias receberam máscaras e
outros equipamentos de segu-
rança, e seriam disponibilizados ál-
cool em gel para os clientes. “Esta-
mos abrindo as portas, mas,
seguiremos as regras sanitárias”, fri-
sou a gerente.

Os funcionários de uma au-
toescola, no São Francisco, apro-
veitaram o período da manhã de
ontem para fazer uma limpeza
geral no prédio e nos veículos. A
direção desse ponto comercial in-
formou que na terça-feira, 2, vol-
taria a funcionar com o atendi-
mento aos clientes, mas, as aulas
práticas somente a partir do pró-
ximo dia 10.

Fluxo intenso
Com mais comércios abertos,
houve registros de engarrafamento
nas principais avenidas da Ilha.
Um desses transtornos aconteceu
na Avenida Jerônimo de Albu-
querque, no Angelim. Houve con-

gestionamento, também, em tre-
chos das Avenidas Guajajaras, São
Luís Rei de França e na Africanos.

Também era possível observar
as paradas de coletivos em di-
versos bairros da capital, lotadas.

O funcionário público Francisco
Dias, de 56 anos, disse que pre-
cisava ir ao Centro para uma con-

sulta e estava esperando pelo co-
letivo. “As clínicas voltaram a fun-
cionar, então, irei logo aproveitar

esse momento”, contou.
Ana Silva, de 34 anos, ressaltou

que estava esperando o ônibus
para ir a uma loja do Centro, para
trocar uma peça de aparelho ele-
trônico. “Comprei um produto
eletrônico, mas, deu defeito.
Como as lojas voltaram a funcio-
nar, estou indo resolver essa pen-
dência”, explicou.

Também houve o registro de
grande movimento na cidade no
dia da reabertura do pequeno co-
mércio, ocorrido no último dia 25.
A Rua Grande, no Centro, ama-
nheceu lotada e alguns pontos co-
merciais havia até mesmo fila na
porta. As ruas transversais ficaram
cheias e foram encontradas aglo-
merações em agências bancárias,
principalmente da Caixa Econô-
mica Federal, e nas paradas dos
coletivos. Muitas pessoas estavam
circulando sem usar máscara.

Controle de segurança
O Governo do Maranhão infor-
mou, por meio de nota, que, de
forma democrática, foi construído
um pacto e protocolos de segu-
rança sanitária para a retomada
gradual do comércio. Através da
Secretaria de Estado da Indústria
e Comércio (Seinc) o governo
ouviu os segmentos da economia
preparando o retorno gradual. A
partir dessa ouvidoria foi estabe-
lecida a responsabilidade con-
junta para que os estabelecimen-
tos não sejam um foco de
contaminação.

A orientação é para sejam cum-
pridos os protocolos determina-
dos nos decretos vigentes e que
foram exaustivamente debatidos,
garantindo assim a segurança do
trabalhador, do cliente e de quem
transita pelo seu estabelecimento.

A depender da evolução da
pandemia dessa doença, a partir
do dia 15 de junho podem voltar
a funcionar demais lojas como sa-
patarias, de roupas como ainda
pontos comerciais em shopping
centers, com exceção de praças de
alimentação, cinemas, áreas in-
fantis, restaurantes e a realização
de eventos. Somente no dia 20 que
pode haver o funcionamento de
academias, enquanto bares, res-
taurantes e praças de alimentação
em shoppings a partir do dia 29.

Regras sanitárias
As medidas sanitárias gerais a par-
tir de 1º de junho incluem aque-
las que já são obrigatórias no Es-
tado: uso de máscaras em locais
públicos e privados de uso cole-
tivo; proibição de aglomeração;
oferecimento de água e sabão ou
álcool em gel aos clientes e fun-
cionários; e distanciamento social
de dois metros entre trabalhado-
res 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 noturnas
e similares.

Como ainda é preciso  manter
os ambientes arejados e intensifi-
car a limpeza das superfícies. De-
verão ser afixados cartazes dizendo
que a empresa segue os protocolos
obrigatórios. A portaria traz os mo-
delos dos cartazes, que também
podem ser vistos e baixados em
seinc.ma.gov.br ou co-
rona.ma.gov.br. �
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TRABALHADORES
da construção civil

voltaram a atividade;
clínica odontológica
reabriu atendendo

as normas 
sanitárias



Medicamentos à base de vegetais aliviam a ansiedade e são os mais procurados durante a pandemia

De Jesus

Nas farmácias da capital  as pessoas têm comprado muitos medicamentos
que aliviam os sintomas da ansiedade, devido ao isolamento social

Fitoterápicos: aumenta
procura por remédios
para ansiedade em SL

6 CIDADES São Luís, 2 de junho de 2020. Terça-feira  O Estado do Maranhão

A
pandemia da Covid-19
está causando muito
mais do que problemas
fisiológicos, que se ma-

nifestam a partir dos sintomas,
como febre, dor de cabeça e tosse
seca, em um nível mais leve da
doença. Com o contexto de dis-
tanciamento social, muitas pes-
soas estão sofrendo, também,
complicações emocionais, que
estão diretamente relacionadas às
reações do Sistema Nervoso Sim-
pático. Devido a essa realidade,
que afeta as várias faixas etárias,
a demanda por medicamentos fi-
toterápicos para ansiedade au-
mentou na região metropolitana
de São Luís.

Como verificou O Estado em
algumas farmácias da capital ma-
ranhense, a saúde mental está
sendo prejudicada, de fato, nessa
pandemia. No bairro São Fran-
cisco, esses estabelecimentos de-
tectaram uma maior procura por
medicamentos para aliviar os sin-
tomas da ansiedade, que incluem
aumento da frequência cardíaca
(taquicardia), dor no peito, dor na
barriga ou diarreia, tonturas e sen-
sação de morte. Por causa dessa
demanda, alguns fitoterápicos
(aqueles que são obtidos a partir
de derivados vegetais) estão de-
saparecendo rapidamente das
prateleiras.

Em uma das farmácias visita-
das por O Estado, a atendente

disse que os principais fitoterápi-
cos que estão vendendo mais são
Maracugina, Seakalm, Calman e
Valeriane. Os preços desses me-
dicamentos variam de R$ 19,00 a
R$ 62,00. A venda é facilitada, por-
que não precisam de prescrição
médica, ao contrário dos ansiolí-
ticos e antidepressivos, que são
utilizados na Psiquiatria e Neuro-
logia para o tratamento de pro-
blemas relacionados à saúde
mental, como depressão e trans-

torno do pânico, dependendo do
diagnóstico do paciente.

“Como esses antidepressivos
precisam de receita médica, a
procura é menor. E, também, por-
que houve uma queda nas con-
sultas presenciais com alguns
profissionais, como psiquiatras,
que estão mais atuando no aten-
dimento virtual”, explicou a aten-
dente da farmácia. Esse alto ín-
dice de pessoas emocionalmente
frágeis na pandemia mostra o

quanto o ser humano está neces-
sitando de bases sólidas para a
saúde mental, que é um estado
completo de bem-estar biopsi-
cossocial.

Ademais, saúde mental é um
conceito que remete a um con-
junto de características que nos
dão, de maneira geral, um equilí-
brio emocional.

Pesquisa nacional
Recentemente, o Ministério da

Saúde (MS) divulgou um estudo
do segundo ciclo do Pesquisa de
Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico Covid-19
(Vigitel). Foram entrevistadas
mais de 2 mil pessoas no Brasil. O
resultado mostrou que 41,7% dos
indagados apontaram distúrbios
do sono, como dificuldade para
dormir mais do que o de costume,
e 38,7% relataram falta ou au-
mento de apetite. E outros 87,1%
disseram que precisaram sair de
casa ao menos uma vez na semana
anterior à data da entrevista.

A pesquisa, que servirá para
que o Ministério da Saúde apure
como o brasileiro está enfren-
tando a pandemia, descobriu que
35, 3% alegaram ter falta de inte-
resse em fazer suas coisas roti-
neiras; 32,6% disseram se sentir
para baixo ou deprimido; 30,7%
disseram que estão cansados,
com pouca motivação para reali-
zar as tarefas cotidianas. Outros
17,3% descreveram lentidão para
se movimentar ou falar, ou que es-
tavam inquietos e agitados. E
16,9% relataram sentir dificuldade
para se concentrar nas coisas.

A pesquisa mostrou, ainda, que
15,9% disseram se sentir mal con-
sigo mesmo ou que decepciona-
ram pessoas queridas. Para o Di-
retor do Departamento de Análise
em Saúde e Vigilância em Doen-

ças Não Transmissíveis, Eduardo
Macário, a questão da saúde men-
tal é muito importante e merece
atenção especial. “Eventos rela-
cionados à saúde mental muitas
vezes são colocados de lado numa
situação como a que estamos vi-
vendo. Mas é fundamental serem
monitorados e acompanhados”,
pontuou ele.

Importante destacar que o se-
gundo ciclo da pesquisa Vigitel
Covid-19 foi realizado em parce-
ria com a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), entre
os dias 25 de abril e 5 de maio
deste ano, e entrevistou 2.007 pes-
soas com 18 anos de idade ou
mais, em todo o país. O monito-
ramento sistemático dos riscos
em saúde pública auxilia os ges-
tores na adoção de medidas, de
modo a reduzir o número de pes-
soas afetadas.

De acordo com a coordena-
dora-geral de Vigilância de Doen-
ças e Agravos Não Transmissíveis,
Luciana Sardinha, os dois ciclos
da pesquisa foram muito impor-
tantes para o monitoramento do
cenário atual. “Essa pesquisa é
muito oportuna para o momento
que estamos vivendo. Os resul-
tados que obtivemos com ela vão
nos ajudar a entender de que
forma a população brasileira está
enfrentando a pandemia”, escla-
receu ela.�

Com a pandemia da Covid-19, a Se-
cretaria de Estado do Meio Am-
biente (Sema) suspendeu o serviço
de checagem da balneabilidade e
despejo de esgoto na orla da Ilha, co-
mo forma de prevenção contra o no-
vo coronavírus.

Em nota, a Sema decretou que o
serviço, que era obrigatoriamente
realizado e divulgado toda semana,
fosse suspenso por tempo indeter-
minado. “Art. 2º - Suspender mo-
mentaneamente as análises e divul-
gações dos resultados das Balneabi-
lidades das Praias da Ilha de São Luís,
enquanto perdurar a quarentena ou
até que sejam expedidas futuramen-
te, demais normas de restrições à lo-
comoção dos servidores desta Se-

cretaria de Estado de Meio Ambien-
te-Sema, com o escopo de conter o
avanço da pandemia do Covid-19 e
do H1N1”, é frisado na  nota.

A portaria foi divulgada dia 31 de
março, após ser declarado estado de
calamidade pública no Maranhão e
a capital  havia chegado aos 31 casos
confirmados da Covid-19. O estado
registra mais de 30 mil casos. 

A última publicação, realizada no
dia 20 de março, informou que todas
as praias que foram averiguadas es-
tavam improprias para banhos devi-
do ao dejeto de esgotos nos locais.
Desde essa data  nenhuma outra pu-
blicação a respeito das praias foi fei-
ta pelo Sema.

A empresa que cuida do trata-

mento de esgotos em São Luís é a
Caema/Sema,  garantindo que es-
ses esgotos não sejam lançados pa-
ra o mar.

Com o isolamento social e mais
pessoas em casa, houve um leve au-
mento no consumo de água e uso das
redes de esgoto. Isso pode acarretar
na situação dos mares. Contudo, se-
gundo nota divulgada pela Caema,
tem se tentado manter o regime de
abastecimento de água e de coleta e
tratamento de esgoto.

“A Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (Caema) in-
forma que o isolamento social, ado-
tadado para conter a Covid-19, com
medidas de higiene reforçadas, im-
pôs mudança no padrão de consu-

mo, com leve aumento no consumo
de água. A Caema tem procurado
manter o regime de abastecimento
de água e de coleta e tratamento de
esgoto”, explicaram em nota.

As classificações - própria ou
imprópria - têm objetivo de aler-
tar os banhistas sobre os riscos
que o contato com águas conta-
minadas pode trazer à saúde. É
considerada como impropria,
praias que possuam contamina-
ção na água que possam causar
dermatites, alergias e outras doen-
ças em banhistas, sem falar na
morte de animais e vegetação na-
turais do lugar.�

Checagem da balneabilidade das
praias está suspensa na pandemia
Até março, a maioria das praias estava impropria para banho, porém, com a pandemia,
que gerou a suspensão da análise, não se sabe mais quais as condições da orla da ilha

Íntegra em oestadoma.com/484826
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Todas as praias espanholas rea-
briram nesta segunda-feira, 1º,
com exceção das de Barcelona.
Já o Museu Guggenheim, de Bi-
lbao, reabrirá as portas pela pri-
meira vez em meses agora que
a Espanha está adotando me-
didas para reativar a indústria
turística, paralisada pelo coro-
navírus.

O país perdeu cerca de me-
tade da receita do turismo nos
quatro meses transcorridos até
abril, e nenhum turista viajou
à Espanha naquele mês por

causa do isolamento rígido que
entrou em vigor em março.

O governo disse que está tra-
balhando duro para garantir
aos turistas as melhores condi-
ções de saúde agora que inicia
uma campanha para tentar
convencê-los a voltar a partir
de julho.

“Não é questão de ser o pri-
meiro a reabrir, mas de reabrir
sabendo que garantimos a
saúde não somente dos mora-
dores, mas também dos visi-
tantes”, disse a Ministra da In-
dústria e do Turismo, Reyes
Marot. � 

País reabriu algumas praias e museus e quer
reconquistar a seguraça para atrair visitantes 

Governador de NY pede
reformas na polícia após
morte de George Floyd
Andrew Cuomo pediu, nesta segunda-feira (1º), proibição nacional a
chaves de braço e força excessiva por parte da polícia dos Estados Unidos

Divulgação

Com 35 mortes, maio 
é o mês mais violento
deste ano na Grande Ilha  

A polícia paraense informou on-
tem que um dos três corpos car-
bonizados, que foram achados, no
dia 28, na BR 155, na zona rural de
Eldorado dos Carajás, é de um ma-
ranhense de Imperatriz, identifi-
cado como Gordinho.

Ainda segundo a polícia, eles
receberam uma denúncia que ha-
via um veículo Chevrolet destruí-
do em uma estrada vicinal de
uma fazenda, na BR 155. Os poli-
ciais, ao realizarem uma revista
no carro, encontraram três corpos
carbonizados.

Um deles estava no porta-ma-
las, enquanto o outro, no banco
traseiro e o terceiro, no banco do
motorista. Os restos mortais foram
levados para o Instituto Médico Le-
gal (IML) de Marabá, no Pará. O

corpo do maranhense ainda on-
tem estava no IML e deve ser leva-
do no decorrer da semana para Im-
peratriz.

Feminicídio
A polícia informou que Anilton So-
dré é o principal acusado de ter as-
sassinado a ex-companheira, Fran-
ciane Silva Andrade, de 22 anos. O
crime ocorreu no último dia 31,
mas, somente ontem o corpo da ví-
tima foi achado em sua residência,
na região do Alto do São Francisco,
em Vitória do Mearim, apresentan-
do sinais de esganadura.

Eles se conheceram por meio
de uma rede social e chegaram a
morar juntos no povoado Jacaray,
mas, estavam separados há seis
meses.  �

Maranhense é
uma das pessoas
mortas no Pará 
Corpo das vítimas estavam dentro de um
veículo queimado,  em Eldorado dos Carajás  

Superlotação, servidores infec-
tados por Covid-19 como ainda
um óbito ocasionado por essa
doença foram constatados no
sistema prisional de Imperatriz
durante uma nova inspeção vir-
tual realizada, no último dia 29,
pela equipe da 5ª Promotoria de
Justiça Criminal em conjunto
com a Vara de Execuções Penais
e a Defensoria Pública do Esta-
do.

O promotor de justiça, Do-
mingos Eduardo da Silva, decla-
rou que constatou que atual-
mente a Unidade Prisional de

Imperatriz está com 458 presos,
sendo 392 do regime fechado e
68 do regime semiaberto com
trabalho externo. Deste número,
252 internos são provisórios e os
demais são sentenciados.

Ainda foi constatado que 20
servidores dessa unidade prisio-
nal foram afastados com suspei-
tas ou casos confirmados de Co-
vid-19. 

O promotor também verificou
que a higienização está sendo
realizada na unidade prisional
três vezes por semana em todos
os ambientes. �

MPMA encontra
falhas em presídio 
Inspeção constata superlotação e servidores
infectados por Covid no presídio de Imperatriz 

SSP revela que no mês passado 35 pessoas foram assassinadas; nos cinco
primeiros meses de 2020 já ocorreram 129 mortes violentas na região

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

O
mês de maio, até o mo-
mento, pode ser consi-
derado como o período
deste ano mais violento

na Grande Ilha. Dados da Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP) re-
velam que no mês passado, 35 pes-
soas foram mortas a tiros, por ar-
ma branca ou outros meios. Já
ocorreram 129 casos de mortes vio-
lentas durante os cinco primeiros
meses deste ano.

Um dos últimos casos de homi-
cídio doloso em maio, ocorreu na
tarde do último domingo, 31, e tive-
ram como vítimas dois adolescen-
tes, um de 17 anos e outro de 15. O
crime ocorreu em plena via pública,
nas proximidades da Delegacia Es-
pecial da Cidade Operária (Decop).

De acordo com a polícia, as ví-
timas estavam em uma motocicle-
ta Suzuki vermelha, de placa não
identificada, e estavam sendo per-
seguidas na área da Cidade Operá-
ria por dois homens, que também
estavam em uma motocicleta. Nas
imediações da delegacia desse
bairro, os dois adolescentes foram
baleados nas costas e vieram a fa-
lecer.

Os acusados tomaram rumo ig-
norado. No momento do crime,
havia moradores no local, inclusi-
ve, idosos que ficaram apavorados.
Os militares foram acionados e iso-
laram a área até a chegada dos pe-
ritos do Instituto de Criminalística
(Icrim).

As equipes da Decop e da Supe-
rintendência de Homicídio e Pro-
teção a Pessoas (SHPP) também es-
tiveram no local do crime. Foi
constatado que uma das vítimas le-

vou três tiros nas costas, enquanto
a outra, dois.

Os corpos foram removidos pa-
ra o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiados
e, em seguida, liberados para os fa-
miliares. O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil, mas até o
começo da tarde não tinha registro
de prisão dos acusados. A motiva-
ção desse crime não foi revelado
pela polícia.

Investigação de feminicídio 
A equipe do Departamento de Fe-
minicídio, órgão da SHPP, ainda
ontem estava investigando a mor-
te de Joana Maria Diniz, de 66 anos.
O crime ocorreu no último dia 26,
na residência da vítima, localizada
no Recanto dos Signos, área da Ci-
dade Operária e o principal acusa-
do é o vizinho da idosa.

Até a tarde de segunda-
feira,1º, não havia registro de pri-
são do criminoso. A polícia infor-
mou que testemunhas já foram ou-

vidas e ainda aguarda resultado de
exames periciais, que foram feitos
pela Polícia Técnica no local do cri-
me e no corpo da vítima.

A idosa foi encontrada morta
pelos familiares e havia um pano
enrolado no seu pescoço. Ainda se-
gundo a polícia, no dia do crime, o
acusado havia discutido com a ir-
mã, e, logo após, pulou para o
quintal de Joana Maria, onde rea-
lizou o ato criminoso. Na casa do
acusado, a polícia encontrou sím-
bolos que faz referência ao sata-
nismo.

Números
Os dados da SSP ainda revelam que
no mês passado na Grande Ilha so-
mente homicídios dolosos foram
31 casos, sendo um latrocínio (rou-
bo seguido de morte) e quatro
mortes durante confronto policial.
Enquanto, no mês de abril, o regis-
tro foi de 21 assassinatos. �
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MORTES VIOLENTAS

28 casos
Em janeiro  

22 casos
Fevereiro: 

23 casos
Março:

21 casos
Abril:

35 casos
Maio:

NOVA YORK 

O governador do Estado norte-
americano de Nova York, Andrew
Cuomo, pediu nesta segunda-feira
uma proibição nacional a chaves
de braço e força excessiva por
parte da polícia, e disse temer que
os protestos violentos provocados
pela morte de um homem negro
desarmado pela polícia em Mi-
neápolis prejudiquem a reaber-
tura da cidade de Nova York.

Cuomo também disse em uma
entrevista diária que receia que as
manifestações das últimas noites
em reação à morte de George
Floyd provoquem um salto de in-
fecções de coronavírus, revertendo
os esforços para conter sua dis-
seminação.

Ele pediu aos cidadãos que
aproveitem o momento de turbu-
lência para pressionar os políticos
a realizarem mudanças para me-
lhorar a sociedade. Quanto ao po-
liciamento, ele pediu o fim das

chaves de braço e da força exces-
siva e investigações independen-
tes de abusos da polícia.

“Não basta chegar e dizer ‘estou
com raiva, estou frustrado’. Os ma-
nifestantes estão defendendo um
argumento. Mas você tem que

acrescentar a pauta da reforma po-
sitiva”, disse.

Ações pertubadoras 
Cuomo disse que algumas das
ações de policiais da cidade de
Nova York durante os protestos

foram perturbadoras, citando um
vídeo amplamente compartilhado
na internet que mostrou uma via-
tura policial avançando sobre uma
multidão e outro que mostrou um
manifestante sendo atacado com
spray de pimenta.

Ao mesmo tempo, o governa-
dor repudiou as pessoas que estão
aproveitando os protestos para sa-
quear e vandalizar, ecoando ou-
tros líderes políticos ao dizer que,
em muitos casos, pessoas de fora
estão instigando atos violentos.

Ordem nos protestos 
A Casa Branca pediu nesta se-
gunda-feira por “lei e ordem” e cul-
pou agitadores por uma sexta
noite consecutiva de violentos
protestos em todo o país, provo-
cados pela raiva quanto a desi-
gualdades raciais e ao uso exces-
sivo de força pela polícia.

Uma pessoa foi morta em
Louisville, Kentucky, durante a
noite. �

Cuomo falou sobre protestos durante coletiva diária sobre a Covid-19

Barcelona espera receber de volta turistas em praias, após autorização 

Dois jovens foram assassinados no bairro da Cidade Operária, em São Luís, no último dia do mês passado  

Espanha quer voltar
a receber turistas
após pandemia 

Integra em oestadoma.com/484845

Don Pollard/Office of Governor



O
busto do promotor Celso Magalhães
(1849-1879), patrono do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), pas-
sará a figurar junto a outros intelec-

tuais que estão expostos na Praça do Panteon,
Complexo Deodoro, no Centro de São Luís.

A colocação do busto é fruto de um Termo
de Cooperação Técnica assinado pelo MPMA
com a Prefeitura de São Luís. Assinaram o
acordo o procurador-geral de Justiça, Luiz Gon-
zaga Martins Coelho e o prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Junior.

A iniciativa é resultado de proposta apre-
sentada pela comissão gestora do Programa
Memória Institucional do MPMA. A ideia é co-
locar o busto de Celso da Cunha Magalhães,
junto ao conjunto de esculturas já existentes
naquele logradouro. Além de o promotor pú-
blico ser o patrono da instituição, foi um im-
portante literato do século XIX.

Pelo termo, cabe ao Ministério Público a ela-
boração do projeto e a confecção do busto, em
bronze, como réplica do que se exibe desde de
2004 no Memorial do MPMA, com pedestal no
padrão dos que já existem na Praça Panteon.

Já a Prefeitura deverá disponibilizar espaço
adequado no referido local e realizar a mon-
tagem do busto conforme o projeto desen-
volvido pela instituição ministerial. Não ha-
verá repasse de recursos financeiros entre os
participantes.

“Este é um importante passo para difundir
a memória do Ministério Público do Maranhão,
disponibilizando ao público, de forma desta-
cada, na mais movimentada área do Centro de
São Luís, a imagem daquele que foi o pioneiro
dos ideais de ética e defesa dos direitos da
nossa instituição”, ressaltou o procurador-geral
de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

Perfil
Celso da Cunha Magalhães, que é patrono da
cadeira número 5 da Academia Maranhense
de Letras (AML), nasceu na fazenda Descanso,
no hoje município de Penalva, a 11 de no-

vembro de 1849 e faleceu em São Luís, a 9 de
junho de 1879. Estudou primeiras letras na sua
cidadezinha natal, passou em seguida a São
Luís e depois ao Recife, onde cursou a Facul-
dade de Direito, tendo colado grau em Ciên-
cias Sociais e Jurídicas. Estudante no Recife,
participou de vários movimentos de renova-
ção literária e cultural. Teve, marginalmente,
na sua época, os olhos abertos para os estudos
do folclore como ciência. 

Acadêmico ainda, mas de pensamento ma-
duro e alicerçada cultura humanística, publi-
cou no Recife e em São Luís um magistral en-
saio sobre a poesia popular. Regressando
formado, foi nomeado por Gomes de Castro
promotor público da capital, sendo demitido
pelo Barão de Grajaú, por haver denunciado a

esposa deste titular do Império, acusada da
morte de dois escravos.

Celso Magalhães incursionou superior-
mente por diversos caminhos literários: o tea-
tro, poesia, romance e ensaio, crítica literá-
ria, folclore. Colaborou ativamente nos jornais
Semanário Maranhense, O País e O Tempo, em
São Luís; e, em Recife, nas folhas Jornal do Re-
cife, Correio Pernambucano, O Trabalho e Oi-
teiro Acadêmico.

É autor de obras como “Ela por ela”, no-
vela; “Um estudo de temperamento”, ro-
mance; “A poesia popular brasileira”, estudo;
“Crônicas Teatrais”, publicadas sob o pseu-
dônimo de Giacomo de Mortorello no Jornal
do Recife e no O País; “O Padre Estanislau”,
drama; entre outras.�

Programação 

TV MIRANTE (GLOBO) - 
CANAL 10

04h00 Hora Um
06h00 Bom Dia Mirante
08h30 Bom Dia Brasil
10h00 Encontro com Fátima

Bernardes
12h00 JMTV - 1ª Edição
13h25 Jornal Hoje
14h58 Sessão da Tarde -

Ensinando A Viver
16h39 Vale a Pena Ver de

Novo - Êta Mundo
Bom!

18h00 Malhação - Viva a
Diferença

18h26 Novo Mundo
19h04 JMTV - 2ª Edição
19h34 Totalmente Demais
20h30 Jornal Nacional
21h35 Fina Estampa
22h35 Aruanas
23h24 Manifest
00h09 Jornal da Globo
01h04 Conversa com Bial
01h47 Castle
02h32 Corujão I - Um Dia

Perfeito

02h21 Corujão I - Coração
Louco

04h00 Encerramento

TV  BRASIL-  CANAL 2

07h00 Terra Sul
07h30 Opção Saúde
08h00 Visual 
08h15 Hora da Criança
11h00 Dango Balango
Historietas Assombradas
O Pequeno Einstein
11h30 Garotas Apaixonadas
12h00 Repórter Brasil
12h30 Repórter Regional

(somente para RJ, SP,
DF e MA)

12h30 Lalá / Thomas e seus
amigos (somente para
outras regiões que não
apresentam o Repórter
Regional)

12h45 Hora da Criança (para
todo o Brasil)

15h30 Espaço Dividido
16h00 Sem Censura
17h30 Nova Amazônia –

Especial
18h00 Estúdio Móvel
18h30 Al Natural – Água em

tempo de sede
19h00 Os Rios e a Vida
20h00 Observatório da

Imprensa
21h00 Repórter Brasil Noite
22h00 Espaço Público
23h00 Windeck
00h00 Ecopia
00h30 Observatório da

Imprensa
01h30 Nova África
02h00 Estúdio Móvel
02h30 Sem Censura

20h30- Fique Ligado
21h15- Gaby Estrella
21h45- Verão TV Brasil

TV DIFUSORA- Canal 4

05h00 - Jornal do SBT – Manhã 
05h50 - Bandeira 2
06h30 - Bom Dia Maranhão
09h00 - Bom Dia & Cia
11h00- HoraD
12h40- Tudo de Bom
13h30- Punk- A Levada da

Breca
14h15- A Família Hathaway
15h00-  Fofocalizando
16h00- Casos de Família
17h15- A que não podia amar
18h30- A Dona
18h45- Jornal da Difusora
19h45-SBT Brasil
20h25- Roda Roda Jequiti
20h50- As aventuras de

Poliana
21h30- Cúmplices de um

resgate
22h00-Programa do Ratinho
23h00- Cine Espetacular
00h45- The Noite com Danilo

Gentili

TV CIDADE - RECORD 
CANAL 6

06h05- Balanço Geral Manhã 
07h10- Programação local

08h30- Fala-Brasil
10h00- Hoje em Dia
12h- Jornal Local
15h00- Escrava Isaura
15h30- Bela, a feia
16h10- Caminhos do Coração
17h00- Jornal da Record
17h07- Cidade Alerta
20h30- Amor sem igual
21h30-  O Rico e o Lázaro
00h30- Jornal da Record
00h15- CSI – 9ª temporada
01h15- Inteligência da fé
01h15- Programação

Universal

01h15-Programação
Universal

TV SÃO LUÍS (REDE TV) 
CANAL 8

05h00 -Igreja Internacional
da Graça de Deus

08h30 -Te Peguei
09h30 -Você na TV
11h30 -Bola Dividida
12h00 -Igreja Universal do

Reino de Deus
15h00 -A Tarde é Sua
17h00 -Igreja da Graça

Nosso Programa
18h00 -Te Peguei
18h40 -Muito Show
19h45 -TV Fama
20h25 -Momento da Sorte
20h35 -TV Fama

Continuação
21h20 -Igreja Internacional

da Graça de Deus.
22h20 -RedeTV News
23h05 -Luciana By Night
00h10 -Leitura Dinâmica
00h30 -Programa Amaury

Jr
01h30 -Igreja Universal do

Reino de Deus.
03h00 -Igreja da Graça no

Seu Lar

TV GUARÁ- RECORD NEWS -
CANAL 23

06h30 Nosso Tempo
07h00 Record News Rural -

reprise 
07h15 Boletins Comerciais
07h30 RN Séries 
08h15 Record News Rural -

reprise 
08h30 Alerta Brasil 
10h00 Fala Brasil  -

RecordTV
11h00 Hora News - ao vivo

(Araraquara ) 
12h00 ESPORTE GUARÁ
13h00 VOZ DAS RUAS

(VDR)
14h00 Nosso Tempo
14h30 Em Busca do Amor
15h00 Balanço Geral -

RecordTV
16h30 Hora News - ao vivo
17h45 Record News Rural 
18h00 RONDA 23
18h30 JORNAL DA GUARÁ
19h15 OS ANALISTAS
20h00 RN Séries 
20h30 Eco Record News
21h00 JR News Herodoto -

ao vivo 
22h00 Zapping  
22h30 Jornal da Record -

RecordTV
23h30 Nação dos 138

REDE VIDA /CANAL 26

05h30-Mãe Maria
05h50 -O Terço Bizantino
06h00- Santo Terço dos 

Filhos do Pai Eterno
18h00- O Terço
18h30 -JCTV
19h00 -Momentos De

Reflexão 
19h10 -Missa Do Santuário

Da Vida
20h00 -Filhos Do Pai Eterno
20h30 -Tribuna

Independente
22h00 -Jornal Da Vida
23h00 -Silvio Brito Em

Família
23h50 -O Terço Bizantino
23h55 -Medalhão Persa 
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Fixação do busto do promotor é fruto de Termo de Cooperação
assinado entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Luís 

Busto de Celso Magalhães
será colocado na

PRAÇA DO PANTHEON

Ajuda

Quando a pandemia do coronavírus
começou, Ana Furtado se dedicou a ajudar
famílias carentes da Rocinha, a maior favela
da América Latina. Foram doadas dezenas de
refeições e toneladas de alimentos para
combater a fome. Apesar de ser discreta
quando o assunto é ajudar o próximo, Ana
resolveu unir forças para salvar vidas de
mulher carentes que lutam contra o 
câncer de mama.

“É um assunto urgente e que não pode
esperar. Câncer de mama é a segunda causa de
morte das mulheres brasileiras. Por isso, com a
ajuda de parceiras incríveis criamos o bazar
online Amigas do Peito, que terá 100% da renda
revertida para a ONG Protea”, explica Ana.

“Nossa meta é salvar vidas e cada roupa
vendida é uma mulher tendo a oportunidade

de se tratar, de se curar e sendo salva. Estamos
seguindo todas as recomendações de saúde e
mantendo o isolamento social para conter o
avanço da Covid-19. Tudo é feito de forma
remota para a segurança de todo mundo que
doa e que compra”, garante Ana.

As 237 peças, entre novas e usadas apenas
uma única vez, foram retiradas do guarda-
roupa de Ana e serão vendidas no brechó
virtual carioca La Luna Mia, das amigas
Fabiana Misse e Renata Ciraud. Além de
vestidos usados no programa É de Casa e
looks exclusivos, peças e acessórios em couro
da apresentadora se juntam a itens enviados
por famosas estilosas como Paolla Oliveira,
Vitória Strada, Flávia Alessandra, Monique
Alfradique e muitas outras.

As peças estão no brechó online:
www.lalunamia.com.br/bazar-amigas-do-
peito.

HORÓSCOPO
ÁRIES  (21/3 a 20/4)

Você não vai perder tempo com
diferenças superficiais e as
pessoas vão gostar de você por
isso - é uma receita para o
sucesso. Você está usando a sua
energia de forma construtiva.

GÊMEOS  (21/5 a 20/6)

Os encontros serão agradáveis e
reforçarão sua confiança. Você
precisa encontrar um equilíbrio
entre a reflexão e a ação, entre
a atividade física e o
relaxamento. Ouça o seu corpo.

LEÂO  (23/7 a 22/8)

Você tem um talento para se
insinuar e seu charme vai abrir
todas as portas! Se você fizer
um esforço consistente para
moderar sua impaciência, você
será um vencedor. 

LIBRA.  (23/9 a 22/10)

Se você se prender aos seus
valores, você terá o melhor dia
de todos, não dê ouvidos a
ninguém.  Pense antes de reagir
às coisas, isso funciona. Seu
ponto de vista é a fonte.

TOURO  (21/4 a 20/5)

Você terá problemas para se
concentrar hoje se tiver coisas para
fazer, os diálogos dominarão. Seus
impulsos estão impedindo que você
dose seu ritmo e isto o está
esgotando.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Use sua imaginação e você vai
conseguir encontrar uma
maneira de se fazer entender.
Você está decidido a se manter
em forma e suas energias estão
se equilibrando. 

VIRGEM   (23/8 a 22/9)

Você hesitou muito tempo para
atingir uma meta. Agora é o
momento para a ação definitiva.
O contato com a água irá
melhorar notavelmente os seus
níveis de energia. 

ESCORPIÃO.  (23/10 a 21/11)

Você vai achar que é difícil
aguentar a falta de
sensibilidade de algumas
pessoas. O movimento enérgico
dos planetas vai motivá-lo a
melhorar sua saúde interior.

SAGITÁRIO.  (22/11 a 21/12)

Seu otimismo vai ganhar a
admiração das pessoas ao seu
redor. Seja tolerante, nem todos
serão capazes de acompanhar
seu ritmo. Cuidado com o fígado
e não exagere nos prazeres da
mesa.

CAPRICÓRNIO. (22/12 a 20/01)

Você está pronto para enfrentar a
si mesmo, pronto para tirar as
conclusões certas. Alguns
problemas com seus ligamentos
irão colocar um amortecedor
sobre seu dia. Você precisa beber
mais líquidos.

AQUÁRIO.  (21/1 a 19/2)

Suas ações estão em sintonia
com o seu ego básico e isso o
torna dinâmico hoje. Você está
inundado com uma sensação de
bem-estar! Você terá maior
influência sobre os outros, mas
não abuse.

PEIXES.  (20/2 a 20/3)

Você precisará cortar alguns de
seus hábitos. Este é o melhor
caminho a tomar. O progresso que
você está aspirando cansa você.
Tire um tempo para equilibrar
seus níveis de energia a longo
prazo.

CELSO
Magalhães será
homenageado
com busto na

Praça do 
Pantheon
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Fibra óptica registrou salto expressivo, com aumento de 218% de acessos no estado; São Luís lidera o ranking no
Maranhão, com quase 60% do total de acessos, cabendo aos outros 216 municípios as demais conexões fixas    

Em um ano, MA tem alta de 32
mil clientes de banda larga

O
estado do Maranhão
apresentou um cresci-
mento de 32 mil acessos
de assinantes em banda

larga fixa, em relação a abril de
2019, segundo dados da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel). A operadora Oi é a líder
do segmento no estado, aten-
dendo cerca de 27,6% dos assi-
nantes do serviço, enquanto a
Claro aparece na segunda posi-
ção, com 26%. 

Os dados liberados pela Ana-
tel, são referentes a abril de 2020.
O estado do Maranhão teve nesse
mês cerca de 326 mil acessos de
assinantes de banda larga fixa e
16,2% de densidade, que indica
a porcentagem da população com
acesso a internet e é medido pelo
número de acessos dividido pela
quantidade de 100 domicílios. Já
em relação a dados de 2019, do
mesmo período, foram 294 mil
acessos de assinantes e 14,7% de
densidade.

Em banda larga fixa as empre-
sas de grande porte que lideram a
pesquisa em todo o estado do Ma-
ranhão, são: Oi; Claro, Sky e Vivo,
que representam 63,2% dos assi-
nantes no estado, enquanto 36,8%
representam a base de provedo-
res de pequeno porte, ou prove-
dores regionais.

Já entre as prestadoras de ser-

viço de pequeno porte, lideram
em números de assinantes:
TVN, Júpiter Telecomunicações
e Hughes.

Como nem todas as operado-
ras são obrigadas a informar
dados de acesso à Anatel, espera-
se que a visibilidade das infor-
mações incentive um maior nú-
mero de prestadoras a informar
os seus dados de acessos, prin-
cipalmente em municípios de
pequeno e médio porte.

Fibra óptica cresceu 218%
A tecnologia de fibra óptica no
Maranhão apresentou um cres-
cimento expressivo entre abril de
2019 a 2020, apresentando cerca
de 76.733 números de assinan-
tes a mais. 

Em abril de 2019, o índice era
de 35.088 assinantes de fibra óp-
tica, enquanto em abril deste ano
o número foi de 111.821, repre-
sentando um crescimento sur-
preendente  de 218% . Segundo a

Anatel, em todo o Brasil o cresci-
mento foi de 60% entre as gran-
des operadoras.

De acordo com o Melhor Plano,
maior site de comparação de pla-
nos de internet em todo o país, a
promessa dos grandes provedo-
res é de ampliação do foco na fibra
óptica nos próximos meses. A
operadora Oi, por exemplo, pre-
tende aplicar mais de metade das
despesas de capital de 2020 na
tecnologia no país. Além disso, ou-

tros provedores também plane-
jam ampliar os aportes, inclusive
com a ajuda de investidores es-
tratégicos. 

“A internet por fibra óptica ga-
rante mais qualidade por sofrer
menos interferências de fatores
externos, como clima ou ruídos
de outras redes de comunicação
ao seu redor. Além disso, os cabos
de fibra permitem que os dados
viagem na velocidade da luz, ga-
rantindo uma conexão mais rá-
pida. ”, disse o co-fundador do
Melhor Plano, Pedro Israel. “É in-
teressante que a tecnologia tenha
crescido no estado do Maranhão,
pois pode representar um au-
mento na qualidade da internet
oferecida para a população. En-

tretanto, é provável que regiões
mais afastadas dos grandes cen-
tros ainda não tenham cobertura
da tecnologia, já que sua instala-
ção é um pouco mais complexa
que as demais”, complementa.

Outro fator destacado pelo Me-
lhor Plano, é o preço. Os planos de
internet em São Luís podem che-
gar a mais de R$300,00 por mês
dependendo da velocidade. Mas,
de acordo com o site comparador,
é possível encontrar ofertas de in-
ternet fibra óptica a partir de
R$120,00. Por isso, é importante
que o consumidor compare bem
os preços de diferentes provedo-
res antes de contratar. �

Divulgação

Ceuma aplicou desconto
e ressarcirá estudantes
Única universidade particular do Maranhão abateu as mensalidades
referentes aos meses de abril, maio e junho e vai cumprir a legislação 

Em comunicado divulgado aos seus
alunos, a Universidade Ceuma in-
formou que desde abril deste ano
aplicou descontos nas mensalidades
dos seus cursos de graduação. O aba-
timento dos valores foi concedido de
forma voluntária, antes mesmo da
vigência da lei estadual que prevê a
redução das mensalidades pagas
pelos estudantes da rede privada de
ensino durante a pandemia de novo
coronavírus.

No comunicado, a Universidade
Ceuma menciona a aprovação da Lei
Estadual nº 11.259, de 14 de maio de
2020, que determina os descontos
nos valores mensais em escolas e
instituições de ensino superior par-
ticulares que adotam aulas presen-
ciais em sua metodologia.

Cumprimento da lei
A instituição informa que está bus-

cando operacionalizar o desconto
referente à mensalidade de junho de
modo a cumprir à risca a legislação.

A Universidade Ceuma anuncia,
ainda, que caso o aluno já tenha qui-

tado a mensalidade sem o desconto,,
efetuará o ressarcimento do valor
pago a mais, conforme disposto na
referida lei, e na hipótese da manu-
tenção da sua vigência. �

Desde o início da pandemia, com o
contínuo combate à Covid-19, o
Hapvida alcançou a marca de 200
pessoas recuperadas da doença no
Maranhão. O número é motivo de
alegria para toda a equipe de profis-
sionais que atuam diariamente no
enfrentamento ao coronavírus. O úl-
timo balanço, divulgado ontem,
mostra a crescente recuperação, re-

sultado do esforço da empresa e de
todos os que lutam na linha de frente.

No Brasil, a rede Hapvida já al-
cançou a marca dos 3.834 pacientes
recuperados onde a empresa atua.

Reajuste suspenso
Para contribuir com o orçamento das
famílias e das pequenas empresas,
diante do cenário desafiador que o

Brasil enfrenta em decorrência da
pandemia do novo coronavírus, o
Hapvida suspendeu o reajuste dos
planos pelos próximos 90 dias.

A medida valerá para as mensa-
lidades dos clientes cujos aniversá-
rios de contrato ocorrerão nos meses
de maio, junho e julho deste ano. Em
alinhamento com a  Associação Bra-
sileira de Planos de Saúde (Abramge),
o  Hapvida suspenderá a cobrança
dos valores relativos ao reajuste anual
das mensalidades dos planos médi-
cos-hospitalares individuais, cole-
tivos por adesão e de pequenas e mé-
dias empresas com até 29 vidas, em
que os aniversários dos contratos
aconteçam em maio, junho e julho
e que estejam adimplentes. �

Universidade Ceuma concede descontos a alunos durante pandemia

FIQUE POR DENTRO

No Maranhão, São Luís é a
cidade que lidera em número
de assinantes e densidade de
banda larga fixa. São cerca de
186 mil acessos em abril de
2020 e densidade de 59,4%. A
capital representa 59,39% de
todos os acessos de assinantes
de banda larga no estado,
enquanto 54,37% se dividem
entre outros municípios. A

operadora Claro é a líder do
segmento na capital, enquanto
no estado é a Oi. Em segundo
lugar, o destaque ficou para o
município de Cedral, com 2 mil
acessos de assinantes de
banda larga fixa e densidade
de 51,1%. O terceiro lugar em
acessos e densidade foi Paço
do Lumiar, com 11 mil acessos
e 28,7% de densidade.

São Luís em número de assinantes

Conexões em banda larga avançam no Maranhão, com predomínio da tecnologia de fibra óptica

Divulgação

Hapvida curou 200
da Covid-19 no MA
Operadora de plano de saúde divulgou primeiro
balanço de paciejntes recuperados no estado 

Íntegra em oestadoma.com/484850
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
TER 02/06/2020

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

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

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Quando o povo começa a tomar as ruas em protesto contra o governo 
Jair Bolsonaro e as milícias virtuais produtoras de fake news, com pedi-
do de intervenção militar no país, fechamento do Congresso e do STF, 
vale lembrar como a história contemporânea tratou as mobilizações.

A voz rouca das ruas

Os dados foram levantados através do site da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Maranhão, que enumera os casos com dia, horário, nome das vítimas, 
localidade e arma usada para o crime. O site ainda indica a cidade que aconteceu o fato, pois a região metropolitana compreende quatro municípios: capital São 

Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa nos últimso dois meses durante o período de quarentena.   PÁGINA 10

Mais de 280 mil pessoas 
foram vacinadas contra 

H1N1 em São Luís

SÃO LUÍS
Auxílio-renda começa a 
ser pago pela Prefeitura

A Prefeitura de São Luís inicia o pa-
gamento do auxílio-renda no valor de 
R$ 40,00 que será concedido para mais 
de 12 mil famílias em situação de risco .

Médicos acreditam que 
pior ainda está por vir

PÁGINA 3

A campanha, iniciada em março, pela 
Prefeitura de São Luís, prosseguirá até 

o dia 26 de junho e hoje (2) vacina o 
público-alvo com nomes iniciados com 

as letras P, Q e R. Na quarta (3) e quinta (4) 
será a vez das letras S, T, U e V; e na sexta 

(5) com iniciais W, X, Y e Z. PÁGINA 6

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

SEM DESPERDÍCIO! Saiba como reaproveitar os 
materiais que iam acabar parando na lixeira

PÁGINA 7

Homicídios crescem 47% 
em dois meses na Ilha

Apenas 5 municípios 
maranhenses não 

registraram casos de 
covid-19 confirmados

Autoridades pedem 
cautela na volta de 
serviços e comércio 
na Ilha de São Luís

 PÁGINA 2

 PÁGINA 3

MINISTÉRIO PÚBLICO
Eduardo Nicolau  
é nomeado como 
Procurador-geral 
de Justiça  do MA

 
CONTRA VÍRUS: Manifestantes 
queimam máscaras em protesto

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau foi nomeado 
pelo governador Flávio Dino, nesta segunda-

feira, 1º, como o novo procurador-geral de 
justiça do Ministério Público do Maranhão, 
para o biênio 2020/2022. Atualmente, o pro-
curador de justiça exerce o cargo de correge-

dor-geral do MPMA. PÁGINA 5

PANDEMIA

IMUNIZAÇÃO

PÁGINA 3

VIOLÊNCIA NA QUARENTENA

PÁGINA 10

QUASE TOTALIDADE

DE FORMA GRADUAL
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Até o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Maranhão, 212 cidades
maranhenses já tiveram casos da covid-19 confirmados

SAU LO DU AI LI BE

La goa do Ma to

São Fran cis co do Ma ra nhão

Lo re to

São Fé lix de Bal sas

No va Ior que

MARANHÃO

Cinco municípios
sem coronavírus

O
es ta do do Ma ra nhão tem
217 mu ni cí pi os den tro da
sua área de 331.983 km².
Com Cer ca de 7 mi lhões de

ha bi tan tes, mais de 35 mil pes so as fo- 
ram con ta mi na das pe la Co vid-19.
Dos 217 mu ni cí pi os, 212 re gis tram ca- 
sos da do en ça.

Das cin co ci da des que não tem ca- 
sos, de acor do com o bo le tim emi ti do
pe la Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
(SES) do Ma ra nhão, do dia 31 de maio,
qua tro são vi zi nhas: La goa do Ma to,
São Fran cis co do Ma ra nhão, Lo re to e
São Fé lix de Bal sas. Além de las, No va
Ior que tam bém não ti nha re gis tra do
ca sos do no vo co ro na ví rus.

Con fi ra os mu ni cí pi os que não ti- 
nham ca sos de con tá gio do ví rus até o
úl ti mo do min go, dia 31 de maio.

A pri mei ra ci da de que não cons ta
ca so re gis tra do de Co vid-19 é La goa
do Ma to. O mu ni cí pio foi cri a do atra- 
vés da lei es ta du al nú me ro 6.136, de
10 de no vem bro de 1994, des mem- 
bra do do mu ni cí pio de Pas sa gem
Fran ca. Dis tan te cer ca de 560km da
ca pi tal ma ra nhen se, a ci da de es tá lo- 
ca li za do na me sor re gião do les te ma- 
ra nhen se e na mi cror re gião das Cha- 
pa das do Al to do Ita pe cu ru.

Com 10.955 ha bi tan tes, de acor do
com o Cen so do IB GE de 2012, La goa
do Ma to li mi ta-se ao nor te com os
mu ni cí pi os de Par na ra ma e Bu ri ti

Bra vo, ao sul com o mu ni cí pio de Su- 
cu pi ra do Ri a chão. No oes te com os
mu ni cí pi os de Pas sa gem Fran ca e Bu- 
ri ti Bra vo e les te, com o mu ni cí pio de
São Fran cis co do Ma ra nhão.

Por fa lar em São Fran cis co do Ma- 
ra nhão, a ci da de tam bém não re gis- 
trou ne nhum ca so da Co vid-19, de
acor do com o úl ti mo bo le tim da SES-
MA. Fun da do no dia 10 de maio de
1924, o mu ni cí pio tem cer ca de 13 mil
ha bi tan tes.

São Fran cis co do Ma ra nhão uma
ci da de tu rís ti ca da re gião, con tan do
com praia de água do ce, com uma zo- 
na de ar re ben ta ção (par te de areia) de
cer ta de 250 me tros de lar gu ra e 80 de
com pri men to. Pos sui ain da uma ca- 
cho ei ra “Adi que” 12km da ci da de, on- 
de tem que das d’Água, e di ver sos lo- 
cais pa ra ba nho, e até mes mo pe dras
de sal to li vre.

A ter cei ra ci da de sem ca sos do no- 
vo co ro na ví rus. Fun da da no dia 29 de
mar ço de 1938, o mu ni cí pio tem
11.495 ha bi tan tes, de acor do com o
Cen so do IB GE do ano de 2011.

Dis tan te cer ca de 715km de São
Luís, Lo re to faz li mi te com as ci da des
de Mi ra dor, Sam baí ba e São Fé lix de
Bal sas.

As sim co mo La goa do Ma to, que faz
li mi te com São Fran cis co do Ma ra- 
nhão, São Fe liz de Bal sas tam bém é vi- 

zi nho de Lo re to, que não re gis trou ca- 
sos da do en ça no Ma ra nhão. A ci da de
de São Fé lix de Bal sas foi fun da da no
dia 12 de abril de 1961 e tem cer ca de 5
mil ha bi tan tes. Ela fi ca pró xi mo ao
Rio Bal sas, cer ca de 2km de dis tân cia.
De São Luís pa ra o mu ni cí pio são cer-
ca de 658 km de dis tân cia.

O no me foi em ho me na gem a São
Fe lix. Os pri mei ros mo ra do res, oriun- 
dos do Pi auí e dos mu ni cí pio vi zi- 
nhos, che ga ram à re gião em bus ca de
ter ras pa ra a la vou ra. Ten do en con tra-
do em al deia a ima gem de São Fe lix de
Va lois, de ram os no vos mo ra do res, ao
po vo a do que sur gia, o no me de São
Fe lix de Bal sas. Tal ima gem que, se- 
gun do al guns, era ado ra da pe los ín di- 
os, pa re ce ha ver si do dei xa da na re-
gião por uma pes soa oriun da de Oei- 
ras no Pi auí, gran de de vo ta do San to e
que fu giu dos sil ví co las.

Com no me de ci da de dos EUA, No- 
va Ior que é uma das cin co ci da des que
não re gis tra ram ca sos de Co vid-19, de
acor do com o úl ti mo bo le tim emi ti do
pe la Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
(SES) do Ma ra nhão. As in for ma ções
fo ram di vul ga das no úl ti mo dia do
mês de maio.

No va Ior que tem po pu la ção es ti-
ma da de 4.595 ha bi tan tes e área de
976,629 km². Dis tan te cer ca de 496km
da ca pi tal ma ra nhen se, No va Ior que
foi fun da do no dia 11 de maio de 1886.
A ci da de faz li mi te com Pas tos Bons,
São João dos Pa tos, Pa rai ba no e Co li- 
nas.

QUASE NORMAL

Tóquio avança para 2ª etapa no plano de recuperação

PODEM SER REABERTOS CURSINHOS, CASAS DE SHOWS, ACADEMIAS E VAREJISTAS NOS PRÓXIMOS DIAS

REUTERS / KIM KYUNG-HOON

O go ver no me tro po li ta no de Tó- 
quio re la xou ain da mais as res tri ções
so bre a atu a ção dos ne gó ci os, ago ra
que o nú me ro de no vos ca sos do no vo
co ro na ví rus te ve que da em re la ção ao
pi co.

En trou em vi gor nes ta se gun da-fei- 
ra (1º) na ca pi tal ja po ne sa a fa se 2 do
pla no de re cu pe ra ção da cri se, em que
é au to ri za da a re a ber tu ra de cur si- 
nhos, ca sas de es pe tá cu los, aca de mi- 
as e va re jis tas, in cluin do lo jas de de- 
par ta men tos.

Cin co no vos ca sos fo ram con fir ma- 
dos nes se do min go (31) na ca pi tal ja- 
po ne sa. Pe la pri mei ra vez em seis di- 
as, o to tal de no vos ca sos fi cou abai xo
de dez.

O go ver no me tro po li ta no pla ne ja
re la xar as res tri ções em eta pas a ca da
du as se ma nas, sem pre acom pa nhan- 
do a ex ten são das in fec ções. Po de rá
pas sar an te ci pa da men te à eta pa se- 
guin te se o nú me ro de in fec ções con- 
ti nu ar bai xo.

Além dis so, au to ri da des pla ne jam

emi tir um “aler ta pa ra Tó quio”, em
que pe di rão à po pu la ção que fi que
aten ta pa ra o ris co de re cru des ci men- 
to do con tá gio.

Au to ri da des de saú de ob ser vam
aten ta men te a si tu a ção pa ra de ci dir
quan to à eta pa 3, que in clui a re a ber- 
tu ra de ca sas de ka ra o kê e ba res.

Aler ta
O go ver no do Ja pão tam bém pe de à

po pu la ção que con ti nue a to mar me- 
di das de pre ven ção em re la ção ao co- 
ro na ví rus, em ra zão de um no vo sur to
na ci da de de Kitakyushu, no Su do es te
do país.

Em en tre vis ta on tem, o mi nis tro da
Re vi ta li za ção Econô mi ca, tam bém
res pon sá vel pe lo com ba te ao co ro na- 
ví rus, de cla rou que o go ver no não co- 
gi ta vol tar a de cla rar es ta do de emer- 
gên cia ago ra que as ro tas de con tá gio
es tão iden ti fi ca das.

Nishi mu ra Yasutoshi fez, po rém, a
res sal va de que tem ha vi do ele va ção
sig ni fi ca ti va no nú me ro de in fec ções.

Au to ri da des go ver na men tais di- 

zem ha ver um ris co de re cru des ci- 
men to dos ca sos tam bém em ou tras
re giões. Pe dem à po pu la ção que con-
ti nue a to mar me di das de pre ven ção
— co mo, por exem plo, o dis tan ci a- 
men to so ci al e o uso de más ca ra ao
rei ni ci ar ati vi da des so ci ais e de ne gó-
ci os. Mes mo pa ra a even tu a li da de de
ha ver um con tá gio mai or, o go ver no
pla ne ja en fren tá-lo por meio de uma
in ten si fi ca ção do sis te ma de exa mes,
de mo do a de tec tar ime di a ta men te
quem ti ver si do in fec ta do. Além dis so,
pre ten de iden ti fi car os in di ví du os que
te nham es ta do em con ta to pró xi mo
com pes so as con ta gi a das.

O go ver no in for mou que, a par tir
de ho je, não so li ci ta rá à po pu la ção
pa ra se abs ter de cru zar di vi sas pro-
vin ci ais — à ex ce ção de Tó quio e três
pro vín ci as vi zi nhas, as sim co mo Hok-
kai do. Au to ri da des es tão, no en tan to,
pe din do aos ha bi tan tes da pro vín cia
de Fu ku o ka e da vi zi nha Yamaguchi
que exer çam cau te la em vi a gens pa ra
Kitakyushu.

FECHAMENTO

Argentina defende
aumento nas restrições

PAÍS REGISTROU QUASE 800 NOVOS CASOS EM ÚNICO DIA

A cur va de con tá gi os pe lo no vo co ro na ví rus so be na
Ar gen ti na. Des de o dia 21 de mar ço, o país re gis tra di a ri- 
a men te mais de 500 no vos ca sos. Nos úl ti mos 5 di as, fo- 
ram mais de 600 no vos con tá gi os diá ri os, sen do 796 no
dia 30 de maio. Au to ri da des de saú de de Bu e nos Ai res,
epi cen tro da do en ça no país, de fen dem que é o mo men- 
to de re tro ce der e en du re cer as res tri ções.

A Ar gen ti na tem, até o mo men to, 16.851 ca sos de
con ta mi na ção, sen do que 10.789 ain da es tão ati vos e
5.521 re cu pe ra dos, e 541 mor tes. O país tem 44,5 mi- 
lhões de ha bi tan tes e de cre tou qua ren te na to tal e obri- 
ga tó ria no dia 20 de mar ço.

Di fe ren te do Bra sil, na Ar gen ti na os es ta dos são cha- 
ma dos de “pro vín ci as” e pos su em mi nis tros es pe cí fi cos.
O mi nis tro da Saú de da pro vín cia de Bu e nos Ai res, Da- 
ni el Gol lán, aler tou on tem (31) so bre os ris cos do fim da
qua ren te na obri ga tó ria. Ho je (1º) foi a vez do vi ce-mi- 
nis tro, Ni co lás Kre plak, de re for çar o aler ta.

Am bos de fen dem que, com o au men to dos ca sos de
con ta mi na ção, o mais pru den te se ria au men tar as res- 
tri ções e re tro ce der de fa se na aber tu ra gra du al, que
vem sen do fei ta há três se ma nas. Des ta for ma, a re gião
pas sa ria da fa se 3 (on de se per mi te a cir cu la ção de 50%
das pes so as) pa ra a fa se 2 (on de ape nas 25% das pes so as
po dem cir cu lar).

“Se a qua ren te na for sus pen sa, em 15 ou 20 di as co- 
me ça re mos a ver as ima gens de No va York, Ma naus, Itá- 
lia ou Es pa nha, com ca dá ve res em pi lha dos em câ ma ras
fri go rí fi cas ou em re si dên ci as de ido sos”, afir mou Gol- 
lán.

“Vo cê pre ci sa re tro ce der de fa se. Es ta mos na par te as- 
cen den te da cur va. Quan do os ca sos co me çam a do brar,
a cur va de ve ser acha ta da. Ago ra, te mos de im ple men tar
me di das de con ten ção que re du zam o nú me ro de in fec- 
ções”, dis se Kre plak, ao de fen der que na re gião me tro- 
po li ta na de Bu e nos Ai res, ape nas tra ba lha do res de ser- 
vi ços es sen ci ais de ve ri am ser au to ri za dos a sair de ca sa.

VATICANO

Papa afirma que pessoas
são mais importantes 

PRONUNCIAMENTO FEITO NA PRAÇA DE SÃO PEDRO

O pa pa Fran cis co afir mou que pes so as são mais im- 
por tan tes do que a eco no mia. A afir ma ção foi fei ta no
mo men to em que al guns paí ses de ci dem com que ra pi- 
dez vão re a brir su as eco no mi as após as res tri ções cau- 
sa das pe lo no vo co ro na ví rus.

O pa pa fez os co men tá ri os nes te do min go (31), no Va- 
ti ca no, a par tir de tex to pre pa ra do, no pri mei ro dis cur so
do meio-dia de sua ja ne la so bre a Pra ça de São Pe dro em
três me ses, con for me o iso la men to da Itá lia che ga ao
fim.

“Cu rar as pes so as, não pou par (di nhei ro) pa ra aju dar
a eco no mia, (é im por tan te) cu rar as pes so as, que são
mais im por tan tes do que a eco no mia”, dis se. Nós, pes- 
so as, so mos tem plos do es pí ri to san to, a eco no mia não”,
com ple tou.

O pa pa Fran cis co não men ci o nou ne nhum país. Mui- 
tos go ver nos es tão de ci din do se re a brem su as eco no mi- 
as pa ra sal var em pre sas e pa drões de vi da, ou se man- 
têm o lock down até que te nham cer te za que o ví rus es tá
sob con tro le.

As pa la vras do pa pa fo ram re ce bi dos com aplau sos de
cen te nas de pes so as na pra ça, mui tas usan do más ca ras
e man ten do vá ri os me tros de dis tân cia umas das ou tras.

A pra ça foi re a ber ta ao pú bli co no do min go pas sa do
(24). Nor mal men te de ze nas de mi lha res de pes so as
com pa re cem ao lo cal aos do min gos.

São Luís, terça-feira, 2 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O projeto, do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), é um dos três na pauta da
sessão remota do Plenário do Senado que acontece hoje

SENADO

Criação da Lei das
Fake News em debate

Do a ção de ali men tos

E
m reu nião re a li za da na ma- 
nhã des ta se gun da-fei ra (1º), 
os lí de res do Se na do con fir- 
ma ram a in clu são do PL 

2.630/2020, que tem por ob je ti vo 
com ba ter as fa ke news, na pau ta da 
ses são re mo ta de ter ça-fei ra (2). A 
pro pos ta, do se na dor Ales san dro Vi ei- 
ra (Ci da da nia-SE), pre vê nor mas e 
me ca nis mos de trans pa rên cia pa ra 
re des so ci ais e ser vi ços de men sa gens 
da in ter net pa ra com ba ter abu sos, 
ma ni pu la ções, per fis fal sos e a dis se- 
mi na ção de no tí ci as fal sas.

O re la tor da ma té ria é o se na dor 
Ân ge lo Co ro nel (PSD-BA), tam bém 
pre si den te da CPI Mis ta das Fa ke 
News. Ele já adi an tou que de ve com- 
ple men tar o pro je to com ou tra pro- 
pos ta, de sua au to ria, pa ra au men tar 
as pe nas de quem pro mo ve de sin for- 
ma ção na in ter net.  Mu dan ças já fo- 
ram apre sen ta das nes ta se gun da-fei- 
ra pe lo se na dor Ales san dro Vi ei ra e 
en ca mi nha das ao re la tor. Uma de- 
las proí be ex pres sa men te que as pla- 
ta for mas re mo vam con teú do com ba- 
se no tex to da lei, ou se ja, sob a ale ga- 
ção de que re pre sen te fa ke news.

Nos úl ti mos di as, a pro pos ta ge rou 
in ten so de ba te nas re des so ci ais e mi- 
lha res de vo tos con tra e a fa vor do 
pro je to no por tal e-Ci da da nia.

Tam bém es tá pre vis to pa ra vo ta ção 
na ter ça-fei ra (2) o subs ti tu ti vo da Câ- 
ma ra dos De pu ta dos ao PL 
1.194/2020, do se na dor Fer nan do 
Col lor (Pros-AL), que in cen ti va em- 
pre sas que pro du zem re fei ções pron-

Me di ca men tos e pla nos de 
saú de

NOS ÚLTIMOS DIAS, A PROPOSTA GEROU INTENSO DEBATE NAS REDES SOCIAIS  

tas pa ra o con su mo a do ar os ex ce- 
den tes pa ra pes so as, fa mí li as ou gru- 
pos em si tu a ção de vul ne ra bi li da de.

O tex to pre vê que a res pon sa bi li da- 
de do do a dor se en cer ra no mo men to 
da pri mei ra en tre ga do ali men to ao 
in ter me diá rio ou, no ca so de do a ção 
di re ta, ao be ne fi ciá rio fi nal.

Por fim, o Se na do de ve rá vo tar o 
pro je to de lei que sus pen de o re a jus te 
de pre ços de me di ca men tos, pla nos e 
se gu ros pri va dos de saú de por 120 di- 

as. O PL 1.542/2020, do se na dor Edu-
ar do Bra ga (MDB-AM), Em 28 de 
maio foi de ci di do o adi a men to da vo-
ta ção do pro je to em fa ce do gran de 
nú me ro de emen das apre sen ta das, e 
o re la tor, se na dor Con fú cio Mou ra 
(MDB-RO), de ve rá apre sen tar um no- 
vo pa re cer apro vei tan do as su ges tões 
das no vas emen das.

O se na dor We ver ton Ro cha (PDT-
MA) co men tou em ví deo pu bli ca do 
no Twit ter as de ci sões dos lí de res e de- 
cla rou es pe rar uma se ma na “de mui to 
tra ba lho no Se na do Fe de ral, co mo 
tem si do em to da a pan de mia.”

JUSTIÇA DO MARANHÃO

Eduardo Nicolau é nomeado  procurador-geral

A SOLENIDADE DE POSSE DO FUTURO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 15 DE JUNHO

Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau foi no- 
me a do pe lo go ver na dor Flá vio Di no,
nes ta se gun da-fei ra, 1º, co mo o no vo
pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça do Mi nis- 
té rio Pú bli co do Ma ra nhão, pa ra o bi- 
ê nio 2020/2022.

Atu al men te, o pro cu ra dor de jus ti- 
ça Edu ar do Ni co lau exer ce o car go de
cor re ge dor-ge ral do MP MA pe la ter- 
cei ra vez. Na pri mei ra, foi elei to pa ra o
bi ê nio 2005/2007. Em 2017, exer ceu o
se gun do man da to. Em 2019, foi re- 
con du zi do pa ra o bi ê nio que se en cer- 
ra em 2021.

O fu tu ro che fe do Mi nis té rio Pú bli- 
co do Ma ra nhão in gres sou na ins ti tui- 
ção em 1980. Atu ou co mo pro mo tor
de jus ti ça nas co mar cas de Cân di do
Men des, Pi nhei ro, Vi a na, Im pe ra triz,
Co dó e Pre si den te Du tra, até che gar à
ca pi tal.

Em 1992, foi pro mo vi do a pro cu ra- 
dor de jus ti ça. Além de cor re ge dor-ge- 
ral do MP MA, Edu ar do Ni co lau exer- 
ceu o car go de sub pro cu ra dor-ge ral
pa ra As sun tos Ju rí di cos.

A so le ni da de de pos se do fu tu ro
pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça es tá mar- 
ca da pa ra o dia 15 de ju nho.

 

A LIS TA TRI PLI CE

O pro mo tor de jus ti ça Már cio Tha- 
deu Sil va Mar ques, com 195 vo tos, foi
o mais vo ta do na elei ção pa ra es co lha
do pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça do Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão pa ra o
bi ê nio 2020/2022. A lis ta trí pli ce se

com ple ta com o pro cu ra dor de jus ti ça
Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co lau, que te ve
165 vo tos, e com o pro mo tor de jus ti- 
ça Tar cí sio Jo sé Sou sa Bon fim, com
129 vo tos.

Co mo vo tan tes, par ti ci pa ram da
dis pu ta, re a li za da por pro ces so ele-
trô ni co, 324 mem bros do MP MA, do
to tal de 326 ap tos pa ra vo tar. Dois vo-
tos não fo ram com pu ta dos.

A elei ção foi con du zi da pe la Co- 
mis são Elei to ral, de sig na da pe lo Co lé-
gio de Pro cu ra do res de Jus ti ça do Mi- 
nis té rio Pú bli co Ma ra nhão, sen do
com pos ta pe los pro cu ra do res de jus-
ti ça Se le ne Co e lho de La cer da (pre si- 
den te), Te o do ro Pe res Ne to e Ri ta de
Cas sia Maia Bap tis ta (to dos mem bros
ti tu la res) e Do min gas de Je sus Fróz
Go mes e Mar co An to nio An chi e ta

1

2

3

Re nun ci ar pra quê?

Não pre ci sa

Bai xa ria à dis tân cia

“Já que mar ca ram pa ra do min go dei xa
eles lá”

Ru as sem do no

Re ca do

A voz rou ca das ru as
Quan do o po vo co me ça a to mar as ru as em pro tes to con tra o

go ver no Jair Bol so na ro e as mi lí ci as vir tu ais, pro du to res de fa ke
news, bem co mo a fa vor de le, com pe di do de in ter ven ção mi li tar
no país, fe cha men to do Con gres so e do Su pre mo Tri bu nal Fe de- 
ral, va le lem brar co mo a his tó ria con tem po râ nea tra tou as mo bi li- 
za ções so ci ais por de mo cra cia. Por exem plo, a Lei da anis tia, foi
fru to de uma in ten sa mo bi li za ção po pu lar que ga nhou for ça no
pri mei ro ano de man da to do ge ne ral João Ba tis ta Fi guei re do.

Aliás, ele dis se em 1987, fo ra do po der que, a gran de fa lha da di- 
ta du ra foi te rem o es co lhi do pre si den te da Re pú bli ca. “Eu fiz es sa
aber tu ra aí, pen sei que fos se dar nu ma de mo cra cia, e deu num
tro ço que não sei bem o que é”. Fi guei re do foi o con du tor do pro- 
ces so de “aber tu ra len ta, gra du al e se gu ra” do re gi me, pro pug na da
pe lo an te ces sor Er nes to Gei sel. Mas an tes de Fi guei re do, o mo vi- 
men to pe la Anis tia dos po lí ti cos cas sa dos, per se gui dos e exi la dos,
te ve co mo uma de sua prin ci pais li de ran ças po lí ti cas o se na dor
ala go a no Te otô nio Vi le la. Tam bém con tou com clas se ar tís ti ca,
usan do a mú si ca O Bê ba do e a Equi li bris ta, de João Bos co e Al dir
Blanc, co mo hi no do mo vi men to na voz de Elis Re gi na.

Após o pre si den te Jo sé Sarney lan çar a pro pos ta de cri a ção da
As sem bleia Na ci o nal Cons ti tuin te, o país vol tou à efer ves cên cia
po lí ti ca. Os dois mai o res mo vi men tos fo ram: “Mo vi men to Na ci o- 
nal pe la Par ti ci pa ção Po pu lar na Cons ti tuin te” e “Ple ná rio Pró-
Par ti ci pa ção Po pu lar na Cons ti tuin te”. Es te úl ti mo com a em ble- 
má ti ca fra se que mar cou o mo men to: “Cons ti tuin te sem po vo não
cria na da de no vo”. Os ne gros e ín di os se en ga ja ram no mo men to,
pa ra ga ran tir a cons tru ção do di rei to qui lom bo la no Bra sil, com
ên fa se no pe río do. O Mo vi men to Ne gro Uni fi ca do (MNU) te ve pa- 
pel fun da men tal na in ser ção de di rei tos ét ni cos-qui lom bo la no
tex to cons ti tu ci o nal con so li da do em 1988, bem co mo a ban ca da
da União De mo crá ti ca Ru ra lis ta (UDR).

As sim a his tó ria do Bra sil tem si do mar ca da pe la voz rou ca das
ru as tan to pa ra der ru bar re gi me (1964), quan to pa ra cons truir a
de mo cra cia. Em 2013, as ru as ron ca ram con tra a cor rup ção e em
2020 o som das pa ne las da clas se mé dia tem si do tão vi bran te que
im pul si o nou as tor ci das ad ver sá ri as dos ti mes pau lis tas a se uni- 
rem pa ra en fren tar as ame a ça à de mo cra cia. Foi sem dú vi da, um
mag ní fi co ta pa na ca ra dos po lí ti cos que não ve em em ple na cri se
da pan de mia, que pa rou tam bém o fu te bol, mo ti vo pa ra se unir
di an te da ar ro gân cia, do des tram be lho e das in sa ni da des des fe ri- 
das con tras o Con gres so, à de mo cra cia e o Ju di ciá rio.

O vi ce-pre fei to de São Luís, Jú lio Pi nhei ro, já es tá com o pla no
de re nun ci ar ao car go pa ra dis pu tar uma ca dei ra de ve re a dor na
Câ ma ra. O pra zo de de sin com pa ti bi li za ção ex pi ra-se nes ta ma- 
nhã. Nes se ca so, o pre fei to Edi val do Jr fi ca rá sem o se gun do na hi- 
e rar quia.

Po rém, co mo ele foi elei to, não pre ci sa rá re nun ci ar ao man da- 
to. Es te Bas ti do res con fir mou a in for ma ção com o ad vo ga do es- 
pe ci a lis ta em Di rei to Elei to ral, Flá vio Bra ga. “Não pre ci sa ele re- 
nun ci ar. O vi ce de Ro se a na, Washing ton Oli vei ra con cor reu à elei- 
ção de pre fei to em 2012, sem re nun ci ar”, ex pli cou.

Em ses são re mo ta da Câ ma ra de Ve re a do res de Ti mon, re a li za- 
da on tem de ma nhã, as bai xa ri as ro la ram sol tas. Os ve re a do res
Ra mon Jr e Zé Car los As sun ção aze dou o cli ma, par ti ram pa ra o
vo ca bu lá rio co nhe ci do por “bai xo ca lão”.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro pe din do on tem pa ra os apoi a do- 
res não irem às ru as no pró xi mo do min go, pro gra ma da por opo si- 
to res.

 
O se na dor We ver ton Ro cha de fen de o PL da Emer gên cia

Cul tu ral (1075/20), que se rá vo ta do es ta se ma na no Se- 
na do. “Com a pan de mia, a cul tu ra se rá o úl ti mo se tor a

vol tar à nor ma li da de e gran des even tos, co mo as fes tas
ju ni nas, fo ram pre ju di ca dos”, opi nou.

 
O pre si den te Jair Bol so na ro pu bli cou no Fa ce bo ok ví- 

deo de um ido so ci tan do fra se-bor dão de Be ni to Mus- 
so li ni, di ta dor fas cis ta ita li a no res pon sá vel pe la mor te

de mais de 440 mil ci vis. “Me lhor vi ver um dia co mo
leão que cem anos co mo cor dei ro”, ou “Me glio vi ve re un

gi or no da le o ne che cen to an ni da pe co ra”.
 

O go ver na dor da Bahia, Rui Cos ta (PT), já ad mi te, em
en tre vis ta à CNN/Bra sil, can ce lar o ré veil lon e car na- 
val da que le es ta do, as sim co mo ou tras fes tas de aglo- 

me ra ção. Ele ain da con si de rou que is so se ria um “ris co
enor me”.

Flá vio Di no tui tou on tem: “Já que ago ra gol pis tas sa bem que
não man dam nas ru as, o ide al é que eles vol tem pa ra su as ca sas e
pa rem com a in dús tria de fa ke news”.

E acres cen tou que o lí der de les, pre si den te da Re pú bli ca, “de ve
pas sar a cui dar com se ri e da de do mai or pro ble ma do Bra sil no
mo men to: o co ro na ví rus”. On tem, Bol so na ro pe diu pa ra os apoi- 
a do res a não irem às ru as do min go pró xi mo, ma ni fes ta ção da
opo si ção.

São Luís, terça-feira, 2 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O JORNAL MAIS 
ACESSADO

DO MARANHÃO

7,6Milhões 
de acessos

Milhão
de usuários 1,8

Comércio de São Luis 
retoma funcionamento 
de forma gradual

Essa semana começou a reabertura gradual do comér-
cio, após decreto do governo estadual que liberou algu-
mas atividades econômicas para voltarem a funcionar.

A Rua Grande, principal centro comercial da capital 
maranhense, recebeu um grande número de pessoas na 
segunda – feira (01.06), e lojas de diversos segmentos pu-
deram comercializar seus produtos e serviços. As lojas 
autorizadas reabriram atendendo aos protocolos sanitá-
rios e de segurança estabelecidos para evitar a contami-
nação pelo novo Coronavírus. Nos estabelecimentos foi 
possível observar funcionários usando máscaras, higie-
nização das mãos por parte dos consumidores e marca-
ções para delimitar o distanciamento necessário, entre 
outras medidas obrigatórias.

A CDL São Luís acompanhou a movimentação nos 
centros comerciais e reforçou a necessidade de adoção 
dos cuidados sanitários. O presidente Fábio Ribeiro ex-
plica que a entidade acredita no comprometimento co-
letivo para o sucesso da retomada do comércio. “Acredi-
tamos que se todos cooperarem teremos funcionamento 
seguro. O empresário deve adequar a sua empresa para 
funcionar de acordo com os protocolos, o governo deve 
garantir a infraestrutura necessária, como por exemplo, 
transporte público suficiente, fiscalização nas vias pú-
blicas para evitar aglomeração. E a população precisa 
entender que nós estamos em um novo momento e os 
atendimentos podem ser mais demorados para serem 
mais seguros”, diz.

A CDL iniciou uma ação especial para esta nova fase 
no enfrentamento da pandemia da Covid-19. A entida-
de lançou o movimento #ContecomaCDL, iniciativa que 
está dando às empresas suporte para o funcionamento 
das atividades do varejo, com informações sobre legis-
lação, protocolos, soluções em negócios, indicação de 
fornecedores e utilização das mídias da instituição para 
divulgação de serviços  aos associados.

A CDL disponibilizou em seu site (www.cdlsaoluis.
org.br) todos os protocolos sanitários setorizados para 
orientação dos lojistas. No espaço virtual é possível sa-
ber as regras e os cuidados que devem ser tomados, além 
dos horários determinados para o funcionamento e os 
segmentos que já estão autorizados a funcionar.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do 

Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 19 de junho de 

2020 às 08h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2020, do tipo menor preço, 

objetivando Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia 

para Elaboração de Projeto Executivo para Recuperação de Estrada Vicinal, em apoio às atividades da 

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim – MA. Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio 

Filho, s/nº, Campina, Vitória do Mearim/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 

no endereço acima mencionado, de 2ª a 6ª feira, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h, onde poderão 

ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento e/ou entrega de duas resmas de 

papel A4 na CPL, referente ao custo de reprodução, conforme previsão legal na Lei nº 8.666/93, e/ou 

consultados/obtidos gratuitamente no site http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br. Esclarecimentos: 

cplvitoriadomearim@hotmail.com. Vitória do Mearim/MA, 28 de maio de 2020. Presidente da CPL: 

Carlos Augusto Teixeira de Carvalho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 05.646.807/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020/CPL/PMVM. O município de Vitória do 

Mearim/MA, através da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, por meio da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

Lei nº 123/06 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, realizará no dia 19 de junho de 

2020 às 10h30min, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 05/2020, do tipo menor preço, 

objetivando Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia 

para Elaboração de Projeto Executivo para Adequação de Estradas Vicinais, em apoio às atividades da 

Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA. Local: Prefeitura Municipal, sediada na Travessa Antônio 

Filho, s/nº, Campina, Vitória do Mearim/MA. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 

no endereço acima mencionado, de 2ª a 6ª feira, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h, onde poderão 

ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento e/ou entrega de duas resmas de 

papel A4 na CPL, referente ao custo de reprodução, conforme previsão legal na Lei nº 8.666/93, e/ou 

consultados/obtidos gratuitamente no site http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br. Esclarecimentos: 

cplvitoriadomearim@hotmail.com. Vitória do Mearim/MA, 28 de maio de 2020. Presidente da CPL: 

Carlos Augusto Teixeira de Carvalho.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – 
CODOMAR “EM LIQUIDAÇÃO”
CNPJ/MF 06.374.892/0001-88

Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal

Capital Subscrito            R$ 191.792.175,26 

Capital Integralizado      R$ 191.792.175,26

AVISO AOS ACIONISTAS
O Liquidante da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em 
liquidação comunica que se encontram, na sede da Sociedade, no Porto do 

Itaqui, à disposição dos Senhores Acionistas, os documentos a que se refere 

o art. 213 da Lei nº 6.404/76, concernente à prestação de contas dos atos e 

operações praticados no período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2020.

São Luís (MA), 02 de junho de 2020.

EDILSON JOSÉ DA COSTA
Liquidante da CODOMAR, em liquidação.

VACINA H1N1

Prefeitura de São Luís já 
imunizou mais de 280 mil 
pessoas contra Influenza 
Campanha segue até 26 de junho; nesta terça-feira (2) vacinam pessoas cujos 
primeiros nomes iniciem com as letras P, Q e R; na quarta (3) e quinta (4) será a vez 
das letras S, T, U e V; e na sexta (5) vacinam as pessoas com iniciais W, X, Y e Z

A 
Prefeitura de São Luís já 
imunizou mais de 280 mil 
pessoas contra a Influen-
za/H1N1, de acordo com 

dados da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus), divulgados na ma-
nhã desta segunda-feira (1º). A cam-
panha, iniciada em março, prosse-
guirá até o dia 26 de junho e nesta 
terça-feira (2) vacina o público-alvo 
com nomes iniciados com as letras 
P, Q e R. Na quarta (3) e quinta (4) 
será a vez das letras S, T, U e V; e 
na sexta (5) com iniciais W, X, Y e 
Z. A gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Junior disponibilizou 43 
unidades de saúde e quatro escolas 
da rede pública para imunização, 
obedecendo ainda os horários de-
finidos pela Prefeitura para evitar 
aglomeração nos postos.

Esta fase da campanha foi divi-
dida em duas etapas, a primeira, 
que encerra na sexta-feira, 05, tem 
como público-alvo crianças de 6 
meses a 5 anos, gestantes, puér-
peras (mulheres que deram à luz 
há até 45 dias), adultos de 55 a 59 
anos, professores das escolas pú-
blicas e privadas e pessoas com 
doenças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clínicas es-
peciais.  Por ordem alfabética, no 
período da manhã, de 8h ao meio 
dia, somente crianças de 6 meses 
a 5 anos, gestantes e puérperas se-
rão vacinados. No turno vesperti-
no, das 13h às 17h, adultos de 55 
a 59 anos, pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis e com 
outras condições especiais, assim 
como profissionais de escolas pú-
blicas ou privadas poderão procu-
rar um dos postos para se vacinar. 

A Prefeitura de São Luís tem 
tomado várias medidas para de-
safogar as unidades de vacinação 
tradicionais e evitar, desta forma, 
aglomeração de pessoas nos locais, 
em razão da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). Valem para 
essas unidades extras as mesmas 
orientações em vigor nas unida-
des de saúde tradicionais.

VACINAÇÃO: SEGUNDO GRUPO 
No período de 8 a 26 de junho podem vacinar profissionais das forças 

de segurança e salvamento; caminhoneiros; profissionais de transporte co-
letivo (motorista e cobrador); portuários e pessoas com deficiência física, 
auditiva, visual, intelectual e deficiência múltipla.

Os retardatários, pessoas dos grupos anteriores que não se vacinaram 
durante sua fase de campanha, também poderão buscar um dos locais de 
vacina seguindo também a ordem alfabética e turno estipulado na data 
compreendida entre 8 a 26 de junho.

 

LOCAIS DE VACINAÇÃO

UNIDADES DE SAÚDE (de segunda a sexta-feira das 8h às 17h)
 1. Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos - Rua do Passeio, 236 – Centro
 2. C.S Bezerra de Menezes - Rua 2, S/N – São Francisco
 3. CTA Lira (atendimento específico) - Praça São Roque Lira, S/N – Lira
 4. Materno Infantil – CRIE (atendimento específico) - R. Silva Jardim, s/n - Centro
 5. C. S. Clodomir P. Costa -  Av. Odilo Costa Filho, S/N – Anjo da Guarda
 6. C. S. Valdecy Eleoteria Martins (Paraíso) - Av. Sarney Filho - Vila Embratel
 7. C. S Yves Parga - BR 135, S/n – Vila Maranhão
 8. C.S. Vila Nova - Praça Raimundo de Sousa Gomes, S/N – Vila Nova
 9.  Hospital Aquiles Lisboa - R. José Sarney, s/n - Bonfim
 10. C.S. da Vila Embratel - Rua 14 S/N – Vila Embratel
 11. C.S. do Gapara - Rua Projetada S/N Gapara
 12. C.S Bairro de Fátima  - Rua Ademar de Barros, S/N – Bairro de Fátima
 13. U.M Coroadinho  – Rua da Vitória, S/N – Coroadinho
 14. C.S. Dr. Antônio Guanaré - Rua da Vitoria - Coroadinho
 15. U.M. Bequimão - Av. do Contorno s/n Bequimão
 16. C.S. Amar - Rua Deputado Luís Rocha, S/N – Vicente Fialho
 17. C.S. Radional - Rua G, S/N – Radional
 18. C.S. Vila Lobão - Estrada da Vitória, Nº 8 – Vila Lobão
 19. C.S. João de Deus - Rua Gardênia Ribeiro Gonçalves, S/N – João de Deus
 20. U.M. São Bernardo - Rua São Benedito, Nº 185 – São Bernardo
 21. C.S Santa Bárbara - Rua principal, Nº 180 – Santa Bárbara
 22. PS Coquilho - Avenida Principal 10 A, 10 - Vila Coquilho
 23. C.S. Drª Nazaré Neiva - Rua 15, Nº 01 – São Raimundo
 24. USF Maria Ayrecila II - Rua 16, Qd 82, Bloco C, S/N – Cidade Olímpica
 25. USF JaIlson Alves III - Rua 7, Qd 83, Casa 1 – Cidade Olímpica
 26. USF Santa Clara - Rua Lucy Sarney, S/N – Santa Clara
 27. USF Santa Efigênia - Rua Tancredo Neves, S/N – Santa Efigênia
 28. USF Pirapora - Rua 3, Qd B, S/N – Parque Sirlândia/ Tirirical
 29. C.S. Vila JanaIna - R. da Saudade, 148 - Cidade Operária
 30. UBS Dr. Expedito Alves de Melo - Av: 4, Qd 36, Casa 11 – Cidade Olímpica
 31. C.S Cohab - Anil - Rua 04, S/N – IV Conj. Cohab - Anil
 32. C.S Salomão Fiquene - Av. Leste Oeste, S/N – Cohatrac
 33. C.S Djalma Marques - Av. Celso Coutinho, S/N – Ipem Turu
 34. CTA Anil (atendimento especifico) - Av. São Sebastião, S/N – Anil
 35. C.S. Itapera - Rua Principal, Nº 31 – Itapera
 36. C.S. Quebra Pote - Praça do Cemitério, S/N – Quebra Pote
 37. C.S. Pedrinhas I - BR 135, Km 12, Nº 26 – Pedrinhas
 38. C.S. Pedrinhas II - Rua da União, S/N – Pedrinhas
 39. C.S. Tibiri - Rua Santo Antonio, S/N – Tibiri
 40. C.S. Maracanã - Estrada da Vitória, S/N – Maracanã
 41. USF Coqueiro - Rua da Vitória, S/N – Coqueiro
 42. C.S. Mª de Lourdes Rodrigues (Rio Grande) - Rua Bom Jardim, 385- Rio Grande
 43. C.S Vila Itamar - Rua do Fio, S/N – Vila Itamar                              
ESCOLAS (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)
 1. UEB Rosália Freire  -  Avenida dos Portugueses, Vila Isabel
 2. Escola Militar Tiradentes -  Rua Gabriela Mistral, Vila Palmeira
 3. C.E Nascimento de Moraes  - Avenida 3, Vinhais
 4. UEB Felipe Conduru  - Avenida Guajajaras, 115

REGRAS
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Farmácia Viva

Com o ob je ti vo de ori en tar mem bros e
ser vi do res da ins ti tui ção so bre o uso cor re to
das plan tas me di ci nais pa ra a pro mo ção da
saú de, o Mi nis té rio Pú bli co MA vai ini ci ar
ho je, a ver são vir tu al do Pro gra ma “Far má cia
Vi va”. As ati vi da des se rão re a li za das to das as
ter ças, das 15h às 16h. A ação foi lan ça da em
ja nei ro des te ano e, de vi do à pan de mia do
co ro na ví rus, te ve sua di nâ mi ca aper fei ço a-
da pa ra aten der o pú bli co da ins ti tui ção.

Negociação de débitos

Os pe que nos ne gó ci os te rão uma no va
chan ce de re ne go ci ar su as dí vi das. A Câ ma ra
dos De pu ta dos apro vou por una ni mi da de
na úl ti ma quar ta-fei ra, 27, o Pro je to de Lei
Com ple men tar (PLP) 9/20, do de pu ta do
Mar co Ber tai ol li (PSD-SP), que per mi te às
mi cro e pe que nas em pre sas re a li za rem a ne- 
go ci a ção de dé bi tos com a União, se gun do a
Lei do Con tri buin te Le gal (13.988/20). A pro- 
pos ta ago ra se gue pa ra o Se na do. 

A co lu na pa ra be ni za o pro cu ra dor
Edu ar do Ni co lau que nes ta se gun da-
fei ra,1º de ju nho, foi no me a do pe lo
go ver na dor Flá vio Di no pa ra as su -
mir o car go de pro cu ra dor-ge ral de
Jus ti ça do Ma ra nhão pe los pró xi mos
dois anos. A es co lha foi pu bli ca da e
ofi ci a li za da nes ta se gun da-fei ra, 1°.
Edu ar do Ni co lau foi o se gun do mais
vo ta do da lis ta trí pli ce com pos ta por
Már cio Tha deu Sil va Mar ques e Tar -
cí sio Jo sé Sou sa Bon fim. A vo ta ção
ocor reu no dia 18 de maio na se de do
Mi nis té rio Pú bli co, em São Luís.

Nes sa quar ta-fei ra, 3,
às 15h, acon te ce o we -
bi nar “O Mer ca do de
Pro ve do res de In ter net
em Tem pos de Pan de -
mia”. O even to on li ne
e gra tui to, se rá exi bi do
pe la pla ta for ma Zo om;
pro mo vi do pe la em -
pre sa Ra mo Sis te mas
Di gi tais e aber to ao
pú bli co. En tre os de ba -
te do res es tá o di re tor
da TVN Nor des te, Au -
gus to Di niz, cu ja ex -
per ti se é re co nhe ci da e
res pei ta da na ci o nal -
men te nes sa área.

Pa ra quem quer in ves -
tir em de co ra ção de
for ma fá cil e prá ti ca a
di ca é acom pa nhar a
pró xi ma Li ve Po ti guar,
que se rá re a li za da por
Na tá lia Pe ci ni da Com -
mand Bra sil, mar ca de
gan chos au to a de si vos.
Com mui tas idei as de
co mo fi xar qua dros e
ou tros ele men tos de -
co ra ti vos sem pre ci sar
fu rar a pa re de. Se rá
nes sa ter ça-fei ra, 2, às
20h, com o te ma “Co le
e De co re”. 

Cursos na Setur-MA I

A Se cre ta ria de Es ta do do Tu ris mo do Ma ra- 
nhão (SE TUR-MA), es tá ofer tan do gra tui ta men-
te qua tro cur sos li vres na mo da li da de a dis tân-
cia (EAD), a fim de dar dar con ti nui da de às
ações de qua li fi ca ção e ca pa ci ta ção pro fis si o nal
du ran te o pe río do de iso la men to so ci al. Os cur- 
sos ofe re ci dos são Bo as Prá ti cas pa ra Ma ni pu la-
ção de Ali men tos, Es tra té gi as de Aten di men to
no Tu ris mo, Ven das In te li gen tes pa ra Ar te sãos,
to dos es tes com car ga ho rá ria de 20 ho ras, e
Ven das In te li gen tes pa ra Ba res e Res tau ran tes,
car ga ho rá ria de 16 ho ras.

Cursos na Setur-MA II

As ins cri ções po dem ser re a li za das de 2 a 15
de ju nho, por meio do si te www.mais qua li fi ca- 
tu ris mo e ad.com.br. As au las es tão pre vis tas pa- 
ra ini ci a rem no dia 20 de ju nho, sen do mi nis tra- 
das com in te ra ção on li ne en tre alu nos e ins tru- 
tor atra vés de fó runs, de sa fi os e chat via pla ta- 
for ma, sem ne nhum en con tro pre sen ci al. O se- 
cre tá rio es ta du al de Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or, ex- 
pli ca que a ofer ta de cur sos faz par te das ações
de con ti nui da de do Pro gra ma Mais Qua li fi ca- 
ção e Tu ris mo, da Su pe rin ten dên cia de Qua li fi- 
ca ção Pro fis si o nal.

Tratamento a laser

O mé di co Stê nio San tos, ci rur gião ca be ça e
pes co ço, e a fo nau dió lo gia, Ca mi la Vi a na, têm
en fa ti za do a im por tân cia do la ser no tra ta men- 
to de pa ci en tes do Ins ti tu to de Cân cer Ca be ça e
Pes co ço (IC CP), lo ca li za do no Edi fí cio Bu si ness
Cen ter, no Re nas cen ça II. Eles ex pli cam que o
la ser de bai xa po tên cia é um re cur so te ra pêu ti co
não in va si vo, sem efei tos co la te rais, que sur giu
pa ra au xi li ar o pro ces so de re a bi li ta ção, po ten- 
ci a li zan do os efei tos da te ra pia con ven ci o nal.
Es te re cur so é uti li za do por pro fis si o nais co mo
fo no au dió lo gos, den tis tas, fi si o te ra peu tas, etc.

Pra curtir

A Se cre ta ria de Es ta -
do da Cul tu ra (Sec -
ma) re to ma  o tra ba -
lho pre sen ci al de sua
equi pe. 

As me di das es tão dis -
ci pli na das em por ta -
ria com uma sé rie de
re gras a se rem ado -
ta das por to das as
uni da des e pe las ca -
sas de cul tu ra vin cu -
la das à Se cre ta ria.

A pro pó si to, a par tir
do dia 8 de ju nho fi -
cam per mi ti das as vi -
si tas pú bli cas às ca -
sas de cul tu ra, con di -
ci o na das a agen da -
men to pré vio.

As vi si tas se rão res -
tri tas à pes qui sa do -
res, e o ho rá rio de vi -
si ta ção se rá das 14h
às 18h, com li mi te
má xi mo de 3 vi si tan -
tes por ho ra.

 Pa ra ale gria das su as
ma dei xas, o Wer ner
Coiff eur Re nas cen ça
es tá de vol ta com
aten di men tos sob
agen da men to e se -
guin do to dos os pro -
to co los de bi os se gu -
ran ça pa ra pre ser var
a saú de dos cli en tes e
da equi pe.

Nes te pe río do, to das
as re co men da ções
emi ti das pe los ór -
gãos ofi ci ais de saú de
se rão res pei ta das,
en tre elas o uso obri -
ga tó rio de más ca ras
e o dis tan ci a men to
so ci al.

Em São Luís já fo ram
imu ni za das mais de
280 mil pes so as con -
tra a In flu en za/H1N1,
de acor do com da dos
da Se cre ta ria Mu ni ci -
pal de Saú de (Se -
mus).

São Luís, terça-feira, 2 de junho de 2020

Leia a toda hora e em todo lugar
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Os dados foram levantados através do site da Secretaria de Segurança Pública, que
enumera casos, dia, horário, nome das vítimas, localidade e arma usada para o crime

Más ca ras quei ma das

Ca sos nas ci da des

REGIÃO METROPOLITANA

Assassinatos crescem
47% em dois meses
SAULO DUAILIBE

N
os úl ti mos dois me ses, a re- 
gião me tro po li ta na de São 
Luís so freu um au men to na 
vi o lên cia em re la ção a as- 

sas si na tos. Os cri mes vi o len tos au- 
men ta ram 47,6%% em maio, em com- 
pa ra ção ao mês de abril.

Os da dos fo ram le van ta dos atra vés 
do si te da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú- 
bli ca (SSP) do Ma ra nhão, que enu me- 
ra os ca sos, com dia, ho rá rio, no me 
das ví ti mas, lo ca li da de e ar ma usa da 
pa ra o cri me. O si te ain da in di ca a ci- 
da de que acon te ceu o fa to, pois a re- 
gião me tro po li ta na com pre en de qua- 
tro mu ni cí pi os: ca pi tal São Luís, São 
Jo sé de Ri ba mar, Pa ço do Lu mi ar e Ra- 
po sa.

Mês de abril
Em abril des te ano, si te da SSP-MA re- 
gis trou 21 Cri mes Vi o len tos Le tais In- 
ten ci o nais (CVLI) na Gran de Ilha. Fo- 
ram 19 as sas si na tos de mai o res de 
ida de e dois ado les cen tes que per de- 
ram a vi da de fo ram vi o len ta.

O que cha ma a aten ção foi que nes- 
te mês 16 pes so as per de ram a vi da 
atra vés de ar ma de fo go, sen do que 
cin co fo ram por ar ma bran ca ou ou- 
tros mei os (es pan ca men to, es tran gu- 
la men to e ou tros). Es tes nú me ros re- 
pre sen tam que 68,75% das ví ti mas fo- 
ram as sas si na das a ti ros no mês de 
abril des te ano.

Mês de maio
Já em maio, tam bém de acor do com 
da dos in for ma ti vos do si te da Se cre ta- 
ria de Se gu ra na Pú bli ca (SSP) do Ma- 
ra nhão, fo ram 31 as sas si na tos, sen do 
que o mês tem 31 di as, e mé dia foi de 
uma mor te vi o len ta por dia.

Das 31 ví ti mas, ape nas qua tro não

• 15/05 – Vi la Ca fe tei ra – Pa ço do Lu- 
mi ar
• 17/05 – Vi la dos No bres – São Luís
• 31/05 – Ci da de Ope rá ria – São Luis
• 31/05 – Ci da de Ope rá ria – São Luís

MORTES DE ADOLESCENTES SUBIRAM 100% NOS ÚLTIMOS 60 DIAS NA ILHA DE SÃO LUÍS

DIVULGAÇÃO

fo ram mor tas a ti ros, ou se ja, 27 pes- 
so as per de ram a vi da atra vés de ar ma 
de fo go. Es se nú me ro re pre sen ta que 
85,19% per de ram a vi da após se rem 
atin gi das por ti ros. Ape nas 14,81% das 
ví ti mas mor re ram atra vés de ar mas 
bran cas e ou tros mei os.

Ado les cen tes mor tos
Em abril, dois ado les cen tes per de ram 
a vi da de for ma vi o len ta. No mês de 
maio o au men to foi de 100%, pois 
qua tro me no res fo ram as sas si na dos. 
Os ca sos fo ram re gis tra dos no:

Mor tes na Ci da de Ope rá ria
Os úl ti mos dois ca sos fo ram re gis-

tra dos pe lo bo le tim de re la ção no mi-
nal de Cri mes Vi o len tos Le tais In ten-
ci o nais (CVLI), da SSP-MA, no do min- 
go, dia 31 de maio.

O cri me foi um du plo ho mi cí dio no 
bair ro da Ci da de Ope rá ria. As ví ti mas 
es ta vam em uma mo to ci cle ta, quan- 
do dois ho mens se apro xi ma ram e 
dis pa ra ram. As ví ti mas ti nham 17 e 15 
anos. A po lí cia ini ci ou as in ves ti ga- 
ções e en con trou no lo cal cáp su las de 
pis to la ca li bre 9mm, que de uso res tri- 
to das for ças de se gu ran ça.

Após os dis pa ros, os ati ra do res fu- 
gi ram do lo cal. As du as ví ti mas mor re- 
ram an tes da che ga da do so cor ro.

SANTA HELENA E TURILÂNDIA

Manifestantes queimam máscaras em protesto

Uma ma ni fes ta ção com cer ca de
300 pes so as das ci da des de San ta He- 
le na e Tu ri lân dia, no in te ri or do Ma ra- 
nhão, te ve co mo ob je ti vo quei mar
más ca ras e des res pei tar o iso la men to
so ci al, no úl ti mo do min go, dia 31 de
maio.

Am bas as ci da des são lo ca li za das
na re gião da Bai xa da Ma ra nhen se e
são vi zi nhas, dis tan tes cer ca de
115km da ca pi tal ma ra nhen se.

Nas ima gens que re per cu ti ram nas
re des so ci ais, po dia ser ob ser va do que
a mai o ria das pes so as es ta vam sem
más ca ras e pró xi mas uma das ou tras,
o que des res pei ta o iso la men to so ci al,
uma das prin ci pais me di das de com- 
ba te ao no vo co ro na ví rus. Em um dos
ví de os, os ma ni fes tan tes quei mam
vá ri as más ca ras.

No úl ti mo bo le tim emi ti do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do de Saú de (SES) do
Ma ra nhão, San ta He le na e Tu ri lân dia
con ta bi li za ram ca sos da Co vid-19.
Em San ta He le na são 251 ca sos con fir- 
ma dos e uma mor te pe la do en ça. Já
em Tu ri lân dia são 104 ca sos re gis tra- 
dos e tam bém uma mor te re gis tra da.

Em to do os es ta do do Ma ra nhão
mais de 35 mil ca sos e mais de 970
mor tes con fir ma das pe lo ví rus. (S.D)

Ar ma em No va Ior que

DA RE DA ÇÃO

VARGEM GRANDE

Sobrinho mata tio à
facadas no interior

VALDIR FOI MORTO PELO PRÓPRIO SOBRINHO 

DIVULGAÇÃO

Na tar de do úl ti mo do min go, dia 31 de maio, por vol ta
das 14h, um ho mi cí dio foi re gis tra do no po vo a do São Jo- 
sé, zo na ru ral de Var gem Gran de.

A ví ti ma do bru tal cri me foi iden ti fi ca da co mo Val dir
Bor ges de Oli vei ra, mor to com gol pe de ar ma bran ca (fa- 
ca da), no pei to.

De acor do com in for ma ções da po lí cia mi li tar, que
es te ve no lo cal re a li zan do os pri mei ro le van ta men tos de
in ves ti ga ções do ca so, o prin ci pal sus pei to do as sas si na- 
to do ho mi cí dio foi o pró prio so bri nho de Val dir.

O sus pei to fu giu após o cri me e até o fe cha men to des- 
ta edi ção, o ra paz ain da não ti nha si do pre so. Os dois es- 
ta ri am be ben do quan do ini ci ou a dis cus são, ter mi na do
de for ma trá gi ca.

Na ci da de de No va Ior que, a Po lí cia Mi li tar foi aci o na- 
da pe la equi pe da bar rei ra da vi gi lân cia sa ni tá ria ins ta- 
la da na en tra da da ci da de, in for man do que um ci da dão
uti li zou sua mo to ci cle ta con tra eles – os agen tes, atin- 
gin do os co nes e ou tras ma te ri ais de si na li za ção, em pre- 
ga dos na bar rei ra sa ni tá ria, to man do co mo sen ti do o
Cen tro da ci da de.

Os mi li ta res re a li za vam pa tru lha men to pe la área,
quan do avis ta ram o ci da dão sus pei to, ao re a li zar a bus- 
ca pes so al foi en con tra do em sua cin tu ra uma pis to la
ca li bre 7,65mm, con ten do oi to mu ni ções in tac tas, e nos
seus bol sos um apa re lho ce lu lar e a im por tân cia de R$
2.490, em se gui da foi da do voz de pri são e le va do com
to do o ma te ri al a cen tral de fla gran tes da ci da de de Pas- 
tos Bons, pa ra a ado ção das me di das ca bí veis. (S.D)

CENTRO

Suspeitos de sequestro
são presos em São Luís

SUSPEITOS FORAM DETIDOS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO

POLÍCIA MILITAR

A Po lí cia Mi li tar pren deu três pes so as sus pei tas em
cri mes de se ques tro e por te ile gal de ar ma de fo go em
São Luís. A ação po li ci al acon te ceu na Ave ni da Ven ces- 
lau Brás, Can to da Fa bril, Cen tro de São Luís. A ví ti ma te- 
ria si do um mo to ris ta de apli ca ti vo, que es ta va tran ca do
no por ta-ma las do pró prio veí cu lo.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, os cri mi no sos
te ri am abor da do a ví ti ma e anun ci a do o se ques tro no
bair ro da Arei nha, mas na al tu ra da Rua Pau lo Fron tin,
no bair ro do Mon te Cas te lo, os po li ci ais, após re ce be- 
rem in for ma ções da ação cri mi no sa, iden ti fi ca ram e se- 
gui ram o veí cu lo, que tra fe ga va em al ta ve lo ci da de, em
sen ti do con trá rio da via.

Já no Mon te Cas te lo, o veí cu lo foi pa ra do pe la po lí cia,
que du ran te a abor da gem con se guiu li be rar a ví ti ma,
que es ta va pre sa no por ta-ma las.

Com os cri mi no sos, a po lí cia apre en deu uma ar ma de
fo go, um re vól ver ca li bre 38, com 4 mu ni ções in tac tas, e
du as de fla gra das, um ce lu lar e o veí cu lo re cu pe ra do.

Os sus pei tos e o ma te ri al apre en di do fo ram le va dos
pa ra o Plan tão Cen tral das Ca ja zei ras, Cen tro, pa ra a
ado ção da me di das ca bí veis.

São Luís, terça-feira, 2 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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PÁG.9

Prefeitura de São Luís já imunizou mais
de 280 mil pessoas contra Infl uenza/H1N1

Com retirada de pontos 
polêmicos, Senado deve 
votar a proposta que cria 
a lei das fake news   

Alcolumbre prorroga 
MPs que tratam de 
suporte a empregos e 
pagamentos de salários

 PÁG.3  PÁG.7

COM QUASE MIL MORTOS NO MARANHÃO, 
‘MAR DE GENTE’ ‘INVADE’ O CENTRO DE 
SÃO LUÍS NA REABERTURA DE MAIS LOJAS

Nessa segunda-feira (1º), o Maranhão, com quase mil mortos e 502 pacientes internados em UTIs, e quando entrou na segunda fase do plano do governo do Estado de reabertura do comércio, um ‘mar de 
gente’ invadiu as principais ruas do Centro de São Luís depois que foram ampliadas as atividades econômicas que tiveram permissão para voltar a funcionar. A capital maranhense é o primeiro município 
com mais mortes confi rmadas. O governo do Estado liberou o comércio, sob a condição de cumprimento de ações preventivas. O que se viu, então, foram fi las nas portas dos estabelecimentos, trânsito 
intenso, e muitos vendedores ambulantes nas calçadas das vias comerciais, do Centro. PÁG.5

Na manhã dessa segunda-feira (1º), a Rua Grande foi tomada por uma verdadeira multidão 
com a reabertura de mais estabelecimentos comerciais

Enquanto aguardavam para entrar em loja de eletrônicos, pessoas não respeitavam o 
distanciamento e � cavam, praticamente, coladas umas às outras

FOTOS: FRANCISCO SILVA

No último dia do prazo que teria para escolher aquele 
que pelos próximos dois anos será o procurador-
geral de Justiça do Maranhão, o governador 
Flávio Dino nomeou, nessa segunda-feira (1°), 
o procurador de justiça Eduardo Nicolau. 

PÁG.4

Eduardo Nicolau é o novo
procurador-geral de Justiça

Secid faz sorteio de 
localização de apartamentos 
do Residencial Jomar Moraes 
em São Luís

                  
PÁG. 11

Presidente do 
BC diz que medo 
de nova onda de 
contágio pode 
adiar retomada 
do setor de 
serviços
Em audiência pública remota, nessa 
segunda feira (1º), o presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto, 
disse que o medo de uma segunda 
onda de contágio pela Covid-19 pode 
retardar a retomada do setor terciário 
– como turismo, bancos, corretagem 
de imóveis, restaurantes e outros. 

PÁG. 7

Roberto Campos Neto avalia que retomada do turismo, bancos, 
restaurantes pode ser retardada devido ao receio da população
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Eduardo Nicolau assumirá Procuradoria Geral de Justiça

Cotação – Comercial C. R$ 5,381 | V. R$ 5,384 – Turismo C. R$ 5,35 | V. R$ 5,67 – Euro C. R$ 5,9899 | V. R$ 5,9949 - Libra C. R$ 6,722 | V. R$ 6,727 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Preamar    –  3:52 5,6 m  |  1ª  –   Baixamar  –10:20 0,6 m| 2ª Preamar  –16:21 5,6 m  | 2ª  –   Baixamar - 22:41 0,6 m |
Loteria –   Lotofácil –1974 (01/06/2020)–  01-02-04-05-06-09-10-11-12-16-20-21-23-24-25| Quina – 5284 (01/06/2020) – 10-12-29-65-79

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

24° – 31°
Manhã Tarde Noite



É preciso vencer a Covid
POR CARLOS LULA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO 
MARANHÃO

Politizar o debate sobre o 
coronavírus. É o que tenho 
visto desde o começo dessa 
pandemia. Costuma-se dizer 
que o Brasil tem milhões 
de técnicos de futebol. Pois 
bem, temos milhões de 
epidemiologistas de internet, 
virologistas de ocasião, 
oportunistas aos montes.
Não vou aqui tentar reparar 
“a verdade”, pois não sou 
detentor de verdade alguma. 
Em vez de lidar com “verdades 
absolutas”, eu vou trazer 
para vocês OS FATOS. Resta 
pouquíssimo espaço para 
malabarismos intelectuais 
quando colocamos evidências 
na frente do debate.
Em artigo recente o deputado 
Adriano Sarney trouxe alguns 
números, que deixam bem 
claro o porquê de estarmos tão 
atrasados em relação ao país. 
Para se vangloriar do aumento 
de Unidades de Terapia 
Intensiva ao fi m do governo de 
sua tia, afi rma que o Maranhão 
possuía 22 leitos de UTI na 
capital e o mesmo número no 
interior, em 2009. Isso mesmo. 
Você não leu errado. 44 leitos 
de UTI era o que possuía 
a rede pública do estado, 
segundo o deputado.
Pois bem, em 2009 já 
completávamos mais de 40 
anos de governo de membros 
ou aliados da família do 
deputado, de maneira 
praticamente ininterrupta. 
O que ele está a confessar 
no seu artigo é que, com 
grande efi ciência, seus aliados 
políticos abriram praticamente 
um leito de UTI por ano 
de governo. Uma média 
impressionante, sem dúvida.
Bom, em 5 anos e 5 meses 
de Governo Flávio apenas 
os leitos de UTI adulta da 
rede estadual tiveram um 
incremento de 142%. As UTIS 
pediátricas e neonatais também 
tiveram expressivo aumento 
e, acima de tudo, tais leitos 
de elevada complexidade 
deixaram de pertencer a apenas 
duas cidades. Pinheiro, Santa 
Inês, Bacabal, Chapadinha, 
Caxias, Balsas são algumas das 
cidades que ganharam serviços 
com os quais sonharam durante 

cinquenta anos.
Bom, mas quero me ater ao 
Coronavírus. Desde o início 
da crise sanitária o Maranhão 
saiu na frente. Seja para 
retardar a chegada do vírus, 
com barreiras sanitárias em 
rodoviárias e aeroportos, seja 
para criar leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva adicionais 
à sua rede. Em momento 
nenhum subestimamos o 
tamanho dessa crise, como o 
fi zeram diversas lideranças 
locais. E cada um será julgado 
pela população de acordo com 
suas posturas.
O certo é que realizamos, de 
março até agora, apenas nas 
unidades de saúde do estado, 
mais de 15 mil atendimentos, 
quase 4 mil transferências entre 
UPAS e temos um número de 
recuperados de quase 9 mil 
pessoas. Com relação aos leitos 
de UTI, já são 416, apenas na 
rede estadual, exclusivos para 
o tratamento da COVID-19. 
Desde o início da pandemia, 
implantamos, em média, mais 
de 5 UTIs POR DIA, bem 
próximo, como se percebe, à 
média da construção de 1 leito 
de UTI POR ANO ao qual o 
deputado fez alusão em seu 
texto.
Enfrentamos o desafi o da 
interiorização do vírus, e 
isto, em grande parte, por 
conta da lógica clientelista de 
distribuição de serviços, que 
nunca obedeceu às diretrizes 
do SUS. Corrigimos isso 
em favor dos maranhenses e 
não em nome de um projeto 
oligárquico de poder.
Em todo caso, fi ca aqui a 
sugestão: sentar e dialogar com 
prefeitos, estudar um pouco 
mais sobre o impacto do vírus 
na nossa economia, conhecer 
as fragilidades históricas do 
Maranhão. Pensar soluções 
efetivas. Não é momento 
de pensar em eleição, não é 
momento de disputas político-
eleitorais. 
É hora de todas as correntes 
políticas do estado estarem 
juntas com o objetivo de 
vencer a COVID-19. O vírus é 
nosso verdadeiro inimigo.
Do lado de cá, seguiremos na 
batalha incansável para salvar 
vidas. Quem quiser, de fato, 
contribuir, será bem-vindo.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  | T E R Ç A - F E I R A  |  2  D E  J U N H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

2
“O meu ideal político é a democracia, para 
que todo o homem seja respeitado como 

indivíduo e nenhum venerado”.

(Albert Einstein)

Sobe
Eduardo Nicolau foi escolhido 
para ser, pelos próximos dois 
anos, o procurador-geral de 
Justiça do Maranhão. A posse está 
marcada para dia 17 de junho, em 
sessão remota ou presencial ainda 
a ser defi nida.

Desce
Alguns moradores dos municípios 
de Santa Helena e Turilândia 
realizaram passeata nesse 
domingo (31) contra a Covid-19. 
Uma multidão se aglomerou pelas 
ruas das cidades, totalmente sem 
proteção recomendada, e fi zeram 
uma cerimônia de queima de 
máscaras.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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Aulas de Dança de Salão
Venha aprender, aperfeiçoar ou descobrir novos 

passos com aulas de dança de salão particular, em 
domicílio ou no próprio local.

Tratar com o professor Martins pelo telefone 98832-9302

Dança, uma forma de manter a saúde em dia e de alegrar o coração.

O nosso abraço desta terça-feira 
vai para o jornalista e blogueiro 
do Jornal Pequeno, John Cutrim, 
que muda de idade na data de 
hoje e recebe os cumprimentos 
por mais um ano de vida. Ao 
aniversariante, votos de muito 
sucesso e felicidades. Parabéns! 

• As torcidas organizadas unidas, 
fazendo mais pelo Brasildo que 
uma oposição fragmentada que 
sabe apenas escrever notas de 
repúdio@paulocoelho

• Quantos políticos e famosos 
que defenderam a aglomeração 
“contra fascistas” esqueceram 
o coronavírus e foram para 
aglomeração ajudar? Quantos 
deles colocaram suas famílias 
em risco?vão lá trouxas!!! @
ajulysantos

• O presidente está fora de si. 
O país enfrenta uma pandemia, 
quase 30 mil já morreram. Ele 
passa o fi m de semana brincando 
de rei do gado @veramagalhaes

• O presidente ABANDONOU 
o combate ao covid. Já não dava 
valor, agora é escancarado. O 
Ministério sem ministro AFIRMA 
no protocolo de uso da cloroquina, 
q ela NÃO TEM NENHUMA 
efi cácia comprovada. E o lunático 
do Ernesto comemorando doação 
de 2 milhões de comprimidos. É 
um escárnio @caitomainier

• Estão se aproveitando do 
momento pra censurar opinião 
nas redes sociais. Bolsonaro sai, 
se perder no voto, mas a censura 
fi ca. Só estou avisando. @
BlogOlhoNaMira

• 99,9% da turma que diz que 
antifascista tem que dar porrada 
em fascista não sabe o que é 
fascismo, apontam estudos @
aguedescartoon

Opinião: Zombar do fi lho do 
homem por boatos sobre sua 
sexualidade, participar ou mesmo 
apoiar quebradeira. A estratégia 
do bolsolavismo é arrastar a 
sociedade para a lama pois só lá 
ele pode prevalecer. Não podemos 
ser apáticos, mas sejamos 
inteligentes. @mvitorodrigues

O marido chega em casa 
preocupado porque está com um 
arranhão no peito provocado por 
uma unhada da sua amante.
Abre a porta , vê o seu gato 
dormindo no sofá e dá-lhe um 
tremendo chute.
O bichano solta um miado 
estridente e sai correndo porta 
afora.
A sua esposa chega na sala 
e pergunta o que houve e ele 
responde irado:
- Este gato doido, sem mais nem 
menos, pulou em cima de mim e 
me arranhou no peito, olha só que 
baita arranhão.
A mulher respondeu:
- Ele só pode estar louco mesmo, 
também me mordeu na bunda 
e me deu um baita chupão no 
pescoço!

Inscrições abertas para o Congresso Nacional 
de Direito Eleitoral “Democracia, Eleições 
Municipais e Pandemia”
O Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão, por meio da Escola 
Judiciária Eleitoral, juntamente 
com a Escola Judiciária do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
promovem no próximo dia 8 
de junho, das 8h30 às 20h, o 
Congresso Nacional de Direito 
Eleitoral, evento realizado por 
videoconferência e transmitido 
ao vivo pelo canal TRE-MA do 
Youtube.
As inscrições são gratuitas e 
estão disponíveis no período de 
1º a 7 de junho. Os interessados 
devem preencher a fi cha de 
inscrição disponível no endereço 
eletrônico www.tre-ma.jus.br. 
Aos inscritos será concedido 
certifi cado de 12 horas que será 
emitido a partir do dia 10 de 
junho, no site, informando o CPF 
do participante.

O Congresso irá discutir diversos 
temas relevantes ligados ao 
estudo do Direito Eleitoral e 
atualizar o cidadão acerca das 
normas recentes que regularão as 
eleições municipais vindouras. O 
evento é destinado a magistrados, 
membros do Ministério 
Público, advogados, servidores 
públicos, representantes de 
partidos políticos, professores, 
pesquisadores, estudantes 
universitários e imprensa.
A programação do evento inclui 
painéis com participações 
de ministros do TSE, 
desembargadores, juristas, 
professores universitários e 
advogados que irão abordar temas 
como democracia brasileira, seus 
avanços, conquistas e desafi os; 
convenções, registro e o fi m 
das coligações proporcionais; 

segurança jurídica, eleições 
municipais, pandemia e seus 
impactos; inelegibilidades, 
fi nanciamento e prestação de 
contas; e propaganda eleitoral, 
fakes news e o combate à 
desinformação.
O evento conta com a cooperação 
técnica da Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Político 
(ABRADEP) e com as seguintes 
parcerias: Associação dos 
Magistrados do Maranhão 
(AMMA), Comissão da 
Advocacia Eleitoral da OAB/MA, 
Escola Superior da Magistratura 
do Maranhão (ESMAM), 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/MA), Universidade 
Ceuma, Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA) e 
Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA).

Comparações com o nazismo
são” inoportunas”, diz ministro
O ministro Luiz Eduardo Ramos, 
da Secretaria de Governo, 
rebateu nessa segunda-feira um 
comentário do ministro Celso 
de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), revelado na 
véspera que comparou a situação 
do Brasil, “guardadas as devidas 
proporções”, com o que ocorreu 
na Alemanha nazista com Adolf 
Hitler.
“Comparar o nosso amado Brasil 
à ‘Alemanha de Hitler’ nazista 
é algo, no mínimo, inoportuno e 
infeliz . A Democracia Brasileira 
não merece isso. Por favor, 

respeite o Presidente Bolsonaro e 
tenha mais amor à nossa Pátria!”, 
disse Ramos, em postagem no 
Twitter.
No domingo, foi revelado uma 
mensagem enviada pelo decano 
do STF a interlocutores em que 
ele disse que bolsonaristas querem 
instaurar uma “desprezível e 
abjeta ditadura militar” e compara 
a situação do Brasil, “guardadas 
as devidas proporções”, com o 
que ocorreu na Alemanha nazista 
com Hitler, segundo uma fonte 
que teve acesso à mensagem, 
obtida pela Reuters neste 

domingo.
Celso de Mello tem sido um 
dos principais alvos das críticas 
do presidente Jair Bolsonaro e 
aliados dele no Supremo. Ele 
é o relator do inquérito que 
investiga se Bolsonaro, conforme 
acusou o ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro, tentou interferir no 
comando da Polícia Federal. 
O presidente nega irregularidades. 
As comparações da atual 
conjuntura brasileira com a 
Alemanha nazista tem se tornado 
cada vez mais recorrentes entre 
analistas e colunistas. (PORTAL 
TERRA) 

Judiciário lança Prêmio TJMA Sustentável em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente
O lançamento do Prêmio TJMA 
Sustentável será uma das 
ações do Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA), em 
alusão ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado 5 de 
junho. Em decorrência do novo 
coronavírus, o evento será por 
videoconferência, às 10h, com 
transmissão ao vivo pelo Youtube 
(youtube/tjmaofi cial).
Na ocasião, o presidente do 
TJMA, desembargador Lourival 
Serejo, fará o anúncio dos setores 
que mais reduziram o consumo de 
energia e papel A4.
Os critérios para escolha dos 
homenageados foram pautados na 
redução do consumo de energia 
nas unidades jurisdicionais 
de 1º Grau; na diminuição do 

consumo de papel nas unidades 
administrativas e jurisdicionais 
de 2º Grau; e na promoção 
de iniciativas individuais e 
coletivas de magistrados, 
servidores e funcionários 
terceirizados que contribuírem 
para o fortalecimento da Política 
Socioambiental do Judiciário 
Maranhense.
“Nessa oportunidade faremos 
o lançamento do prêmio TJMA 
Sustentável para dar visibilidade 
às iniciativas espontâneas que 
demonstram como é possível 
adotarmos medidas sustentáveis 
nas rotinas de trabalho do 
Judiciário do Maranhão”, 
observou o presidente da 
Comissão Gestora do Plano de 
Logística Sustentável (PLS) do 

TJMA, desembargador Jorge 
Rachid.
PRÊMIO
Além de promover o 
envolvimento de magistrados, 
servidores e funcionários 
terceirizados à Política de 
Sustentabilidade adotada 
pelo TJMA, os objetivos do 
“Prêmio TJMA Sustentável” 
são: implementar o uso 
racional dos bens de consumo 
e de serviços no ambiente 
de trabalho; implementar a 
destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos; incentivar 
o uso racional dos bens 
naturais; divulgar a Política de 
Sustentabilidade em vigor no 
âmbito de nossa Corte.

Ministério da Saúde abre credenciamento
para Pronon e Pronas-PCD
O Ministério da Saúde abriu, 
ontem (1º),o período de 
credenciamento de instituições 
que visam ampliar a oferta de 
serviços nas áreas de oncologia 
e de inclusão de pessoas com 
defi ciência por meio do Programa 
Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (Pronon) e do 
Programa Nacional de Apoio 
à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Defi ciência (Pronas/PCD). 
As instituições, associações 
e fundações privadas, sem 
fi ns lucrativos, podem fazer a 
solicitação de 1º de junho a 31 de 
julho de 2020.
Os programas destinam-se a 
ampliar a oferta de serviços e 

expandir a prestação de serviços 
médico-assistenciais; apoiar 
a formação, o treinamento e o 
aperfeiçoamento de recursos 
humanos – em todos os 
níveis. Além da realização 
de pesquisas clínicas, 
epidemiológicas, experimentais e 
socioantropológicas.
Os interessados podem 
participar de um ou dos dois 
programas. Contudo, para uma 
mesma instituição credenciar-
se ao Pronon e ao Pronas-PCD 
será necessário preencher 
requerimentos separados.
Os resultados do credenciamento, 
com pedidos deferidos e 
indeferidos, serão publicados 

no Diário Ofi cial da União 
pela Secretaria-Executiva 
do Ministério da Saúde. As 
instituições credenciadas em 2020 
fi cam habilitadas para a submissão 
de projetos somente a partir de 
2021.
O credenciamento, uma vez 
deferido pelo Ministério da Saúde, 
não precisará ser renovado.
Empresas interessadas devem 
enviar os documentos para 
credenciamento por meio de 
ofício assinado pelo dirigente da 
instituição à Secretaria-Executiva 
do Ministério da Saúde; ou por 
meio digital para os e-mails do 
programa. (DA AGÊNCIA SAÚDE)

CNJ autoriza retomada
de atividades presenciais
a partir de 15 de junho
De forma gradual e sistematizada, 
o Judiciário brasileiro está 
autorizado a retomar as atividades 
presenciais a partir de 15 de 
junho. Nesta segunda-feira (1º), 
o Conselho Nacional de Justiça 
publicou a Resolução 322, que 
autoriza também a retomada dos 
prazos para processos físicos, 
ainda em suspenso por conta das 
restrições impostas pela pandemia 
do coronavírus.
A resolução assinada pelo 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do CNJ, ministro Dias 
Toffoli, afi rma que, a partir do 
momento em que decidirem 
reabrir os tribunais, os respectivos 
presidentes terão prazo de dez 
dias para editar atos normativos 
no âmbito de suas jurisdições, 
com o objetivo de estabelecer 
regras de biossegurança.
Será preferencialmente mantido 
o atendimento virtual, embora 
as cortes poderão estipular dias 
e horários específi cos para os 
atendimentos presenciais. A 
resolução também ordena que as 
cortes mantenham autorização de 

trabalho remoto para magistrados, 
servidores, estagiários e 
colaboradores que estejam em 
grupos de risco.
Na primeira parte da retomada, 
poderão ser realizadas audiências 
envolvendo réus presos, 
adolescentes infratores e situação 
de acolhimento institucional 
e familiar, além de sessões do 
tribunal do júri e outras que 
tenha7m caráter urgente e 
não possam ser realizadas de 
forma virtual, mas “por decisão 
judicial”.
Poderão ser realizados também 
cumprimento de mandados 
judiciais por servidores que não 
estejam em grupos de risco, 
utilizando-se de equipamentos 
de proteção individual; perícias, 
entrevistas e avaliações, 
observadas as normas de 
distanciamento social.
Já as audiências de custódia 
retornarão “assim que verifi cada a 
possibilidade de serem realizadas 
junto aos órgãos de segurança 
pública”, segundo o CNJ.
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PERDEMOS O FOCO?
Vinod Thomas foi diretor do 
Banco Mundial para o Brasil, de 
2001 a 2005, mas sua relação com 
o país data dos anos 80, quando foi 
professor visitante e conselheiro de 
estudos urbanos na Universidade 
de São Paulo (USP). Ensinou 
também na Universidade Vassar, 
nos EUA. 
Possui Ph.D em Economia pela 
Universidade de Chicago e é 
autor de uma dúzia de livros e 
numerosos artigos. Iniciou sua 
carreira no Banco, em 1976. 
Sob sua liderança, o banco 
expandiu signifi cativamente o seu 
programa no Brasil e a produção 
de conhecimento sobre assuntos 
brasileiros. Ele adorava o Brasil.
Eu tive uma boa relação de 
amizade com ele quando assumi 
o governo e, sob a direção do 
professor José Lemos, nessa 
época Secretário de Assuntos 
Estratégicos, iniciamos a tratativa 
para obtermos um empréstimo do 
banco para combate à pobreza, 
o PRODIM. No Banco Mundial, 
foi enquadrado no Projeto 
Comunidade Viva II, Integrated 
Maranhão Poverty Reduction 
Project – 4735. O projeto, que 
previa gastar US$ 40 milhões, 
sendo 30 milhões do banco e 10 
milhões do estado, foi aprovado 
em 18 de maio de 2004 e 
concluÍdo em 31 de dezembro de 
2008. Durante esse tempo, Thomas 
veio a São Luís onde tivemos um 
jantar muito proveitoso.
O Programa Integrado de 
Redução da Pobreza do Maranhão 
(PRODIM) tinha como objetivo 
principal a redução da pobreza 
rural no Estado, em ambiente 
ambientalmente sustentável.
Os projetos eram concebidos 
pela própria comunidade e 
escolhíamos os que eles julgavam 
ser mais prioritários, geralmente 
três para cada comunidade. 
Não havia intermediários e a 
própria comunidade formava 
um conselho para fi scalizar com 
a participação de autoridades 
dos três poderes do município. 
Foi um sucesso, sem desvios de 
recursos, sem problemas. Sem 
intermediários e sem taxas. Eu 

viajei tanto de helicóptero para 
visitar as comunidades e assinar 
esses contratos que acabei tendo 
um acidente, com a queda do 
helicóptero em São João do 
Carú, um dos municípios mais 
pobres do estado. Mas, nem assim 
parei, continuei as viagens no dia 
seguinte em outro helicóptero.
Redução da pobreza maranhense 
- Esse trabalho estava no caminho 
certo e, se tivesse havido 
continuidade, teria mudado a face 
de pobreza no Maranhão.  Basta 
olhar como foram reduzidas, 
durante o meu período de 
governo, as taxas de pobreza, de 
55% para 27%, atestadas pelo 
IBGE e Ipea. Mas, infelizmente, o 
programa foi interrompido porque 
não foi mais seguido o roteiro 
traçado no contrato. Inacreditável. 
Quem quiser saber mais, basta 
fazer contato com o professor José 
Lemos da UFC, tenho certeza de 
que ele terá prazer em mostrar.
Vinod, lançou um livro quando 
terminou sua missão no Brasil, 
em 2005, com o nome, muito 
sugestivo, de “O Brasil visto 
por Dentro”. Nele, faz um 
diagnóstico dos nossos problemas 
e deveria ser lido por todos que 
se interessam.  Ele elogia as 
potencialidades do país para 
se tornar uma das maiores 
economias do mundo, a alegria do 
povo, a maneira como tratamos 
os estrangeiros, mas diz no livro: 
“a economia enfrenta problemas 
muito difíceis. Entre eles está 
o alto grau de desigualdade 
social, o crescimento econômico 
instável e a necessidade de 
políticas especiais para a 
manutenção da estabilidade 
econômica. Enfatizava a 
necessidade da reforma de um 
sistema de previdência social de 
alto custo, como era, a lentidão 
dos processos judiciários e 
um mercado de trabalho cujas 
normas são rígidas.” E fala da sua 
preocupação com a existência de 
questões políticas de governança 
que precisam ser reformuladas 
urgentemente. O Brasil vive 
um momento de defi nição entre 
realizar seu vasto potencial ou 

perder essa preciosa oportunidade 
(2005).
“O ponto de partida, na maioria 
das vezes é a renda per capita, 
o que nos leva à questão do 
crescimento como principal 
ingrediente do desenvolvimento. 
A profunda desigualdade de renda 
e seu legado de exclusão social 
restringiram o capital humano 
e limitaram o crescimento”. E 
continua: “também faz parte 
dessa agenda a promoção da 
ciência, do conhecimento e 
da inovação, que trazem uma 
grande competitividade nos 
investimentos e comércio global”. 
E ensina: É possível que nenhum 
outro país os recursos naturais 
representem tamanho potencial de 
crescimento e redução da pobreza. 
Investir neles, em vez de destruí-
los, é especialmente importante 
para o Brasil. A escala da riqueza 
natural do país tem proporções 
globais. Proteger esta riqueza é 
importantíssimo, com as crescentes 
evidências de mudanças climáticas, 
desastres naturais e epidemias 
relacionadas à destruição ambiental 
e outros fatores. Apesar de tudo 
isso, o meio ambiente recebe pouca 
atenção nas grandes discussões 
sobre as políticas nacionais. Um 
maior crescimento poderia vir de 
mais inclusão social, ou que uma 
maior redução da pobreza poderia 
vir de mais proteção ao meio 
ambiente”.
A Amazônia abriga alguns dos 
mais ricos ecossistemas da Terra 
e o governo adotou uma política 
formal para proteger a fl oresta, diz 
Thomas. No entanto, de acordo 
com algumas estimativas, as 
queimadas e o desmatamento da 
Amazônia e em outras fl orestas 
são responsáveis por ¾ das 
emissões de carbono do Brasil 
e faz do país um dos maiores 
emissores de gás carbônicos do 
mundo. De acordo com o Ipea 
(2005), a causa subjacente é que 
os benefícios de se preservar não 
entram no cálculo econômico 
dos que têm o poder de tomar 
decisões sobre ele. E nenhuma 
região dramatiza a coexistência de 
riquezas e sua rápida perda como 

a Amazônia”. 
“A extensão da riqueza da região 
amazônica não tem paralelo. 
A questão principal é como toda 
essa diversidade, a riqueza e as 
diferenças podem contribuir para 
melhorar a vida ao invés de serem 
subutilizadas ou perdidas”.  
O desmatamento descontrolado, 
a erosão do solo e a poluição 
das águas retiram dos pobres 
suas fontes de renda. A 
degradação urbana também afeta 
desproporcionalmente os pobres. 
O abastecimento inadequado de 
água e esgoto produz um grave 
impacto negativo sobre a saúde 
dos pobres.
Outra questão é o acesso ao setor 
fi nanceiro, especialmente para 
os pobres, talvez seja um fator 
importante para o aumento da 
produtividade. A forma como 
o setor fi nanceiro público pode 
melhorar o acesso dos pobres a 
seus serviços é um tema que ainda 
necessita de maior atenção
Eu pincei esses tópicos do livro 
de Vinod Thomas, mas ele fala 
de todos os problemas que 
atrasam o nosso desenvolvimento. 
Infelizmente, 15 anos depois, 
nada sabemos da Amazônia, nada 
sabemos de suas riquezas e pior, 
não temos nenhum planejamento 
de como explorar essa imensa 
riqueza nem fazer o manejo 
delas. Se cobrássemos do mundo 
a diminuição da emissão de gás 
carbônico, teríamos dinheiro 
sufi ciente para tirar milhões da 
pobreza. Mas, como fazer isso 
sem planejamento, sem estudos 
científi cos sérios, que poderia nos 
mostrar como fazer isso em prol 
da saúde do homem, do turismo 
mundial, de tantas oportunidades 
que existem ali? Em vez disso, 
deixamos solta a mineração 
predatória com o uso de mercúrio, 
o desmatamento ilegal feito com 
grandes máquinas, a exploração 
ilegal da madeira e os grileiros. 
Um estrangeiro preparado e 
experiente viu imediatamente 
como o país é autopredador de 
suas riquezas. Por isso somos 
pobres.  Mas a riqueza está nas 
nossas mãos. Ainda há tempo.

No último dia do prazo que 
teria para escolher aquele que 
pelos próximos dois anos será o 
procurador-geral de Justiça do 
Maranhão, o governador Flávio 
Dino (PCdoB) nomeou nessa 
segunda-feira (1°) o procurador 
de justiça Eduardo Nicolau. A 
posse está marcada para dia 17 
de junho, mas ainda não está 
definido se será uma sessão 
remota ou presencial.
Eduardo Nicolau afirmou 
que estava muito feliz com a 
escolha, “mais pelo Ministério 
Público do que por mim”, numa 

ratificação de sua promessa de 
campanha de fazer do MP uma 
instituição independente, voltada 
para a defesa da sociedade.
Eduardo Nicolau é o atual 
corregedor-geral do Ministério 
Público, cargo que ocupa pela 
segunda vez, já que foi reeleito 
em 2019.
Eleição – A eleição para a 
PGR foi realizada no último 
dia 15 de maio. Participaram 
da votação 324 membros do 
MPMA, do total de 326 aptos 
para votar. Dois votos não foram 
computados.

O resultado da votação apontou 
o promotor de justiça Márcio 
Thadeu Silva Marques em 
primeiro lugar, com 195 votos, 
seguido pelo procurador de 

justiça Eduardo Jorge Hiluy 
Nicolau, que teve 165 votos, 
em terceiro aparece o promotor 
de justiça Tarcísio José Sousa 
Bonfim, com 129 votos.

Eduardo Nicolau será o novo procurador-geral de Justiça

Eduardo Nicolau é 
nomeado para o cargo 
de procurador-geral de 
Justiça do Maranhão

Votação decisiva
O plenário do Supremo Tribunal Federal está diante de uma das 
votações mais importantes de sua História, no próximo dia 10, 
sobre a validação, ou não, do inquérito sobre fake news aberto pelo 
ministro presidente Dias Toffoli, sem provocação da PGR, e relatado 
pelo ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio. Basicamente, é a 
dupla quem segura a investigação até hoje. O STF vai julgar ADIN 
impetrada pelo Rede Sustentabilidade que questiona o método. Se 
derrubar, a Corte confi rma a eventual ilegalidade da investigação 
– criticada por juristas – na qual o ministro comanda um inquérito 
em que também é a vítima. Não há precedente. Por outro lado, se o 
pleno endossar Moraes, terá de mostrar votos consistentes para evitar 
conotação corporativa. O resultado era imprevisível, a Corte estava 
rachada, mas após a grita do presidente Jair Bolsonaro e a provocação 
dos investigados, tende a ser mantido.

Alerta
A despeito do jugalmento do STF, é pertinente e fundamental 
investigar e punir quem espalha fake news por má–fé, e quem ameaça 
autoridades de quaisquer dos Poderes. 
Que pandemia?!
Clietes da Serasa Experian receberam e-mail com comunicado de 
reajuste de 5,3% de na mensalidade do serviço de consultas. 
Arrumação extra
A Villa do Comendador, pousada de luxo em Pirenópolis (GO), terá 
reuniões decisivas esta semana. Há risco de demissão de todos os 
funcionários, para readequação.

Catarata$
O governador do Paraná, Ratinho Jr, sancionou a Lei 20.222/20 
aprovada pela Assembleia, de autoria do deputado Luiz fernando 
Guerra (PSL), que obriga a União – controladora do parque – a 
pagar o Estado pela arrecadação nas Cataratas do Iguaçu. Ou 
a empresa que ganhar futura concessão fi cará com o ônus. O 
parque hoje é concedido.

Viés de baixa
Um bom entendedor de 
shoppings diz que a pancada 
será grande até o fi m do ano, 
com até 20% de lojas fechadas 
por falência. A ABRASCE, 
maior associação de shoppings 
do Brasil, foi consultada pela 
Coluna, mas informou que não 
tem ainda os dados.
Véio tenso
Não é só o inquérito das fake 
news no STF, do qual é alvo, 
que tira o sono de Luciano 
Hang. O ‘Véio’ da Havan 
suspendeu 11 mil dos 15 mil 
empregados de suas lojas.
Rio em baixa
A procura por imóveis no Rio 
de Janeiro sofreu queda de 20% 
nos residenciais e 35% nos 
comerciais.  A oferta de novos 
caiu 15% desde março, revela a 
seccional carioca da Associação 
Brasileira das Administradoras 
de Imóveis.

Agora, vai
O Governo do Amapá garante 
que já montou todos os 
equipamentos (respiradores, 
ventiladores e afi ns) no hospital 
universitário de Macapá, 
para tratamento de infectados 
por coronavírus, doados 
pelo Ministério da Saúde. O 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, pretende levar à 
cidade o ministro Gal. Pazuello. 
Aliás, o nome do vice-
governador do Amapá, citado 
ontem, saiu errado. O certo é o 
sr. Jaime Nunes. 
Eita!
A FIESP lançou nas redes 
sociais um vídeo campanha 
no qual compra a briga do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, contra o reajuste dos 
servidores federais. Na peça, 
o narrador pergunta se é justo 
aumento neste momento. E pede 
que senadores e deputados não 
derrubem o vento do presidente 
Jair Bolsonaro, que barrou o 
reajuste.

Povo quer praia
Há um mercado promissor após passar a pandemia do coronavírus. 
Muitos hotéis e pousadas do Nordeste já são procurados com consultas 
para hospedagens em futuros feriadões e até para Réveillon. 
Histórias vivas
O jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, que se consagrou 
em biografi as de grandes jogadores, faz duas live imperdíveis nos 
próximos dias. Amanhã, 20h, com Mauro Beting; e dia 8, 17h30, com 
o cantor Nasi, do Ira!. Instagram é @marcoseneves
Evento
O 31º Encontro AESabesp/Fenasan 2020, em dezembro, será 
promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp, não pela 
Companhia estadual. 
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ESPLANADEIRA
# A Hostnet, das maiores provedoras de sites do País, lançou a 
Universidade Web Marketing e realiza webinars para tirar dúvidas 
sobre o programa. < www.hostnet.com.br > # Grupo Hinode reuniu 
134 mil líderes e consultores em evento online, no dia 24. # O Ibmec 
RJ promove 1º Simpósio de Tecnologias para discutir as prospecções 
do mercado no futuro amanhã a partir das 9h  
# Na ação #JuntosAlimentamosMais, que termina no último 
domingo, a Americanas e a Hortifruti Natural da Terra doaram 10 
mil cestas básicas para a Gastromotiva. # O Louvre Hotel Group - 
Brazil vende vouchers com bonifi cação na hospedagem, com viagens 
compradas até dia 31 de julho, para hospedagem pós-confi namento.
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José Reinaldo
O deputado federal José Reinaldo Tavares escreve às terças-feiras para o Jornal Pequeno



LUCIENE VIEIRA

Nessa segunda-feira (1º), o 
Maranhão, com 976 mortos e 
502 pacientes internados em 
Unidades de Tratamento Intensivo 
(UTIs), entrou na segunda fase 
do plano do governo do Estado 
de reabertura do comércio. 
No dia 25 de maio, pequenas 
empresas exclusivamente 
familiares reabriram. Ontem 
(1º), foram ampliadas as 
atividades econômicas que 
tiveram permissão para voltar a 
funcionar.Consequentemente, as 
aglomerações se intensificaram, 
principalmente na região 
metropolitana de São Luís, e com 
ênfase para o centro da capital 
maranhense.
Ontem, São Luís amanheceu 
com uma multidão no centro da 
cidade, com maior concentração 
de pessoas na Rua Grande. A 
capital do Maranhão é o primeiro 
município com mais mortes 
confirmadas. O governo do 
Estado liberou o comércio, sob 
a condição de cumprimento de 
ações preventivas. O que se viu, 
então, foram filas nas portas dos 
estabelecimentos, trânsito intenso, 
e muitos vendedores ambulantes 
nas calçadas das vias comerciais, 
do Centro. 
Conforme apurado pelo Jornal 
Pequeno, os comerciantes 
aplicaram condições que 
garantiriam o mínimo de 
segurança à população, com 
a retomada das atividades 
do comércio. As lojas só 
podem funcionar se seguirem 
normas de higienização, como 
exigir dos clientes o uso de 
máscaras, fornecer o acessório a 
funcionários, disponibilizar álcool 
em gel e limitar o atendimento 
para que não haja lotação.
Os comerciantes estão 
conscientes; a população, 
nem tanto. Nas filas, ninguém 
respeitava o distanciamento 
de dois metros. Nas paradas 
de ônibus, também não. É um 
total desrespeito às restrições 
de circulação. Pela Rua Grande, 
na manhã de ontem, casais 
caminhavam de mãos dadas. Nos 
bancos instalados na Rua Grande 
para o descanso de consumidores, 
pessoas estavam tão próximas 
uma das outras, que seus corpos 
se tocavam. “Estou aguardando 
sentada dar o horário de abertura 
da agência do Bradesco. ‘Nem 
reparei’ que estou ‘colada’ com 
outras pessoas”, disse a dona de 

casa Doralice Santos Gusmão, de 
58 anos. 
Ocorreu,na Rua Grande, houve 
a reabertura de lojas de roupa, 
apesar de não estarem listadas 
entre os comércios que podiam 
voltar a funcionar. Em uma 
delas, apenas metade da porta foi 
levantada, e dois funcionários 
ficavam sinalizando a abertura às 

pessoas que passavam na frente 
da loja. Um estabelecimento 
de calçados, mesmo sem ainda 
ter autorização, também estava 
aberto; porém, nenhum cliente 
entrou, uma máquina para a 
emissão de fatura foi colocada na 
porta de entrada do local, e um 
funcionário da loja dava auxílio 
na impressão da fatura. 

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

Cidade
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Respeito imposto
O avanço do STF contra os 
críticos, a pretexto de “combater 
fakenews”, parece servir ao 
propósito de impor o respeito pelo 
temor de punição.
Sem o ‘bafo’ das ruas
Ministros do STF querem viajar 
semter de ouvir do passageiro ao 
lado, no avião, que “o STF é uma 
vergonha”, como aconteceu a 
Lewandowski.

Longa construção
A reputação do STF é ruim em 
razão da exposiçãode ministros 
e porsuas decisões amplamente 
divulgadas pela mídia, e não por 
“fakenews”.
Constituição no saco
Se o STF relativiza até para 
deputados o direito à livre 
expressão, amordaçando os 
críticos, será o começo do fim da 
“Constituição cidadã”.

Setores econômicos que estão abertos desde 
essa segunda-feira
• 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.

Reabertura de mais lojas leva multidão 
ao centro de São Luís nessa segunda-feira
Entre os comércios que voltaram a funcionar 
ontem estão os que vendem móveis, celulares, 
eletrônicos e materiais de informática 

Até o domingo (31), o Maranhão já estava 
com 976 mortes pelo novo coronavírus, 
número que não evita as aglomerações

FOTOS: FRANCISCO SILVA

Na manhã dessa segunda-feira (1º), a Rua Grande foi tomada por uma verdadeira multidão com a reabertura de mais estabelecimentos comerciais

Enquanto aguardavam para entrar em loja de eletrônicos, pessoas não respeitavam o distanciamento e 
ficavam, praticamente, coladas umas às outras

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Não tenho como prever quando atingiremos [o 
pico da pandemia]”
Michael Ryan, diretor do Programa de Emergências da OMS, sobre a 
América Latina

PODER SEM PUDOR

Embaixador também 
nivela por baixo
O jornalista Oliveira Bastos fazia visita, 
no Rioaao então presidente do BNDES na 
primeira fase do governo JK, embaixador 
Roberto Campos. No lado de fora do prédio, manifestantes exigiam sua 
cabeça, acusado de “tramar contra os interesses nacionais”. Naquele dia, 
um dos mais completos intelectuais brasileiros, Campos mostrou que tinha 
senso de humor, embora rastaquera: “O que mais me irrita é a falta de 
precisão da linguagem deles. Está bem, dá para entender que eles querem a 
minha cabeça, mas qual delas? Se for esta aqui” – apontou o próprio órgão 
genital – “não tem acordo!”

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

Vida franciscana
Ives Gandra Martins Filho vive 
modo franciscano, em um quarto 
simples do centro cultural de uma 
igreja da Asa Norte de Brasília.
Juiz de primeira
O ex-presidente do TST é também 
admirado pelo saber jurídico, e tem 
um relacionamento muito próximo 
com todos os ministros do STF.
Apoio dentro do STF
Entre os “torcedores” da nomeação 
do filho do jurista Ives Gandra 
para o STF estão os ministros Dias 
Toffoli e Gilmar Mendes..
Demitindo geral
Só para mostrar que continua vivo 
e com caneta na mão, o governador 
do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel(PSL), demitiu aliados do 
presidente do PSC, Pastor Everaldo, 
da sua Casa Civil e da Secretaria de 
Fazenda.
Portas abertas
O presidente da Embratur 
(Agência Brasileira de Promoção 

Internacional do Turismo),Gilson 
Machado Neto,é um dos mais 
solícitos auxiliares de Bolsonaro nas 
relações com o Congresso: abriu 
portas para o Centrão.
Candidatura avaliada
Aliados do deputado Delegado 
Waldir (PSL), o mais votado de 
Goiás em 2018, torcem para que ele 
dispute a prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, seu reduto. Mas ele está de 
olho é no Palácio das Esmeraldas, 
em 2022.
Apesar de tudo
O Brasil superou as 30 mil mortes e 
o dado foi explorado como “caos”. 
Deve-se todo respeito às vítimas 
e familiares, mas temos a menor 
letalidade (5,6%) entre países com 
mais de 9 mil óbitos por Covid-19.
Só no gogó
Líder do PT na Câmara, Ênio 
Verri (PR) diz que a Caixa 100% 
estatal é “estratégica” para reduzir 
desigualdades. Sabedores disso, 
os governos petistas poderiam ter 
roubado menos os cofres da Caixa.

Todos têm direito de ir à rua 
defender até idiotices
Manifestações reafirmam a democracia, ainda que defendam bandeiras idiotas, 
pelo simples fato de que todos têm o direito constitucional de defendê-las. A 
tentativa de demonizar os que criticam o Supremo ou o Congresso sugere que 
o cidadão que os sustenta não pode exercer nem o direito à livre expressão. 
Além disso, não há na Constituição artigo que autoriza apenas manifestações 
“politicamente corretas” ou que defendam “boas ideias”, como preconizaram 
as mais tristes ditaduras da História.

‘Terrivelmente cristão’, Ives é nome forte para o STF
O ministro Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, é um dos três nomes que o presidente Jair Bolsonaro disse estar 
“namorando” para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Isso 
ocorrerá após a “expulsória” do ministro Celso de Mello, em 1º de novembro, 
aos 75 anos. Conservador, cristão, sério e honrado, mas sempre de bem com a 
vida, Martins Filho doou o salário de ministro do TST à Igreja Católica e fez 
voto de pobreza. Vai à missa diariamente.

Sr. Coerência
Em 2015, o senador Humberto Costa (PT) elogiava o STF, que fatiou o 
impeachment de Dilma. Em 2017 o criticava pelo projeto anticorrupção. 
Em 2018 atacou o STF por não pautar a prisão em 2ª instância que livraria 
Lula. Agora os elogios voltaram; e apoia “investigações do STF”.
A economia sobrevive
O Índice de Confiança Empresarial da Fundação Getulio Vargas/IBRE 
subiu 9,8 pontos em maio, para 65,5 pontos, recuperando 24,0% da queda 
ocorrida no bimestre março-abril, auge do impacto da pandemia.
Point de Vues
A educadora Maria José Rocha Lima, que escreve para o Diário do Poder, 
teve artigo sobre o Fundeb - Fundo Nacional De Desenvolvimento da 
Educação - publicado na revista francesa Point de Vues (Ponto de vista), 
em parceria com a ex-deputada e vereadora Iara Bernardes.
Pensando bem...
...quando um não quer, 11 não brigam.
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Política, Cultura, Esporte e Variedades

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA, através da Comissão Setorial de Licitação - 
CSL/SECMA, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 15 JUNHO de 2020, às 09h, no sítio 
eletrônico www.comprasnet.gov.br, para a contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviços de Limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas nas 
instalações físicas e mobiliários, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, 
para esta Secretaria de Estado da Cultura e seus Órgãos, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.secma.ma.gov.br, e, ainda, em caso de 
problemas nos sites acima, poderão ser solicitados através do email csl.cultura.ma@gmail.com, em dias 
úteis, das 13h às 18h.

São Luís (MA), 01 de junho de 2020.
ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO

Pregoeiro oficial da CSL/SECMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECMA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - CSL/SECMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0250492/2020

Do Maranhão para o Mundo! 
Essa frase resume a conquista 
da InterMídia Comunicação 
Integrada, empresa de 
comunicação empresarial 
capitaneada pelas sócias Adriana 
e Danielle Vieira, que foi a única 
empresa brasileira convidada 
para integrar o time de 
palestrantes do maior congresso 
on-line de comunicação 
empresarial que aconteceu na 
semana passada.
O evento foi o “Virtual Public 
Relations Summit” que 
aconteceu  até a última sexta-
feira (29) para participantes 
previamente inscritos e que 
poderam acompanhar de forma 
virtual todo o conteúdo que 
envolveu tendências e melhores 
práticas da comunicação 
empresarial desenvolvida no 
mundo.
Do Brasil o tema apresentado 
pela jornalista Adriana Vieira 

foi “Comunicação & Ativismo 
Social”.Adriana defendeu 
como deve ser a comunicação 
empresarial nesse “novo mundo 
pós pandemia” e aposta no 
marketing social e no ativismo 
de causas como os diferencias 
das empresas que quiserem 
dialogar com a sociedade e 
consolidarem reputações mais 
consistentes.

Adriana Vieira

Morte de Gilberto 
Dimenstein
Mais uma grande perda para o 
jornalismo do Brasil. O jornalista 
Gilberto Dimenstein morreu na 
sexta-feira (29), aos 63 anos, 
vítima de um câncer de pâncreas, 
com metástase no fígado. Criador 
do site Catraca Livre, Dimenstein 
foi jornalista premiado e escreveu 
no jornal “Folha de S.Paulo” por 
28 anos, de 1985 a 2013 – foi 
diretor da sucursal em Brasília, 
correspondente em Nova York, 
colunista e membro do conselho 
editorial de 1992 a 2013.Também 
passou pela CBN, “Jornal do 
Brasil”, “O Globo”, “Correio 
Braziliense”, “Última Hora”, 
“Veja” e “Revista Visão” antes de 
se dedicar ao jornalismo de causas 
sociais.

Durante o tratamento contra o 
câncer, Dimenstein definiu a 
clareza maior da morte como 
“uma dádiva”. “Não é o fim, mas 
um começo”, disse em relato 
à “Folha de S.Paulo” sobre o 
diagnóstico, recebido no ano 
passado.

Jornalista maranhense em destaque

Gilberto Dimenstein

Juarez Sousa

Atores da peça com o radialista João Marcos

São João na  Mirante FM
Apesar do momento de pandemia, o São João do Maranhão não irá passar 
batido na Mirante FM. Teve estreia nesta segunda-feira, dia 1º de junho, 
o programa Barracão Pão com Ovo, de segunda a sexta-feira, das 13h às 
14h, durante todo o mês de junho. A apresentação fica sob o comando de 
João Marcos. O lado despojado e irreverente do programa fica por conta 
da trupe do Pão com Ovo.Para os atores Adeilson Santos e  César Boaes, o 
Barracão Pão com Ovo é uma experiência nova. A companhia começou no 
teatro, passou pela TV e internet, agora é a vez do rádio.

São João na Educadora  
AM
Completou um ano no ar no dia 28 de 
maio, o programa “Tambores da Ilha”, 
que segue firme e forte pelas ondas da 
Rádio Educadora (560 Khz), em novo 
horário, das 9h as 10 da manhã, com 
produção e apresentação do comunicador 
Juarez Souza, e sonoplastia e assistência 
de produção de José Carlos Silva. E 
agora com a chegada  do mês de junho, 
no roteiro, o melhor das toadas de vários 
grupos de bumba-meu-boi.

2ª Live da Festança Junina na sexta (05)
Em tempo de pandemia e isolamento social, que a produção da Festança 
Junina programou a segunda edição especial do evento, que acontece 
nesta sexta-feira (05), a partir das 20h30, com transmissão ao vivo via 
Instagram, Facebook e o canal do YouTube da festa.
O evento será reunirá os cantadores Marcos (Boi da Maioba), Chagas (Boi 
de Ribamar), Ribinha de Maracanã (Boi de Maracanã), Zé Olhinho (Boi 
de Santa Fé) e Régis (Boi Meu Tamarineiro). A programação conta com 
a parceria da TVN, Restaurante Feijão de Corda, do radialista e vereador 
Marcial Lima e o projeto Mesa Cheia. A apresentação será comandada 
pelo blogueiro e jornalista e apresentador, Davi Max.

Em razão da crise sanitária e o 
estado de calamidade, causados 
pelo novo coronavírus, o 
prefeito de São José de Ribamar, 
Eudes Sampaio, editou novo 
decreto que dispõe sobre 
medidas de enfrentamento à 
Covid-19 no município.
O documento mantém a 
suspensão das aulas da rede 
municipal de ensino e demais 
atividades educacionais 
mencionadas no Decreto n.º 
1.661, de 17 de março de 2020 
para até o dia 14 de junho e 
retoma, de forma progressiva, 
o funcionamento dos órgãos da 
Administração.
Ainda de acordo com o Decreto 
N° 1690 de 28 de maio, todos 
os servidores e colaboradores 
deverão utilizar máscaras de 
proteção, observar a etiqueta 
respiratória e assegurar distância 
mínima de dois metros entre 
cada servidor. Poderão ser 
adotadas escalas de revezamento 
dos servidores.

Já as bibliotecas, Balcão de 
Informações Turísticas, Centro 
de Cultura Alcione Ferreira, 
Poço da Saúde, Cais e Parque da 
Cidade permanecerão fechados 
ao público, até nova decisão.
As medidas também alcançam 
as reuniões de trabalho, 
sessões de conselhos e outras 
atividades que exijam encontro 
de servidores, que deverão 
ocorrer através de mecanismos 
tecnológicos que permitam 
sua realização à distância. O 

atendimento presencial ao 
público externo fica suspenso 
até o dia 7 de junho de 2020, 
podendo haver atendimento por 
telefone e internet.
As secretarias municipais 
da Receita e Fiscalização 
Urbanística (Semrec); 
de Saúde (Semus) e de 
Transporte Coletivo, Trânsito 
e Defesa Social (Semtrans), 
juntamente com a Cozinha 
Escola Municipal, o Centro 
de Referência de Assistência 

Social - Unidade São Raimundo, 
a Unidade de Acolhimento 
Institucional e o Centro de 
Referência Especializada 
para Pessoa em Situação de 
Rua (Centro Pop), vinculados 
à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho 
e Renda (Semas) continuam 
funcionando.
Os servidores municipais da 
administração direta e indireta, 
que pertençam ao grupo de 
risco, estão dispensados do 
exercício de suas atribuições, de 
forma presencial, até o dia 14 de 
junho.
Continua mantida a suspensão 
de eventos públicos agendados 
pelos órgãos municipais, 
licenças ou alvarás para 
realização de eventos privados, 
que gerem aglomeração de 
pessoas, tais como campeonatos 
esportivos, torneios, jogos, 
competições de qualquer 
natureza, ainda que realizado em 
local fechado e sem público.

Eudes Sampaio edita novo decreto com 
medidas de enfrentamento à Covid-19

Prefeito Eudes Sampaio editou decreto com novas medidas para 
enfrentamento à Covid-19

DIVULGAÇÃO

Turiaçu

MPMA requer transparência de gastos do 
Município com prevenção ao novo coronavírus
O Ministério Público do 
Maranhão ajuizou, em 28 
de maio, Ação Civil Pública 
contra o Município de Turiaçu, 
requerendo, como pedido de 
tutela de urgência, a criação, 
no prazo de 72 horas, de 
uma aba específica no Portal 
da Transparência para que 
seja alimentada em tempo 
real com dados relacionados 
a ações e gastos públicos 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19). A 
manifestação ministerial foi 
formulada pelo promotor de 
justiça Thiago de Oliveira Costa 
Pires.
No espaço, devem ser 
discriminados os valores 
orçamentários e a execução 
de despesas, a exemplo de 
contratos administrativos 
de prestação e fornecimento 
de bens e serviços, nota 
de empenho, liquidação e 
pagamento, descrição do bem 
e/ou serviço, o quantitativo, 

o valor unitário e total da 
aquisição, a data da compra, 
além do nome do contratado 
e o número de sua inscrição 
na Receita Federal do Brasil 
(CNPJ).
Em caso de descumprimento, foi 
sugerido pagamento de multa 
diária, no valor de R$ 10 mil.
EMERGÊNCIA

O pedido é baseado na Lei 
Federal nº 13.979/2020, que 
“dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância 
internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo 
surto de 2019”.
Dentre as medidas emergenciais 
adotadas, pode-se dar destaque 
criação de nova hipótese de 
dispensa de licitação para 
aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, 
e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública.
A referida Lei Federal prevê 

que a dispensa de licitação é 
temporária e deve ser aplicada 
apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública.
Dentre os requisitos legais 
exigidos está a disponibilização, 
em sítio eletrônico específico, 
dos dados detalhados de todas 
as contratações ou aquisições 
realizadas no período.
RECURSOS

De acordo com a Promotoria 
de Justiça de Turiaçu a 
administração municipal 
recebeu, nesse semestre, o 
montante de R$ 186.904.72 do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
e, depois de ter sido acionada 
pelo MPMA, enviou uma lista 
de EPIs e medicamentos que 
seriam comprados. No entanto, 
não apresentou nenhuma 
comprovação dos gastos e nem 
mesmo deu transparência e 
publicidade a essas contratações 
ou aquisições.
Por isso, foi encaminhada 
Recomendação ao secretário 

municipal de Saúde, recebida 
em 16 de abril, para que 
disponibilizasse uma aba 
específica no Portal da 
Transparência, com informações 
sobre os gastos com o 
enfrentamento ao Covid-19. Em 
resposta, o secretário informou 
que providenciaria, o mais 
rápido possível, o espaço.
Em 26 de maio de 2020, o 
MPMA abriu procedimento 
administrativo, com o objetivo  
de fiscalizar os valores recebidos 
do FNS, quando constatou que 
o Município vem descumprindo 
o princípio constitucional da 
publicidade e transparência e 
a Lei Federal nº 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação), 
devido à inexistência de uma 
aba específica para apresentar 
de forma discriminada os 
valores orçamentários e 
a execução de despesas 
relacionadas especificamente ao 
enfrentamento e mitigação da 
pandemia.

Imperatriz
MPMA realiza nova inspeção virtual em unidades prisionais
O Ministério Público do Maranhão 
realizou nova inspeção virtual no 
sistema prisional de Imperatriz 
na última sexta-feira, 29 de maio. 
A inspeção foi realizada pela 5ª 
Promotoria de Justiça Criminal de 
Imperatriz em conjunto com a Vara 
de Execuções Penais de Imperatriz 
e a Defensoria Pública do Estado.
O promotor de justiça Domingos 
Eduardo da Silva relata que, 
durante a inspeção, constatou-

se que atualmente a Unidade 
Prisional de Imperatriz está com 
458 presos, sendo 392 do regime 
fechado e 68 do regime semiaberto 
com trabalho externo. Deste 
número, 252 internos são internos 
provisórios e os demais são 
sentenciados.
Dos servidores, 20 foram 
afastados com suspeitas ou casos 
confirmados de Covid-19. Já 
houve um óbito na equipe de 

servidores da unidade prisional.
O representante do Ministério 
Público, no entanto, verificou 
que há higienização periódica na 
unidade prisional três vezes por 
semana em todos os ambientes. 
Também foi detectado que os 
presos estão usando máscaras e 
que os servidores estão utilizando 
os equipamentos de proteção 
individual (EPIs).
As visitas virtuais, uma das 

reivindicações do Ministério 
Público, também estão sendo 
realizadas. Além disso, há 
o parlatório virtual com os 
advogados. “Infelizmente 
registramos um óbito entre 
os servidores, mas os demais 
estão recuperados. O Ministério 
Público continuará as inspeções 
para acompanhar a situação nas 
unidades prisionais”, garantiu o 
promotor de justiça.
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. 
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo”.

JOÃO 16:33

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil de Vitória do 
Mearim está investigando o 
assassinato de uma mulher 
encontrada morta, nessa segunda-
feira (1º), naquela cidade. 
Franciane Silva Andrade, de 
22 anos, teria sido vítima de 
estrangulamento; e o principal 
suspeito é o ex-marido dela, que 
está foragido.  
O corpo, que estava na própria 
residência da vítima, na região 
do Alto do São Francisco, foi 
localizado por parentes, que 
apontaram o ex-companheiro 
de Franciane, identificado como 
Anilton Sodré, como o principal 
suspeito pela prática do crime; 
também foi dito que ele chegou 
a confessar o crime aos seus 
familiares. O homem a teria 
assassinado ainda no domingo 
(31), e logo depois fugiu para São 
Luís. 
O casal, que se conheceu por meio 
das redes sociais, estava separado 
há meses, mas Anilton não teria 
aceitado o fim do relacionamento. 
Para o delegado João Firmo, 
responsável pelo caso, ainda não 
é possível apontá-lo como autor 
do crime. “Ele é apenas um dos 
vários suspeitos e temos diversas 
linhas de investigação. Estamos 
trabalhando bastante para chegar a 

uma conclusão”, explicou. 
O corpo de Franciane foi 
encaminhado ao Instituto Médico 
Legal (IML), em São Luís. 
Conforme o delegado, todas as 
diligências e oitivas para elucidar 
e encontrar o autor do crime estão 
sendo feitas. 
MAIS MORTES NO 
INTERIOR
Dois homicídios ocorridos no 
domingo (31), nas cidades de 
Igarapé Grande e Caxias, também 
são alvos de investigação da 
Polícia Civil. Em ambos os 

casos, a polícia ainda não sabe 
a motivação nem prendeu os 
autores. 
Em Igarapé Grande, a vítima 
foi um motociclista identificado 
apenas como “Pedrão”. Segundo 
testemunhas, ele transitava em 
uma estrada vicinal no sentido 
do povoado São Raimundo para 
a sede do município, quando 
foi seguido e alvejado por dois 
homens que estavam em uma 
moto. 
“Pedrão”, que teria voltado à 
cidade há pouco tempo, morreu 
no local. Policiais militares 

realizaram diligências, mas os 
suspeitos não foram localizados. 
Já na Vila São José, na cidade de 
Caxias, uma moradora de rua foi 
assassinada com uma paulada 
na cabeça. A mulher, que não 
tinha nenhum documento de 
identificação, trajava blusa preta 
e short jeans branco no momento 
do crime.  
De acordo com o delegado Veloso, 
que apura o caso, o corpo, ainda 
não identificado, foi encaminhada 
para o Instituto Médico Legal 
(IML) de Timon.

Polícia Civil investiga morte de 
mulher em Vitória do Mearim
O crime teria sido cometido pelo ex-marido da vítima, que estaria escondido em São Luís

Conhecido como 
“Pedrão”, motociclista foi 
assassinado a tiros em 
Igarapé GrandeFranciane Silva foi morta por estrangulamento, e o ex-marido dela, Anilton 

Sodré, é o principal suspeito

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dois jovens foram executados 
a tiros, na tarde de domingo 
(31), em uma rua da Cidade 
Operária, quase em frente à 
delegacia do bairro. As vítimas 
foram identificadas como Jadiel 
Coelho Silva, de 18 anos; e 
Marcos Esdandeslau Teixeira de 
Oliveira, 15. 
De acordo com informações do 
delegado Cláudio Márcio, da 
Delegacia Especial da Cidade 
Operária (Decop), que esteve 
no local do crime, populares 
informaram que o duplo homicídio 
teria sido cometido por dois 
homens em uma motocicleta. 
Ainda conforme populares, eles 
estariam seguindo as vítimas, se 
aproximaram delas, que também 
estavam de moto, e iniciaram os 
disparos. 
Na ocasião, Marcos foi atingido 
com dois tiros no braço, enquanto 
Jadiel foi alvejado com três nas 
costas. Ambos morreram no local. 
Policiais militares foram 
acionados, realizaram rondas na 
região, mas ninguém foi preso. 
Segundo a PM, Jadiel tinha 

passagem pelo crime de roubo a 
mão armada. A mãe dele relatou 
à polícia que o filho estava sendo 

ameaçado, depois de ter sido 
reconhecido em um assalto. (AIDÊ 

ROCHA)

Dupla é executada a tiros perto 
da delegacia, na Cidade Operária

Uma das vítimas do duplo homicídio, ocorrido na tarde de domingo, 
na Cidade Operária

PM de folga frustra 
assalto a ônibus e 
captura suspeitos 
no bairro do Ipase
Um assalto a ônibus terminou com 
um homem preso e um adolescente 
apreendido, na tarde de ontem 
(1º), na avenida Daniel de La 
Touche, próximo à cabeceira da 
ponte no bairro do Ipase,em São 
Luís. A dupla estava acompanhada 
de mais dois suspeitos, que 
conseguiram fugir. De acordo com 
o major Rawlisson, do Batalhão 
Tiradentes, um policial militar que 
estava de folga passava em sua 
motocicleta pela avenida, quando 
viu a movimentação perto do 
coletivo, e percebeu que se tratava 
de um assalto. Nesse momento, 
ele se aproximou e impediu 
que o crime fosse concretizado, 
capturando dois dos quatro 
suspeitos que estavam dentro do 
ônibus; mantendo, inclusive, os 
passageiros reféns. 
Com a dupla detida, foram 
encontradas as facas utilizadas 
no crime, celulares e demais 
pertences das vítimas. Eles foram 
encaminhados à Delegacia do 
Adolescente Infrator (DAI), 
localizada no Centro, onde o 
adolescente foi autuado por crime 
análogo a roubo e o outro autuado 
em flagrante. (AR)

Foi localizado, nessa segunda 
segunda-feira (1º), o corpo 
do adolescente de 17 anos, 
identificado apenas como Felipe, 
que havia desaparecidono Rio 
Tocantins após ser alvo de 
assaltantes, na madrugada de 
domingo (31). 
De acordo com informações do 
delegado Praxisteles Martins, 
da Delegacia de Homicídio 
e Proteção à Pessoa (DHPP) 
de Imperatriz, o adolescente 
e mais dois amigos estavam 

acampando na Praia da Bela 
Vista, já no estado do Tocantins, 
quando foram abordados pelos 
suspeitos.“Depois disso, eles 
pularam no rio para conseguir se 
livrar da tentativa de assassinato. 
Dois logo apareceram e o outro 
já na manhã de segunda-feira, 
trazido pela correnteza, do lado 
do Maranhão”, explicou. 
O corpo do jovemfoi removido 
para o Instituto Médico Legal 
(IML), onde passará por exames 
para saber a causa da morte. 

Algumas marcassemelhantesa 
perfurações, segundo os peritos 
do Instituto de Criminalística, 
foram encontradas na vítima. 
Ainda conforme o delegado, as 
investigações sobre o caso serão 
realizadas pela Polícia Civil do 
Tocantins. “Toda ação criminosa 
ocorreu no estado vizinho, o 
único desfecho no Maranhão foi 
o achado cadavérico. No início 
fomos acionados por ser o local 
de residência dos adolescentes”, 
ressaltou. (AR)

Localizado corpo de adolescente desaparecido após assalto no Rio Tocantins

Para se livrar de assalto, adolescente 
pulou no rio e acabou morrendo 
afogado

Estados e municípios têm limite de 
crédito ampliado em R$ 4 bilhões

Os estados e os municípios poderão pegar R$ 4 bilhões adicionais 
emprestados no sistema financeiro sem garantia do Tesouro Nacional. Em 
reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou de 
R$ 3,5 bilhões para R$ 7,5 bilhões o limite para a contratação de operações 
do tipo em 2020.
A medida ajuda os governos locais a pegarem dinheiro emprestado em 
bancos ou organismos multilaterais sem a necessidade de que o Tesouro dê 
garantias e cubra eventuais calotes.
Com a medida, o limite global para todas as operações de crédito de estados, 
de municípios e da União passou de até R$ 8,4 bilhões para até R$ 12,4 
bilhões em 2020. O teto de operações com garantia da União – quando o 
Tesouro cobre a inadimplência dos governos locais – foi mantido em R$ 4,5 
bilhões, e o limite para contratação pela União continua em R$ 400 milhões.
Todo ano, o CMN fixa valores máximos que a União, os estados e os 
municípios podem pegar emprestado no sistema financeiro. A utilização 
desse limite poderá ser acompanhada pelas instituições que integram o 
sistema financeiro e pela sociedade, por meio do site do Banco Central.
Em nota, o Ministério da Economia informou que o limite global de R$ 12,4 
bilhões não tem impacto fiscal para a União e que não afeta o cumprimento 
da meta de déficit primário para os governos locais nem para as estatais 
federais estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Com 623 mortes em 24h, Brasil 
se aproxima de 30 mil óbitos

O Brasil registrou 623 mortes pelo 
novo coronavírus (Sars-CoV-2) 
nas últimas 24 horas, elevando 
o número total para 29.937, 
informou o Ministério da Saúde 
nesta segunda-feira (1º).   
O balanço revela que existem 
526.447 casos confirmados da 
Covid-19 no território brasileiro, 
um acréscimo de 12.247 
diagnósticos entre ontem e 
hoje. Segundo especialistas do 
Ministério da Saúde, a quantidade 
de casos no país, porém, deve 
ser maior, principalmente devido 
à subnotificação. Além disso, 
o Brasil vive uma tendência de 
aumento no número de casos 
e mortes. Os novos dados são 

divulgados no dia em que a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) afirmou que o país ainda 
não atingiu o pior momento da 
pandemia.   
Ainda de acordo com o Ministério 
da Saúde, 285.430 pacientes 
estão em acompanhamento 
médico, o equivalente a 52,2% 
do total, enquanto que 211.080 
estão recuperados. Além disso, as 
autoridades investigam 4.412 casos 
suspeitos. São Paulo continua 
sendo o epicentro da doença, com 
111.296 infectados e 7.667 óbitos. 
Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas 
aparecem na sequência na lista 
de estados com mais vítimas e 
pessoas contaminadas.

Rodrigo Maia: Henrique Mandetta 
poderia estar ajudando muito mais

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou 
nesta segunda-feira (1º) a decisão da Comissão Ética Pública da Presidência 
da República que impôs ao ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta 
um período de quarentena remunerada de seis meses. Para Maia, a 
deliberação foi “exagerada”.
“Mandetta poderia estar ajudando muito mais, não tem nenhuma informação 
confidencial que ele tenha. Mandetta não está olhando 2022, vejo que ele 
está preocupado em ajudar”, disse Maia em entrevista ao jornalista Tales 
Faria, do UOL.
“Hoje eu acho que ele gostaria de estar podendo ajudar muito mais do que 
está ajudando em razão dessa restrição. Foi exagerada e desnecessária. Me 
pareceu uma decisão errada”, completou o parlamentar sobre Mandetta, que 
também é do DEM.

Supremo vai analisar habeas corpus no 
inquérito das fake news no próximo dia 12

O habeas corpus impetrado 
pelo ministro da Justiça André 
Mendonça em favor do ministro 
da Educação Abraham Weintraub 
e investigados do inquérito das 
fake news será analisado em 
sessão virtual do Supremo Tribunal 
Federal que terá início no próximo 
dia 12. 
Em despacho publicado nesta 
segunda (1º), o relator, ministro 
Edson Fachin, determinou que o 
processo fosse incluído em lista 
que será apreciada na próxima 
semana.
O habeas corpus em favor de 
Weintraub e de outros investigados 
no inquérito das fake news – 
empresários, blogueiros e ativistas 
que foram alvo de ofensiva da PF 
na última quarta – foi impetrado 
contra decisão do ministro 

Alexandre de Moraes, relator da 
investigação na Corte, que deu 
cinco dias para que Weintraub 
explicasse as as declarações feitas 
na reunião ministerial de 22 de 
abril. “Botava esses vagabundos 
todos na cadeia, começando 
no STF”, disse Weintraub no 
encontro.
Na peça, Mendonça alegou 
que o inquérito tem ‘vícios’ e 
foi instaurado ‘sem consulta e 
iniciativa do titular da ação penal, 
o Ministério Público’. Sob o 
argumento de que Weintraub pode 
sofrer limitação em seu direito de 
liberdade em consequência desse 
ato, Mendonça pede a suspensão 
do depoimento do ministro, a 
suspensão do inquérito ou o seu 
‘trancamento’.

Receita Federal prorroga suspensão 
de cobranças até 30 de junho

Os contribuintes que devem ao Fisco ganharam mais um mês para se 
defenderem. A Receita Federal prorrogou a suspensão das ações de cobrança 
até 30 de junho. O prazo foi estendido em um mês por causa do agravamento 
da pandemia do novo coronavírus.
O Fisco também prorrogou para o dia 30 deste mês o prazo para que o 
contribuinte possa apresentar cópias físicas ou digitais de documentos. A 
exigência de apresentação dos papéis originais entraria em vigor ontem (1º), 
mas também foi adiada por causa da covid-19.
A suspensão das cobranças e da apresentação de documentos originais 
faz parte de um pacote de ações anunciado no fim de março, assim que 
o governo tomou as primeiras medidas de enfrentamento à pandemia. A 
medida tem o objetivo de diminuir aglomerações nas unidades da Receita 
Federal, diminuindo o risco de contágio.
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Flávio Dino nomeia Eduardo Nicolau novo
procurador-geral de Justiça
Publicado em 1 de junho de 2020 por gilbertoleda

O governador Flávio Dino (PCdoB) escolheu hoje Eduardo Heluy Nicolau como novo procurador-geral de Justiça do
Maranhão para o biênio 2020/2022.

Ele substituirá o atual PGJ, Luiz Gonzaga Martins Coelho.

Nicolau foi o segundo mais votado na formação da lista tríplice pelo Ministério Público, com 175, ficando atrás do
promotor de Justiça Márcio Thadeu Marques, que obteve 195 votos.
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Flávio Dino escolhe
Eduardo Nicolau para
comandar PGJ
01/06/2020 14h48 - Atualizado em 01/06/2020 14h49

O governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), escolheu o procurador de Justiça,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau como novo
procurador-geral de Justiça do Estado pelos
próximos dois anos.

A escolha foi publicada e oficializada nesta
segunda-feira (1°).

Eduardo Nicolau foi o segundo mais votado da
lista tríplice composta por Márcio Thadeu Silva
Marques e Tarcísio José Sousa Bonfim.

A votação ocorreu no dia 18 de maio na sede do
Ministério Público, em São Luís.

O resultado foi encaminhado para o governador,
que tinha um prazo de 15 dias para nomear o
futuro chefe do MPMA.

Atualmente, o Ministério Públio é comandado
por Luiz Gonzaga Martins Coelho.

https://www.netoferreira.com.br/poder/2020/06/flavio-dino-escolhe-eduardo-nicolau-para-comandar-pgj/#comments
https://www.netoferreira.com.br/poder/
https://www.netoferreira.com.br/poder/2020/06/flavio-dino-escolhe-eduardo-nicolau-para-comandar-pgj/


Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

https://twitter.com/blogdoneto
https://www.facebook.com/blogdonetoferreira


Governador nomeia o segundo mais votado como novo
procurador Geral de Justiça do Maranhão

O ato foi assinado pelo governador Flávio Dino e pelo secretário Chefe da Casa
Civil, nomeando Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, o segundo mais votado da lista
tríplice, como o novo procurador Geral de Justiça para o biênio 2020/2022. Confira o
ato abaixo:  
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Público porPúblico por

saudação nazistasaudação nazista
Representação foi apresentada peloRepresentação foi apresentada pelo

deputado Yglésio Moysés. Ricardo Santosdeputado Yglésio Moysés. Ricardo Santos
alega que houve má interpretação do atoalega que houve má interpretação do ato
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O blogueiro RicardoO blogueiro Ricardo
Santos, de São Luís, foiSantos, de São Luís, foi
denunciado aodenunciado ao
Ministério Público doMinistério Público do
Maranhão, nesteMaranhão, neste
domingo 31, apósdomingo 31, após
reproduzir umareproduzir uma
saudação nazista emsaudação nazista em
uma rede social. Auma rede social. A
representação foirepresentação foi
apresentada peloapresentada pelo
deputado estadualdeputado estadual
Yglésio Moysés (PROS).Yglésio Moysés (PROS).

Em resposta a umaEm resposta a uma
publicação no Twitterpublicação no Twitter
feita pela codeputadafeita pela codeputada
estadual Mônica Seixasestadual Mônica Seixas
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(PSOL-SP), Santos(PSOL-SP), Santos
aparece em três selfiesaparece em três selfies
tomando leite em caixa.tomando leite em caixa.
Numa das fotos, estáNuma das fotos, está
com o braço estendido,com o braço estendido,
exatamente como eraexatamente como era
comum na Alemanhacomum na Alemanha
nazista, saudação quenazista, saudação que
significa Hei Hitlersignifica Hei Hitler
(Salve Hitler). “Posso ser(Salve Hitler). “Posso ser
nazista com intolerâncianazista com intolerância
a lactose? Anti-Nazi-a lactose? Anti-Nazi-
Lacto”, ironizou naLacto”, ironizou na
publicação.publicação.





Ao ATUAL7, apesar dosAo ATUAL7, apesar dos
fatos, ele negou quefatos, ele negou que
tenha praticado o ato.tenha praticado o ato.

“Lógico que ali é uma“Lógico que ali é uma
má interpretação quemá interpretação que
está havendo. Eu não fizestá havendo. Eu não fiz
nada disso, né? Vim aquinada disso, né? Vim aqui
para a varanda de meupara a varanda de meu
apartamento, tomeiapartamento, tomei
leite, dei um tchau paraleite, dei um tchau para
a câmera e pronto!”,a câmera e pronto!”,
respondeu Ricardorespondeu Ricardo
Santos, que se identificaSantos, que se identifica
no Twitter como alguémno Twitter como alguém
que se descobriuque se descobriu
“conservador”.“conservador”.

Na representação contraNa representação contra
o blogueiro, Yglésioo blogueiro, Yglésio
lembra que legislaçãolembra que legislação
brasileira criminaliza abrasileira criminaliza a
incitação ao nazismo e aincitação ao nazismo e a
apologia a fatoapologia a fato
criminoso. O documentocriminoso. O documento
foi endereçado aofoi endereçado ao
procurador-geral deprocurador-geral de
Justiça, Luiz GonzagaJustiça, Luiz Gonzaga


