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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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POLÍTICA

Projeto que suspende
consignados deve voltar
para promulgação na AL
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
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

Projeto de Lei nº 100,
aprovado no dia 11 de
maio na Assembleia Legislativa e que prevê a
suspensão da cobrança do pagamento dos chamados empréstimos
consignados, deve retornar ao Legislativo até o início da semana que
vem. Parlamentares trabalham com
a ideia de que a matéria estará disponível para promulgação na próxima segunda-feira, 8.
A proposta foi aprovada em sessão remota e, em seguida, remetida
para apreciação do Executivo que,
até o fechamento desta edição, não
se manifestou sobre o assunto. O Estado ouviu fontes próximas ao governador Flávio Dino (PCdoB) que
admitiram a preocupação do gestor 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 originalmente proposta pela deputada
Helena Duailibe (SD) – confirmou
que já existe uma espécie de préacordo entre os parlamentares para
promulgação do texto. “Neste momento de pandemia, é fundamental dar esta contribuição à sociedade”, 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 Aposentadoria (Fepa), estariam isentos
de descontos salariais devido a empréstimos em folha. De acordo com
a proposta, a suspensão da cobrança seria válida por 90 dias, ou
enquanto perdurar o período pandêmico no Maranhão.
O PL 100, que recebeu a incorporação do PL 106, de Adriano Sarney, foi apresentado no dia 8 de abril
deste ano. A deputada Helena Duailibe, encaminhou requerimento à
Mesa Diretora solicitando urgência
na apreciação da matéria. Mesmo
com o pedido, o assunto permane-
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ESTADO
MAIOR
Precisam de respostas

A

revelação 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
O que os tais
representando o
pensamento coletivo.
“antifascistas”
Como foram expostos,
adotaram essa narrativa.
fariam se sua
Mas, sabe-se lá do que
seriam capazes se não
trama não fosse
houvessem sido
descoberta e
descobertos.
De outro lado, membros exposta?
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.

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

Tavares: Estado preparado
para enfrentar pandemia
O secretário-chefe da Casa Civil do
Governo do Maranhão, Marcelo Tavares, 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 essenciais nos próximos dias para
o Executivo avaliar futuras medidas ainda este mês. Dentre
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) destinou emenda ao texto. De acordo
com os autores, além de conceder
a suspensão da cobrança, o objetivo é que os beneficiados destinem
os valores ainda descontados para
a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPIs) necessários para a prevenção e o combate ao novo coronavírus.

elas, ações que envolvem a volta
das atividades plenas nas instituições de ensino.
Para Tavares, a oferta de leitos
na rede pública de saúde gera confiança 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 eficácia, medidas restritivas serão no-

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

De novo
Normatização
sanitária é
essencial
“Os municípios são fundamentais neste processo. Além disso, se o
consumidor observar um estabelecimento fora dos padrões, é importante a denúncia”, afirmou.

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

O governador Flávio Dino (PCdoB) escolheu ontem o procurador 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 Justiça Márcio Thadeu Marques, que obteve 195 votos.

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.

Esta foi a segunda vez, em três, que Dino nomeia o segundo colocado 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 consecutivos.
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 Maranhão sobre várias prestações de contas de campanhas das eleições de 2018.
Foram revistas as decisões relacionadas ao senador Weverton Rocha, 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 contas de Weverton Rocha, Josimar do Maranhãozinho, Gil Cutrim, Cleide Coutinho, Simplício Araújo, Helena Dualibe e Maria Deusdete,
em razão da apresentação de documentação complementar apresentada 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

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
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

Depois de autorizar a reabertura gradual do comércio – começando por
pequenos estabelecimentos familiares -, o governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), prepara-se para autorizar a reabertura de templos
religiosos e igrejas no estado.
O procurador de Justiça Eduardo Jorge Hiluy Nicolau foi escolhido pelo governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB) para ser o novo procurador-geral de Justiça do
Estado no próximo biênio (20202022). Ele substituirá a Luiz Gonzaga Coelho, que ocupou o posto
por dois mandatos.
A posse do novo chefe do Ministério Público do Maranhão (MPMA)
deve ocorrer no dia 17 deste mês,
possivelmente em sessão remota.
Atual corregedor-geral do MP, car-

Procurador Eduardo Nicolau deve tomar posse no dia 17 de junho

go que ocupava desde o ano passado, Eduardo Nicolau não foi o mais
votado na lista tríplice encaminhada ao Executivo. Ele foi superado pelo promotor de Justiça e também
candidato ao posto, Márcio Thadeu

Silva Marques.
Na ocasião, Márcio Thadeu obteve 195 votos contra 165 de Eduardo Nicolau. Também concorria ao
posto o promotor de Justiça, Tarcísio José Sousa Bonfim, com 129 vo-

tos na tríplice.
A eleição no MP ocorreu no dia
15 do mês passado de forma eletrônica. Após a formação da lista, o
resultado fora encaminhado pela
Comissão Eleitoral do MP ao governador 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 Gonzaga Martins Coelho para o posto, o
mesmo não havia sido o líder no número de indicações no pleito.
À época, Luiz Gonzaga foi superado pelo promotor de Justiça, José
Augusto Cutrim Gomes, com 212
votos. Também concorreu na ocasião o promotor de Justiça, Justino
da Silva Guimarães.
Perfil
Com 40 anos de atuação no Ministério Público do Maranhão, Eduardo
Nicolau ingressou no órgão em
1980. Inicialmente, foi titular da Comarca de Cândido Mendes.
De acordo com informações do
MP, antes de chegar à capital maranhense, passou pelas cidades de Pinheiro, Viana, Imperatriz, Codó e
Presidente Dutra. Em 1992, foi promovido a procurador de Justiça. Ao
longo da carreira, foi chefe do Cerimonial, corregedor-geral da instituição e subprocurador-geral para
Assuntos Jurídicos. 

Foi um verdadeiro show de horrores (e de baixaria) a sessão remota realizada ontem pela Câmara Municipal de Timon.
Durante discurso do vereador Ramon Júnior, que denunciava irregularidades na gestão Luciano Leitoa, o líder do governo, Zé Carlos Assunção, interveio incomodado e interrompeu o colega.
Daí em diante, o que se viu foi uma interminável troca de acusações. “Canalha”, “bandido”, “ladrão safado”, “cheirador de cocaína”
e “vagabundo” foram algumas das “gentilezas” trocadas entre os parlamentares.

DE OLHO

R$ 60 MILHÕES

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

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 seletivo para a contratação de pessoal já foi realizado.

E MAIS
• Projeto aprovado na Câmara de São Luís que autoriza a Prefeitura a criar
abono especial a profissionais de saúde durante a pandemia da Covid19 aguarda promulgação do presidente da Casa.
• O secretário de Estado das Cidades, Rubens Júnior (PCdoB), praticamente 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 Júnior nas últimas pesquisas. Porém, há quem acredite em uma “virada de
jogo” e que ele estaria no páreo.

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

ph@mirante.com.br
@holandaph

ALTERNATIVO

Vampiros
de
Areia

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.
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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.

Herbert Alves

Na medida do
possível

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Victor Hugo em minissérie 2
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

A

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
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.

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).

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.

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.

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.

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.

Divulgação

Cate Blanchett vai
estrelar adaptação
do jogo Borderlands
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.

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.

Aumenta procura por
ﬁtoterápicos para ansiedade
durante pandemia
Em CIDADES 6
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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
Fotos/De Jesus

fluxo de pessoas, ontem,
na cidade foi intenso
com a reabertura de
mais setores da economia, que estavam de portas fechadas há mais de 60 dias, em uma
tentativa de evitar a proliferação do
novo coronavírus. Conforme nova
portaria do Governo Estadual, clínicas médicas, dentistas, hotéis,
pousadas, autoescolas, salões de
beleza, lojas de tecidos, de materiais de construção, imobiliárias,
comércio de imóveis e a construção civil retornaram as atividades
nesta segunda-feira, 1º, porém, seguindo rígidas regras sanitárias.
A construção civil foi uma das
atividades que voltou de forma intensa. 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 condomínios residenciais e comerciais, localizados em outros bairros da Grande Ilha.
As clínicas dentárias, ontem, tiveram uma boa procura. Mateus
Licar, que trabalha como recepcionista 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 procuraram por atendimento, mas, a
direção da clínica teve a preocupação de manter as regras sanitárias. “Estamos usando máscaras,
oferecendo o álcool em gel e sendo
bem rígidos no momento de manter o distanciamento”, frisou o recepcionista.
O técnico em informática, Antônio Diniz, de 34 anos, disse que
ficou sabendo, por meio da mídia,
que as clínicas voltariam a funcionar e foi logo no dia da reabertura
por precisar de um tratamento
dentário. “Estou há mais de um
mês precisando fazer esse tratamento, então, não podia mais esperar tempo”, declarou.
Larissa Vieira, que é gerente de
um salão de beleza, no Calhau,
contou que o estabelecimento comercial ficou parado por várias semanas, com grande prejuízo.
Ontem, as portas estavam sendo
abertas novamente e as funcionárias tinham sido treinadas para trabalhar com segurança, durante o
período de pandemia.
Ela ainda informou que as funcionárias receberam máscaras e
outros equipamentos de segurança, e seriam disponibilizados álcool em gel para os clientes. “Estamos abrindo as portas, mas,
seguiremos as regras sanitárias”, frisou a gerente.
Os funcionários de uma autoescola, no São Francisco, aproveitaram o período da manhã de
ontem para fazer uma limpeza
geral no prédio e nos veículos. A
direção desse ponto comercial informou que na terça-feira, 2, voltaria a funcionar com o atendimento aos clientes, mas, as aulas
práticas somente a partir do próximo dia 10.

O

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

TRABALHADORES
da construção civil
voltaram a atividade;
clínica odontológica
reabriu atendendo
as normas
sanitárias

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;

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

– 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

Também era possível observar
as paradas de coletivos em diversos bairros da capital, lotadas.

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

sulta e estava esperando pelo coletivo. “As clínicas voltaram a funcionar, 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 eletrônico. “Comprei um produto
eletrônico, mas, deu defeito.
Como as lojas voltaram a funcionar, estou indo resolver essa pendência”, explicou.
Também houve o registro de
grande movimento na cidade no
dia da reabertura do pequeno comércio, ocorrido no último dia 25.
A Rua Grande, no Centro, amanheceu lotada e alguns pontos comerciais havia até mesmo fila na
porta. As ruas transversais ficaram
cheias e foram encontradas aglomerações em agências bancárias,
principalmente da Caixa Econômica Federal, e nas paradas dos
coletivos. Muitas pessoas estavam
circulando sem usar máscara.
Controle de segurança
O Governo do Maranhão informou, por meio de nota, que, de
forma democrática, foi construído
um pacto e protocolos de segurança 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 estabelecida a responsabilidade conjunta para que os estabelecimentos não sejam um foco de
contaminação.
A orientação é para sejam cumpridos os protocolos determinados 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 sapatarias, de roupas como ainda
pontos comerciais em shopping
centers, com exceção de praças de
alimentação, cinemas, áreas infantis, restaurantes e a realização
de eventos. Somente no dia 20 que
pode haver o funcionamento de
academias, enquanto bares, restaurantes e praças de alimentação
em shoppings a partir do dia 29.
Regras sanitárias
As medidas sanitárias gerais a partir de 1º de junho incluem aquelas que já são obrigatórias no Estado: uso de máscaras em locais
públicos e privados de uso coletivo; proibição de aglomeração;
oferecimento de água e sabão ou
álcool em gel aos clientes e funcionários; e distanciamento social
de dois metros entre trabalhadores e entre usuários/clientes.
Para fazer valer a proibição de
aglomerações, continuam vetados eventos como shows, congressos, reuniões, plenárias, passeatas, desfiles, torneios, jogos,
apresentações teatrais, sessões de
cinema, festas em casas noturnas
e similares.
Como ainda é preciso manter
os ambientes arejados e intensificar a limpeza das superfícies. Deverão ser afixados cartazes dizendo
que a empresa segue os protocolos
obrigatórios. A portaria traz os modelos dos cartazes, que também
podem ser vistos e baixados em
seinc.ma.gov.br
ou
corona.ma.gov.br. 
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Fitoterápicos: aumenta
procura por remédios
para ansiedade em SL
Nas farmácias da capital as pessoas têm comprado muitos medicamentos
que aliviam os sintomas da ansiedade, devido ao isolamento social
De Jesus

A

pandemia da Covid-19
está causando muito
mais do que problemas
fisiológicos, que se manifestam a partir dos sintomas,
como febre, dor de cabeça e tosse
seca, em um nível mais leve da
doença. Com o contexto de distanciamento social, muitas pessoas estão sofrendo, também,
complicações emocionais, que
estão diretamente relacionadas às
reações do Sistema Nervoso Simpático. Devido a essa realidade,
que afeta as várias faixas etárias,
a demanda por medicamentos fitoterápicos para ansiedade aumentou na região metropolitana
de São Luís.
Como verificou O Estado em
algumas farmácias da capital maranhense, a saúde mental está
sendo prejudicada, de fato, nessa
pandemia. No bairro São Francisco, esses estabelecimentos detectaram uma maior procura por
medicamentos para aliviar os sintomas da ansiedade, que incluem
aumento da frequência cardíaca
(taquicardia), dor no peito, dor na
barriga ou diarreia, tonturas e sensação de morte. Por causa dessa
demanda, alguns fitoterápicos
(aqueles que são obtidos a partir
de derivados vegetais) estão desaparecendo rapidamente das
prateleiras.
Em uma das farmácias visitadas por O Estado, a atendente

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

disse que os principais fitoterápicos que estão vendendo mais são
Maracugina, Seakalm, Calman e
Valeriane. Os preços desses medicamentos variam de R$ 19,00 a
R$ 62,00. A venda é facilitada, porque não precisam de prescrição
médica, ao contrário dos ansiolíticos e antidepressivos, que são
utilizados na Psiquiatria e Neurologia para o tratamento de problemas 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, porque houve uma queda nas consultas presenciais com alguns
profissionais, como psiquiatras,
que estão mais atuando no atendimento virtual”, explicou a atendente da farmácia. Esse alto índice de pessoas emocionalmente
frágeis na pandemia mostra o

quanto o ser humano está necessitando de bases sólidas para a
saúde mental, que é um estado
completo de bem-estar biopsicossocial.
Ademais, saúde mental é um
conceito que remete a um conjunto de características que nos
dão, de maneira geral, um equilíbrio emocional.
Pesquisa nacional
Recentemente, o Ministério da

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
Com a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) suspendeu o serviço
de checagem da balneabilidade e
despejo de esgoto na orla da Ilha, como forma de prevenção contra o novo coronavírus.
Em nota, a Sema decretou que o
serviço, que era obrigatoriamente
realizado e divulgado toda semana,
fosse suspenso por tempo indeterminado. “Art. 2º - Suspender momentaneamente as análises e divulgações dos resultados das Balneabilidades das Praias da Ilha de São Luís,
enquanto perdurar a quarentena ou
até que sejam expedidas futuramente, demais normas de restrições à locomoção dos servidores desta Se-

cretaria de Estado de Meio Ambiente-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 estavam improprias para banhos devido ao dejeto de esgotos nos locais.
Desde essa data nenhuma outra publicação a respeito das praias foi feita pelo Sema.
A empresa que cuida do trata-

mento de esgotos em São Luís é a
Caema/Sema, garantindo que esses esgotos não sejam lançados para o mar.
Com o isolamento social e mais
pessoas em casa, houve um leve aumento no consumo de água e uso das
redes de esgoto. Isso pode acarretar
na situação dos mares. Contudo, segundo 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) informa que o isolamento social, adotadado para conter a Covid-19, com
medidas de higiene reforçadas, impôs 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 alertar os banhistas sobre os riscos
que o contato com águas contaminadas pode trazer à saúde. É
considerada como impropria,
praias que possuam contaminação na água que possam causar
dermatites, alergias e outras doenças em banhistas, sem falar na
morte de animais e vegetação naturais do lugar.
Íntegra em oestadoma.com/484826

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 aumento 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 enfrentando a pandemia, descobriu que
35, 3% alegaram ter falta de interesse em fazer suas coisas rotineiras; 32,6% disseram se sentir
para baixo ou deprimido; 30,7%
disseram que estão cansados,
com pouca motivação para realizar as tarefas cotidianas. Outros
17,3% descreveram lentidão para
se movimentar ou falar, ou que estavam 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 consigo mesmo ou que decepcionaram pessoas queridas. Para o Diretor do Departamento de Análise
em Saúde e Vigilância em Doen-

ças Não Transmissíveis, Eduardo
Macário, a questão da saúde mental é muito importante e merece
atenção especial. “Eventos relacionados à saúde mental muitas
vezes são colocados de lado numa
situação como a que estamos vivendo. Mas é fundamental serem
monitorados e acompanhados”,
pontuou ele.
Importante destacar que o segundo ciclo da pesquisa Vigitel
Covid-19 foi realizado em parceria com a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), entre
os dias 25 de abril e 5 de maio
deste ano, e entrevistou 2.007 pessoas com 18 anos de idade ou
mais, em todo o país. O monitoramento sistemático dos riscos
em saúde pública auxilia os gestores na adoção de medidas, de
modo a reduzir o número de pessoas afetadas.
De acordo com a coordenadora-geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis,
Luciana Sardinha, os dois ciclos
da pesquisa foram muito importantes para o monitoramento do
cenário atual. “Essa pesquisa é
muito oportuna para o momento
que estamos vivendo. Os resultados que obtivemos com ela vão
nos ajudar a entender de que
forma a população brasileira está
enfrentando a pandemia”, esclareceu ela.
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Maranhense é
Com 35 mortes, maio
uma das pessoas
é o mês mais violento mortas no Pará
deste ano na Grande Ilha

Corpo das vítimas estavam dentro de um
veículo queimado, em Eldorado dos Carajás

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

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

mês de maio, até o momento, pode ser considerado como o período
deste ano mais violento
na Grande Ilha. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelam que no mês passado, 35 pessoas foram mortas a tiros, por arma branca ou outros meios. Já
ocorreram 129 casos de mortes violentas durante os cinco primeiros
meses deste ano.
Um dos últimos casos de homicídio doloso em maio, ocorreu na
tarde do último domingo, 31, e tiveram como vítimas dois adolescentes, um de 17 anos e outro de 15. O
crime ocorreu em plena via pública,
nas proximidades da Delegacia Especial da Cidade Operária (Decop).
De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma motocicleta Suzuki vermelha, de placa não
identificada, e estavam sendo perseguidas na área da Cidade Operária 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 falecer.
Os acusados tomaram rumo ignorado. No momento do crime,
havia moradores no local, inclusive, idosos que ficaram apavorados.
Os militares foram acionados e isolaram a área até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística
(Icrim).
As equipes da Decop e da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP) também estiveram no local do crime. Foi
constatado que uma das vítimas le-

O

A polícia paraense informou ontem que um dos três corpos carbonizados, que foram achados, no
dia 28, na BR 155, na zona rural de
Eldorado dos Carajás, é de um maranhense de Imperatriz, identificado como Gordinho.
Ainda segundo a polícia, eles
receberam uma denúncia que havia um veículo Chevrolet destruído em uma estrada vicinal de
uma fazenda, na BR 155. Os policiais, ao realizarem uma revista
no carro, encontraram três corpos
carbonizados.
Um deles estava no porta-malas, enquanto o outro, no banco
traseiro e o terceiro, no banco do
motorista. Os restos mortais foram
levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, no Pará. O

corpo do maranhense ainda ontem estava no IML e deve ser levado no decorrer da semana para Imperatriz.
Feminicídio
A polícia informou que Anilton Sodré é o principal acusado de ter assassinado a ex-companheira, Franciane Silva Andrade, de 22 anos. O
crime ocorreu no último dia 31,
mas, somente ontem o corpo da vítima foi achado em sua residência,
na região do Alto do São Francisco,
em Vitória do Mearim, apresentando 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. 

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

vou três tiros nas costas, enquanto
a outra, dois.
Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiados
e, em seguida, liberados para os familiares. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o
começo da tarde não tinha registro
de prisão dos acusados. A motivação desse crime não foi revelado
pela polícia.

MORTES VIOLENTAS
Em janeiro

28 casos
Fevereiro:

22 casos
Março:

Investigação de feminicídio
A equipe do Departamento de Feminicídio, órgão da SHPP, ainda
ontem estava investigando a morte 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 Cidade Operária e o principal acusado é o vizinho da idosa.
Até a tarde de segundafeira,1º, não havia registro de prisão do criminoso. A polícia informou que testemunhas já foram ou-

23 casos
Abril:

21 casos
Maio:

35 casos

vidas e ainda aguarda resultado de
exames periciais, que foram feitos
pela Polícia Técnica no local do crime e no corpo da vítima.
A idosa foi encontrada morta
pelos familiares e havia um pano
enrolado no seu pescoço. Ainda segundo a polícia, no dia do crime, o
acusado havia discutido com a irmã, e, logo após, pulou para o
quintal de Joana Maria, onde realizou o ato criminoso. Na casa do
acusado, a polícia encontrou símbolos que faz referência ao satanismo.
Números
Os dados da SSP ainda revelam que
no mês passado na Grande Ilha somente homicídios dolosos foram
31 casos, sendo um latrocínio (roubo seguido de morte) e quatro
mortes durante confronto policial.
Enquanto, no mês de abril, o registro foi de 21 assassinatos. 
Integra em oestadoma.com/484845

MPMA encontra
falhas em presídio
Inspeção constata superlotação e servidores
infectados por Covid no presídio de Imperatriz
Superlotação, servidores infectados por Covid-19 como ainda
um óbito ocasionado por essa
doença foram constatados no
sistema prisional de Imperatriz
durante uma nova inspeção virtual 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 Estado.
O promotor de justiça, Domingos Eduardo da Silva, declarou que constatou 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 provisórios e os
demais são sentenciados.
Ainda foi constatado que 20
servidores dessa unidade prisional foram afastados com suspeitas ou casos confirmados de Covid-19.
O promotor também verificou
que a higienização está sendo
realizada na unidade prisional
três vezes por semana em todos
os ambientes. 

Mundo

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
Don Pollard/Office of Governor

NOVA YORK
O governador do Estado norteamericano 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 Mineápolis prejudiquem a reabertura 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 infecções de coronavírus, revertendo
os esforços para conter sua disseminação.
Ele pediu aos cidadãos que
aproveitem o momento de turbulência para pressionar os políticos
a realizarem mudanças para melhorar a sociedade. Quanto ao policiamento, ele pediu o fim das

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

chaves de braço e da força excessiva e investigações independentes de abusos da polícia.
“Não basta chegar e dizer ‘estou
com raiva, estou frustrado’. Os manifestantes estão defendendo um
argumento. Mas você tem que

acrescentar a pauta da reforma positiva”, 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 viatura policial avançando sobre uma
multidão e outro que mostrou um
manifestante sendo atacado com
spray de pimenta.
Ao mesmo tempo, o governador repudiou as pessoas que estão
aproveitando os protestos para saquear e vandalizar, ecoando outros líderes políticos ao dizer que,
em muitos casos, pessoas de fora
estão instigando atos violentos.
Ordem nos protestos
A Casa Branca pediu nesta segunda-feira por “lei e ordem” e culpou agitadores por uma sexta
noite consecutiva de violentos
protestos em todo o país, provocados pela raiva quanto a desigualdades raciais e ao uso excessivo de força pela polícia.
Uma pessoa foi morta em
Louisville, Kentucky, durante a
noite. 

Divulgação

Barcelona espera receber de volta turistas em praias, após autorização

Espanha quer voltar
a receber turistas
após pandemia
País reabriu algumas praias e museus e quer
reconquistar a seguraça para atrair visitantes
MADRI
Todas as praias espanholas reabriram nesta segunda-feira, 1º,
com exceção das de Barcelona.
Já o Museu Guggenheim, de Bilbao, reabrirá as portas pela primeira vez em meses agora que
a Espanha está adotando medidas para reativar a indústria
turística, paralisada pelo coronavírus.
O país perdeu cerca de metade 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 trabalhando duro para garantir
aos turistas as melhores condições de saúde agora que inicia
uma campanha para tentar
convencê-los a voltar a partir
de julho.
“Não é questão de ser o primeiro a reabrir, mas de reabrir
sabendo que garantimos a
saúde não somente dos moradores, mas também dos visitantes”, disse a Ministra da Indústria e do Turismo, Reyes
Marot. 
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ALTERNATIVO

Busto de Celso Magalhães
será colocado na
PRAÇA DO PANTHEON
Fixação do busto do promotor é fruto de Termo de Cooperação
assinado entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Luís
Divulgação

busto do promotor Celso Magalhães
(1849-1879), patrono do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), passará a figurar junto a outros intelectuais 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 Gonzaga Martins Coelho e o prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Junior.
A iniciativa é resultado de proposta apresentada pela comissão gestora do Programa
Memória Institucional do MPMA. A ideia é colocar o busto de Celso da Cunha Magalhães,
junto ao conjunto de esculturas já existentes
naquele logradouro. Além de o promotor público ser o patrono da instituição, foi um importante literato do século XIX.
Pelo termo, cabe ao Ministério Público a elaboração 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 montagem do busto conforme o projeto desenvolvido pela instituição ministerial. Não haverá 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 destacada, 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.

O

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-

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

CELSO
Magalhães será
homenageado
com busto na
Praça do
Pantheon

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

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 Faculdade de Direito, tendo colado grau em Ciências Sociais e Jurídicas. Estudante no Recife,
participou de vários movimentos de renovação literária e cultural. Teve, marginalmente,
na sua época, os olhos abertos para os estudos
do folclore como ciência.
Acadêmico ainda, mas de pensamento maduro e alicerçada cultura humanística, publicou no Recife e em São Luís um magistral ensaio 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 superiormente por diversos caminhos literários: o teatro, poesia, romance e ensaio, crítica literária, folclore. Colaborou ativamente nos jornais
Semanário Maranhense, O País e O Tempo, em
São Luís; e, em Recife, nas folhas Jornal do Recife, Correio Pernambucano, O Trabalho e Oiteiro Acadêmico.
É autor de obras como “Ela por ela”, novela; “Um estudo de temperamento”, romance; “A poesia popular brasileira”, estudo;
“Crônicas Teatrais”, publicadas sob o pseudônimo de Giacomo de Mortorello no Jornal
do Recife e no O País; “O Padre Estanislau”,
drama; entre outras.

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 guardaroupa 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-dopeito.

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

HORÓSCOPO
ÁRIES (21/3 a 20/4)

TOURO (21/4 a 20/5)

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

CÂNCER (21/6 a 22/7)

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.

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.

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.

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.

LEÂO (23/7 a 22/8)

VIRGEM (23/8 a 22/9)

LIBRA. (23/9 a 22/10)

ESCORPIÃO. (23/10 a 21/11)

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.

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.

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.

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)

CAPRICÓRNIO. (22/12 a 20/01)

AQUÁRIO. (21/1 a 19/2)

PEIXES. (20/2 a 20/3)

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.

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.

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.

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.

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

O

estado do Maranhão
apresentou um crescimento 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, atendendo cerca de 27,6% dos assinantes do serviço, enquanto a
Claro aparece na segunda posição, com 26%.
Os dados liberados pela Anatel, 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 empresas de grande porte que lideram a
pesquisa em todo o estado do Maranhão, são: Oi; Claro, Sky e Vivo,
que representam 63,2% dos assinantes no estado, enquanto 36,8%
representam a base de provedores de pequeno porte, ou provedores regionais.
Já entre as prestadoras de ser-

FIQUE POR DENTRO

São Luís em número de assinantes
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

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

viço de pequeno porte, lideram
em números de assinantes:
TVN, Júpiter Telecomunicações
e Hughes.
Como nem todas as operadoras são obrigadas a informar
dados de acesso à Anatel, esperase que a visibilidade das informações incentive um maior número de prestadoras a informar
os seus dados de acessos, principalmente em municípios de
pequeno e médio porte.

Fibra óptica cresceu 218%
A tecnologia de fibra óptica no
Maranhão apresentou um crescimento expressivo entre abril de
2019 a 2020, apresentando cerca
de 76.733 números de assinantes a mais.
Em abril de 2019, o índice era
de 35.088 assinantes de fibra óptica, enquanto em abril deste ano
o número foi de 111.821, representando um crescimento surpreendente de 218% . Segundo a

Anatel, em todo o Brasil o crescimento foi de 60% entre as grandes operadoras.
De acordo com o Melhor Plano,
maior site de comparação de planos de internet em todo o país, a
promessa dos grandes provedores é de ampliação do foco na fibra
óptica nos próximos meses. A
operadora Oi, por exemplo, pretende aplicar mais de metade das
despesas de capital de 2020 na
tecnologia no país. Além disso, ou-

tros provedores também planejam ampliar os aportes, inclusive
com a ajuda de investidores estratégicos.
“A internet por fibra óptica garante 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, garantindo uma conexão mais rápida. ”, disse o co-fundador do
Melhor Plano, Pedro Israel. “É interessante que a tecnologia tenha
crescido no estado do Maranhão,
pois pode representar um aumento na qualidade da internet
oferecida para a população. En-

Ceuma aplicou desconto Hapvida curou 200
da Covid-19 no MA
e ressarcirá estudantes
Única universidade particular do Maranhão abateu as mensalidades
referentes aos meses de abril, maio e junho e vai cumprir a legislação
Divulgação

Em comunicado divulgado aos seus
alunos, a Universidade Ceuma informou que desde abril deste ano
aplicou descontos nas mensalidades
dos seus cursos de graduação. O abatimento 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 particulares que adotam aulas presenciais em sua metodologia.
Cumprimento da lei
A instituição informa que está bus-

Universidade Ceuma concede descontos a alunos durante pandemia

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 manutenção da sua vigência. 

Operadora de plano de saúde divulgou primeiro
balanço de paciejntes recuperados no estado
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 profissionais que atuam diariamente no
enfrentamento ao coronavírus. O último 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 alcançou 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

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.

tretanto, é provável que regiões
mais afastadas dos grandes centros ainda não tenham cobertura
da tecnologia, já que sua instalação é um pouco mais complexa
que as demais”, complementa.
Outro fator destacado pelo Melhor Plano, é o preço. Os planos de
internet em São Luís podem chegar a mais de R$300,00 por mês
dependendo da velocidade. Mas,
de acordo com o site comparador,
é possível encontrar ofertas de internet fibra óptica a partir de
R$120,00. Por isso, é importante
que o consumidor compare bem
os preços de diferentes provedores antes de contratar. 
Íntegra em oestadoma.com/484850

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 mensalidades dos clientes cujos aniversários de contrato ocorrerão nos meses
de maio, junho e julho deste ano. Em
alinhamento com a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge),
o Hapvida suspenderá a cobrança
dos valores relativos ao reajuste anual
das mensalidades dos planos médicos-hospitalares individuais, coletivos por adesão e de pequenas e médias empresas com até 29 vidas, em
que os aniversários dos contratos
aconteçam em maio, junho e julho
e que estejam adimplentes. 

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

Ano XCIV Nº 36.097 | SÃO LUÍS-MA, TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020 | CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

@OImparcialMA

@imparcialonline

@oimparcial

98 98232.0262

MINISTÉRIO PÚBLICO

Eduardo Nicolau
é nomeado como
Procurador-geral
de Justiça do MA
CONTRA VÍRUS: Manifestantes
queimam máscaras em protesto PÁGINA 10

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau foi nomeado
pelo governador Flávio Dino, nesta segundafeira, 1º, como o novo procurador-geral de
justiça do Ministério Público do Maranhão,
para o biênio 2020/2022. Atualmente, o procurador de justiça exerce o cargo de corregedor-geral do MPMA. PÁGINA 5

VIOLÊNCIA NA QUARENTENA

Homicídios crescem 47%
em dois meses na Ilha
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

QUASE TOTALIDADE

Apenas 5 municípios
maranhenses não
registraram casos de
covid-19 confirmados
PÁGINA 2

DE FORMA GRADUAL

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

Autoridades pedem
cautela na volta de
serviços e comércio
na Ilha de São Luís
PÁGINA 3

PÁGINA 7

SÃO LUÍS

IMUNIZAÇÃO
Mais de 280 mil pessoas
foram vacinadas contra
H1N1 em São Luís
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
TEMPO E TEMPERATURA

Auxílio-renda começa a
ser pago pela Prefeitura
A Prefeitura de São Luís inicia o pagamento do auxílio-renda no valor de
R$ 40,00 que será concedido para mais
de 12 mil famílias em situação de risco .
PÁGINA 3

PANDEMIA

Médicos acreditam que
pior ainda está por vir
PÁGINA 3

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

TÁBUA DE MARÉ
TER 02/06/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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FECHAMENTO

MARANHÃO

Argentina defende
aumento nas restrições

Cinco municípios
sem coronavírus
Até o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Maranhão, 212 cidades
maranhenses já tiveram casos da covid-19 confirmados
Bravo, ao sul com o município de Sucupira do Riachão. No oeste com os
municípios de Passagem Franca e Buriti Bravo e leste, com o município de
São Francisco do Maranhão.

zinho de Loreto, que não registrou casos da doença no Maranhão. A cidade
de São Félix de Balsas foi fundada no
estado do Maranhão tem
dia 12 de abril de 1961 e tem cerca de 5
217 municípios dentro da
mil habitantes. Ela ﬁca próximo ao
sua área de 331.983 km².
Rio Balsas, cerca de 2km de distância.
Com Cerca de 7 milhões de
De São Luís para o município são cerhabitantes, mais de 35 mil pessoas fo- São Francisco do Maranhão
Por falar em São Francisco do Ma- ca de 658 km de distância.
ram contaminadas pela Covid-19.
O nome foi em homenagem a São
Dos 217 municípios, 212 registram ca- ranhão, a cidade também não registrou nenhum caso da Covid-19, de Felix. Os primeiros moradores, oriunsos da doença.
Das cinco cidades que não tem ca- acordo com o último boletim da SES- dos do Piauí e dos município vizisos, de acordo com o boletim emitido MA. Fundado no dia 10 de maio de nhos, chegaram à região em busca de
pela Secretaria de Estado de Saúde 1924, o município tem cerca de 13 mil terras para a lavoura. Tendo encontrado em aldeia a imagem de São Felix de
(SES) do Maranhão, do dia 31 de maio, habitantes.
São Francisco do Maranhão uma Valois, deram os novos moradores, ao
quatro são vizinhas: Lagoa do Mato,
São Francisco do Maranhão, Loreto e cidade turística da região, contando povoado que surgia, o nome de São
São Félix de Balsas. Além delas, Nova com praia de água doce, com uma zo- Felix de Balsas. Tal imagem que, seIorque também não tinha registrado na de arrebentação (parte de areia) de gundo alguns, era adorada pelos índicerta de 250 metros de largura e 80 de os, parece haver sido deixada na recasos do novo coronavírus.
Conﬁra os municípios que não ti- comprimento. Possui ainda uma ca- gião por uma pessoa oriunda de Oeinham casos de contágio do vírus até o choeira “Adique” 12km da cidade, on- ras no Piauí, grande devota do Santo e
de tem quedas d’Água, e diversos lo- que fugiu dos silvícolas.
último domingo, dia 31 de maio.
cais para banho, e até mesmo pedras
de salto livre.
Nova Iorque
Lagoa do Mato
Com nome de cidade dos EUA, NoA primeira cidade que não consta
va Iorque é uma das cinco cidades que
caso registrado de Covid-19 é Lagoa Loreto
A terceira cidade sem casos do no- não registraram casos de Covid-19, de
do Mato. O município foi criado através da lei estadual número 6.136, de vo coronavírus. Fundada no dia 29 de acordo com o último boletim emitido
10 de novembro de 1994, desmem- março de 1938, o município tem pela Secretaria de Estado de Saúde
brado do município de Passagem 11.495 habitantes, de acordo com o (SES) do Maranhão. As informações
foram divulgadas no último dia do
Franca. Distante cerca de 560km da Censo do IBGE do ano de 2011.
Distante cerca de 715km de São mês de maio.
capital maranhense, a cidade está loNova Iorque tem população esticalizado na mesorregião do leste ma- Luís, Loreto faz limite com as cidades
ranhense e na microrregião das Cha- de Mirador, Sambaíba e São Félix de mada de 4.595 habitantes e área de
Balsas.
976,629 km². Distante cerca de 496km
padas do Alto do Itapecuru.
da capital maranhense, Nova Iorque
Com 10.955 habitantes, de acordo
foi fundado no dia 11 de maio de 1886.
com o Censo do IBGE de 2012, Lagoa São Félix de Balsas
Assim como Lagoa do Mato, que faz A cidade faz limite com Pastos Bons,
do Mato limita-se ao norte com os
municípios de Parnarama e Buriti limite com São Francisco do Mara- São João dos Patos, Paraibano e Colinhão, São Feliz de Balsas também é vi- nas.

A curva de contágios pelo novo coronavírus sobe na
Argentina. Desde o dia 21 de março, o país registra diariamente mais de 500 novos casos. Nos últimos 5 dias, foram mais de 600 novos contágios diários, sendo 796 no
dia 30 de maio. Autoridades de saúde de Buenos Aires,
epicentro da doença no país, defendem que é o momento de retroceder e endurecer as restrições.
A Argentina tem, até o momento, 16.851 casos de
contaminação, sendo que 10.789 ainda estão ativos e
5.521 recuperados, e 541 mortes. O país tem 44,5 milhões de habitantes e decretou quarentena total e obrigatória no dia 20 de março.
Diferente do Brasil, na Argentina os estados são chamados de “províncias” e possuem ministros especíﬁcos.
O ministro da Saúde da província de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertou ontem (31) sobre os riscos do ﬁm da
quarentena obrigatória. Hoje (1º) foi a vez do vice-ministro, Nicolás Kreplak, de reforçar o alerta.
Ambos defendem que, com o aumento dos casos de
contaminação, o mais prudente seria aumentar as restrições e retroceder de fase na abertura gradual, que
vem sendo feita há três semanas. Desta forma, a região
passaria da fase 3 (onde se permite a circulação de 50%
das pessoas) para a fase 2 (onde apenas 25% das pessoas
podem circular).
“Se a quarentena for suspensa, em 15 ou 20 dias começaremos a ver as imagens de Nova York, Manaus, Itália ou Espanha, com cadáveres empilhados em câmaras
frigoríﬁcas ou em residências de idosos”, aﬁrmou Gollán.
“Você precisa retroceder de fase. Estamos na parte ascendente da curva. Quando os casos começam a dobrar,
a curva deve ser achatada. Agora, temos de implementar
medidas de contenção que reduzam o número de infecções”, disse Kreplak, ao defender que na região metropolitana de Buenos Aires, apenas trabalhadores de serviços essenciais deveriam ser autorizados a sair de casa.

QUASE NORMAL

VATICANO

SAULO DUAILIBE

O

PAÍS REGISTROU QUASE 800 NOVOS CASOS EM ÚNICO DIA

Tóquioavançapara2ªetapanoplanoderecuperação Papaafirmaquepessoas
sãomaisimportantes
REUTERS / KIM KYUNG-HOON

PODEM SER REABERTOS CURSINHOS, CASAS DE SHOWS, ACADEMIAS E VAREJISTAS NOS PRÓXIMOS DIAS
O governo metropolitano de Tóquio relaxou ainda mais as restrições
sobre a atuação dos negócios, agora
que o número de novos casos do novo
coronavírus teve queda em relação ao
pico.
Entrou em vigor nesta segunda-feira (1º) na capital japonesa a fase 2 do
plano de recuperação da crise, em que
é autorizada a reabertura de cursinhos, casas de espetáculos, academias e varejistas, incluindo lojas de departamentos.
Cinco novos casos foram conﬁrmados nesse domingo (31) na capital japonesa. Pela primeira vez em seis dias, o total de novos casos ﬁcou abaixo
de dez.
O governo metropolitano planeja
relaxar as restrições em etapas a cada
duas semanas, sempre acompanhando a extensão das infecções. Poderá
passar antecipadamente à etapa seguinte se o número de infecções continuar baixo.
Além disso, autoridades planejam

emitir um “alerta para Tóquio”, em
que pedirão à população que ﬁque
atenta para o risco de recrudescimento do contágio.
Autoridades de saúde observam
atentamente a situação para decidir
quanto à etapa 3, que inclui a reabertura de casas de karaokê e bares.
Alerta
O governo do Japão também pede à
população que continue a tomar medidas de prevenção em relação ao coronavírus, em razão de um novo surto
na cidade de Kitakyushu, no Sudoeste
do país.
Em entrevista ontem, o ministro da
Revitalização Econômica, também
responsável pelo combate ao coronavírus, declarou que o governo não cogita voltar a declarar estado de emergência agora que as rotas de contágio
estão identiﬁcadas.
Nishimura Yasutoshi fez, porém, a
ressalva de que tem havido elevação
signiﬁcativa no número de infecções.
Autoridades governamentais di-

zem haver um risco de recrudescimento dos casos também em outras
regiões. Pedem à população que continue a tomar medidas de prevenção
— como, por exemplo, o distanciamento social e o uso de máscara ao
reiniciar atividades sociais e de negócios. Mesmo para a eventualidade de
haver um contágio maior, o governo
planeja enfrentá-lo por meio de uma
intensiﬁcação do sistema de exames,
de modo a detectar imediatamente
quem tiver sido infectado. Além disso,
pretende identiﬁcar os indivíduos que
tenham estado em contato próximo
com pessoas contagiadas.
O governo informou que, a partir
de hoje, não solicitará à população
para se abster de cruzar divisas provinciais — à exceção de Tóquio e três
províncias vizinhas, assim como Hokkaido. Autoridades estão, no entanto,
pedindo aos habitantes da província
de Fukuoka e da vizinha Yamaguchi
que exerçam cautela em viagens para
Kitakyushu.

PRONUNCIAMENTO FEITO NA PRAÇA DE SÃO PEDRO
O papa Francisco aﬁrmou que pessoas são mais importantes do que a economia. A aﬁrmação foi feita no
momento em que alguns países decidem com que rapidez vão reabrir suas economias após as restrições causadas pelo novo coronavírus.
O papa fez os comentários neste domingo (31), no Vaticano, a partir de texto preparado, no primeiro discurso
do meio-dia de sua janela sobre a Praça de São Pedro em
três meses, conforme o isolamento da Itália chega ao
ﬁm.
“Curar as pessoas, não poupar (dinheiro) para ajudar
a economia, (é importante) curar as pessoas, que são
mais importantes do que a economia”, disse. Nós, pessoas, somos templos do espírito santo, a economia não”,
completou.
O papa Francisco não mencionou nenhum país. Muitos governos estão decidindo se reabrem suas economias para salvar empresas e padrões de vida, ou se mantêm o lockdown até que tenham certeza que o vírus está
sob controle.
As palavras do papa foram recebidos com aplausos de
centenas de pessoas na praça, muitas usando máscaras
e mantendo vários metros de distância umas das outras.
A praça foi reaberta ao público no domingo passado
(24). Normalmente dezenas de milhares de pessoas
comparecem ao local aos domingos.
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SENADO

Criação da Lei das
Fake News em debate
O projeto, do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), é um dos três na pauta da
sessão remota do Plenário do Senado que acontece hoje

E

m reunião realizada na manhã desta segunda-feira (1º),
os líderes do Senado conﬁrmaram a inclusão do PL
2.630/2020, que tem por objetivo
combater as fake news, na pauta da
sessão remota de terça-feira (2). A
proposta, do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), prevê normas e
mecanismos de transparência para
redes sociais e serviços de mensagens
da internet para combater abusos,
manipulações, perﬁs falsos e a disseminação de notícias falsas.
O relator da matéria é o senador
Ângelo Coronel (PSD-BA), também
presidente da CPI Mista das Fake
News. Ele já adiantou que deve complementar o projeto com outra proposta, de sua autoria, para aumentar
as penas de quem promove desinformação na internet. Mudanças já foram apresentadas nesta segunda-feira pelo senador Alessandro Vieira e
encaminhadas ao relator. Uma delas proíbe expressamente que as plataformas removam conteúdo com base no texto da lei, ou seja, sob a alegação de que represente fake news.
Nos últimos dias, a proposta gerou
intenso debate nas redes sociais e milhares de votos contra e a favor do
projeto no portal e-Cidadania.

Doação de alimentos
Também está previsto para votação
na terça-feira (2) o substitutivo da Câmara dos Deputados ao PL
1.194/2020, do senador Fernando
Collor (Pros-AL), que incentiva empresas que produzem refeições pron-

NOS ÚLTIMOS DIAS, A PROPOSTA GEROU INTENSO DEBATE NAS REDES SOCIAIS
tas para o consumo a doar os excedentes para pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade.
O texto prevê que a responsabilidade do doador se encerra no momento
da primeira entrega do alimento ao
intermediário ou, no caso de doação
direta, ao beneﬁciário ﬁnal.

Medicamentos e planos de
saúde
Por ﬁm, o Senado deverá votar o
projeto de lei que suspende o reajuste
de preços de medicamentos, planos e
seguros privados de saúde por 120 di-

as. O PL 1.542/2020, do senador Eduardo Braga (MDB-AM), Em 28 de
maio foi decidido o adiamento da votação do projeto em face do grande
número de emendas apresentadas, e
o relator, senador Confúcio Moura
(MDB-RO), deverá apresentar um novo parecer aproveitando as sugestões
das novas emendas.
O senador Weverton Rocha (PDTMA) comentou em vídeo publicado
no Twitter as decisões dos líderes e declarou esperar uma semana “de muito
trabalho no Senado Federal, como
tem sido em toda a pandemia.”

JUSTIÇA DO MARANHÃO

Eduardo Nicolau é nomeado procurador-geral

A voz rouca das ruas
Quando o povo começa a tomar as ruas em protesto contra o
governo Jair Bolsonaro e as milícias virtuais, produtores de fake
news, bem como a favor dele, com pedido de intervenção militar
no país, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, vale lembrar como a história contemporânea tratou as mobilizações sociais por democracia. Por exemplo, a Lei da anistia, foi
fruto de uma intensa mobilização popular que ganhou força no
primeiro ano de mandato do general João Batista Figueiredo.
Aliás, ele disse em 1987, fora do poder que, a grande falha da ditadura foi terem o escolhido presidente da República. “Eu ﬁz essa
abertura aí, pensei que fosse dar numa democracia, e deu num
troço que não sei bem o que é”. Figueiredo foi o condutor do processo de “abertura lenta, gradual e segura” do regime, propugnada
pelo antecessor Ernesto Geisel. Mas antes de Figueiredo, o movimento pela Anistia dos políticos cassados, perseguidos e exilados,
teve como uma de sua principais lideranças políticas o senador
alagoano Teotônio Vilela. Também contou com classe artística,
usando a música O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir
Blanc, como hino do movimento na voz de Elis Regina.
Após o presidente José Sarney lançar a proposta de criação da
Assembleia Nacional Constituinte, o país voltou à efervescência
política. Os dois maiores movimentos foram: “Movimento Nacional pela Participação Popular na Constituinte” e “Plenário PróParticipação Popular na Constituinte”. Este último com a emblemática frase que marcou o momento: “Constituinte sem povo não
cria nada de novo”. Os negros e índios se engajaram no momento,
para garantir a construção do direito quilombola no Brasil, com
ênfase no período. O Movimento Negro Uniﬁcado (MNU) teve papel fundamental na inserção de direitos étnicos-quilombola no
texto constitucional consolidado em 1988, bem como a bancada
da União Democrática Ruralista (UDR).
Assim a história do Brasil tem sido marcada pela voz rouca das
ruas tanto para derrubar regime (1964), quanto para construir a
democracia. Em 2013, as ruas roncaram contra a corrupção e em
2020 o som das panelas da classe média tem sido tão vibrante que
impulsionou as torcidas adversárias dos times paulistas a se unirem para enfrentar as ameaça à democracia. Foi sem dúvida, um
magníﬁco tapa na cara dos políticos que não veem em plena crise
da pandemia, que parou também o futebol, motivo para se unir
diante da arrogância, do destrambelho e das insanidades desferidas contras o Congresso, à democracia e o Judiciário.

Renunciar pra quê?
O vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, já está com o plano
de renunciar ao cargo para disputar uma cadeira de vereador na
Câmara. O prazo de desincompatibilização expira-se nesta manhã. Nesse caso, o prefeito Edivaldo Jr ﬁcará sem o segundo na hierarquia.

Não precisa
Porém, como ele foi eleito, não precisará renunciar ao mandato. Este Bastidores conﬁrmou a informação com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Flávio Braga. “Não precisa ele renunciar. O vice de Roseana, Washington Oliveira concorreu à eleição de prefeito em 2012, sem renunciar”, explicou.

Baixaria à distância
Em sessão remota da Câmara de Vereadores de Timon, realizada ontem de manhã, as baixarias rolaram soltas. Os vereadores
Ramon Jr e Zé Carlos Assunção azedou o clima, partiram para o
vocabulário conhecido por “baixo calão”.

“Já que marcaram para domingo deixa
eles lá”

Do presidente Jair Bolsonaro pedindo ontem para os apoiadores não irem às ruas no próximo domingo, programada por opositores.

O senador Weverton Rocha defende o PL da Emergência
Cultural (1075/20), que será votado esta semana no Senado. “Com a pandemia, a cultura será o último setor a
voltar à normalidade e grandes eventos, como as festas
juninas, foram prejudicados”, opinou.
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A SOLENIDADE DE POSSE DO FUTURO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 15 DE JUNHO
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 procurador de justiça Eduardo Nicolau exerce o cargo de
corregedor-geral do MPMA pela terceira vez. Na primeira, foi eleito para o
biênio 2005/2007. Em 2017, exerceu o
segundo mandato. Em 2019, foi reconduzido para o biênio que se encerra em 2021.
O futuro chefe do Ministério Público do Maranhão ingressou na instituição em 1980. Atuou como promotor
de justiça nas comarcas de Cândido
Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz,
Codó e Presidente Dutra, até chegar à
capital.

Em 1992, foi promovido a procurador de justiça. Além de corregedor-geral do MPMA, Eduardo Nicolau exerceu o cargo de subprocurador-geral
para Assuntos Jurídicos.
A solenidade de posse do futuro
procurador-geral de justiça está marcada para o dia 15 de junho.

completa com o procurador de justiça
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que teve
165 votos, e com o promotor de justiça Tarcísio José Sousa Bonﬁm, com
129 votos.
Como votantes, participaram da
disputa, realizada por processo eletrônico, 324 membros do MPMA, do
total de 326 aptos para votar. Dois votos não foram computados.

A LISTA TRIPLICE

A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral, designada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Maranhão, sendo
composta pelos procuradores de justiça Selene Coelho de Lacerda (presidente), Teodoro Peres Neto e Rita de
Cassia Maia Baptista (todos membros
titulares) e Domingas de Jesus Fróz
Gomes e Marco Antonio Anchieta

O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques, com 195 votos, foi
o mais votado na eleição para escolha
do procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão para o
biênio 2020/2022. A lista tríplice se

O presidente Jair Bolsonaro publicou no Facebook vídeo de um idoso citando frase-bordão de Benito Mussolini, ditador fascista italiano responsável pela morte
de mais de 440 mil civis. “Melhor viver um dia como
leão que cem anos como cordeiro”, ou “Meglio vivere un
giorno da leone che cento anni da pecora”.

2
3

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), já admite, em
entrevista à CNN/Brasil, cancelar o réveillon e carnaval daquele estado, assim como outras festas de aglomeração. Ele ainda considerou que isso seria um “risco
enorme”.

Ruas sem dono

Flávio Dino tuitou ontem: “Já que agora golpistas sabem que
não mandam nas ruas, o ideal é que eles voltem para suas casas e
parem com a indústria de fake news”.

Recado

E acrescentou que o líder deles, presidente da República, “deve
passar a cuidar com seriedade do maior problema do Brasil no
momento: o coronavírus”. Ontem, Bolsonaro pediu para os apoiadores a não irem às ruas domingo próximo, manifestação da
oposição.
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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 Influenza/H1N1, de acordo com
dados da Secretaria Municipal de
Saúde (Semus), divulgados na manhã desta segunda-feira (1º). A campanha, iniciada em março, prosseguirá 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 definidos pela Prefeitura para evitar
aglomeração nos postos.
Esta fase da campanha foi dividida em duas etapas, a primeira,
que encerra na sexta-feira, 05, tem
como público-alvo crianças de 6
meses a 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz
há até 45 dias), adultos de 55 a 59
anos, professores das escolas públicas e privadas e pessoas com
doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Por ordem alfabética, no
período da manhã, de 8h ao meio
dia, somente crianças de 6 meses
a 5 anos, gestantes e puérperas serão vacinados. No turno vespertino, 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 públicas ou privadas poderão procurar um dos postos para se vacinar.
A Prefeitura de São Luís tem
tomado várias medidas para desafogar as unidades de vacinação
tradicionais e evitar, desta forma,
aglomeração de pessoas nos locais,
em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Valem para
essas unidades extras as mesmas
orientações em vigor nas unidades 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 coletivo (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

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.

O JORNAL MAIS
ACESSADO
DO MARANHÃO

7,6

Milhões
de acessos

1,8

Milhão

de usuários

REGRAS

Comércio de São Luis
retoma funcionamento
de forma gradual

Essa semana começou a reabertura gradual do comércio, após decreto do governo estadual que liberou algumas 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 puderam comercializar seus produtos e serviços. As lojas
autorizadas reabriram atendendo aos protocolos sanitários e de segurança estabelecidos para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus. Nos estabelecimentos foi
possível observar funcionários usando máscaras, higienização das mãos por parte dos consumidores e marcações 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 explica que a entidade acredita no comprometimento coletivo para o sucesso da retomada do comércio. “Acreditamos 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 públicas 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 entidade lançou o movimento #ContecomaCDL, iniciativa que
está dando às empresas suporte para o funcionamento
das atividades do varejo, com informações sobre legislação, 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 saber 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.
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.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

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

Farmácia Viva

Negociação de débitos

Com o objetivo de orientar membros e
servidores da instituição sobre o uso correto
das plantas medicinais para a promoção da
saúde, o Ministério Público MA vai iniciar
hoje, a versão virtual do Programa “Farmácia
Viva”. As atividades serão realizadas todas as
terças, das 15h às 16h. A ação foi lançada em
janeiro deste ano e, devido à pandemia do
coronavírus, teve sua dinâmica aperfeiçoada para atender o público da instituição.

Os pequenos negócios terão uma nova
chance de renegociar suas dívidas. A Câmara
dos Deputados aprovou por unanimidade
na última quarta-feira, 27, o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 9/20, do deputado
Marco Bertaiolli (PSD-SP), que permite às
micro e pequenas empresas realizarem a negociação de débitos com a União, segundo a
Lei do Contribuinte Legal (13.988/20). A proposta agora segue para o Senado.

Pra curtir
A Secretaria de Estado da Cultura (Secma) retoma o trabalho presencial de sua
equipe.

A coluna parabeniza o procurador
Eduardo Nicolau que nesta segundafeira,1º de junho, foi nomeado pelo
governador Flávio Dino para assumir o cargo de procurador-geral de
Justiça do Maranhão 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.

As medidas estão disciplinadas em portaria com uma série de
regras a serem adotadas por todas as
unidades e pelas casas de cultura vinculadas à Secretaria.
A propósito, a partir
do dia 8 de junho ﬁcam permitidas as visitas públicas às casas de cultura, condicionadas a agendamento prévio.

Nessa quarta-feira, 3,
às 15h, acontece o webinar “O Mercado de
Provedores de Internet
em Tempos de Pandemia”. O evento on line
e gratuito, será exibido
pela plataforma Zoom;
promovido pela empresa Ramo Sistemas
Digitais e aberto ao
público. Entre os debatedores está o diretor
da TVN Nordeste, Augusto Diniz, cuja expertise é reconhecida e
respeitada nacionalmente nessa área.

Para quem quer investir em decoração de
forma fácil e prática a
dica é acompanhar a
próxima Live Potiguar,
que será realizada por
Natália Pecini da Command Brasil, marca de
ganchos autoadesivos.
Com muitas ideias de
como ﬁxar quadros e
outros elementos decorativos sem precisar
furar a parede. Será
nessa terça-feira, 2, às
20h, com o tema “Cole
e Decore”.

Cursos na Setur-MA I

Cursos na Setur-MA II

Tratamento a laser

A Secretaria de Estado do Turismo do Maranhão (SETUR-MA), está ofertando gratuitamente quatro cursos livres na modalidade a distância (EAD), a ﬁm de dar dar continuidade às
ações de qualiﬁcação e capacitação proﬁssional
durante o período de isolamento social. Os cursos oferecidos são Boas Práticas para Manipulação de Alimentos, Estratégias de Atendimento
no Turismo, Vendas Inteligentes para Artesãos,
todos estes com carga horária de 20 horas, e
Vendas Inteligentes para Bares e Restaurantes,
carga horária de 16 horas.

As inscrições podem ser realizadas de 2 a 15
de junho, por meio do site www.maisqualiﬁcaturismoead.com.br. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 20 de junho, sendo ministradas com interação online entre alunos e instrutor através de fóruns, desaﬁos e chat via plataforma, sem nenhum encontro presencial. O secretário estadual de Turismo, Catulé Júnior, explica que a oferta de cursos faz parte das ações
de continuidade do Programa Mais Qualiﬁcação e Turismo, da Superintendência de Qualiﬁcação Proﬁssional.

O médico Stênio Santos, cirurgião cabeça e
pescoço, e a fonaudiólogia, Camila Viana, têm
enfatizado a importância do laser no tratamento de pacientes do Instituto de Câncer Cabeça e
Pescoço (ICCP), localizado no Edifício Business
Center, no Renascença II. Eles explicam que o
laser de baixa potência é um recurso terapêutico
não invasivo, sem efeitos colaterais, que surgiu
para auxiliar o processo de reabilitação, potencializando os efeitos da terapia convencional.
Este recurso é utilizado por proﬁssionais como
fonoaudiólogos, dentistas, ﬁsioterapeutas, etc.

As visitas serão restritas à pesquisadores, e o horário de visitação será das 14h
às 18h, com limite
máximo de 3 visitantes por hora.
Para alegria das suas
madeixas, o Werner
Coiﬀeur Renascença
está de volta com
atendimentos sob
agendamento e seguindo todos os protocolos de biossegurança para preservar
a saúde dos clientes e
da equipe.
Neste período, todas
as recomendações
emitidas pelos órgãos oﬁciais de saúde
serão respeitadas,
entre elas o uso obrigatório de máscaras
e o distanciamento
social.
Em São Luís já foram
imunizadas mais de
280 mil pessoas contra a Inﬂuenza/H1N1,
de acordo com dados
da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Leia a toda hora e em todo lugar
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Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

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

VARGEM GRANDE

REGIÃO METROPOLITANA

Assassinatos crescem
47% em dois meses

Sobrinho mata tio à
facadas no interior

DIVULGAÇÃO

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
DIVULGAÇÃO

SAULO DUAILIBE

N

os últimos dois meses, a região metropolitana de São
Luís sofreu um aumento na
violência em relação a assassinatos. Os crimes violentos aumentaram 47,6%% em maio, em comparação ao mês de abril.
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.
Mês de abril
Em abril deste ano, site da SSP-MA registrou 21 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na Grande Ilha. Foram 19 assassinatos de maiores de
idade e dois adolescentes que perderam a vida de foram violenta.
O que chama a atenção foi que neste mês 16 pessoas perderam a vida
através de arma de fogo, sendo que
cinco foram por arma branca ou outros meios (espancamento, estrangulamento e outros). Estes números representam que 68,75% das vítimas foram assassinadas a tiros no mês de
abril deste ano.
Mês de maio
Já em maio, também de acordo com
dados informativos do site da Secretaria de Segurana Pública (SSP) do Maranhão, foram 31 assassinatos, sendo
que o mês tem 31 dias, e média foi de
uma morte violenta por dia.
Das 31 vítimas, apenas quatro não

VALDIR FOI MORTO PELO PRÓPRIO SOBRINHO
Na tarde do último domingo, dia 31 de maio, por volta
das 14h, um homicídio foi registrado no povoado São José, zona rural de Vargem Grande.
A vítima do brutal crime foi identiﬁcada como Valdir
Borges de Oliveira, morto com golpe de arma branca (facada), no peito.
De acordo com informações da polícia militar, que
esteve no local realizando os primeiro levantamentos de
investigações do caso, o principal suspeito do assassinato do homicídio foi o próprio sobrinho de Valdir.
O suspeito fugiu após o crime e até o fechamento desta edição, o rapaz ainda não tinha sido preso. Os dois estariam bebendo quando iniciou a discussão, terminado
de forma trágica.
MORTES DE ADOLESCENTES SUBIRAM 100% NOS ÚLTIMOS 60 DIAS NA ILHA DE SÃO LUÍS
foram mortas a tiros, ou seja, 27 pessoas perderam a vida através de arma
de fogo. Esse número representa que
85,19% perderam a vida após serem
atingidas por tiros. Apenas 14,81% das
vítimas morreram através de armas
brancas e outros meios.
Adolescentes mortos
Em abril, dois adolescentes perderam
a vida de forma violenta. No mês de
maio o aumento foi de 100%, pois
quatro menores foram assassinados.
Os casos foram registrados no:
• 15/05 – Vila Cafeteira – Paço do Lumiar
• 17/05 – Vila dos Nobres – São Luís
• 31/05 – Cidade Operária – São Luis
• 31/05 – Cidade Operária – São Luís

Mortes na Cidade Operária
Os últimos dois casos foram registrados pelo boletim de relação nominal de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), da SSP-MA, no domingo, dia 31 de maio.
O crime foi um duplo homicídio no
bairro da Cidade Operária. As vítimas
estavam em uma motocicleta, quando dois homens se aproximaram e
dispararam. As vítimas tinham 17 e 15
anos. A polícia iniciou as investigações e encontrou no local cápsulas de
pistola calibre 9mm, que de uso restrito das forças de segurança.
Após os disparos, os atiradores fugiram do local. As duas vítimas morreram antes da chegada do socorro.

SANTA HELENA E TURILÂNDIA

Manifestantes queimam máscaras em protesto

Uma manifestação com cerca de
300 pessoas das cidades de Santa Helena e Turilândia, no interior do Maranhão, teve como objetivo queimar
máscaras e desrespeitar o isolamento
social, no último domingo, dia 31 de
maio.
Ambas as cidades são localizadas
na região da Baixada Maranhense e
são vizinhas, distantes cerca de
115km da capital maranhense.

Máscaras queimadas

Nas imagens que repercutiram nas
redes sociais, podia ser observado que
a maioria das pessoas estavam sem
máscaras e próximas uma das outras,
o que desrespeita o isolamento social,
uma das principais medidas de combate ao novo coronavírus. Em um dos
vídeos, os manifestantes queimam
várias máscaras.

Arma em Nova Iorque

Na cidade de Nova Iorque, a Polícia Militar foi acionada pela equipe da barreira da vigilância sanitária instalada na entrada da cidade, informando que um cidadão
utilizou sua motocicleta contra eles – os agentes, atingindo os cones e outras materiais de sinalização, empregados na barreira sanitária, tomando como sentido o
Centro da cidade.
Os militares realizavam patrulhamento pela área,
quando avistaram o cidadão suspeito, ao realizar a busca pessoal foi encontrado em sua cintura uma pistola
calibre 7,65mm, contendo oito munições intactas, e nos
seus bolsos um aparelho celular e a importância de R$
2.490, em seguida foi dado voz de prisão e levado com
todo o material a central de ﬂagrantes da cidade de Pastos Bons, para a adoção das medidas cabíveis. (S.D)

CENTRO

Suspeitos de sequestro
são presos em São Luís

POLÍCIA MILITAR

SUSPEITOS FORAM DETIDOS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO
DA REDAÇÃO

Casos nas cidades

No último boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) do
Maranhão, Santa Helena e Turilândia
contabilizaram casos da Covid-19.
Em Santa Helena são 251 casos conﬁrmados e uma morte pela doença. Já
em Turilândia são 104 casos registrados e também uma morte registrada.

Em todo os estado do Maranhão
mais de 35 mil casos e mais de 970
mortes conﬁrmadas pelo vírus. (S.D)

A Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas em
crimes de sequestro e porte ilegal de arma de fogo em
São Luís. A ação policial aconteceu na Avenida Venceslau Brás, Canto da Fabril, Centro de São Luís. A vítima teria sido um motorista de aplicativo, que estava trancado
no porta-malas do próprio veículo.
De acordo com informações policiais, os criminosos
teriam abordado a vítima e anunciado o sequestro no
bairro da Areinha, mas na altura da Rua Paulo Frontin,
no bairro do Monte Castelo, os policiais, após receberem informações da ação criminosa, identiﬁcaram e seguiram o veículo, que trafegava em alta velocidade, em
sentido contrário da via.
Já no Monte Castelo, o veículo foi parado pela polícia,
que durante a abordagem conseguiu liberar a vítima,
que estava presa no porta-malas.
Com os criminosos, a polícia apreendeu uma arma de
fogo, um revólver calibre 38, com 4 munições intactas, e
duas deﬂagradas, um celular e o veículo recuperado.
Os suspeitos e o material apreendido foram levados
para o Plantão Central das Cajazeiras, Centro, para a
adoção da medidas cabíveis.
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Prefeitura de São Luís já imunizou mais
de 280 mil pessoas contra Inﬂuenza/H1N1
PÁG.9

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

Presidente do
BC diz que medo
de nova onda de
contágio pode
adiar retomada
do setor de
serviços
Eduardo Nicolau assumirá Procuradoria Geral de Justiça

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

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

PÁG.4

Secid faz sorteio de
localização de apartamentos
do Residencial Jomar Moraes
em São Luís
PÁG. 11

REPRODUÇÃO/TV SENADO

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 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. PÁG.5

Roberto Campos Neto avalia que retomada do turismo, bancos,
restaurantes pode ser retardada devido ao receio da população

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

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
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

PÁG.7

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

24° – 31°
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Atos, Fatos & Baratos

J O R N A L

“O meu ideal político é a democracia, para
que todo o homem seja respeitado como
indivíduo e nenhum venerado”.
(Albert Einstein)

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

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 ﬁm do governo de
sua tia, aﬁrma 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 eﬁciência, 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
ﬁzeram 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 desaﬁo 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, ﬁca 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 políticoeleitorais.
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.

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, aﬁrma 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 especíﬁcos 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 veriﬁcada a
possibilidade de serem realizadas
junto aos órgãos de segurança
pública”, segundo o CNJ.

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.

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/tjmaoﬁcial).
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
deﬁciência por meio do Programa
Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica (Pronon) e do
Programa Nacional de Apoio
à Atenção da Saúde da Pessoa
com Deﬁciência (Pronas/PCD).
As instituições, associações
e fundações privadas, sem
ﬁns 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 credenciarse ao Pronon e ao Pronas-PCD
será necessário preencher
requerimentos separados.
Os resultados do credenciamento,
com pedidos deferidos e
indeferidos, serão publicados

no Diário Oﬁcial da União
pela Secretaria-Executiva
do Ministério da Saúde. As
instituições credenciadas em 2020
ﬁcam 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)

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)

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 ﬁcha de
inscrição disponível no endereço
eletrônico www.tre-ma.jus.br.
Aos inscritos será concedido
certiﬁcado 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 desaﬁos;
convenções, registro e o ﬁm
das coligações proporcionais;

segurança jurídica, eleições
municipais, pandemia e seus
impactos; inelegibilidades,
ﬁnanciamento 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).
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P E Q U E N O

Abraço do Dia
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!

Tuitaços
• 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 ﬁm 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
eﬁcácia 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
ﬁca. 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 ﬁlho 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

Rarará
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!

Sobe/Desce
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 deﬁnida.

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 ﬁzeram
uma cerimônia de queima de
máscaras.
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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 conﬁrma 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 ﬁcará com o ônus. O
parque hoje é concedido.

Viés de baixa

Agora, vai

Um bom entendedor de
shoppings diz que a pancada
será grande até o ﬁm 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.

O Governo do Amapá garante
que já montou todos os
equipamentos (respiradores,
ventiladores e aﬁns) 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 vicegovernador do Amapá, citado
ontem, saiu errado. O certo é o
sr. Jaime Nunes.

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.

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 biograﬁas 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.

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 boniﬁcação na hospedagem, com viagens
compradas até dia 31 de julho, para hospedagem pós-conﬁnamento.

José Reinaldo

O deputado federal José Reinaldo Tavares escreve às terças-feiras para o Jornal Pequeno

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 signiﬁcativamente 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 ﬁscalizar 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 deﬁnição entre
realizar seu vasto potencial ou

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

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 destruílos, 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 ﬂoresta, diz
Thomas. No entanto, de acordo
com algumas estimativas, as
queimadas e o desmatamento da
Amazônia e em outras ﬂorestas
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
ﬁnanceiro, especialmente para
os pobres, talvez seja um fator
importante para o aumento da
produtividade. A forma como
o setor ﬁnanceiro 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
suﬁciente para tirar milhões da
pobreza. Mas, como fazer isso
sem planejamento, sem estudos
cientíﬁcos 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.

DIVULGAÇÃO

Esplanada

Eduardo Nicolau será o novo procurador-geral de Justiça
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.
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Reabertura de mais lojas leva multidão
ao centro de São Luís nessa segunda-feira

Cláudio
Humberto
www.diariodopoder.com.br

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

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

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.

Respeito imposto

Longa construção

O avanço do STF contra os
críticos, a pretexto de “combater
fakenews”, parece servir ao
propósito de impor o respeito pelo
temor de punição.

A reputação do STF é ruim em
razão da exposiçãode ministros
e porsuas decisões amplamente
divulgadas pela mídia, e não por
“fakenews”.

Sem o ‘bafo’ das ruas

Constituição no saco

Ministros do STF querem viajar
semter de ouvir do passageiro ao
lado, no avião, que “o STF é uma
vergonha”, como aconteceu a
Lewandowski.

Se o STF relativiza até para
deputados o direito à livre
expressão, amordaçando os
críticos, será o começo do fim da
“Constituição cidadã”.

‘Terrivelmente cristão’, Ives é nome forte para o STF

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

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.

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

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;
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

• 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.

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.

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.

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.

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
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Joel Jacintho

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

joeljacintho@yahoo.com.br / joeljacintho@uol.com.br

Política, Cultura, Esporte e Variedades

Jornalista maranhense em destaque
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 sextafeira (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

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.

DIVULGAÇÃO

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

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.

Turiaçu

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.

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.

MPMA requer transparência de gastos do
Município com prevenção ao novo coronavírus
Gilberto Dimenstein
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.

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.

Juarez Sousa

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.

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.

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
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
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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
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil de Vitória do
Mearim está investigando o
assassinato de uma mulher
encontrada morta, nessa segundafeira (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

Franciane Silva foi morta por estrangulamento, e o ex-marido dela, Anilton
Sodré, é o principal suspeito
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

Dupla é executada a tiros perto
da delegacia, na Cidade Operária
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
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Uma das vítimas do duplo homicídio, ocorrido na tarde de domingo,
na Cidade Operária
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)

Conhecido como
“Pedrão”, motociclista foi
assassinado a tiros em
Igarapé Grande
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.

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)

Localizado corpo de adolescente desaparecido após assalto no Rio Tocantins
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)
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Para se livrar de assalto, adolescente
pulou no rio e acabou morrendo
afogado

Últimas Notícias
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.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.
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Flávio Dino nomeia Eduardo Nicolau novo
procurador-geral de Justiça
Publicado em 1 de junho de 2020 por gilbertoleda
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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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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.
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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:

Blogueiro do MA
é denunciado ao
Ministério
Público por
saudação nazista
Representação foi apresentada pelo
deputado Yglésio Moysés. Ricardo Santos
alega que houve má interpretação do ato
01/06/2020 15h44min

O blogueiro Ricardo
Santos, de São Luís, foi
denunciado ao
Ministério Público do
Maranhão, neste
domingo 31, após
reproduzir uma
saudação nazista em
uma rede social. A
representação foi
apresentada pelo
deputado estadual
Yglésio Moysés (PROS).
Em resposta a uma
publicação no Twitter
feita pela codeputada
estadual Mônica Seixas
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(PSOL-SP), Santos
aparece em três selfies
tomando leite em caixa.
Numa das fotos, está
com o braço estendido,
exatamente como era
comum na Alemanha
nazista, saudação que
significa Hei Hitler
(Salve Hitler). “Posso ser
nazista com intolerância
a lactose? Anti-NaziLacto”, ironizou na
publicação.

Ao ATUAL7, apesar dos
fatos, ele negou que
tenha praticado o ato.
“Lógico que ali é uma
má interpretação que
está havendo. Eu não fiz
nada disso, né? Vim aqui
para a varanda de meu
apartamento, tomei
leite, dei um tchau para
a câmera e pronto!”,
respondeu Ricardo
Santos, que se identifica
no Twitter como alguém
que se descobriu
“conservador”.
Na representação contra
o blogueiro, Yglésio
lembra que legislação
brasileira criminaliza a
incitação ao nazismo e a
apologia a fato
criminoso. O documento
foi endereçado ao
procurador-geral de
Justiça, Luiz Gonzaga

