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PANDEMIA

Crime de feminicídio
aumenta 166,7% no MA
Dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao revelar que nos meses de março e abril
deste ano, em plena pandemia do novo coronavírus, houve o registro de 16 casos no estado.

POLÍCIA 7

Paulo Soares

Aglomeração pode resultar em nova onda de contágio
A flexibilização de mais atividades econômicas tem aumentado o fluxo de pessoas nas ruas, a exemplo do registro de ontem na Rua Grande, principal área comercial de
São Luís; no Maranhão, as cidades de Santa Inês, Zé Doca e Urbano Santos estão entre as 20 no país com maior incidência de casos de Covid-19. CIDADES 6

De Jesus

Atividade espacial

Alterada lei
que garante
descontos de
até 30% em
mensalidades

Carteiras
têm prazo
de validade
prorrogado
no Maranhão

Ocupação
de leitos de
enfermarias
tem redução
em São Luís

Autorizado
lançamento
de foguetes
pela Base
Alcântara

Assembleia Legislativa fez correção
em lei aprovada em 14 de maio. Nova redação explicita a necessidade
de descontos desde a suspensão das
aulas. POLÍTICA 3

Prorrogação da vigência do documento, autorizada por todos os Detrans do país, resulta de uma deliberação do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran). CIDADES 6

Além das unidades da rede estadual,
também já é possível perceber redução no número de pacientes nas
enfermarias do Hospital Universitário (HU-UFMA). CIDADES 5

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações do Brasil publicou portaria que autoriza
que empresas como a SpaceX lancem foguetes de Alcântara. GERAL 8
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POLÍTICA

Alterada lei que garante
descontos de até 30% em
mensalidades escolares
Assembleia Legislativa fez correção em lei aprovada em 14 de maio; nova
redação explicita a necessidade de descontos desde a suspensão das aulas
Agência Assembleia

Assembleia Legislativa
do Maranhão aprovou
ontem, durante nova
sessão remota, projeto
de lei de autoria do deputado Yglésio Moyses (Pros) que altera a lei
que impõe às instituições de ensino no Maranhão a conceder descontos de até 30% nas mensalidades enquanto durar a pandemia
do novo coronavírus.
A nova lei, que ainda depende
de sanção, visa corrigir uma inadequação na Lei Ordinária Estadual 11.259, de 14 de maio de
2020, já sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB).
Segundo o Moyses, a correção
deve dirimir dúvidas quanto à interpretação da aplicação das obrigações criadas pela lei, uma vez
que as instituições de ensino estão
se recusando a aplicar preteritamente os descontos devidos desde
a suspensão das atividades presenciais.
“Por isso, deixa-se claro que,
para efeito de interpretação do Art.
1º, I, II e III, a aplicação da Lei Ordinária Estadual 11.259 de 2020
deve-se dar a partir da data de publicação do Decreto 35.662, de 16
de março de 2020. Conclusão que
pode ser extraída por interpretação teleológica da norma, mas a
má-fé tem obstruído”, assinalou o
deputado.
Ele acrescentou que há decisão
judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, na
Ação Civil Pública 081375252.2020.8.10.0001, determinando
o cumprimento da legislação, ante
tantas recusas dos administradores das instituições de ensino.
O projeto de Yglésio acrescenta
que os descontos não concedidos
antes da publicação da lei deverão
ser efetuados nas mensalidades

A

Deputados aprovaram correção na lei aprovada em maio e já sancionada pelo governador Flávio Dino

Proposta foi do
deputado
Yglésio Moyses

ou seja, 59 dias depois, acumulando, assim, dois meses de descontos que não foram repassados
aos consumidores.

Aprovação, para
valer, precisa de
sanção de Dino

Aperfeiçoamento
Ao manifestarem seus votos favoráveis ao projeto, os deputados
Antônio Pereira (DEM), Duarte Júnior (Republicanos) e Wellington
do Curso (PSDB) louvaram a iniciativa do deputado Yglésio Moyses, frisando que a matéria tem o
mérito de proporcionar o aperfeiçoamento da lei estadual recentemente sancionada pelo governador Flávio Dino.
Em seu pronunciamento, Wellington do Curso foi enfático ao
afirmar que o Procon e o Ministério Público devem fazer o devido
acompanhamento e fiscalização,

vincendas correspondentes ao
desconto devido em cada mês não
usufruído anteriormente, para que
os consumidores não sejam prejudicados pela morosidade natural da tramitação legislativa, já que
o fato gerador do desconto deu-se
em 16 de março de 2020, com a
publicação do Decreto 35.662, e
a lei só foi sancionada pelo Poder
Executivo em 14 de maio de 2020,

para que a lei aprovada seja efetivamente cumprida.
“Esta lei, agora aperfeiçoada
com este projeto do deputado
Yglésio, precisa ser respeitada, em
favor das famílias que lutam com
tanto sacrifício para manter seus
filhos na escola”, ressaltou Wellington do Curso.
Na justificativa de seu projeto,
Yglésio invocou também a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que é pacífica no que se refere
à caracterização das relações de
consumo entre as instituições de
ensino e os alunos. Yglésio invocou também a Constituição Federal e a Constituição do Estado do
Maranhão, que afirmam ser competência concorrente entre os
entes legislar sobre relações de
consumo. 
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MAIOR
Não é novidade

C

hamou atenção, em um vídeo, a quantidade de ambulâncias
que estavam na porta do Hospital Socorrão I, no Centro de
São Luís. Os pacientes são do interior. Não se sabe ao certo se
estão com suspeitas de Covid-19 ou não.
Como o Socorrão não é referência para pacientes com suspeitas
do novo coronavírus, membros do Palácio dos Leões afirmam que
não são pacientes da Covid-19. Outras informações checadas pela
coluna mostram que, na verdade, são pessoas do interior com
suspeita da doença que são atendidas e aguardam regulação de
leitos para Covid-19 em hospitais de referência, como o Hospital
da Mulher e o Carlos Macieira.
O fato é que esta “procissão” de ambulâncias na porta dos
hospitais de urgência e
emergência de São Luís não é
uma exclusividade em período Ambulâncias que
de pandemia.
chegam às
Em 2019, por exemplo,
médicos dos Socorrões
unidades de
chegaram a se manifestar,
reclamando da quantidade de emergência da
pacientes de outras cidades
capital não são
que eram atendidos nas
unidades.
novidade
Sem fazer críticas diretas, o
próprio secretário municipal de
Saúde, Lula Fylho, confirmou que mais de 80% dos pacientes nos
Socorrões eram do interior do Maranhão. Situação, naquele ano,
que estava piorando porque hospitais vinham sendo fechados
pelo governo estadual, além das unidades de saúde de 20 leitos
que foram desmontadas depois de 2015.
Em resumo, as ambulâncias que chegam às unidades de
emergência da capital não são novidade, mas parece ter
aumentado. E como os atendimentos não costumam ser negados,
o mais provável é que dentro dos hospitais a cena deva ser aquela
costumeira e triste: superlotação com pacientes em macas nos
corredores e outros em cadeiras.

Mais cargos

O senador Roberto Rocha (PSDB) se mantém avançando nos cargos
federais no Maranhão.
Depois da Funasa, o tucano tentou a Codevasf, mas acabou barrado.
A vaga já estava ocupada por aliado do deputado Hildo Rocha (MDB).
Agora, o senador conseguiu emplacar o filho de Clodomir Paz, Guilherme Paz, que vai comandar a Superintendência Federal de Agricultura no Maranhão.

De olho em 2022

Roberto Rocha tem buscado os espaços com o fim de conseguir organizar suas bases visando à reeleição em 2022.
Além da Funasa, dada para sua recém-aliada, ex-prefeita Maura Jorge, Rocha já havia conseguido alguns cargos na Base Espacial de Alcântara.
Para outro aliado, Rocha deu uma diretoria da Codevasf em Brasília. E
assim, o tucano vai conseguindo levar melhorias e benefícios a municípios maranhenses, o que deve lhe render dividendos eleitorais no futuro.

BNB

Quem deverá conseguir também mais cargos federais será o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).
Ele deverá ocupar espaços no Banco do Nordeste (BNB), já que Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, ficou com o mando da
instituição.
Os cargos do BNB no Maranhão também deverão ser dados aos deputados Júnior Lourenço e Pastor Gildenemyr, que também são do PL.

Pico no interior

Vítimas de violência doméstica
poderão receber aluguel social
Deputado estadual Adriano Sarney (PV) apresentou projeto de lei prevendo o pagamento de
aluguel, durante a pandemia da Covid-19; proposta está em tramitação na Assembleia Legislativa
Divulgação

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) tem apresentado vários
projetos visando à melhoria da
qualidade de vida da população
maranhense durante o período da
pandemia. Desta vez, foi protocolado na Assembleia Legislativa
o Projeto de Lei que propõe aluguel social para as vítimas de violência doméstica, como instrumento de assistência social de
emergência durante 6 meses ou
enquanto perdurar o estado de
calamidade pública.
A medida se deu pelo crescente
aumento da violência doméstica nesse período de isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.
Os dados apresentados pela 2ª
Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na
capital mostram que do dia 18 de
março a 17 de abril deste ano, foram distribuídas 197 medidas protetivas de urgência (MPU) somente em São Luís.
As mulheres atendidas por medidas protetivas previstas na Lei
Maria da Penha ou que tenham sido obrigadas a abandonar seu lar
depois de reiterados episódios de
violência domiciliar deverão receber, depois de aprovada e sancionada a lei, 50% do valor do salário
mínimo atual como aluguel social
para moradia.
A secretaria responsável pela assistência social do estado deverá re-

Os dados considerados positivos na capital maranhense e compartilhados nas redes sociais pelo Governo do Maranhão desconsideram os
saldos da doença em cidades do interior.
São preocupantes os percentuais de óbitos em determinadas regiões
do estado em comparação com os municípios da Grande Ilha.
Mesmo assim, o Executivo não dá sinais de que medidas mais restritivas serão tomadas, já que “jogou” a responsabilidade aos prefeitos.

Processo

O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação por propaganda
eleitoral irregular contra o deputado e pré-candidato a prefeito de São Luís,
Eduardo Braide (Podemos).
Para o MPE, ao veicular mensagem de vídeo em homenagem ao Dia
das Mães, Braide cometeu propaganda eleitoral em tempo não previsto
no calendário eleitoral.
Na representação, o MPE requer que o pré-candidato seja condenado
ao pagamento da multa no valor de R$ 5 mil a R$ 25 mil.

DE OLHO

2 DEPUTADOS FEDERAIS

ESTÃO DISPUTANDO a coordenação da bancada do
Maranhão em Brasília. André Fufuca e Marreca
Filho disputam o voto dos colegas.

Aprovação

Foi aprovado na Assembleia Legislativa, projeto de lei de César Pires
(PV) que obriga as operadoras de planos de saúde a manifestarem-se, no
prazo máximo de 6 horas sobre os procedimentos requisitados pelos médicos contra a Covid-19.
O parlamentar teve a iniciativa após decisão judicial não ser cumprida em São Luís, num hospital particular, para o atendimento do ex-prefeito Gildásio Ângelo.
O ex-gestor está internado por Covid-19 e precisa de um tratamento
que o plano de saúde não autorizava. Após mais de 24 horas, saiu decisão
judicial para a realização do procedimento.
Adriano Sarney relatou que casos de violência doméstica aumentaram durante o período de quarentena

conhecer a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência de cada
caso, para evitar possíveis fraudes.
Indispensável
Para Adriano é indispensável a
ação articulada do poder público
com a adoção de medidas que tenham como centro a proteção à
mulher.
“O meu projeto visa a garantir que

Quarentena no
MA teve início
em 18 de março
as mulheres que se encontrarem em
situação de extrema vulnerabilidade, possam ter uma segunda chance de proteção a sua vida e de sua fa-

mília, uma vez que, a mesma receberá uma quantia mensal para custeio de aluguel social e com isso, alugar um imóvel num local onde ela
entender seguro e protegida, durante um razoável tempo. É preciso
que as mulheres tenham meios, de
se libertar, mesmo durante essa pandemia.”, afirmou o parlamentar. 

E MAIS
• Os vereadores da capital maranhense voltam a se reunir, hoje, em sessão remota a partir das 9h.
• O presidente da Casa, Osmar Filho (PDT), deve aproveitar a ocasião para detalhar a prorrogação das medidas restritivas no âmbito do Palácio
Pedro Neiva de Santana.
• Ainda na sessão, o vereador Pavão Filho (PDT) deve cobrar a aprovação
de matéria de sua autoria que prevê abono aos profissionais de saúde.

Leia mais em Polícia 7

Maranhão tem três cidades
dentre 20 no país com maior
incidência de Covid-19
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quarta-feira, 3 de junho de 2020

Covid-19 : taxa de ocupação de leitos
de enfermarias tem redução em SL
Além das unidades da rede estadual, também já é possível perceber a redução no número de
pacientes nas enfermarias do HU-UFMA; leitos de UTI, no entanto, prosseguem sem redução
Paulo Soares

redução na ocupação dos
leitos de enfermaria já é
perceptível na Grande
Ilha. Segundo o boletim
da Secretária de Estado da Saúde
(SES) divulgado no dia primeiro de
junho, apenas 35,51% dos leitos de
enfermaria da capital estão ocupados, ou seja, há 485 leitos livres
de enfermaria da rede estadual em
toda a Região Metropolitana de São
Luís.
O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão
(HU-UFMA) também teve redução
na ocupação desses leitos. Segundo
o boletim diário do HU, o hospital
está com taxa de ocupação dos leitos de enfermaria de 61,5%. Ou
seja, dos 65 leitos, 25 estão livres.
Essa redução na ocupação dos
leitos da capital é resultado da diminuição do número de casos,
após a série de medidas para tentar controlar a doença. Em entrevista para O Estado realizada no dia
29 de maio, o epidemiologista, e
professor da Universidade Federal
do Maranhão, Antonio Augusto
Silva, explicou que a redução de
casos ainda é resultado colhido
pelo lockdown na capital maranhense. “Há um retardo entre a tomada de uma medida e o efeito no
número de casos e óbitos. No momento estamos colhendo os frutos
do lockdown”, explicou.
No HU-UFMA, comparado com
o boletim divulgado no dia 18 de
maio, a taxa de ocupação das enfermarias reduziu até o dia 1º de
junho em 8,5%. Nas redes estaduais, no mesmo período, a redução foi de 32,58%.

A

Região Tocantina
Ao contrário da capital maranhense, a Região Tocantina tem
sentido o aumento no número de
casos da doença. Imperatriz, se-

32,58%
DE REDUÇÃO

na ocupação dos leitos de
enfermagem da rede
estadual em São Luís,
desde o dia 18 de maio

8,5%

DE REDUÇÃO
na ocupação dos leitos de
enfermagem do HU-UFMA
em São Luís, desde o dia
18 de maio

OCUPAÇÃO
de enfermarias
exclusivas para
pacientes de
Covid-19
teve redução
no HU-UFMA

É FAKE!
Nos últimos dias foram transmitidas em redes sociais informações de que no dia 29 de maio o Hospital Universitário teria
fechado o seu primeiro leito de enfermaria para Covid-19, devido a redução no número de atendimentos. Contudo, a
assessoria do HU-UFMA informou que todas os leitos continuam funcionando normalmente e que nenhuma enfermaria foi
fechada.

gundo maior município do estado,
amanheceu ontem (2) com 100%
dos seus leitos de enfermaria ocupados.
De acordo com o Governador do
Maranhão, Flávio Dino, novos leitos serão entregues para atender
a população da área. No momento,
a cidade de Imperatriz tem 81 leitos de enfermaria. Na Grande Ilha
existem 752 leitos de enfermaria
pela rede estadual.
Perigo de reaumento de casos
Devido a reabertura gradual do co-

mércio e o retorno de atividades
que haviam sido suspensas para
garantir o distanciamento social,
especialistas estão preocupados
com a possibilidade de novo aumento no número de casos da
Covid-19 em São Luís.
A O Estado, o epidemiologista
Antonio Augusto Silva explicou que
apesar de no momento a capital
estar colhendo os resultados do
lockdown, anda há perigo de voltar a crescer o número de casos na
Grande Ilha.
Segundo ele, com o lockdown a

progressão da transmissão diminuiu, mas não o suficiente para se
manter a epidemia sob controle. O
ideal seria a taxa de transmissão
estar abaixo de 1 e ter a ocupação
dos leitos de UTI em até 50%,
porém, no momento a taxa está em
1,2, e há 97,50% de ocupação dos
leitos de UTI da rede estadual. No
HU-UFMA, a taxa de ocupação dos
leitos de UTI está em 102,5%.
O cálculo do controle epidemiológico é feito a partir um parâmetro chamado R, que indica para
quantas pessoas em média um in-

PRF intensifica ações no combate
ao contrabando de remédios
Policiais rodoviários federais apreenderam no estado de Goiás mais de três mil comprimidos de
hidroxicloroquina, que tinham como destino o Maranhão; incursões continuam nas rodovias
Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
intensificou, durante o período de
pandemia, as incursões nas sete
rodovias federais, que cortam o
Maranhão, para evitar o ato criminoso de contrabando, principalmente de medicamentos, tráfico
de drogas e roubo de veículos. No
fim do mês passado, os policiais
apreenderam mais de três mil
comprimidos de hidroxicloroquina, em Uruaçu, no norte de
Goiás, e quatro pessoas foram presas. O medicamento era proveniente do Paraguai e tinha como
destino o Maranhão. Mesmo sem
ainda possuir uma eficácia comprovada, a hidroxicloroquina está
sendo usada para combater a
Covid-19, o novo coronavírus.
A polícia informou que os suspeitos foram abordados em uma
caminhonete, na BR–153, em
Goiás. Eles, primeiramente, alegaram que saíram de São Paulo e estavam voltando para o Maranhão.
Mas, depois que os policiais encontraram o medicamento dentro

fectado transmite a doença por dia.
Ele precisa ficar por um tempo prolongado abaixo de 1 para que se
possa recomendar tecnicamente a
flexibilização do distanciamento
social. Se o R ficar abaixo de 1 a
doença vai deixar de ser transmitida com o tempo, passando a ter
redução dos casos.
“Sem nenhum controle, cada
pessoa em média contamina outras três. Essas três contaminam
nove e daí por diante. Hoje cada infectado está contaminando 1,2 pessoa. Por isso o R está em 1,2”, ex-

SAIBA MAIS
Hidroxicloroquina tem sido amplamente divulgada no tratamento
da Covid-19. A medicação, de acordo com a Associação Brasileira
Superando o Lúpus, Doenças Reumáticas e Raras (Superando),
também é usada para o tratamento a lúpus e algumas outras
doenças crônicas autoimunes. Com a Covid-19, elevou a procura
pelo remédio nas farmácias e acabou gerando um
desabastecimento no mercado e aumento do preço do produto. A
compra do medicamento cresceu 67% de janeiro a março deste
ano, em comparação ao mesmo período de 2019, segundo dados
do Conselho Federal de Farmácia. Era possível comprar uma caixa
do medicamento nas farmácias por, em média, R$ 40,00, e
atualmente está acima de R$ 70,00. Manipulado, o frasco do
remédio, com 120 comprimidos, era vendido por R$ 150,00 e
passou para R$ 600,00 e até R$ 700,00.

nal de Vigilância Sanitária (Anvisa)
também teve ciência da apreensão.
Mais apreensões
No dia 7 do mês passado, policiais
rodoviários federais apreenderam
mais de 2.500 comprimidos de azitromicina, medicamento também

A polícia fechou
uma fábrica
clandestina
Medicamentos apreendidos pela PRF, na BR-153, em Goiás, seriam trazidos para o Maranhão, para comercialização

de uma caixa de som, eles disseram que o medicamento era
oriundo do Paraguai e seria levado
para o estado.
O caso está sendo investigado

pela Polícia Civil de Goiás. O delegado Fernando Martins informou
que foi tipificado o crime de contrabando, pois os medicamentos,
produzidos no Paraguai, são proi-

bidos no Brasil e, no momento, a
polícia precisa saber a real intenção desse grupo criminoso. Já, o
medicamento foi entregue à Vigilância Sanitária e a Agência Nacio-

plicou o professor. “A reabertura do
comércio aumenta a taxa de contatos entre as pessoas. Quanto mais
contato mais a transmissão ocorre.
A dinâmica de transmissão pode ser
acompanhada em modelos matemáticos pelo R. Hoje ele está em 1,2,
insuficiente para controlar a transmissão. Com a flexibilização agora
o R deve aumentar e se o contágio
aumenta se espera que ocorra junto
aumento de casos. O aumento dos
casos é esperado cerca de sete a 10
dias após a medida de abertura por
causa do período de incubação da
doença”, continuou.
O índice acima do ideal, e a alta
ocupação dos leitos, são os principais fatores que preocupam os pesquisadores em relação a reabertura
do comércio. Apesar dos leitos de enfermaria terem tido reduções consideráveis, os leitos de UTI permanecem com taxas altas, principalmente
por serem ocupados por pacientes
que precisam de um tempo maior
de ocupação nesses leitos devido
suas condições de saúde.
O epidemiologista também afirmou que é possível a necessidade
de um segundo lockdown no futuro. “É bastante provável, talvez
em dias não em meses, um segundo lockdown. Ainda não passou a primeira onda e não sabemos
se ela atingiu o pico. A dinâmica da
transmissão depende da taxa de
contatos que depende do comportamento das pessoas. Essa
doença se transmite fundamentalmente de pessoa para pessoa. Gostaria de citar o exemplo do Chile
que no início ficou em distanciamento social e a transmissão foi
bastante reduzida. Mas a flexibilização do distanciamento ocorreu
de forma precoce e hoje os casos
sobem exponencialmente e junto
com isso os óbitos tiveram forte ascensão”, enfatizou.

usado para combater o novo coronavírus, na BR-316, na cidade de
Cachoeira do Piriá, no Pará. A polícia informou que o remédio estava em um veículo, que saiu de

Carutapera, no Maranhão, e tinha
como destino o município paraense de Capanema.
O condutor do carro foi preso
e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Piriá. Ele
não apresentou, durante a abordagem, nenhum documento que
comprovasse a procedência do
medicamento.
No fim do ano passado, a polícia fechou uma fábrica clandestina
de medicamentos, localizada no
bairro Vila Redonda, em Caxias, no
Maranhão. No local, a polícia
apreendeu mais de três mil rótulos falsos, carimbo com datas únicas de fabricação e validade, além
de anotações de quantidade, e líquido pronto. Uma pessoa foi
presa.
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CIDADES

O

Maranhão, de acordo
com o boletim epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na noite de
segunda-feira, 1º, já tem mais de
36 mil infectados pelo novo coronavírus, que teve origem na
cidade de Wuhan, província de
Hubei, na República Popular da
China, no fim do ano passado.
As estatísticas indicam que a
contaminação não desacelera
no estado, apesar das medidas
de distanciamento social. Segundo levantamento feito pelo
G1, dentre as 20 cidades brasileiras com maior incidência da
Covid-19, três estão no território maranhense.
De acordo com o levantamento, divulgado nesta terçafeira, 2, as três cidades maranhenses com mais casos do
novo coronavírus no contexto
nacional são Santa Inês, Zé Doca
e Urbano Santos. Respectivamente, possuem 1.954, 1.829 e
1.802 contaminados. O estudo
leva em consideração os casos
confirmados por 100 mil habitantes. Em primeiro lugar está
São Gabriel da Cachoeira, localizada no Estado do Amazonas,
com 3.992 infectados, seguido
de Itapiranga, na mesma região,
com 3.771.
Por outro lado, nenhum município maranhense está no rol
daqueles com maior mortalidade
pela Covid-19. Conforme o G1,
os dados foram tabulados na
manhã desta terça-feira. Foram
consideradas as cidades com
mais de 300 casos confirmados.
A metodologia seguiu uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), para indicadores mais robustos. O
levantamento utilizou informações colhidas das secretarias estaduais de Saúde.
Situação de emergência
Em Zé Doca, cidade listada no levantamento do G1, a situação de
emergência foi declarada pelo
Decreto Municipal nº 10, do dia
26 de março, momento em que
foram estabelecidas medidas de
prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus na região. Na ocasião, foi determinado aos órgãos
e entidades da Administração
Pública Municipal que adotassem as orientações e recomendações do Ministério da Saúde
(MS) e da Organização Mundial
de Saúde (OMS), para o enfrentamento da pandemia.

Três das 20 cidades
com maior incidência
de casos de Covid-19
estão no Maranhão
Municípios maranhenses de Santa Inês, Zé Doca e Urbano Santos,
aparecem no levantamento feito pelo G1, com mais casos da doença
Diviulgação

SAIBA MAIS
Cidades com maior incidência
da Covid-19 no Brasil (casos
por100 mil hab)
1º: São Gabriel da Cachoeira
(Amazonas) – 3.992 casos
2º: Itapiranga
(Amazonas) – 3.771 casos
3º: Santo Antônio do Içá
(Amazonas) – 3.310 casos
4º: Laranjal do Jari
(Amapá) – 3.075 casos
5º: Tefé (Amazonas)
– 3.069 casos
6º: Pedra Branca do Amapari
(Amapá) – 3.066 casos
7º: Amaturá
(Amazonas) – 2.679 casos
8º: Canaã dos Carajás
(Pará) – 2.481 casos
9º: Manacaparu
(Amazonas) – 2.465 casos
Em Santa Inês, aglomerações e falta de uso de máscaras provoca maior contaminação da população

A Prefeitura recomendou,
como medida imprescindível, o
imediato recolhimento domiciliar da população de Zé Doca, sobretudo as pessoas com 60 anos
ou mais, por estarem no grupo
de risco. Para quem tenha regressado de viagem internacional ou de locais com casos comunitários da Covid-19, a
determinação é que ficasse em
isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, sendo monitorado pela equipe das Unidades
Básicas de Saúde, ainda como estratégia para contenção da
doença.
Em Zé Doca, desde o dia 15 de
maio, foram intensificadas as fiscalizações periódicas, enquanto
durar a pandemia, por meio de

intervenções da Polícia Militar,
Guarda Municipal e outros órgãos. O objetivo é monitorar os
estabelecimentos comerciais
que não estão autorizados a funcionar nesse período. Em caso
de reincidência das infrações, a
loja terá o alvará cassado. Os populares sem máscaras de proteção que se aglomerarem em espaço público ou particular
poderão ser multados em R$ 50.
Flexibilização do comércio
Em Santa Inês, que também está
entre as 20 cidades brasileiras
com maior incidência da Covid19, novo decreto, de nº 33, flexibilizou a abertura do comércio,
que teve início nesta segundafeira, 1º. Pelo ato administrativo,

parte dos estabelecimentos comerciais funcionará das 8h às
15h, desde que sejam cumpridos
os requisitos e preenchimento
do Termo de Responsabilidade
Sanitária. Dentre as medidas que
devem ser adotadas pelas empresas, está o fornecimento de
máscaras de proteção para todos
os funcionários.
As outras medidas sanitárias
são o controle da lotação no comércio; a manutenção da higienização interna e externa dos
prédios, com limpeza permanente; adoção, sempre que possível, de aplicativos para entregas delivery; priorização para
trabalho remoto das atividades
administrativas e verificação diária de sinais e sintomas dos co-

Tempo indeterminado: CNHs
vencidas têm validade prorrogada
Prorrogação dos prazos, que é válida para todos os Detrans do Brasil, foi
determinada em uma Deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
Com a pandemia do novo coronavírus, muitas dúvidas surgem na
população com relação a diversos
assuntos do cotidiano. A incerteza
sobre o futuro gera angústia, o que

seria mais um fator favorável para
problemas emocionais. Nas questões referentes ao trânsito, uma das
indagações tem a ver com as Carteiras Nacionais de Habilitação

(CNHs) vencidas nesse período. Segundo o Departamento Estadual de
Trânsito do Maranhão (Detran/MA), esses prazos de validade
estão prorrogados por tempo inde-

terminado.
De acordo com informações do
Detran/MA, essa prorrogação é válida somente para todas as Carteiras de Habilitação vencidas a partir

10º: Coari (Amazonas) –
2.361 casos
11º: Tapauá (Amazonas) –
2.227 casos
12º: Benjamin Constant
(Amazonas) – 1.994 casos
13º: Santa Inês (Maranhão)
– 1.954 casos
14º: Zé Doca (Maranhão) –
1829 casos
15º: Urbano Santos
(Maranhão) – 1.802 casos
16º: Barcelos (Amazonas) –
1.788 casos
17º: Anori (Amazonas) –
1.742 casos
18º: Barcelos (Amazonas) –
1.702 casos
19º: Caaporã (Paraíba) –
1.700 casos
20º: Rio Preto da Eva
(Amazonas) – 1.577 casos

de 19 de fevereiro deste ano. Essa
extensão foi realizada segundo a deliberação nº 185 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O ato
foi publicado em 19 de março. A
medida possui repercussão em todo o território brasileiro e independe do retorno das atividades dos
departamentos estaduais de Trânsito, como o maranhense.
Ainda de acordo com o Detran/MA, essa deliberação também
não depende da disponibilidade
do serviço durante a pandemia.
“Após a normalidade em todo o
território nacional e, mediante análise da questão, o Contran deverá
revogá-la”, pontuou o órgão do Governo do Estado.
Deliberação do Contran
O diretor do Contran, Frederico de
Moura Carneiro, deliberou sobre a
ampliação e a interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito e às
entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao
trânsito. Sendo assim, foram sus-

laboradores. Em caso de gripes
ou suspeita de infecção pelo
novo coronavírus, o empregado
deve ser enviado para casa, sem
prejuízo da remuneração.
Em caso de descumprimento
das ações previstas no decreto,
haverá a aplicação de sanções
administrativas, bem como o enquadramento no ilícito previsto
no Artigo 268 do Código Penal
Brasileiro (CPB), que se refere à
infração da determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação
de doença contagiosa. Nessa situação, poderão ocorrer advertências, multas e interdição parcial ou total do estabelecimento
comercial.
Na cidade, aglomerações são
constantes. A formação de grupos acontece, principalmente,
na entrada de agências bancárias e em ruas com grande concentração de estabelecimentos
comerciais, como a Rua do Comércio, que seria equivalente à
Rua Grande, em São Luís.
Barreiras sanitárias
Outra cidade elencada pelo levantamento, Urbano Santos está
realizando também as medidas
de contenção da infecção. Uma
das ações são as barreiras sanitárias, mecanismos de prevenção ao novo coronavírus, não
apenas por levar informações
sobre a doença, como também
por detectar pessoas com sintomas típicos de Covid-19. Por
meio dessa estratégia, profissionais de saúde realizam a medição da temperatura corporal e
pressão arterial de condutores,
especialmente, na entrada do
município. Em caso de detecção
de febre, o abordado é orientado
a se deslocar até a unidade de
saúde mais próxima.
Pelo Decreto nº 10, do dia 14
de abril, a Prefeitura determinou
a adoção de novas medidas para
as barreiras sanitárias, como a
proibição da entrada de feirantes, vendedores ambulantes e cobradores provenientes de outras
cidades, com exceção de caminhões e carros de abastecimento
de mercadorias e produtos para
o comércio em geral. Ficou decidido que a Coordenação de Vigilância em Saúde deve apresentar um cronograma de
desinfecção diária dos espaços
públicos em Urbano Santos,
como postos de saúde, hospitais
municipais, frentes de comércios, dentre outros.

pensos, temporariamente, os prazos para apresentação de defesa da
atuação, previsto no Artigo 4º da Resolução do referido Conselho; recursos de multa, defesa processual
e recursos de suspensão do direito
de dirigir e de cassação do documento de habilitação.
Também ficou suspenso, por
tempo indeterminado, o prazo para identificação do condutor infrator, previsto no Artigo 257, § 7º, do
CTB, inclusive nos processos administrativos em trâmite. Para fins de
fiscalização, foram interrompidos,
igualmente sem data de encerramento, os prazos para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de
Certificado de Registro de Veículo
(CRV), em caso de transferência de
propriedade de veículo adquirido
desde 19 de fevereiro deste ano.
E, ainda, os prazos para que o
condutor possa dirigir veículo com
validade Carteira Nacional de Habilitação
vencida
desde
19/02/2020.
Íntegra em oestadoma.com/484882
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Feminicídio cresceu
166,7% no Maranhão
durante a pandemia

Dois assaltantes
são presos na
Cidade Olímpica
Dupla foi presa no Residencial Tiradentes
e estava com vários produtos roubados

Dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao revelar que nos meses
de março e abril deste ano houve o registro de 16 casos deste crime no estado
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

H

ouve um aumento de
166,7% dos casos de feminicídio no Maranhão durante o período de pandemia do novo Coronavírus, entre os
meses de março a abril deste ano,
em comparação ao mesmo período
do ano passado, segundo o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública. O
número de feminicídio subiu de seis
para 16 casos em todo o estado.
Esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados no último dia 1º e foram
coletados nos órgãos de segurança dos estados brasileiros. O Acre
foi o estado em que se constatou o
agravamento mais crítico. O aumento desse tipo de crime tipo foi
de 300%. No Maranhão houve um
crescimento de 166,7% e Mato
Grosso, 150%.
Os números decresceram em
apenas três estados e um deles foi
Espírito Santo, queda de 50%. Em
seguida aparece o Rio de Janeiro,
que diminuiu 55, 6% e Minas Gerais, onde houve decréscimo de 22,
7% dos casos de feminicídio. Este
crime é o assassinato de uma mulher cometido devido ao desprezo
que o acusado sente quanto à
identidade de gênero da vítima.
Um dos fatores que explica essa situação é a convivência mais
próxima dos agressores com as vítimas durante o período de pandemia. Os atos violentos vêm sendo realizados na própria residência do casal e a maioria das vítimas
é impedida até mesmo a se dirigir
a uma delegacia ou a outros locais
que prestam socorro, como centros de referência especializados,
ou, inclusive, de acessar canais al-
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Dois criminosos foram encaminhados ontem para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
Segundo a polícia, eles foram
presos durante a noite da última segunda-feira, 1º, no Residencial Tiradentes, área da Cidade Olímpica. Em poder deles,
foram apreendidos um veículo
com registro de roubo, arma de
fogo e produtos provenientes de
assalto.
O capitão Bezerra, lotado no 6º
Batalhão da Polícia Militar, informou que os militares ficaram sabendo que a dupla criminosa estava agindo na Cidade Operária.
Inclusive, uma das vítimas acionou os policiais. As guarnições começaram a realizar incursões na
cidade e conseguiram abordar os

assaltantes no Residencial Tiradentes.
Os policiais apreenderam produtos provenientes de roubo no
carro, como ainda um revólver calibre 38.
Tráfico
A polícia prendeu em flagrante,
ontem, um acusado de comercializar droga, no Residencial Terra
Livre, na cidade de São José de Ribamar. Com ele, foram apreendidos maconha, balança de precisão, caderno de anotação do tráfico e material para embalar a
droga.
Esse criminoso já foi preso
quatro vezes e uma das vezes suspeito de tentativa de homicídio.


Números de feminicídios decresceram em apenas três estados do Brasil, segundo os dados do Fórum

NÚMEROS

SAIBA MAIS
Os dados do Fórum
Brasileiro de Segurança
Pública ainda revelam que
os casos de lesão corporal
doloso (quando há intenção
de cometer a agressão),
durante os meses de março
e abril deste ano, em

ternativos de denúncia, como telefones ou aplicativos.
Casos
A polícia já registrou um total de
25 casos de feminicídio somente
este ano no Maranhão. Os casos
ocorreram nas cidades de São Luís,
Imperatriz, Maracaçumé, Buriticupu, Coroatá, São Luís Gonzaga,
Timbiras, São José de Ribamar, Caxias, Lago da Pedra, Governador
Edison Lobão, Itapecuru, Brejo, Pinheiro, Timon, Carolina, João Lisboa, Presidente Dutra, Palmeirân-

relação ao mesmo período
do ano de 2019, tiveram
redução de 97,3% no estado
do Maranhão. Também
ocorreu diminuição no Rio
de Janeiro (-48,5%); Pará, (47,8%) e no Amapá (-35%).

dia, Santa Inês, Santa Helena, São
João do Paraíso e Vitória do Mearim.
Um dos últimos casos ocorreu
no dia 31 do mês passado, na região do Alto do São Francisco, em
Vitória do Mearim, e teve como vítima Franciane Silva Andrade, de
22 anos. O caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia de
Polícia Civil dessa cidade.
De acordo com a polícia, o principal acusado é o ex-namorado da
vítima, identificado como Anilton
Sodré. 
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feminicídios ocorreram
durante os meses de março
e abril do ano passado, no
Maranhão

16
crimes de feminicídios
foram registrados no
decorrer da pandemia no
estado

25
mulheres foram
assassinadas neste ano
no Maranhão

Audiências por
videoconferência
2ª Vara da Infância e Juventude determina regras
durante plantão extraordinário na pandemia
O Poder Judiciário determinou
que as audiências de apresentação e em continuação de adolescente infrator podem ser realizadas por meio de videoconferência durante o plantão extraordinário, em vigor até o próximo dia
14, como sendo uma das formas
de evitar o contágio do novo coronavírus
A determinação foi do juiz da
2ª Vara da Infância e Juventude,
José dos Santos Costa. O adolescente apreendido em flagrante
ou em internação provisória vai
ser submetido a audiências por

meio de videoconferência. O menor apreendido deve ser assistido por um advogado e um dos
pais ou responsável.
Já, as vítimas e as testemunhas
serão ouvidas, sempre que possível, nas dependências da 2ª Vara da Infância e Juventude, na
presença do secretário da audiência. Enquanto, as audiências
de apresentação e em continuação de adolescentes que se encontrem em liberdade serão realizadas após o retorno da normalidade das atividades do sistema de Justiça. 

Mundo

Biden promete curar
feridas raciais dos EUA
e faz críticas a Trump

GuardiaCosteira

Candidato à presidência dos Estados Unidos prometeu curar as divisões
raciais no país e repudiou a reação Trump aos protestos contra racismo
Voo de apresentação na festa da proclamação da República, na Itália
Divulgação

FILADÉLFIA
O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe
Biden, prometeu em um discurso
feito nesta terça-feira, 2, que tentará curar as divisões raciais dos
Estados Unidos e repudiou a reação do presidente Donald Trump
aos protestos contra o racismo e a
má conduta da polícia.
Falando na Filadélfia - cidade
abalada por manifestações às
vezes violentas nos últimos dias o ex-vice-presidente norte-americano tentou traçar um contraste
vívido entre ele e Trump, a quem
enfrentará na eleição presidencial
de 3 de novembro.
“O país está clamando por liderança, liderança que possa nos
unir”, disse Biden em seu primeiro
grande discurso em semanas.
Biden, que foi vice durante oito
anos de Barack Obama - o primeiro presidente negro dos EUA se retrata como o candidato que

Joe Biden disse que morte de George Floyd é um despertar para a nação

entende melhor o sofrimento e o
pesar de longa data das comunidades negras do país.
Ele disse que o assassinato de
George Floyd, homem negro
morto por um policial branco de

Mineápolis na semana passada,
foi um “despertar” para a nação,
que precisa forçá-la a encarar a
mácula do racismo sistemático.
“Não podemos partir neste momento pensando que podemos

virar as costas mais uma vez e não
fazer nada”, afirmou o democrata.
“Não podemos”.
Críticas a Trump
Biden criticou particularmente a
visita do republicano Trump na segunda-feira a uma igreja diante da
Casa Branca, antes da qual agentes das forças de segurança dispersaram uma multidão próxima
da igreja com bombas de fumaça
e granadas de atordoamento.
“Podemos ser perdoados por
acreditar que o presidente está
mais interessado no poder do que
no princípio”, disse Biden.
Biden prometeu que “não traficará com o medo ou a divisão”,
nem “atiçará as chamas do ódio”.
Katrina Pierson, assessora sênior
da campanha de Trump acusou
Biden, em um comunicado emitido
após o discurso, de fazer “o cálculo político grosseiro de que os tumultos na
América são um benefício para sua
candidatura”. 

Itália registra mais
55 novas mortes
pelo coronavírus
Número total de mortos desde o surgimento do
surto, em 21 de fevereiro, agora é de 33.530
ROMA
As mortes causadas pela epidemia de Covid-19 na Itália subiram em 55 nesta terça-feira, 2,
contra alta de 60 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil do país, enquanto a
contagem diária de novos casos
subiu para 318, ante 178 na segunda-feira.
O número total de mortos
desde o surgimento do surto, em
21 de fevereiro, agora é de
33.530, segundo a agência, a terceira maior quantidade de óbi-

tos do mundo, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido.
O número de casos confirmados é de 233.515, a sexta
maior no mundo, atrás dos Estados Unidos, Rússia, Brasil, Espanha e Reino Unido.
Das 318 novas infecções registradas nesta terça-feira, 187
ocorreram na região da Lombardia, no norte da Itália, de
longe a área mais afetada desde
o início do surto no país.
A partir desta quarta-feira, 3,
a Itália permitirá a liberdade de
movimento em todo o país. 
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AL aprova mais projetos de
combate à Covid-19 no MA
Foi aprovada, também, proposição do deputado Zé Inácio, com anexação de proposta do deputado Wellington,
que obriga laboratórios notificarem o Lacen e a Secretaria de Estado da Saúde sobre casos suspeitos de Covid-19
Divulgação

A

Assembleia Legislativa
do Maranhão aprovou,
nesta terça-feira (2), em
mais uma Sessão Extraordinária com Votação Remota
por Videoconferência, novos projetos de lei que reforçam os procedimentos de combate à Covid19 no estado. Entre as matérias
aprovadas estão a que obriga os
laboratórios da rede privada a comunicarem à Secretaria de Estado da Saúde (SES) casos suspeitos ou confirmados do novo
coronavírus; o estabelecimento
de tempo máximo de manifestação dos planos de saúde sobre
autorização de procedimentos
requisitados para pacientes com
Covid-19; entre outras proposições que seguem agora para sanção governamental.
A sessão virtual foi convocada
pelo presidente da Casa, deputado
Othelino Neto (PCdoB), que destacou a importância da aprovação
dos projetos para o fortalecimento
das ações de combate à pandemia
no estado. Ele também anunciou

FIQUE POR DENTRO

Calamidade pública
Foram apreciados e
aprovados, ainda, os projetos
de decretos legislativos,
oriundos de pareceres da
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), que
aprovam pedidos de
reconhecimento do estado de
calamidade pública em 23
municípios maranhenses,
entre eles, São Francisco,

matérias que tratam de importantes iniciativas para reforçar o combate à pandemia em nosso estado.
As ações aprovadas vão desde a obrigatoriedade da comunicação de

Empresas podem lançar
de Alcântara, diz União
Portaria estabelece regras para as atividades espaciais que alcancem 100 m
do nível do mar feitas por empresas como a norte-americana SpaceX
BRASÍLIA
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do
Brasil publicou portaria que autoriza que empresas como a SpaceX lancem foguetes da Base de
Alcântara, no Maranhão. A exploração comercial do centro de lançamento é uma das bandeiras do
governo Jair Bolsonaro.
Conforme a portaria publicada
segunda-feira (1º) no Diário Oficial
da União, são estabelecidas regras
para "as atividades espaciais de lançamento a serem executadas por
pessoas jurídicas privadas em qualquer lançamento que alcance uma
altitude superior a 100 km em relação ao nível do mar". O texto é assinado pelo engenheiro Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente
da Agência Espacial Brasileira (AEB).
Ainda de acordo com a portaria,
interessados em fazer lançamentos

Divulgação

casos do novo coronavírus por laboratórios da rede privada à SES,
outro que propõe maior agilidade
por parte dos planos de saúde na
autorização de procedimentos para

do Brasil (pessoas jurídicas com representação no país) deverão enviar
documentos para análise. A partir
de então será expedida uma Licença
de Operador, com validade por até
cinco anos, podendo ser renovada
por períodos iguais.

Mega-Sena paga até
R$ 45 milhões em
sorteio nesta quarta

Acordo
O presidente Jair Bolsonaro já havia
firmado acordo com o Estados Unidos para autorizar lançamentos da
Base de Alcântara. Mas, agora, pessoas jurídicas de outros países com
representação no Brasil também
ficam autorizadas a realizar essas atividades em território nacional.

Licença de
operador valerá
por cinco anos

SpaceX prevê lançar foguetes com turistas ao espaço em 2022

Projeto de Lei 150/2020, do deputado Wellington do Curso
(PSDB), que obriga os laboratórios da rede privada a notificarem
o Laboratório Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a
Secretaria de Estado da Saúde, em
caso de suspeição ou confirmação de casos de Covid-19 e outras
doenças infecciosas. 

pacientes infectados, como também o incremento na lei que garante os descontos nas mensalidades das instituições de ensino nesse
período. Enfim, medidas que só
têm a beneficiar a sociedade e nos
ajudar a enfrentar este momento
de crise”, elencou o chefe do Legislativo Estadual.
De autoria do deputado Zé Inácio (PT), foi aprovado o Projeto de
Lei 148/2020, com anexação do

Presidente Othelino Neto comandou mais uma sessão remota que votou projetos importantes

a realização de uma nova sessão
remota, na próxima terça-feira (9).
“Aprovamos mais um pacote de
medidas para aperfeiçoar o combate à Covid-19 no Maranhão. São

Santa Filomena, Peritoró,
Maracaçumé, Coelho Neto,
Porto Rico, Duque Bacelar, São
Roberto, Itaipava do Grajaú,
João Lisboa, Turilândia, Santo
Amaro, Nina Rodrigues, Alto
Alegre do Maranhão,
Satubinha, Imperatriz, Raposa,
Morros, Brejo, Axixá, Monção,
São Raimundo do Doca
Bezerra e Buritirana.

A portaria foi publicada nas redes
sociais do Governo Federal, acompanhada do seguinte texto: @espacial_aeb institui procedimentos e
estabelece requisitos sobre licença
de operador para execução de atividades espaciais de lançamento no
território brasileiro. Portaria do
@mctic foi publicada no Diário Oficial da União. 

Íntegra em oestadoma.com/484xxx

As apostas podem ser feitas até as 19h nas
casas lotéricas ou pelo portal e app da Caixa
O concurso 2.267 da Mega-Sena
pode pagar um prêmio estimado em
R$ 45 milhões nesta quarta-feira (3).
O sorteio da modalidade será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do
Tietê, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até
às 19h nas lotéricas de todo o país,
pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app
Loterias Caixa, disponível para
usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking
Caixa também podem registrar
jogos na Mega-Sena usando seu
computador pessoal, tablet ou
smartphone.
O serviço funciona das 8h às 22h
(horário de Brasília), exceto em dias
de sorteios, encerrando às 19h e retornando às 21h, já para o concurso

seguinte. O valor de uma aposta simples da modalidade é de R$ 4,50.
Caso apenas um ganhador leve o
prêmio da Mega-Sena e aplique todo
o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 97 mil
em rendimentos mensais. Se o ganhador optar por investir em artigos
de luxo, o prêmio é suficiente para
comprar, 130 veículos de alto padrão,
no valor de R$ 344 mil cada.
Sorteio
Em cumprimento das normas de
prevenção ao coronavírus, o acesso
ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao
vivo pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCaixaOficial no Facebook e
canal Caixa no Youtube). 
Íntegra em oestadoma.com/484894

LUÍS

–

MARANHÃO

ASSINATURA

SÃO

QUARTA-FEIRA

|

|

3

DE

JUNHO

DE

2020

|

ANO

LXIX

|

Nº

26.792

R$

|

2,00

LOUVADO SEJA DEUS

Votação do projeto das fake news é adiada

90% DOS BRASILEIROS QUEREM REGRAS PARA
CONTER NOTÍCIAS FALSAS, DIZ PESQUISA IBOPE
PÁG.4

Assembleia
aprova
projetos
com novos
procedimentos
de combate à
Covid-19 no MA

Sai portaria
que estabelece
requisitos de
licenciamento
para atividades
na Base de
Alcântara

PÁG.3

PÁG.3

MP altera a lei
que criou o
Programa
Nacional de
Apoio às Micro
e Pequenas
Empresas

“Seremos
capazes de
fazer eleições
com sucesso”,
diz Barroso a
presidentes
de TREs

PÁG.7

PÁG.4

EM UM MÊS, CIDADE OPERÁRIA
SALTA DO 4º PARA O 2º LUGAR NO
RANKING DE CASOS DA COVID-19
Desde os primeiros registros
da contaminação pelo novo
coronavírus, na capital
maranhense, o bairro da
Cidade Operária aparece
como um dos que menos
respeita o isolamento social,
sendo notícia até em rede
nacional de televisão. Talvez
seja esse o motivo pelo qual
o bairro ocupa, atualmente, o
segundo lugar no ranking de
casos da Covid-19; colocação
alcançada no intervalo de
apenas um mês. A Cidade
Operária saltou de pouco mais
de 80 casos no início de maio
para 236, no ﬁnal do mês.
PÁG.5

GILSON FERREIRA

Mesmo já acumulando mais de 200 pessoas contaminadas pela doença, o registro de aglomeração ainda é visto com frequência no bairro

Flagrante de aglomeração e desrespeito ao distanciamento social, na porta de duas agências bancárias, na Cidade Operária

A. BAETA

Reforma feita
pela Prefeitura
vai dar nova
conﬁguração à
Praça João Lisboa
e Largo do Carmo
A Prefeitura de São Luís avança na execução
das obras de reforma da Praça João Lisboa,
Largo do Carmo e entorno, pontos importantes
do Centro Histórico da capital. Os serviços,
em parceria com o Iphan, fazem parte do
macroprograma São Luís em Obras.

PÁG.9

Um dos pontos que irão ganhar nova configuração é o famoso “Abrigo
da João Lisboa”

Cotação – Comercial C. R$ 5,3578 | V. R$ 5,359 – Turismo C. R$ 5,14| V. R$ 5,57 – Euro C. R$ 5,8739 | V. R$ 5,8794 - Libra C. R$ ,6,5949 | V. R$ 6,5997 – Poupança 0,5000%

Seic vai intimar
membros da
Frente Antifascista
em busca de
explicações
sobre ameaça de
manifestações
A Seic informou que vai intimar as pessoas
que integram o grupo denominado “Frente
Antifascista SLZ”. O objetivo dos depoimentos
é esclarecer sobre diálogos, feitos por meio de
aplicativos de mensagens, nos quais é tratado
a respeito da realização de manifestações, com
supostas práticas de incitação ao vandalismo e
ataques a patrimônios privados, em São Luís.

Maré – 1ª Baixamar – 17:54 3:41 1,1 m | 1ª – Preamar – 9:41 5,6 m | 2ª Baixamar –16:16 0,6| 2ª Preamar –22:22 5,1 m| Loteria – Quina – 5285 (02/06/2020) – 12-25-51-60-74 | Lotomania–
2079 (02/06/2020) 06-31-34-36-39-43-44-45-51-52-54-62-63-64-65-69-72-78-79-84| Dia de Sorte – 311 (02/06/2020) Mês: AB RIL - 01-03-09-16-17-21-22| Timemania – 1492 (02/06/2020)
– BRASILIENSE/DF – 09-13-17-20-25-50-73 | Dupla Sena – 2086 (02/06/2020) – 1º: 09-21-28-32-33-34| 2º: 12-15-18-29-34-42 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

PÁG.12

TEMPO –

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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“O maior crime que um cidadão pode cometer
contra a sociedade e a justa democracia é a
idolatria a seus líderes políticos”.
(Capuano Thiago)

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

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microﬁsioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414

Os riscos da ansiedade
‘Um estressor é qualquer
evento do mundo exterior
que tire você do equilíbrio
homeostático, e a resposta
de stress é o que o seu corpo
faz para restabelecer a
homeostase’ (Sapolsky)
Nos tempos atuais, grande
parte da população sofre por
crise existencial e por ter a
percepção de que está sob
ameaça de algo ou de alguém,
o que pode gerar ataque de
nervos, doenças autoimunes,
processos inﬂamatórios
recorrentes, lesões físicas,
entre outras enfermidades.
Sentem ameaça do levantar ao
dormir e a qualidade de sono
já não responde bem.
A origem de tudo isso parte
de várias crenças limitantes
e percepções distorcidas da
realidade.
Não conseguir perceber
sua identidade real leva a
instabilidade emocional,
desrespeito primeiro consigo
estendendo para o outro e para
todos à sua volta.
Muitos estão inseguros por
não identiﬁcarem o seu lugar,
propósito e sentido da vida,
sentindo-se bombardeados de
tantas informações e visões
diferentes do mundo.
Esquecer de quem somos, de
onde viemos, o nosso lugar e
qual é o nosso propósito é um
assunto sério que não deve
ser desconsiderado. Tendem
a levar a ações perigosas,
ameaças, pensamentos
sombrios que podem fugir
do controle. E, muitas vezes,
para a pessoa que vive essa
experiência, a única solução
naquele instante é mergulhar
em algum vício ou até mesmo
mutilações, pensamentos ou
atitudes suicidas, na crença de

aliviar a dor que a ausência de
si proporciona.
Nosso cérebro, quando
acionado o gatilho de
ameaça do perigo, dispara o
mecanismo de sobrevivência,
de luta ou de fuga e demanda
de um grande desperdício
de energia para se defender
daquele ataque que pode ser
real ou imaginário, e quando
o indivíduo demora para
voltar ao estado de equilíbrio
isso gera lesões e profundo
sofrimento.
Questões como: “preciso
que dê certo”; “eu tenho
que ser o melhor”; “eu
não posso falhar”; “eu
preciso aprender”; “eu sou
insigniﬁcante”; “eu sou
ansioso”… e tantos outros
rótulos e crenças limitantes
aprisionam em uma mente
barulhenta que apenas
procura seu lugar e comunica
por meio desse amontoado
de caminhos perdidos e
embaralhados, não deixando
dúvida de uma necessidade
de ajuda.
Reprovar e exigir tanto de si é
um ato de profunda violência
que drena energia vital e leva
a sofrimentos.
Meditar é preciso, esvaziar
é essencial para uma melhor
drenagem e lubriﬁcação do
líquido que circula em seu
corpo, do seu sangue que
nutre suas células, do ar que
entra e sai dos pulmões e que
merece uma boa oxigenação,
dos tecidos que são divinos
e macios tanto quanto você,
dos órgãos que assumem
papéis tão importantes na sua
vida, dos sistemas, crenças
e percepções que acreditam
naquilo que você acredita.
Acredite em você; somos um!

Rapidinhas
*** Entre os dias 5 e 12 de
junho, o TJMA, por meio da
Comissão Gestora do Plano
de Logística Sustentável,
promoverá uma sequência de
‘lives’ para a discussão de temas
relacionados ao meio ambiente e à
sustentabilidade, com especialistas
convidados, em alusão ao Dia
Mundial do Meio Ambiente (5 de
junho).
*** A programação de ´lives´

inicia-se com o presidente do
TJMA, desembargador Lourival
Serejo, que abordará o tema “A
Sustentabilidade nas rotinas do
Judiciário”, com transmissão no
Instagram (@tjmaoﬁcial).
*** O presidente da Comissão
Gestora do Plano de Logística
Sustentável, desembargador Jorge
Rachid, será o moderador de todas
as ‘lives’ promovidas na Semana
do Meio Ambiente.

APROVEITE!!!
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Progrrogadas medidas restritivas
na Câmara de São Luís até 14 de junho
O presidente da Câmara
Municipal de São Luís, vereador
Osmar Filho (PDT), assinou nova
Resolução Administrativa, de
nº 06/20, prorrogando até o dia 14
de junho medidas restritivas de
funcionamento, no âmbito do
Palácio Pedro Neiva de Santana,
instituídas nos meses de março
e abril objetivando prevenir a
proliferação da Covid-19.
Tais medidas poderão, ou
não, ser prorrogadas, situação
que dependerá do avanço da
pandemia.
A nova Resolução também
autoriza a Secretaria
Administrativa da Casa, por meio
de Portaria, a adotar providências
visando a retomada gradativa do
funcionamento da Câmara a partir
do dia 15 de junho.
Funcionamento remoto dos
setores; realização de sessões
deliberativas via teleconferência;
restrição do acesso do público
à galeria do Plenário e outras
dependências da Casa; não
realização de visitas institucionais
e de eventos relacionados, ou

Osmar Filho continua comandando as sessões remotas da Câmara
não, com a atividade parlamentar
são algumas das normas que
continuam tendo validade.
Sessão Extraordinária – Nesta
quarta-feira (3), a partir das 9h,
os vereadores voltarão a se reunir
de forma remota para participar

de Sessão Extraordinária na
qual serão apreciados projetos
de interesse da sociedade
ludovicense. A Sessão, vale
destacar, será transmitida ao
vivo pelo canal da Câmara no
YouTube.

da distribuidora e, na barra de
pesquisa, digitar “pagamento
de conta”. Feito isso, o usuário
é direcionado para uma tela em
que precisará colocar os dados
do titular da conta contrato, para
o sistema localizar as faturas que
estão em aberto. Em seguida,
será aberta uma nova tela com as
opções de pagamento.

FORMAS DE
PAGAMENTO
O pagamento das faturas no site
da Equatorial Maranhão atenderá

alguns critérios.
- No crédito à vista: fatura vencida
ou a vencer.
- No crédito parcelado em até
12 vezes: mínimo de 2 faturas
vencidas ou a vencer, desde que a
prestação mínima seja de R$ 7,00.

BANDEIRAS ACEITAS:
Visa, Master, Elo, Hipercard,
Amex e Diners Club. Também
será aceito o Cartão do Auxílio
Emergencial, por meio da
bandeira Elo Débito.
A Equatorial reforça que o serviço
no site é seguro.

Deputado cobra esclarecimentos de
hospitais sobre aumento da jornada de
trabalho de enfermeiros
Após receber pelas redes sociais
denúncias de enfermeiras sobre
aumento da carga horária da
categoria, o deputado estadual
Duarte Jr (Republicanos) enviou,
ontem (2), ofício cobrando
explicações dos dois hospitais
particulares de São Luís.
As denúncias, segundo informou
Duarte, dizem respeito ao
aumento da jornada de 12x60h
(12 horas de trabalho por 60 horas
de descanso) para 12x36h (12
horas de trabalho por 36 horas
de descanso), o que na prática
signiﬁca aumento de 50% no
horário de trabalho.
“Estão querendo de forma
impositiva o aumento da jornada
de trabalho em 50% a mais do
que é praticado. Uma escala
inviável à saúde física e mental
do colaborador”, diz uma das
mensagens recebidas pelo
deputado.
Além disso, as denúncias
envolvem tentativa de coação dos

proﬁssionais para que aceitem o
aumento de jornada “sem aumento
de remuneração e sem escolha: ou
assinam ou são demitidos”, revela
outra denúncia.
Após contato com enfermeiros
para apurar mais informações
sobre o caso, O parlamentar
encaminhou ofício cobrando
esclarecimentos dos hospitais
denunciados. Caso as ilegalidades
forem de fato constatadas, todas
as informações e provas serão
encaminhadas ao Ministério
Público do Trabalho e à
Superintendência Regional do
Trabalho.
Em suas redes sociais, Duarte
informou que toda alteração
contratual, ainda que consensual,
mas com danos e perdas ao
trabalhador, é ilegal e nula de
pleno direito, de acordo com o
artigo 468 da Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT). “Se
há coação, o fato é ainda mais
grave em razão do assédio ao

trabalhador”, aﬁrmou o deputado.
O Conselho Regional de
Enfermagem do Maranhão
(Coren-MA) publicou nota
informando que “não foi
comunicado oﬁcialmente
sobre a mudança na escala de
trabalho” e que “não é de sua
competência legislar sobre carga
horária ou escala de trabalho”,
mas que “cabe aos sindicatos de
enfermeiros deliberar sobre a
questão”.
A entidade também reforçou sua
posição favorável a uma jornada
reduzida. “O Coren-MA apoia a
regulamentação e implantação
da jornada de trabalho de 30
horas semanais, por entender que
o proﬁssional de enfermagem
não pode ser submetido a uma
excessiva carga de trabalho,
pois assim colocará em risco
não apenas a sua saúde, mas
principalmente a segurança
do paciente que está sob sua
responsabilidade”, diz a nota.

Proﬁssionais da educação têm até amanhã
para solicitar desincompatibilização
Termina nesta quinta-feira (4)
o prazo para que profissionais
da educação solicitem a
desincompatibilização de cargo
público ocupado, para fins de
registro de candidatura para as
próximas eleições.
Os interessados (professores,
gestores, servidores
educacionais) em concorrer
a cargos eletivos referentes
às Eleições Municipais, em
outubro, devem afastar-se de
suas funções administrativas nas
instituições públicas atendendo
à legislação eleitoral que rege o
prazo de três meses, anteriores
ao primeiro turno das eleições,
para desincompatibilização, sob
pena de impugnação e posterior

Abraço do Dia
O nosso abraço desta quartafeira vai para o diretor da TVN
Nordeste, Augusto Diniz, um
dos debatedores do webinar
“O Mercado de Provedores
de Internet em Tempos de
Pandemia”. O evento, on-line
e gratuito, será exibido pela
plataforma digital de reunião
Zoom, a partir das 15h, e é
promovido pela empresa Ramo
Sistemas Digitais.

Tuitaços

Conta de energia pode ser parcelada
em até 12 vezes no cartão de crédito
A Equatorial Energia Maranhão
está disponibilizando um novo
serviço para os seus clientes no
Estado. Agora, o pagamento
das faturas de energia pode ser
feito no site da empresa: www.
equatorialenergia.com.br. A
quitação poderá ser feita por
meio dos cartões de crédito à
vista de uma ou mais contas, e
com facilidades de parcelamento
em até 12 vezes, a partir de duas
contas vencidas ou a vencer.
Para utilizar o serviço, o
cliente deve acessar o portal

P E Q U E N O

cassação pela Justiça Eleitoral
do registro de candidatura ou
mandato eletivo.
Tendo em vista as restrições
impostas pela pandemia do
coronavírus, a Secretaria
de Estado da Educação
disponibiliza canais de
atendimento eletrônico para os
quais os interessados devem
encaminhar a documentação
exigida pela Justiça Eleitoral
para o processo de solicitação de
afastamento.
Os documentos necessários
para a solicitação de
afastamento devem ser
encaminhados para o e-mail:
afastamentoeleicao2020@adm.
ma.gov.br, ou para o número de

WhatsApp: (98) 99148-5306.
Caso o servidor não consiga
fazer sua solicitação pelos canais
eletrônicos, poderá procurar
o Protocolo da Seduc ou da
Unidade Regional de Educação
(URE) de sua jurisdição, para
seguir com a entrega física
da documentação, atendendo
rigorosamente as medidas
sanitárias de prevenção à
Covid-19.
Portanto, não serão permitidas
aglomerações e todos deverão
cumprir as medidas de
segurança necessárias, como
uso obrigatório de máscaras,
higienização das mãos e
distanciamento mínimo de 2
metros.

Jovens saqueando lojas, jovens
comprando coisas com dados
roubados do cartão do presidente,
jovens ameaçando quem pensa
diferente, jovens quebrando
patrimônio público.Quase não dá
pra perceber que cresceram tendo
o PT como exemplo de conduta.
@oiIuiz
De modo geral, apenas liberais,
conservadores burkeanos e socialdemocratas são antifascistas de
verdade. No passado, os antifas
chamavam os dois primeiros
grupos de “fascistas” e o terceiro
de “socialfascismo”. Se vamos
trazer o antifascismo pra 2020,
precisamos ressigniﬁca-lo. @P_
droMenezes
Ciro Gomes está se tornando um
bozo que bebe whiskey em vez
de leite. Não é igual, mas dá no
mesmo. @ToniBulhoes
Esse lance absolutamente
ressentido do Ciro Gomes é
péssimo. É proposital? Ele sempre
acaba ganhando projeção com
essas bravatas. @carapanarana
Quem espalha Fake News
é criminoso. É covarde! É
contra o Brasil! É terrorista! @
WillianFagiolo
Centrão exige 300 toalhas
brancas, dez caixas de
champanhe, frigobar lotado e
100 bilhões em nota de 2! @
jose_simao
Depois do inquérito sem objeto
deﬁnido, agora querem aprovar
uma lei para combater “fake
news” que cria uma chicana para a
liberdade de expressão. Há quem
acredite em coincidência. Eu
acredito em método. @fzambeli

Rarará
O ﬁlho liga para sua mãe e diz:
- Não dá mais, mãe, brigamos
novamente,eu vou sair e voltar a
morar com a senhora
A mãe responde:
- Não querido, ela tem que pagar
por isso, eu é que vou morar com
vocês!!!
***
O amigo diz pro outro:
Lembra do PIANO da minha
mulher??? Vendi e comprei-lhe
um saxofone!!!
O amigo pergunta:
- Porquê??? Não gostas
depiano???
Ele sorrindo responde:
- Gosto... Mas é que com o
saxofone ela não consegue tocar e
cantar ao mesmo tempo!!!

Sobe/Desce
Sobe
A Praça João Lisboa e o Largo
do Carmo ganharão nova
conﬁguração com ampla reforma
realizada pela Prefeitura de São
Luís. A obra, em parceria com
o IPHAN, soma-se ao amplo
programa de revitalização
do Centro Histórico que tem
resgatado a beleza de importantes
espaços históricos da cidade.

Desce
Violência física e sexual contra
mulheres aumenta durante
isolamento social provocado pelo
coronavírus. O documento foi
divulgado pela ONU Mulheres,
entidade da Organização das
Nações Unidas para igualdade de
gênero e empoderamento.
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Assembleia aprova projetos com novos
procedimentos de combate à Covid-19
A Assembleia Legislativa do
Maranhão aprovou, nesta terçafeira (2), em mais uma Sessão
Extraordinária com Votação
Remota por Videoconferência,
novos projetos de lei que reforçam
os procedimentos de combate à
Covid-19 no estado.
Entre as matérias aprovadas estão
a que obriga os laboratórios da
rede privada a comunicarem à
Secretaria de Estado da Saúde
(SES) casos suspeitos ou
confirmados do novo coronavírus;
o estabelecimento de tempo
máximo de manifestação dos
planos de saúde sobre autorização
de procedimentos requisitados
para pacientes com Covid-19;
entre outras proposições. A
matéria segue agora para sanção
governamental.
A sessão virtual foi convocada
pelo presidente da Casa, deputado
Othelino Neto (PCdoB), que
destacou a importância da
aprovação dos projetos para
o fortalecimento das ações de
combate à pandemia no estado.
Ele também anunciou a realização
de uma nova sessão remota, na
próxima terça-feira (9).
“Aprovamos mais um pacote
de medidas para aperfeiçoar o

combate à Covid-19 no Maranhão.
São matérias que tratam de
importantes iniciativas para
reforçar o combate à pandemia em
nosso estado. As ações aprovadas
vão desde a obrigatoriedade da
comunicação de casos do novo
coronavírus por laboratórios
da rede privada à SES, outro
que propõe maior agilidade por
parte dos planos de saúde na
autorização de procedimentos
para pacientes infectados, como
também o incremento na lei
que garante os descontos nas
mensalidades das instituições
de ensino nesse período. Enfim,
medidas que só têm a beneficiar a
sociedade e nos ajudar a enfrentar
este momento de crise”, elencou o
chefe do Legislativo Estadual.
De autoria do deputado Zé Inácio
(PT), foi aprovado o Projeto de
Lei 148/2020, com anexação
do Projeto de Lei 150/2020, de
autoria do deputado Wellington do
Curso (PSDB), que dispõe sobre
a obrigatoriedade dos laboratórios
da rede privada notificarem o
Laboratório Central de Referência
em Saúde Pública (Lacen) e a
Secretaria de Estado da Saúde, em
caso de suspeição ou confirmação
de casos de Covid-19 e outras

doenças infecciosas.
Também foi aprovado o Projeto
de Lei 180/2020, de autoria do
deputado César Pires (PV), que
dispõe sobre o tempo máximo
de manifestação dos planos
de saúde sobre autorização de
procedimentos requisitados para
pacientes diagnosticados com o
novo coronavírus.
Foi aprovado, ainda, o Projeto
de Lei 174/2020, do deputado
Dr. Yglésio (PROS), que altera a
Lei Ordinária Estadual nº 11.259,
que dispõe sobre os descontos
nas mensalidades das instituições
de ensino durante a suspensão
das atividades em virtude da
pandemia.
O Projeto de Lei 153/2020, de
autoria do deputado Duarte Jr.
(Republicanos), com anexação
do Projeto de Lei nº 154/2020, do
deputado Adriano Sarney (PV),
foi retirado de pauta após pedido
de vista. Já o Projeto de Lei
177/2020, de autoria do deputado
Neto Evangelista (DEM), foi
retirado da Ordem do Dia a
pedido do autor.

CALAMIDADE PÚBLICA
Foram apreciados e aprovados,
ainda, os projetos de decretos

legislativos, oriundos de
pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), que aprovam pedidos
de reconhecimento do estado
de calamidade pública em 23
municípios maranhenses, entre
eles, São Francisco, Santa
Filomena, Peritoró, Maracaçumé,
Coelho Neto, Porto Rico, Duque
Bacelar, São Roberto, Itaipava do
Grajaú, João Lisboa, Turilândia,
Santo Amaro, Nina Rodrigues,
Alto Alegre do Maranhão,
Satubinha, Imperatriz, Raposa,
Morros, Brejo, Axixá, Monção,
São Raimundo do Doca Bezerra e
Buritirana.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO
Os parlamentares também
aprovaram a Proposta de Emenda
Constitucional nº 023/2019,
de autoria do Poder Executivo,
encaminhada pela Mensagem
nº 119/2019, que altera o artigo
193 da Constituição do Estado
do Maranhão, que permite a
regularização de terras estaduais
para a construção de moradias. A
PEC foi promulgada pelo chefe do
Legislativo Estadual ao final da
sessão remota.

GIL MARANHÃO

Uma portaria da Agência Especial
Brasileira (AEB), publicada
nessa terça-feira (2), no Diário
Oficial da União (DOU), institui
procedimentos e estabelece
requisitos sobre a chamada
“Licença de Operador” para
execução de atividades espaciais
de lançamento no território
brasileiro.
A portaria trata de diretrizes
para as atividades espaciais de
lançamento a serem executadas
por pessoas jurídicas privadas e
qualquer lançamento que alcance
uma altitude superior a 100 km
em relação ao nível do mar.
A “Licença de Operador” é
um requisito importante para
viabilizar lançamentos orbitais e
suborbitais por meio do Centro
Espacial de Alcântara (CEA),
no Maranhão, como ressaltou
o presidente da AEB, Carlos
Moura. Segundo ele, essa licença
é um passo essencial para iniciar
as atividades não militares no

AGÊNCIA BRASIL

Sai a portaria da AEB que estabelece requisitos de
licenciamento para atividades na Base de Alcântara

Portaria da AEB trata da chamada “Licença de Operador”, requisito
para viabilizar lançamentos no Centro Espacial de Alcântara
CEA, e será concedido pela AEB
a uma pessoa jurídica singular,
associada ou consorciada, com
sede ou representação no Brasil,
para permitir a execução de
atividades espaciais através da
base maranhense.
A Licença de Operador terá prazo
de 5 anos, podendo ser renovada
por períodos iguais e sucessivos.

CHAMAMENTO
PÚBLICO
O presidente da AEB ainda
destacou o Chamamento
Público, edital que busca
identificar empresas, nacionais e
internacionais com interesse em
realizar operações de lançamentos
a partir do CEA, como uma
fase importante para viabilizar

Conselho de Ética retomará trabalhos e
Eduardo Bolsonaro é um dos alvos
GIL MARANHÃO

O Conselho de Ética e Decoro da
Câmara dos Deputados retomará os
seus trabalhos até o início de julho,
anunciou ontem (2) o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, atendendo
ofício enviado pelo presidente do
Conselho, o deputado maranhense
Juscelino Filho.
Os integrantes do colegiado têm
dois anos de mandato e, portanto,
podem retomar as reuniões,
ao contrário das Comissões

Permanentes, cuja mesa diretoria
tem que ser eleita a cada ano, e
ainda não foi realizada eleição em
2020.
Dez processos disciplinares
contra parlamentares estão em
andamento no Conselho, todos
referentes a 2019, segundo
informações da Secretaria-Geral
da Mesa (SGM) da Câmara.
Pedidos de investigação este ano
por parte do colegiado ainda não
foram protocolados.

PROCESSOS CONTRA
EDUARDO
Partidos de oposição ao governo
já anunciaram que vão entrar com
uma representação no Conselho
contra o deputado federal Eduardo
Bolsonaro, por ter afirmado que
não seria uma questão de “se”,
mas “quando” ocorreria uma
ruptura institucional.
A declaração do filho do
presidente da República gerou

operações espaciais em Alcântara.
O “Chamamento Público” foi
lançado no dia 25 de março
“O Chamamento Público é o
primeiro passo para o Brasil
se tornar uma plataforma de
lançamento após a assinatura
ratificação, pelo Congresso
Nacional, do Acordo de
Salvaguardas Tecnológicas (AST),
em novembro de 2019”, afirmou
Carlos Moura.
“Agora podemos considerar que
o Brasil tem acesso pleno a todo
o mercado, e tem condições de
estabelecer negócios, que sejam
mais competitivos para trabalharse em planos de negócios”,
acrescentou.
O procedimento para habilitação
da Licença de Operador será
realizado exclusivamente por
meio eletrônico. Os interessados
deverão encaminhar para o e-mail
adastra@aeb.gov.br com as
informações indicadas na Portaria.
(COM INFORMAÇÕES DA COORDENAÇÃO
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/AEB)

protestos entre os parlamentares,
mas Rodrigo Maia afirmou que os
trabalhos no conselho não visam a
uma pessoa específica.
O filho de Jair Bolsonaro já é
alvo de duas investigações no
Conselho de Ética. Uma delas
foi motivada pela entrevista à
jornalista Leda Nagle em que
sugeriu a criação de um novo AI-5
caso houvesse uma radicalização
da esquerda. O outro caso referese à denúncia de “linchamento
virtual” contra a deputada Joice
Hasselmann. Em declarações à
imprensa, Juscelino Filho tem
defendido que “a imunidade
parlamentar tem limites”.

Pedido para a retomada dos
trabalhos do Conselho foi feito
pelo deputado Juscelino Filho
GIL MARANHÃO

O pedido para retomada dos
trabalhos do Conselho de
Ética da Câmara, por meio de
reuniões virtuais, foi feita na
semana passada pelo presidente
do colegiado, deputado federal
Juscelino Filho (DEM-MA), em
ofício enviado ao presidente da
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Outros parlamentares também
têm cobrado o funcionamento do
Conselho de Ética.
“Essa adoção de reuniões virtuais
não é motivada por um fato
em particular, mas sim pela
quantidade de representações
em andamento e por outras que,

segundo a imprensa, podem
chegar. Seguiremos atuando
com isenção, transparência e
equilíbrio, priorizando o respeito
ao regimento, às leis e entre
os deputados, bem como a
credibilidade do parlamento”,
argumento o parlamentar
maranhense.
De acordo com Juscelino, há oito
processos prontos para serem
analisados. Todos os processos em
andamento no Conselho de Ética
são referentes a 2019.
Ao anunciar o retorno das
atividades do Conselho, o
presidente da Câmara deixou
claro que isto pode ocorrer nas
próximas semanas.

Informe JP
Edivaldo é o prefeito com mais
investimentos em obras no Centro
A gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior é a que mais fez
investimentos para a recuperação de espaços públicos e preservação do
patrimônio histórico do Centro de São Luís.
Uma mostra disso é o grande volume de obras simultâneas que Edivaldo
está executando neste momento, abrangendo a reforma de pontos
turísticos, espaços de lazer e convivência, urbanização, implantação de
novos equipamentos culturais e de inclusão social.
Estão em execução as reformas do Mercado das Tulhas (Feira da Praia
Grande), as praças da Saudade, da Misericórdia e da Bíblia e o Parque do
Bom Menino. A Praça do João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré
e entorno estão sendo totalmente requalificados. Nas ruas da Palma e
do Giz dois casarões estão sendo reformados para serem habitações
sociais, garantido moradia para quem precisa e a ocupação permanente
do Centro. Também está em obras o casarão colonial nº 285, na Rua
Portugal.
A Escola Municipal de Música que funcionará em um casarão em obras
a Rua do Giz será mais um equipamento cultural na região, além de
garantir ensino e acesso gratuito à atividade artística. A Fonte do Bispo
está sendo urbanizada e vai melhorar todo o aspecto urbanístico do Anel
Viário. Nesta retomada também foi incluído o Teatro Municipal (antigo
Cine Roxy).
Em parceria com a Vale e o Iphan a Prefeitura de São Luís está
implantando a Praça das Mercês, transformando uma área que estava
totalmente abandonada em um espaço de lazer, prática esportiva e de
pequenos eventos culturais.
Desta forma, Edivaldo consolida o maior programa de investimentos
em obras realizados no Centro de São Luís nos últimos 30 anos,
reforçando a nova dinâmica da região transformada em sua gestão,
tendo como resultados a reocupação da área pelos moradores da cidade,
fortalecimento do turismo, da economia circular e da cultura local.

Liberdade de
imprensa
Em suas redes sociais, o senador
Weverton, líder do PDT no
Senado, anuncia que nesta
quarta-feira (3), às 10h, será
realizado ato virtual em defesa
da liberdade de imprensa.
O evento conta com o apoio
da Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), da Fenaj,
de vários movimentos e das
lideranças da oposição na
Câmara dos Deputados e Senado
Federal.
“Valorizar e defender a imprensa
é lutar pela nossa democracia!
Junte-se a nós nessa corrente.
Participe e convide a todos! A
transmissão ocorrerá no nosso
Facebook e nas páginas dos
parlamentares e partidos de
oposição na Câmara e Senado!”,
escreveu Weverton no Twitter.

Projeto das fake News
Sobre o adiamento da votação
do projeto das fake news, que
estava prevista para ontem,
a senadora Eliziane Gama,
líder do partido Cidadania no
Congresso Nacional, postou esta
mensagem:
“Foi prudente a retirada do
projeto do fake news da pauta
desta terça-feira do Senado.
Dá mais tempo para que
os senadores e a sociedade
analisem melhor a matéria,
que deverá ser votada na
próxima semana. Mais de
90% da população não aceita
notícia falsa. Ela desagrega a
democracia”.

“Inaceitável
imposição”
Surgiram denúncias, nas redes
sociais, de que os principais
hospitais de São Luís pretendem
aumentar a carga horária de
trabalho de enfermeiros sem que
haja aumento salarial.
O deputado Dr. Yglesio (Pros)
escreveu no Twitter:
“Sou contrário ao absurdo
aumento de carga horária do
Hospital UDI e do Hospital São
Domingos para os profissionais
de enfermagem! Acompanharei
de perto, junto aos sindicatos e ao
Ministério Público do Trabalho,
essa inaceitável imposição!

Ana do Gás de volta
ao plenário
A Sessão Extraordinária
com Votação Remota por
Videoconferência, realizada

nesta terça-feira (2), marcou
o retorno da deputada Ana do
Gás (PCdoB) ao Plenário da
Assembleia Legislativa.
A parlamentar havia se
licenciado para comandar a
Secretaria de Estado da Mulher
no governo Flávio Dino. Em seu
lugar, assumiu o suplente Zito
Rolim (PDT).
Ana do Gás informou que,
na próxima sessão, entrará
novamente com pedido de
licença, desta vez para resolver
assuntos pessoais, e Zito Rolim
retornará ao Plenário.

Mensagem de
gratidão
A deputada agradeceu a todos
pelas saudações. “Quero
agradecer a todos pelas
saudações e pela oportunidade
de estar de volta ao Plenário,
ainda que por pouco tempo.
É uma grande satisfação estar
aqui, mas vou pedir licença
novamente para tratar de
assuntos pessoais”, frisou.
A parlamentar aproveitou
para parabenizar a Assembleia
Legislativa e o Governo do
Estado pela luta contra o
coronavírus no Maranhão . “O
Parlamento e o Governo não
têm economizado esforços
para combater a Covid-19
com diversas iniciativas
importantes”, assinalou.

Saudação
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Othelino
Neto, fez uma saudação
especial à colega de Plenário
e de partido. “Todos estamos
satisfeitos em vê-la novamente.
Desejo que tenha êxito nos seus
projetos e que não demore a
retornar ao nosso convívio”.

Bom trabalho
O vice-presidente da
Assembleia, deputado Glalbert
Cutrim (PDT), afirmou que Ana
do Gás fez um bom trabalho na
Secretaria Estadual da Mulher.
“Ela soube desempenhar o cargo
com responsabilidade e sem
conotações políticas”.
A deputada foi saudada ainda
por vários outros colegas, entre
eles, Cleide Coutinho, Arnaldo
Melo (MDB), Mical Damasceno
(PTB), Wellington do Curso
(PSDB) e Duarte Júnior
(PCdoB). “Ana do Gás é uma
pessoa de coragem e que ela
atinja seus objetivos”, elogiou
Cleide Coutinho.

Miudinhas
Juscelino Filho propõe retomada das atividades do Conselho de Ética
“No máximo, na primeira semana
de julho. Até porque ele tem
mandato de dois anos, pode
trabalhar de forma remota. Sendo
apenas uma comissão atuando
em dias diferentes do plenário da
Câmara, pode fazer o trabalho
sem atrapalhar a estrutura que

foi montada para o plenário”,
afirmou.
“Tem muitas questões paradas no
Conselho. Não estou querendo
voltar amanhã para tratar de caso
específico nenhum”, acrescentou
Maia. (COM INFORMAÇÕES DA
ASSESSORIA)

*** Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump conversaram
sobre um esforço conjunto para pesquisar o uso da hidroxicloroquina
no tratamento contra a Covid-19.
*** Ambos os presidentes têm defendido a substância, que não tem
respaldo da comunidade científica.
*** A China testou quase 10 milhões de pessoas em Wuhan, o berço
da pandemia e encontrou apenas 300 pessoas assintomáticas.
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Em um mês, Cidade Operária salta do quarto para
o segundo lugar no ranking de casos da Covid-19
Mesmo já acumulando mais de 200 pessoas contaminadas pela doença,
o registro de aglomeração ainda é visto com frequência no bairro
FOTOS: GILSON FERREIRA

LUCIENE VIEIRA

Desde os primeiros registros
da contaminação pelo novo
coronavírus, na capital
maranhense, o bairro da Cidade
Operária aparece como um dos
que menos respeita o isolamento
social, sendo notícia até em rede
nacional de televisão. Talvez seja
esse o motivo pelo qual o bairro
ocupa, atualmente, o segundo
lugar no ranking de casos da
Covid-19; colocação alcançada
no intervalo de apenas um mês. A
Cidade Operária saltou de pouco
mais de 80 casos no início de
maio para 236, no final do mês.
Conforme a última atualização
no site da Secretaria Estadual da
Saúde (SES), a Cidade Operária
possui 239 infectados pelo novo
coronavírus, de março até ontem
(2). O bairro com o maior número
de pessoas com a doença é o
Turu, com 283 casos. A capital
maranhense continua sendo
o epicentro da pandemia no
Maranhão, com 9.447 casos. Na
região metropolitana, o número
sobe para 10.400.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“As instituições funcionam normalmente”
Procurador-geral da República, Augusto Aras desfaz a fantasia (de todos
os lados) de ‘golpe’

Sem repasses do governo federal há meses, a Cinemateca Brasileira,
responsável pela memória da produção audiovisual nacional, corre risco até de
incêndio, segundo adverte a Roquette Pinto, associação que faz a sua gestão.
A Cinemateca prometida pelo presidente Jair Bolsonaro à atriz Regina Duarte
já não paga nem serviços de segurança. A conta de luz está para ser cortada
e, se acontecer, há risco de incêndio em razão da refrigeração 24h. O governo
resolveu rescindir o contrato de gestão.

Autocombustão

Sem prejuízo

A refrigeração funciona 24h no
prédio da Cinemateca porque
“o material fílmico é altamente
inflamável”. “Pega fogo sozinho”,
alertam os gestores.

O ofício ao Ministério do Turismo
pede esclarecimentos e “reunião
urgente” para evitar prejuízos ao
arquivo da Cinemateca e ao setor.

Sem saída
O contrato com a Roquette Pinto
de R$1,2 milhão mensais paga
salários e as contas de água, luz
etc. A dívida totaliza cerca de
R$11 milhões.

Tem solução
A melhor condução é “regularizar
o contrato em vigor (até 2021) e
pagar as despesas já realizadas”,
diz um documento da Roquette
Pinto.

Projeto taxa vândalos de passeata como
terroristas
O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy (PSL-RJ),
apresentou ontem um projeto para alterar a Lei Antiterrorismo e incluir
grupos (autointitulados) antifascistas, como o “Antifa” e outros movimentos
organizados, que promovam quebradeira e danos ao patrimônio sob a desculpa de
“manifestação”. Segundo Jordy, “crime organizado não pode se esconder atrás de
figura de protesto social”.

Mudança técnica
O projeto dá nova redação ao Artigo
2º da Lei 13.260, de 16 de março de
2016, que define o terrorismo.
Flagrante de aglomeração e desrespeito ao distanciamento social, na porta de duas agências bancárias, na
Cidade Operária
material de construção civil,
roupas e calçados, além de artigos
e consertos de celulares. Naquela
data, o governo do Estado já
havia suspendido as atividades
econômicas de serviços não
essenciais, por meio do decreto nº
35.677.

DESCONTROLE
CONTINUA
Atualmente, sem lockdown,
e com a reabertura gradual do
comércio, a realidade de bastante
movimentação, nas ruas da
Cidade Operária, continua a
mesma. Ontem (2), o JP flagrou
aglomerações nas portas de
bancos e loterias. No Banco
do Brasil, na Avenida Este
Externa, os clientes utilizavam
máscaras, mas não mantinham
o distanciamento de dois metros
na fila. “Se a gente não colar
um no outro, a pessoa que está
atrás começa a reclamar que a
fila não anda; é capaz até de me
empurrar”, disse Josiel Nogueira,
de 23 anos.
No Banco do Bradesco,

localizado na avenida principal
da Cidade Operária, mais fila
e aglomeração. Nas agências
bancárias, os empreendimentos
disponibilizaram senhas para o
atendimento, e colocaram cones
e fitas nas portas, como forma de
impedir o avanço das pessoas às
instalações internas dos bancos.
Havia funcionários também
dando auxílio aos clientes nas
filas, e era disponibilizado álcool
em gel. Em uma casa lotérica, a
mesma cena, fila e desrespeito ao
distanciamento social.
Já a Praça do Projeto Viva,
estava vazia ontem. Havia muitas
pessoas nas lojas, nas ruas, além
de muitos carros circulando.
Diferente do final de semana,
quando foi flagrada uma grande
quantidade de pessoas no local,
entre adultos e crianças.
Mesmo que não houvesse
ninguém sem máscara,
distanciamento social não parecia
ser algo importante para os
moradores da Cidade Operária.
“Ninguém nunca ligou para
isso antes. É algo meio que

inimaginável até alguns meses
atrás. Quem é que vai ficar dois
metros de distância das pessoas
na fila, numa loja, na feira, na
rua? E se aparecer um ‘fura fila’?
E se isso gerar uma briga, porque
a ignorância reina nas filas de
bancos”, disse um aposentado
de 67 anos, que preferiu não se
identificar.
Sobre o aumento de casos no
bairro, as pessoas entrevistadas
pelo Jornal Pequeno declararam
que estão isentas de culpa. “Se
tiver que pegar a doença, vai
pegar. Se tiver que morrer, vai
morrer; eu mesma é que não vou
ficar em casa, ou ficar evitando
me aproximar das pessoas”, disse
a manicure Kátia Freitas. “Agora,
todo mundo tem Covid-19, é?!
Se a população tivesse mesmo
parcela de responsabilidade,
o governador não pedia, mas
mandava todo mundo ficar em
casa. Se não estão prendendo nem
multando, então, somos nós quem
devemos julgar o que é certo e o
que é errado”, disse o mototaxista
Jair Nogueira.

Suspensão dos serviços é prorrogada no 10º Juizado Cível
A juíza titular do 10º Juizado
Especial Cível e das Relações
de Consumo de São Luís, Lívia
Maria Aguiar, decidiu prorrogar a
suspensão de todas as atividades
na Unidade até esta quinta-feira
(4), incluindo aquelas prestadas
remotamente, em regime de
plantão extraordinário. O Juizado,
que funcionava na Faculdade
Pitágoras, no Turu, está passando
por mudança de sede.
De acordo com a magistrada, o
que motivou a prorrogação foi
a pendência da instalação de
rede lógica, que dará suporte aos
serviços de telefonia e internet
na nova sede. Ela reforça, na
Portaria-TJ Nº 1947/2020, que as
providências já foram solicitadas
junto ao Tribunal de Justiça e à
operadora Oi, responsável pelo
serviço.
Com a decisão, as atividades e os
prazos processuais, inclusive dos

www.diariodopoder.com.br

Quebrada, Cinemateca corre até
risco de incêndio

SEGUNDO BAIRRO COM
MAIS CASOS EM UM
MÊS
Conforme levantamento feito
pelo Jornal Pequeno, no dia
4 de maio, a Cidade Operária
estava em quarto lugar no ranking
dos bairros com mais casos da
Covid-19, totalizando 85 pessoas
infectadas. Em terceiro, estava
o Calhau, com 109; seguido por
Renascença (112) e Turu (143).
No dia 18, a Cidade Operária
subiu para o terceiro lugar, com
165 contaminados; perdendo a
colocação em quarto lugar para
o Calhau (146), o segundo lugar
era ocupado pelo Renascença
(190) e o primeiro pelo Turu
(237). Já no fim de maio, dia
31, a Cidade Operária passou
para ser o segundo bairro com
mais casos, alcançando a marca
dos 236 doentes; o quarto lugar
seguiu ocupado pelo Calhau
(166), o terceiro passou a ser do
Renascença (214) e o primeiro
continuou com o Turu (278).
Desde o início da quarentena na
capital maranhense, o JP tem
feito constantes reportagens sobre
o novocoronavírus, na Cidade
Operária. No dia 7 de maio,
em pleno lockdown, a feira do
bairro – localizada na Avenida
Este – tinha um verdadeiro
“formigueiro”. Nunca houve
distanciamento adequando entre
os vendedores ambulantes – que
estão tomando a rua – e as pessoas
que iam às compras. A circulação
de carros nas vias públicas da
Cidade Operária também era
maior do que a recomendada,
naquela data.
No dia 26 de março, o JP
percorreu as principais ruas da
Cidade Operária, e flagrou várias
lojas de pequeno porte abertas,
que vendiam móveis residenciais,

Cláudio
Humberto

DIVULGAÇÃO

A sede do 10º Juizado vai funcionar no segundo andar do Edifício
Piazza Navona, na Avenida Mário Andreazza, no Turu
PJes, que já estavam suspensos
desde o dia 25/05, continuam
paralisados. A expectativa é que,
na sexta-feira (5), a Unidade
esteja devidamente estruturada,

oportunidade em que o trabalho
remoto será retomado. O
atendimento presencial continuará
suspenso em razão da pandemia.
Com a conclusão da mudança e

a adequação da infraestrutura, a
nova sede do 10º Juizado Especial
Cível e das Relações de Consumo
de São Luís passa a funcionar
na Avenida Mário Andreazza,
número 637, Edifício Piazza
Navona, 2° andar, no Turu. O
prédio conta com acessibilidade
e oferece ampla estrutura, o
que deve refletir na melhoria da
qualidade dos serviços prestados.
O 10º Juizado Cível de São Luís
foi criado por meio da Resolução
Nº 10/2004 e instalado em 1996,
possuindo atualmente um acervo
de 2.700 processos. A unidade
atende aos bairros Jardim de
Fátima, Jardim Itapiracó, Solar
dos Lusitanos, Matões, Ipem
Turu, Turu, Residencial Fonte
dos Bispos, Parque Vitória, Santa
Rosa, Conjunto Residencial Turu,
Vivendas do Turu, Planalto Turu
I, Planalto Turu II, Vila União e
Residencial Primavera Turu.

Na prática já são
Para o deputado, esses grupos
violentos praticam atos que já
são tipificados como condutas
consideradas próprias de terrorismo.

Versão tupiniquim
Nos últimos dias, copiando atos de
grupos dos EUA, a versão brasileira
do Antifa também vem promovendo
quebra-quebra em protestos.

Tirem a mão do meu
bolso!
O partido Novo avisou o TSE que
não vai usar seus R$36 milhões do
indecoroso fundo eleitoral, como
em 2018. Os R$2 bilhões do fundão
comprariam 26 milhões de testes de
covid ou 20 mil respiradores

País do casuísmo
Entidade de parte do Ministério
Público Federal criou a “lista
tríplice” para garantir um dos seus
associados no posto do procurador
geral da República, deixando
de fora os demais ramos do MP

da União. Agora faz lobby para
tornar isso “constitucional”. O
oportunismo não deve vingar.

Aliança curiosa
A nova versão hacker “Anonymous”
é intrigante: como no inquérito do
Supremo Tribunal Federal contra as
supostas fakenews, vazaram apenas
dados pessoais do presidente da
República e bolsonaristas.

Protestar é
democrático
O embaixador dos EUA, Todd
Chapman, que fala português
muito bem, tem dado um “baile”
em coleguinhas que adoram
falar da “imagem ruim do Brasil
no exterior”e disse que, como
em seu país, são democráticas
manifestações que protestam
inclusive contra o Congresso ou
Supremo.

Quem manda?
O STF decidiu que prefeitos e
governadores são os responsáveis
por decidir os critérios do
isolamento. Mas a Justiça do Rio
não concordou e proibiu a prefeitura
de Búzios de promover reabertura
gradual da cidade.

Boa notícia na indústria
Levantamento FSB Pesquisa com 1.017 empresas industriais indica que
82% não fizeram demissões, apesar de 66% delas reconhecerem queda
do faturamento nos últimos 45 dias. Outros 59% esperam retomar as
atividades no mesmo nível após a pandemia, e 23% esperam aumento.

Tamos aí
Michel Temer diz estar aposentado, mas não para.Nesta quarta, ele será
entrevistado pelo jornalista Joel Silva, da Rádio Capital FM, de Campo
Grande (MS).Como se diz no Nordeste, esse “defunto” quer reza.

Concurso suspenso
O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que apesar dos 200 cargos
vagos de juiz, o concursoestá suspenso desde março, em virtude das
restrições orçamentárias do Judiciário provocadas pela pandemia.

Pensando bem...
...muita gente no Brasil diz que não gosta de nada dos EUA, mas importa
até os protestos de lá.

PODER SEM PUDOR
Prestes, um elitista
Transcorriam acalorados os debates na
Constituinte de 1945. O líder comunista
Luís Carlos Prestes ocupava a tribuna
quando foi interrompido mais uma vez
pelo deputado Barreto Pinto, que desejava estabelecer uma polêmica
com ele. Prestes não lhe deu a menor confiança. Sem retirar os olhos
do discurso, ele expressou uma visão surpreendentemente elitista: “Não
dou aparte a deputado de 400 votos.” E seguiu em frente.Com André
Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br
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Reforma realizada pela Prefeitura
vai dar nova configuraçãoà Praça
João Lisboa e Largo do Carmo
Obra, executada pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior com a parceria do Iphan,
soma-se ao amplo programa de revitalização do Centro Histórico que tem resgatado a beleza de
importantes espaços históricos da cidade
A Prefeitura de São Luís avança
na execução das obras de reforma
da Praça João Lisboa, Largo
do Carmo e entorno, pontos
importantes do Centro Histórico
da capital. Os serviços, que tem a
parceria do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e seguem as normas
sanitárias de combate ao novo
coronavírus (Covid-19), fazem
parte do macroprograma São
Luís em Obras, idealizado pelo
prefeito Edivaldo Holanda Junior,
e que estão se somando ao amplo
pacote de revitalização do Centro
Histórico de São Luís implantado
em sua gestão com dezenas
de ações, já executadas e em
andamento, em diversos pontos da
cidade.
“A revitalização desses espaços
é mais uma importante obra
para São Luís e para população
e soma-se ao amplo pacote de
revitalização do Centro Histórico
visando a preservação de toda
beleza e riqueza arquitetônica
do local. Com a obra, o trânsito
de veículos na região será
reestruturado, privilegiando
os acessos para pedestres e
promovendo mais acessibilidade”,
ressaltou o prefeito Edivaldo
acrescentado que o investimento
no Centro da capital é o maior dos
últimos 30 anos.
Nesta semana, está em andamento
a recomposição do piso em frente
à Igreja do Carmo, que foi todo
retirado e está sendo substituído
por um calçamento feito de
granilite (pó de granito), o mesmo
material utilizado na reforma do
Complexo Deodoro. Além disso,
estão sendo feitas a remoção dos

A. BAETA

Um dos pontos que irá ganhar nova configuração é o famoso “Abrigo
da João Lisboa”
bancos de madeira e de concreto
(para restauração), retirada dos
blocos de pedra portuguesa e
construção da rampa de acesso
para a Igreja do Carmo.
Outra frente de trabalho tem como
objetivo refazer os meios-fios e
calçamentos das ruas ao entorno
da praça. Ainda nesta semana
será iniciada a retirada dos blocos
de concreto e asfalto das ruas no
perímetro do Largo, que terão
pavimentação restaurada com
paralelepípedos, para que retomem
aspectos originais arquitetônicos.
Os serviços estão sendo
acompanhados de perto pelo
Iphan, órgão federal responsável
pela preservação do patrimônio
da cidade tombado pela Unesco.
“A reforma deste espaço público
segue a linha que temos adotado
para outros pontos históricos
da cidade, cujos projetos têm
como propósito preservar os

aspectos originais arquitetônicos
e urbanísticos, ao mesmo
tempo que traz um traço de
modernização, adaptando-os às
necessidades atuais de mobilidade
e acesso para idosos, portadores
de necessidades especiais e
pessoas com capacidade de
locomoção limitada”, destacou
o superintendente do órgão no
Maranhão, Maurício Itapary.
“A reforma da Praça João Lisboa
e Largo do Carmo é uma obra
estruturante, que vai ser executada
por meio de várias frentes de
trabalho, que vão desde a troca
de todo o piso, a readequação da
parte viária, ou seja, os veículos
terão um novo fluxo de trânsito e
também a requalificação da praça
de forma total. Enfim, vamos
recuperar todos os elementos
da praça, ou seja, é uma obra
extremamente importante”,
explicou o presidente do Instituto

Municipal da Paisagem Urbana
(Impur), Fábio Henrique Carvalho.
NOVO AMBIENTE
O projeto de reforma da Praça
João Lisboa, Largo do Carmo e
entorno contemplam um novo
projeto paisagístico e mobiliário
urbano, com bancos, lixeiras e
abrigos, além de nova iluminação,
que permite que os locais possam
ser frequentados pela população
também no período noturno. O
antigo relógio do Largo do Carmo
será restaurado, assim como a
estátua em homenagem ao escritor
João Lisboa, que fica na praça
que recebe o mesmo nome. Os
demais monumentos históricos
dos logradouros também serão
restaurados.
As obras de intervenção
compreendem ainda a ampliação
dos espaços para pedestres, com
adequação total às normas de
acessibilidade; a uniformização do
pavimento das vias que serão em
paralelepípedos; além de maior
percepção da amplitude do espaço
urbano e da riqueza do conjunto
arquitetônico dos logradouros.
O projeto prevê também a criação
de uma rampa de acesso entre
o Largo e a Igreja do Carmo e
o reordenamento do serviço de
engraxate, para desenvolvimento
da atividade tradicionalmente
realizada há décadas no espaço.
Todos os elementos vão compor
os cerca de 12 mil metros
quadrados de área restaurada.
O abrigo do Largo do Carmo
será mantido e restaurado para
preservar as características
arquitetônicas artdèco da marquise
do prédio.

“Desafio é repensar o Nordeste”, diz
Alexandre Cabral ao tomar posse na
presidência do Banco do Nordeste
Ao assumir a presidência do
Banco do Nordeste, nessa
terça-feira, 2, o administrador
Alexandre Borges Cabral
afirmou que “o grande desafio
do BNB é repensar o Nordeste
como foco de oportunidades,
sobretudo acelerando o processo
de desenvolvimento da Região e
suprindo falhas de mercado”.
Para Alexandre Cabral, a
crise gerada pela pandemia
afetou gravemente as cadeias
logísticas, exigindo que o Banco
do Nordeste, como principal
agente do governo federal na
região, se reinvente no sentido
de dar continuidade ao trabalho
já desenvolvido e de ampliar
sua ação, construindo parcerias
e buscando novas fontes de
recursos.
Segundo o novo presidente
do BNB, a Região tem
problemas de cobertura
de saneamento básico, de
tratamento de lixo, de falta de
qualidade em serviços de saúde
e de educação. “São questões
que evidenciam a necessidade
do Banco do Nordeste como
Instituição capaz de oferecer
crédito de longo prazo e de
construir operações estruturadas
dentro do conceito moderno de
sustentabilidade”, disse.
Nesse contexto, ressaltou
Alexandre Cabral, a “missão
do Banco é essencial enquanto

DIVULGAÇÃO

Alexandre Borges Cabral assumiu o comando Banco do Nordeste,
nessa terça-feira (2)
existirem disparidades interregionais e intrarregionais”.
É nesse sentido que “a ação
do BNB se torna fundamental,
cobrindo as falhas de mercado,
chegando onde os bancos
privados não chegam”, afirmou.
Conforme Alexandre Cabral,
“o Banco do Nordeste precisa
acelerar a transformação
digital, reduzindo prazos do
processo de concessão de crédito
com objetivo de atender as
demandas de forma segura e
ágil”. Do ponto de vista interno,
acrescentou, “o Banco já conta
com funcionários qualificados
e dedicados à missão do
desenvolvimento regional”.

Ele destacou que o BNB tem
larga experiência, na medida
em que participou da criação
de importantes projetos,
como a criação do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste
(FDNE), administrado
pela Superintendência de
Desenvolvimento Nordeste
(Sudene), do Programa
de Desenvolvimento de
Turismo (Prodetur) I e II, que
impulsionou o turismo da
Região, do Prodecer II, que
revolucionou, por exemplo, a
região de Balsas (MA), e do
Fundo Urbano, que possibilitou o
saneamento de diversas capitais
nordestinas.

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
Eleito na segunda-feira, 1º, pelo
Conselho de Administração
do BNB como presidente da
instituição, Alexandre Borges
Cabral é funcionário de carreira
do Banco do Nordeste. Exerceu as
funções de chefe do Departamento
de Desenvolvimento Industrial,
superintendente de Negócios
Corporativos, gerente de agência,
assessor executivo da Presidência
e executivo no Escritório
de Promoção e Atração de
Investimentos e Relacionamento
Institucional no Rio de Janeiro.
Também presidiu a Casa da Moeda
do Brasil, no período de 2016 a
2019, e coordenou a área de Atração
de Investimentos do Governo do
Estado do Ceará, no período de
2004 a 2007.
Alexandre Cabral é formado
pela Universidade Estadual do
Ceará, tem MBA pelo Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais
e curso de Avaliação Financeira e
Econômica de Projetos Industriais
pela Universidad de Los Andes,
na Colômbia. Sua posse ocorreu
nesta terça-feira, 2, pela manhã, no
auditório da Presidência do Banco
do Nordeste, em Fortaleza. Devido
às medidas preventivas contra o
novo coronavírus, a solenidade foi
transmitida via videoconferência
para os funcionários, com a
participação de gestores do Banco.

CDL orienta lojistas e reforça a necessidade do cumprimento de
regras sanitárias para a retomada do comércio em São Luís

CDL São Luís intensifica
orientações sobre protocolos
na retomada do comércio
Esta semana foi ampliada a
reabertura gradual do comércio, após
decreto do governo estadual que
liberou novas atividades econômicas
para voltarem a funcionar.
A Rua Grande, principal centro
comercial da capital maranhense,
recebeu um grande número de
pessoas na segunda-feira (1º),
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
explicou 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”, disse.
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.

CHAMADA DE FUNCIONÁRIO
A empresa JVM Diniz, CNPJ 05975997/001-19 localizada
na Av. Senador Vitorino Freire n° 01, Edifício Jonas Martins
sala 406 bairro Areinha- São Luis-Ma, CEP: 65030-015
solicita o comparecimento do funcionário: Paulo Roberto
de Jesus França para prestar esclarecimento a sua
ausência no prazo de 72 horas. Seu não comparecimento
caracteriza o abandono de emprego conforme o artigo
482, alinea “1” da CLT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
AVISO DE LICENÇA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
AXIXÁ – MA torna público, que RECEBEU
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais, em 01/06/2020 Autorização
para Perfuração de poço tubular situado no
Residencial Sônia Campos, sede do município
de Axixá, Estado do Maranhão, para finalidade
do uso da água, conforme dados constantes
no processo Nº 54921/2020. Axixá – MA, 01
de junho de 2020. MARIA SONIA OLIVEIRA
CAMPOS. Prefeita Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0364/2020 - PMSAM.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2020-PMSAM – CPL PMSAM.A Prefeitura municipal de
Santo Amaro do Maranhão, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público
para conhecimento dos interessados que a licitação, na modalidade Pregão Presencial
nº 09/2020-PMSAM, tipo menor preço, objetivandoa contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda
das Secretarias Municipais de Saúde (Hospital e Unidades Básicas), Assistência Social
e Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura Municipal de Santo Amaro do
Maranhão, realizar-se-á no dia 17 de junho de 2020, às 09h00min, na sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n,
Centro, na forma da Lei 10.520 de 17 de junho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/2000,
aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, a
Lei n.º 8.666/93. O novo edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, centro, Santo Amaro do Maranhão, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às
11h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. Esse Edital também se encontra à disposição
dos interessados na página oficial desta Prefeitura www.santoamaro.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e pelo telefone (98) 3369-1173. Santo Amaro
do Maranhão, 27 de maio de 2020. Talita Araújo da Silva Tavares. Pregoeira – PMSAM.
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Seic vai intimar membros da Frente
Antifascista em busca de explicações
sobre ameaça de manifestações
Jefferson Portela diz que intimações têm como base a decisão judicial que proíbe manifestações,
a ﬁm de evitar aglomeração
REPRODUÇÃO

AIDÊ ROCHA

A Superintendência Estadual
de Investigações Criminais
(Seic) informou que vai intimar
as pessoas que integram o
grupo denominado “Frente
Antifascista SLZ”. O objetivo
dos depoimentos é esclarecer
sobre diálogos, feitos por meio
de aplicativos de mensagens,
nos quais é tratado a respeito da
realização de manifestações, com
supostas práticas de incitação
ao vandalismo e ataques a
patrimônios privados, em São
Luís.
Conforme o secretário de
Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela, a intimação
dos membros do grupo tem como
base a decisão judicial da Vara
de Interesse Difusos e Coletivos
de São Luís, que proíbe as
aglomerações durante o período
de pandemia do coronavírus; e,
ainda, o artigo 268 do Código
Penal, que considera crime
infringir determinação do poder
público destinada a barrar a
propagação de doença contagiosa.
Ouvido peloJornal Pequeno, o
delegado Armando Pacheco,
superintendente da Seic,explicou
que as pessoas ainda irão começar
a ser intimadas. “Ainda não
sabemos quantas serão. Estamos
pesquisando e tentando, também,
identiﬁcá-las. Aideia é que a
partir desta quinta-feira (4),

O QUE DIZ O GRUPO

Em uma das conversas, é dito para que seja levado álcool, para se
passar e para “tacar fogo”

Preso suspeito de roubos a agências
bancárias no interior do estado
Na segunda-feira (1º), foram
cumpridos dois mandados de prisão
preventiva contra um homem
suspeito de envolvimento nos
roubos realizados nas agências
do Banco Bradesco das cidades
de Dom Pedro e Sítio Novo. Os
crimes ocorreram nos meses
de outubro e dezembro do ano
passado, respectivamente.
Os cumprimentos foram
realizados pela Polícia Civil,
por meio do Departamento de

Combate ao Roubo a Instituições
Financeiras (Dcrif), que faz parte
da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic).
Outra operação, de acordo com
a Polícia Civil, contra o mesmo
suspeito, já havia sido feita no mês
passado. Na ocasião, os mandados
cumpridos foram por participação
em roubos a bancos dos municípios
de Montes Altos e Anajatuba.
Na oportunidade, os policiais
encontraram duas espingardas

Câmara de São José de Ribamar
é alvo de operação da Polícia Civil
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência Estadual de
Prevenção e Combate à Corrupção
(Seccor), cumpriu mandado
judicial de busca e apreensão na
Câmara de Vereadores de São José
de Ribamar. A ação ocorreu na
manhã de ontem (2).

Segundo informações da Polícia
Civil, o objetivo foi obter
documentos sobre possíveis
fraudes em serviços odontológicos
contratados pelo Legislativo do
município, que são objeto de
inquérito policial instaurado no
ano de 2019.

calibre 20, um revólver calibre
38, uma quantia em dinheiro e
munições dos calibres 20, 38
e ponto 40. O homem chegou
a apresentar um documento de
identidade falso também.
Ainda conforme a Polícia Civil,
o suspeito, que não teve o nome
divulgado, possui um vasto
histórico criminal, já tendo sido
condenado pelos crimes de
homicídio, roubo e porte ilegal de
arma de fogo. (AIDÊ ROCHA)
A Polícia Civil investigaa
regularidade de contratações
e da execução de serviços
odontológicos, por parte da
Câmara, para atendimento
de vereadores e servidores,
ambientados nos anos de 2014 a
2017.
Durante a ação realizada nessa
terça-feira, conforme a polícia,
houve a apreensão de documentos
que serão analisados no bojo da
investigação. (AR)

Suspeito de tráﬁco de drogas é
preso no Residencial Terra Livre
Uma ação das polícias Civil
e Militar, nessa terça-feira
(2), resultou na prisão de um
suspeito, de 26 anos, pelo
crime de tráﬁco de drogas, no
Residencial Terra Livre – região
do Parque Vitória.
Durante a ação, os policias

elas comecem a ser ouvidas”,
ressaltou.
Segundo o delegado Armando
Pacheco, a principal intenção
da Polícia Civil é garantir
que não aconteçam essas
manifestações. “A princípio,
o que se vê é uma apologia ao
crime; estamos investigando
o teor das mensagens. Iremos
conversar, assim como ﬁzemos
com o grupo que iria realizar
uma carreata pró-Bolsonaro,
que também foi chamado para
prestar esclarecimento e evitar a
manifestação”.

encontraram 28 porções da
droga semelhante a maconha,
uma balança de precisão, rolo
insuﬁlme e dois estiletes dentro
do imóvel do suspeito.
De acordo com a Polícia Civil,
o autuado já possui quatro
passagens pelo sistema prisional,

sendo uma delaspela prática do
crime de tentativa de homicídio.
Após os procedimentos
necessários, ele foi encaminhado
ao Sistema Penitenciário de
Pedrinhas, em São Luís, onde
permanecerá à disposição da
Justiça. (AR)

Por meio de nota, o grupo Frente
Antifascista SLZ se manifestou e
informou que não existe qualquer
intenção de depredação contra
patrimônio privados. Segundo a
nota, nem mesmo foi decidida a
realização de um ato presencial
e as falas que constam nos prints
divulgados são individuais.
“Formou-se um grupo de
advogados para pensar
justamente em como se fazer uma
manifestação política respeitando
as medidas sanitárias do governo
do Estado (distância mínima de
2m de uma pessoa para outra,
por exemplo), a própria decisão
da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos sobre manifestações
com aglomeração e, ainda,
garantindo a saúde dos próprios
manifestantes”, diz trecho da nota.

DIVULGAÇÃO

Jovem é executado a
tirosna cidade de Caxias

Jovem é
executado a
tiros na cidade
de Caxias
Na cidade de Caxias, nessa terçafeira (2), José Gedson Machado
Moura, de 22 anos, foi executado
a tiros na porta de uma
residência, localizada na Rua São
José, no bairro Pai Geraldo.
De acordo com informações
levantadas pela Polícia Civil,
o crime foi cometido por
dois homens que chegaram
em uma motocicleta. Eles
dispararam contra a vítima, que
ainda chegou a ser levada ao
Complexo Hospitalar Municipal,
mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo o delegado César
Veloso, responsável pelo caso,
há indícios de que o homicídio
tenha relação com a guerra entre
facções criminosas na região.
A Polícia Civil segue
investigando o caso. Os suspeitos
ainda não foram identiﬁcados
nem presos. (AR)

Últimas Notícias
Brasil tem recorde de 1.262 mortes
e Opas pede testagem em massa
Enquanto discute a retomada de atividades, o Brasil continua a superar
recorde de mortes diárias ligadas à pandemia do novo coronavírus. Nas
últimas 24 horas, foram registrados 1.262 casos fatais da Covid-19 — ao
todo, o país soma 31.199 óbitos.
O Ministério da Saúde também contabilizou 28.936 novos testes positivos
para a doença, a segunda maior marca já registrada. Segundo país mais
afetado pelo coronavírus, o Brasil soma 555.383 contaminados.
Nesta terça-feira, diretores da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas),
braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), manifestaram preocupação
com o país e pediram cautela na reabertura. “O Brasil não está fazendo um
número suﬁciente de testes. É imperativo que a testagem aumente”, aﬁrmou
Marcos Espinal, do departamento de doenças transmissíveis.
O alto número diário de óbitos nacional foi impulsionado pelos dados de
São Paulo, que também registrou recorde para o estado, com 327 mortes. Já
o Estado Rio contabilizou 224 vítimas fatais desde ontem.
Os cariocas voltaram às praias da capital no primeiro dia de validade da
etapa inicial da reabertura autorizada pela prefeitura, que permite atividades
no mar, mas não na areia, e amplia o funcionamento do comércio. Niterói
também já liberou a ida à orla do município.
No entanto, há confusão sobre as regras que estão valendo. O governo
estadual prorrogou até sexta-feira as medidas de restrições no Estado do Rio.
Entre elas, a proibição de frequentar praias.

Senado aprova congelamento de preços
de remédios e de planos de saúde
O Senado aprovou nesta terça-feira
(2) um Projeto de Lei (PL) que
suspende o ajuste anual de preços
de medicamentos e de planos e
seguros privados de assistência à
saúde. De acordo com o projeto,
os preços de medicamentos
ﬁcam congelados por 60 dias
e o de planos de saúde por 120
dias. O projeto vai à Câmara dos
Deputados. O autor do projeto, o
senador Eduardo Braga (MDBAM) havia proposto o prazo de 120
dias também para os medicamentos,
mas o relator, Confúcio Moura
(MDB-RO), lembrou que já existe
uma Medida Provisória (MP)
congelando o preço dos remédios.
Por isso, ele alterou o prazo para
60 dias, somando-se aos 60 dias
ﬁrmados pela MP.
Vários senadores mostraram
indignação com o aumento de

preços no setor. “Temos vários
setores no Brasil fazendo um
esforço grande para dar sua
contribuição nessa pandemia.
E não é justo que tenhamos
aumento de plano de saúde e de
medicamento quando estamos
com o mundo em recessão”, disse
Eliziane Gama (Cidadania-MA).
O líder do governo no Senado,
Fernando Bezerra (MDB-PE),
destacou o trabalho de senadores de
todos os espectros políticos para a
aprovação de medidas importantes
durante a pandemia. “Temos
buscado sempre o entendimento
médio. A sensibilidade aﬂora,
os apelos são feitos no sentido
de haver a proteção social para
milhões de brasileiros que não
podem enfrentar reajuste de
medicamentos e de planos de
saúde”.

Comissão de Ética da Presidência
proíbe Moro de advogar por seis meses
A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu nessa terça-feira
(2) proibir que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
advogue por um período de seis meses. Ele, no entanto, foi autorizado
a dar aulas e escrever artigos para a imprensa. No período em que durar
a proibição, Moro seguirá recebendo o salário de R$ 31 mil, pago aos
integrantes do primeiro escalão.
Na semana passada, o conselho havia determinado uma quarentena para o
ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o impedindo de atuar na
iniciativa privada por seis meses. No período, o salário de ministro segue
sendo pago. Mandetta está recorrendo da decisão e quer atuar em consultoria
e palestras. O pedido de reconsideração foi apresentado na reunião da
Comissão de Ética hoje, mas houve pedido de vista.
O impedimento de exercer atividades proﬁssionais imposto aos ex-ministros
tem como justiﬁcativa o fato de eles terem tido informações privilegiadas no
governo.

Câmara dá prioridade para mãe chefe
de família no auxílio emergencial
A Câmara dos Deputados aprovou
nesta terça-feira (2) projeto de lei
que dá prioridade de recebimento
do auxílio emergencial às mães
chefes de família, quando o pai
também informa ser o responsável
pelos dependentes. A matéria segue
para análise do Senado.
Pelo texto aprovado, caso haja
conﬂito entre as informações
prestadas pela mãe e pelo pai, a
preferência de recebimento das
duas cotas de R$ 600 será da mãe,
ainda que sua autodeclaração na
plataforma digital tenha ocorrido
depois daquela feita pelo pai.
“Apenas 3,6% das famílias
brasileiras tinham uma
conﬁguração com homem sem
cônjuge e com ﬁlho, segundo
o IBGE [Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística], e mais
de 80% das crianças no Brasil
têm como primeiro responsável

uma mulher”, aﬁrmou a relatora
do projeto, deputada Professora
Dorinha (DEM-TO).
O projeto determina que o homem
com a guarda unilateral, ou que
seja responsável, de fato, pela
criação, poderá questionar as
informações da mãe de seus ﬁlhos
na mesma plataforma e receber
uma das cotas de R$ 600 até que
a situação seja esclarecida pelo
órgão competente.
Após várias denúncias de mulheres
que enfrentaram problemas
para receber o benefício após
uso indevido do CPF dos ﬁlhos
pelos pais, o trecho que permitia
o recebimento do valor em
dobro foi vetado pelo presidente
Jair Bolsonaro. No entanto, a
proposta resgata a possibilidade de
concessão do benefício aos pais,
com a prioridade para a mãe chefe
de família.

STF libera acesso de advogados
ao inquérito sobre fake news
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes
autorizou o acesso de advogados ao inquérito que apura a divulgação de
notícias falsas e ameaças contra integrantes da Corte.
Cópias do processo foram autorizadas às defesas do ministro da Educação,
Abraham Weintraub, da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e dos jornalistas
Allan dos Santos e Bernardo Kuster.
Também terão acesso às investigações os advogados dos empresários
Edgard Corona, Luciano Hang, Marcos Domingues Bellizia, Otavio Oscar
Fakhoury e a defesa do humorista e palestrante Reynaldo Bianchi Júnior.
Com base nas investigações desse processo foram cumpridos, na semana
passada, mandados de busca e apreensão contra os jornalistas, os
empresários e Bianchi Júnior.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aﬂições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.

JOÃO 16:33
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Maranhão ultrapassa a barreira de mil mortes pela covid-19
TEMPO E TEMPERATURA

coquetel explosivo
BASTIDORES
APARTE Um
Transparentes
No momento em que as ruas se levantam e acirram o confrontam a favor e
contra o presidente Jair Bolsonaro, um fenômeno novo bota a cara de fora e
tenta assumir protagonismo político: as torcidas organizadas rivais.
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MEDICAMENTO

COVID-19

Maranhão registra
mais de 1000 mortes

Rússia libera antiviral
para o tratamento

Em decorrência do novo coronavírus, especialistas falam sobre a vivência do luto em
tempos de pandemia e de como as pessoas podem superar esse momento
SAMARTONY MARTINS

A

vida e a morte ganhou um novo sentido entre as pessoas
diante da pandemia do novo
coronavírus (covid-19). Só
quem perdeu um ente querido para a
doença sabe o sofrimento que passou
ao ver uma pessoa amada indo embora em uma despedida à distância como determina o protocolo das autoridades de saúde.
Sem velórios ou com um número
delimitado de pessoas e de tempo,
com caixões lacrados, os enterros em
tempos de covid-19 exigiram mudanças como participação de parentes via
chamada de vídeo, rituais religiosos
pela internet ou mesmo cerimônias
solitárias, que geram incerteza até
mesmo sobre a pessoa de quem se
despede, se era realmente o amigo ou
familiar vítima da doença.
Com mais de 1000 mortes registradas no Maranhão, O Imparcial entrevistou especialistas sobre a perda dessas pessoas que para muitos são apenas anônimos e que hoje fazem parte
das estatísticas, mas que para seus familiares será ausência que jamais será
esquecida.
“Atualmente estamos envoltos pelas incertezas de saúde, incertezas ﬁnanceiras, incertezas nos relacionamentos, incertezas na vida em geral o
que complica em muito os recursos
internos de quem vai enfrentar essa
pandemia”.

Todos nós enfrentamos
perdas ao longo da vida.
“São perdas que acontecem de várias maneiras e nos impactam também em diferentes níveis. Entre tantas
coisas, perdemos pertences e objetos,
tempo, juventude, projetos que não
pudemos concretizar, sonhos inalcançados, pessoas. Perdemos pessoas
quando elas se mudam para lugares
distantes, quando relacionamentos
são rompidos, quando alguém vem a
falecer”, explicou o psicólogo maranhense especialista em luto, Victor
Santos.
O psicólogo acrescenta que segundo a literatura o luto é um fenômeno
complexo onde acontece na esfera intrapsíquica e na esfera psicossocial,
pode ser compreendido como um
processo de ajustamentos às perdas,
ele possui algumas fases o processo
de choque e a negação, depois a raiva
e o rancor, em seguida a mágoa e a
dor, mais tarde a barganha, e a depressão (não no sentido patológico) e
pôr ﬁm a aceitação.
“Durante esse caminho do luto vivenciamos situações que chamamos
de rituais ou momentos de despedida, que são fundamentais para que
nossa psique possa elaborar esse
evento, dentro da nossa cultura o ve-

lório, o funeral, o momento que os familiares compartilham sua dor e também a confortam através do abraço
tudo isso foi tirado dessas pessoas que
estão nesse momento de pandemia e
distanciamento social. Esta situação
prejudica o andamento do luto natural podendo gerar um risco para desenvolver o que chamamos de luto
patológico, ou podendo desencadear
outros transtornos de ordem psicológica”, ressaltou Victor Santos.
Ele aﬁrma ainda que diante disso
precisamos desenvolver habilidades
para que possamos amenizar essa angustia atual, podemos nos utilizar da
internet como vídeo chamadas, ligações, mensagem, que possam facilitar
a aproximação desses familiares que
estão passando por esta situação dolorosa e assim ter a oportunidade de
elaborar o luto.
“Outro ponto importante é buscar
ajuda proﬁssional de forma online ou
via telefone, alguns proﬁssionais continuam trabalhando de forma remota
através de plataformas e Apps. Outra
possibilidade que também pode auxiliar no processo de luto caso a pessoa
esteja só e impossibilidade de utilizar
internet e fazer um diário e escrever
sobre as emoções que ali está sentindo e construir insights que facilitem
resigniﬁcar a sua dor atual. A espiritualidade frente esse contexto atual auxilia a amenizar a dor vivenciada nesse contexto atual”, enfatizou o psicólogo.

Fortalecimento da espiritualidade

RÚSSIA LIBERA MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO
Ocupando a terceira posição em número de casos do
novo coronavírus (SARS-CoV-2) no mundo, a Rússia
acaba de autorizar um medicamento contra a COVID19, o antiviral Avifavir. Segundo dados da Universidade
Johns Hopkins, o país contabiliza mais de 410 mil casos
da infecção respiratória e mais de 4,8 mil mortes em decorrência da doença.
Em resposta a epidemia no país, a Rússia se prepara
para fornecer os hospitais nacionais o medicamento
contra o coronavírus que foi desenvolvido pelo Fundo
de Investimento Direto da Rússia em parceria com Grupo ChemRar. O antiviral também já obteve aprovação
inicial do Ministério da Saúde local, como um tratamento seguro para a COVID-19.
Até o presente momento, os ensaios clínicos mostraram que o Avifavir ajudou a reduzir o número de dias em
que uma pessoa está infectada pelo coronavírus e, consequentemente, os longos períodos de internação. Além
disso, os testes apontam que o medicamento é eﬁciente
para reduzir o período de febre alta.
O tratamento a partir do Avifavir é baseado em uma
versão similar ao do medicamento Avigan, da Fujiﬁlm
Holdings, que o governo do Japão estuda autorizar para
o tratamento do novo coronavírus. Ambos têm como
base o Favipiravir, que é usado contra diferentes tipos de
vírus de RNA.
O plano é que o medicamento russo já seja enviado
para hospitais a partir de 11 de junho, daqui a dez dias.
Segundo o ChemRar Group, 60.000 doses do medicamento serão entregues ainda este mês. Além disso, as
exportações do antiviral só poderão ocorrer após o atendimento da demanda interna. Enquanto isso, os ensaios
clínicos em fase ﬁnal do Avifavir da Rússia, envolvendo
330 pacientes, continuarão.

DÚVIDA

Por quanto tempo a
saliva fica no ar?

GOTÍCULAS DE SALIVA PODEM TRANSMITIR O VÍRUS NO AR

O MARANHÃO ULTRAPASSOU A MARCA DE 1000 MORTOS EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS NO ÚLTIMO BOLETIM DIVULGADO
Quem também defende o fortalecimento da espituralidade em um momento tão delicado como este é a professora Maria Helena Pereira Franco,
coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre Luto da
PUC-SP. “Os rituais diante da morte
são muito importantes, porque regularizam as experiências, fornecem um
lugar seguro, desde um lugar físico,
até um lugar afetivo importante para
expressão das emoções, para que as
pessoas possam enfrentar este momento juntas. Com a covid-19 esses
rituais, que tinham função apaziguadora, organizadora, não estão acontecendo, e isso representa um risco para
o luto complicado após a morte, porque não foram feitas as despedidas”
aﬁrma Maria Helena Pereira Franco. A
docente prevê um tempo bastante difícil no que diz respeito à saúde mental e o luto. “As pessoas que apresentam um luto complicado vão ter algumas demandas que precisarão ser
atendidas, como por exemplo, busca-

rão mais os serviços de saúde, pois ﬁcarão mais atentas a algum sintoma,
terão mudanças no sistema imunológico, ﬁcando mais suscetíveis a adoecer. Haverá impacto também no âmbito social, na relação com grupos
maiores, nas relações familiares. Inclusive, por não terem a oportunidade
de se despedir, podem ﬁcar com a expectativa de que aquela morte não
aconteceu, porque não tiveram a concretude da morte que os rituais proporcionam”, explica. “É importante
pensar alternativas, uma adaptação a
esta falta, justamente porque é importante que seja feito, como uma
reunião online com amigos e familiares da pessoa falecida”. Do ponto de
vista religioso, o contato físico diante
da morte é também uma forma de
prestar solidariedade e acolhimento,
aﬁrma o professor da Faculdade de
Teologia da PUC-SP, padre Sérgio Lucas. “A perda de um ente querido é
sempre uma experiência de dor, mesmo quando se dá ao ﬁnal de um longo

processo de adoecimento. Para lidar
com esse evento, muitas pessoas recorrem às práticas religiosas, que podem oferecer signiﬁcativa ajuda, mas
com o distanciamento social provocado pela covid-19 reﬂetimos sobre a
possibilidade de realizar os rituais religiosos fúnebres de outras formas. Tal
situação leva-nos a vários questionamentos: “Como despedir-se de uma
pessoa querida que acaba de morrer,
sem poder tocá-la ou sequer olhar
uma última vez para o seu rosto?”,
“Como vivenciar essa experiência
sem um caloroso abraço?”, “Como
não realizar o ritual religioso de despedida, quando esse ato simboliza a
entrega a Deus e pode consolar e fortalecer os que ﬁcam? “Onde ﬁca a dignidade humana no morrer, quando a
impressão pode ser apenas de que a
pessoa foi arrancada abruptamente
da nossa convivência, sem dizer
‘adeus’?”, ressalta o professor.

O uso de máscaras vem sendo obrigatório para a prevenção contra a covil -19, já que o novo coronavírus se
espalha facilmente apenas por gotículas de saliva de
uma pessoa contaminada. Por isso, apenas o ato de conversar próximo a alguém que contraiu a doença pode
ser perigoso.
A ﬁm de entender melhor essa propagação, uma
equipe de pesquisadores do National Institutes of Health (NIH), agência governamental norte-americana,
realizou um estudo que mostrou que milhares de gotículas que saem da boca de alguém falando muito alto
podem ﬁcar no ar por cerca de 14 minutos.
Para realizar estes testes, pesquisadores pediram para
que pessoas repetissem frases enquanto sensores de luz
faziam a análise das gotículas produzidas, caindo em
um ambiente fechado. Os cientistas ainda usaram dados de estudos passados que mostram o quanto de RNA
viral pode ser encontrado em ﬂuidos orais vindos de um
paciente com a covid-19. Então, chegaram à conclusão
de que apenas um minuto de fala, em voz alta, é capaz
de produzir pelo menos 1.000 gotículas com vírus, permanecendo no ar por entre oito e 14minutos.
O teste foi feito em um ambiente controlado, como
destacam os cientistas, e não levou em conta mudanças
de temperatura e formas de circulação do ar, não se tratando então de hipóteses mais relacionadas com o
mundo real. Mesmo assim, a pesquisa alerta para que o
simples ato de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus falar em voz alta pode propagar a doença.
Os pesquisadores alertam também para o fato de que
alguns pacientes produzem uma maior quantidade do
vírus em comparação com a média, o que pode aumentar o número de gotículas contaminadas, com a possibilidade de chegar a 100 mil por minuto de fala. A descoberta dos cientistas reforça a necessidade do uso de
máscaras sempre que uma pessoa for sair de casa.

POLÍTICA
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Aprovados projetos de
combate à covid-19
Deputados aprovaram, em mais uma Sessão Extraordinária com Votação Remota por
Videoconferência, projetos que reforçam os procedimentos de combate à covid-19

E

ntre as matérias aprovadas
estão a que obriga os laboratórios da rede privada a comunicarem à Secretaria de
Estado da Saúde (SES) casos suspeitos
ou conﬁrmados do novo coronavírus;
o estabelecimento de tempo máximo
de manifestação dos planos de saúde
sobre autorização de procedimentos
requisitados para pacientes com Covid-19; entre outras proposições que
seguem agora para sanção governamental.
A sessão virtual foi convocada pelo
presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), que destacou a importância da aprovação dos projetos
para o fortalecimento das ações de
combate à pandemia no estado. Ele
também anunciou a realização de
uma nova sessão remota, na próxima
terça-feira (9).
“Aprovamos mais um pacote de
medidas para aperfeiçoar o combate à
Covid-19 no Maranhão. São matérias
que tratam de importantes iniciativas
para reforçar o combate à pandemia
em nosso estado. As ações aprovadas
vão desde a obrigatoriedade da comunicação de casos do novo coronavírus por laboratórios da rede privada
à SES, outro que propõe maior agilidade por parte dos planos de saúde na
autorização de procedimentos para
pacientes infectados, como também o
incremento na lei que garante os descontos nas mensalidades das instituições de ensino nesse período. Enﬁm,
medidas que só têm a beneﬁciar a sociedade e nos ajudar a enfrentar este
momento de crise”, elencou o chefe
do Legislativo Estadual.
De autoria do deputado Zé Inácio
(PT), foi aprovado o Projeto de Lei
148/2020, com anexação do Projeto

A SESSÃO VIRTUAL FOI CONVOCADA PELO PRESIDENTE DA CASA, DEPUTADO OTHELINO
de Lei 150/2020, de autoria do deputado Wellington do Curso (PSDB), que
dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios da rede privada notiﬁcarem o Laboratório Central de Referência em Saúde Pública (Lacen) e a Secretaria de Estado da Saúde, em caso
de suspeição ou conﬁrmação de casos
de Covid-19 e outras doenças infecciosas.
Também foi aprovado o Projeto de
Lei 180/2020, de autoria do deputado
César Pires (PV), que dispõe sobre o
tempo máximo de manifestação dos
planos de saúde sobre autorização de
procedimentos requisitados para pacientes diagnosticados com o novo
coronavírus.
Foi aprovado, ainda, o Projeto de
Lei 174/2020, do deputado Dr. Yglésio
(PROS), que altera a Lei Ordinária Estadual nº 11.259, que dispõe sobre os
descontos nas mensalidades das instituições de ensino durante a suspensão das atividades em virtude da pandemia.
O Projeto de Lei 153/2020, de autoria do deputado Duarte Jr. (Republicanos), com anexação do Projeto de Lei
nº 154/2020, do deputado Adriano
Sarney (PV), foi retirado de pauta
após pedido de vista. Já o Projeto de
Lei 177/2020, de autoria do deputado
Neto Evangelista (DEM), foi retirado

da Ordem do Dia a pedido do autor.

Calamidade Pública

Foram apreciados e aprovados,
ainda, os projetos de decretos legislativos, oriundos de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que aprovam pedidos
de reconhecimento do estado de calamidade pública em 23 municípios
maranhenses, entre eles, São Francisco, Santa Filomena, Peritoró, Maracaçumé, Coelho Neto, Porto Rico, Duque Bacelar, São Roberto, Itaipava do
Grajaú, João Lisboa, Turilândia, Santo
Amaro, Nina Rodrigues, Alto Alegre do
Maranhão, Satubinha, Imperatriz, Raposa, Morros, Brejo, Axixá, Monção,
São Raimundo do Doca Bezerra e Buritirana.

Proposta de Emenda à Constituição

Os parlamentares também aprovaram a Proposta de Emenda Constitucional nº 023/2019, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela
Mensagem nº 119/2019, que altera o
artigo 193 da Constituição do Estado
do Maranhão, que permite a regularização de terras estaduais para a construção de moradias. A PEC foi promulgada pelo chefe do Legislativo Estadual ao ﬁnal da sessão remota.

AUMENTO DE JORNADA DOS ENFERMEIROS

Duarte Jr cobra esclarecimentos de hospitais

Um coquetel
explosivo
No momento em que as ruas se levantam e acirram o confrontam a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro, um fenômeno
novo bota a cara de fora e tenta assumir protagonismo político: as
torcidas organizadas rivais. Sem jogos programados nos estádios,
por causa da pandemia, as gigantescas torcidas, quase sempre
envolvidas em atos de violência, agora se unem na “defesa da democracia”. É algo novo na política, que pode acabar descambando para violência em confrontos com a Polícia. As torcidas organizadas rivais – como do Corinthians, Palmeira, São Paulo e Santos
–, agora unidas numa única causa política, emitem um estranho
som estridente. E pior ainda, quando as manifestações são explícitas contra o bolsonarismo. Não sem motivo, assustam lideranças políticas, tanto quanto os partidos e organizações de esquerda, que se chocam nas redes sociais, mas deixaram um vácuo com
relação aos movimentos de ruas, que até a direita está ocupando
como nunca antes no período democrático.
Para o sociólogo Bernardo Buarque de Hollanda, professor da
FGV e pesquisador das torcidas organizadas, a presença dessas
organizações na linha de frente em confronto com bolsonaristas e
as PMs na Paulista, domingo passado, mostra um fato político novo na conjuntura. As torcidas antifascistas nasceram em parte como reação a grupos tradicionais nos próprios clubes, diz Buarque
em entrevista a Bernardo Mello de O Globo. Porém, há um traço
comum entre todas elas: a confrontação com as PMs bate continência uma forte base de sustentação do bolsonarismo.
Não resta dúvida de que é possível ocorrer agravamento da violência nas ruas, como nos estádios antes e depois das partidas,
quando a polícia é chamada a intervir e reprimir. Na segunda-feira (01), Flávio Dino disse 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”. Seja como for, a nova onda das
torcidas nas ruas não deixa de ser um barril de pólvora a espera de
algo bem mais complicado do que os fatos que marcaram sua
aparição domingo passado no centro de São Paulo, cuja convocação só precisou de algumas horas nas redes sociais. O que tem por
trás delas é uma pergunta ainda sem resposta.

Fora do palanque
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que não pretende
apoiar candidato algum nas eleições municipais marcadas para
ocorrer neste ano, mas ainda sem deﬁnição de data para sua realização.

Fico fora
“Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum”, respondeu
Bolsonaro a um simpatizante que lhe pediu apoio na disputa. E
arrematou: “Tenho muito trabalho aqui em Brasília para estar entrando em eleições municipais”.

Chegando junto
O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, autorizou a Seic a intimar membros da “Frente Antifascista
SLZ” para esclarecerem sobre supostas badernas marcadas para
São Luís durante protesto.

“Clara medida de intimidação”.

Do presidente Jair Bolsonaro sobre vazamento de dados pessoais dele, de familiares, ministros e aliados supostamente pelo grupo hacker Anonymous Brasil.

O deputado federal Bira do Pindaré (PSB) subscreveu
Projeto de Lei do deputado Elias Vaz (PSB-GO) que
qualiﬁca como crime uma série de condutas que intimidam jornalistas ou restringem a plena do exercício
da proﬁssional.

1

SE ILEGALIDADES FOREM CONSTATADAS, SERÃO ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E À SUPERINTENDÊNCIA TRT
Nesta terça-feira (2), após receber
pelas redes sociais centenas de denúncias de enfermeiras sobre aumento da carga horária da categoria, o deputado estadual Duarte Jr (Republicanos) enviou ofício cobrando explicações dos dois hospitais particulares de
São Luís envolvidos no caso.
As denúncias dizem respeito ao aumento da jornada de 12x60h (12 horas
de trabalho por 60 horas de descanso)
para 12x36h (12 horas de trabalho por
36 horas de descanso), o que na prática signiﬁca aumento de 50% no horário de trabalho.
“Estão querendo de forma impositiva o aumento da jornada de trabalho
em 50% a mais do que é praticado.
Uma escala inviável à saúde física e
mental do colaborador”, diz uma das
mensagens recebidas pelo deputado.
Além disso, as denúncias envolvem
também tentativa de coação dos proﬁssionais para que aceitem o aumento de jornada “sem aumento de remu-

neração e sem escolha: ou assinam ou
são demitidos”, revela outra denúncia.
Após contato com enfermeiros para apurar mais informações sobre o
caso, Duarte Jr encaminhou ofício cobrando esclarecimentos dos hospitais
denunciados. Caso as ilegalidades forem de fato constatadas, todas as informações e provas serão encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho
e à Superintendência Regional do Trabalho.
Em suas redes sociais, Duarte informou que toda alteração contratual,
ainda que consensual, mas com danos e perdas ao trabalhador, é ilegal e
nula de pleno direito, de acordo com o
artigo 468 da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT). “Se há coação, o
fato é ainda mais grave em razão do
assédio ao trabalhador”, aﬁrmou o
deputado, que ainda falou da valorização da categoria. “A melhor forma
de homenagear nossos proﬁssionais

da saúde é garantindo os seus direitos”, disse.
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren-MA) publicou nota informando que “não foi comunicado oﬁcialmente sobre a mudança na escala de trabalho” e que
“não é de sua competência legislar sobre carga horária ou escala de trabalho”, mas que “cabe aos sindicatos de
enfermeiros deliberar sobre a questão”.
A entidade também reforçou sua
posição favorável a uma jornada reduzida. “O Coren-MA apoia a regulamentação e implantação da jornada
de trabalho de 30 horas semanais, por
entender que o proﬁssional de enfermagem não pode ser submetido a
uma excessiva carga de trabalho, pois
assim colocará em risco não apenas a
sua saúde, mas principalmente a segurança do paciente que está sob sua
responsabilidade”, diz a nota.

2
3

Antes que a prática de ofensas, ameaças e até assassinatos de jornalistas se tornem “normal”, nesses tempos
de pandemia, que o linguajar do poder perde o sentido, o rito e a liturgia da função pública, tudo ﬁca muito
estranho e assustador.
“Meu maior compromisso é o respeito à Constituição”.
Foi com esse princípio, puxado como um bordão pétreo, que o procurador de Justiça Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau recebeu a nomeação de Flávio Dino, para comandar o MP do Maranhão nos próximos dois anos.

Aguardando

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino
Neto (PCdoB), ainda não deﬁniu a data das sessões presenciais na
Casa. Ele analisa todos os ângulos da evolução da crise da covid19
na capital e dos municípios, aonde a pandemia ainda não chegou
ao pico da curva.

Cada uma

No dia em que o Maranhão contabilizava mais de 900 mortos
pela covid-19, um grupo de 500 evangélicos realizou carreata contra o coronavírus nas cidades de Turilândia e Santa Helena, no
Maranhão. Fizeram uma fogueira de máscaras, com o pastor bradando: “Jesus não quer ninguém mascarado”.

VIDA
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SÃO LUÍS

Seic intima suspeitos
de antifacismo na Ilha

Inep dá novo prazo para
pagamento de boletos

DIVULGAÇÃO

Polícia começa a intimar integrantes de organização antifascista no Maranhão. A
Investigação é para apurar denúncias de incitação a vandalismo
DALVA RÊGO

A

Superintendência Estadual
de Investigações Criminais
do Maranhão (Seic) começou
a intimar pessoas envolvidas
em supostas práticas de incitação ao
vandalismo, na capital maranhense.
De acordo com as denúncias investigadas pela polícia civil, os suspeitos
fazem parte de uma organização autodenominada “Frente Antifascista
SLZ”, que no último ﬁm de semana teria articulado em um grupo de WhatsApp a realização de atos de protesto
que incluiriam vandalismo e depredação a imóveis da iniciativa privada
em São Luís.
A polícia agora aguarda o comparecimento dos intimados para a tomada
dos depoimentos e a continuação do
inquérito. “Até a próxima quinta-feira
(4), todos serão ouvidos na Seic”,
anunciou o delegado Armando Pacheco, superintendente da SEIC.

ação, que incluiria a utilização de artifícios como coquetéis molotov, entre
outros. Há citação, ainda, de bancos
privados, como o Itaú; shopping centers (Tropical Shopping); escolas
(Dom Bosco); academias (Smart Fit);
e restaurantes (Flor de Vinagreira e
Coco Bambu). Os integrantes também tecem críticas à polícia militar,
chamada de “instituição suja” nas
mensagens trocadas pelos participantes.

Defesa

Após a divulgação do conteúdo das
conversas, a organização do grupo
emitiu nota em que nega a articulação
de qualquer ato violento, explica que
as frases vistas nos prints são falas individuais que não reﬂetem as diretrizes de atuação do grupo e que “as ideias foram sendo expostas democraticamente”.

Leia a nota:

Após esse final de semana, várias
pessoas nas redes sociais se juntaram
no grupo de whatsapp “Frente antifasEntenda o caso
Esta semana, diversos prints de cista Slz”, reunindo estudantes, profesconversas no WhatsApp começaram a sores, advogados, militantes de movicircular nas redes sociais apontando mentos sociais como resposta às recenque os diálogos se passavam em um tes manifestações do fascismo, especigrupo criado pela organização auto- almente o “300 pelo Brasil”, em frente
denominada “Frente Antifascista ao STF. Todas e todos nós nos unimos
SLZ”. As mensagens trocadas pelo por um valor em comum: a defesa da
grupo demonstram que ali se debatia democracia contra as investidas automaneiras de como realizar uma mani- ritárias do governo federal e seus apoifestação na capital maranhense. Parte adores.
dos membros da organização menci- Nós não temos qualquer conexão com
onou a diﬁculdade da realização do o grupo “Antifas”. Somos um grupo esato, em decorrência do isolamento pontâneo de pessoas que, usando de
social em meio à pandemia do novo seus direitos constitucionais de associcoronavírus. Nos diálogos, os mem- ação e livre expressão, querem se mabros do grupo citam diversas institui- nifestar politicamente em defesa dos
ções privadas como possíveis alvos da direitos humanos, da democracia.

As ideias foram sendo expostas democraticamente. É delirante, fantasioso
e, óbvio, puro sensacionalismo qualquer acusação de que o grupo foi organizado com o fim de depredar patrimônio privado. Não se decidiu sequer realizar um ato presencial. Os
prints da matéria tomam falas individuais como se fossem diretrizes de atuação do grupo, quando não passam
disso: falas individuais. E tal se dá em
grupos que reúnem cerca de 500 pessoas, portanto, fica impossível ter o controle sobre absolutamente tudo o que
se fala. Diferente das carreatas bolsonaristas que perturbam até hospitais,
caso fosse decidida a manifestação
presencial, foi uma preocupação exposta no grupo por várias pessoas não
fazer o ato em determinados locais para garantir o acesso e tranquilidade
para hospitais públicos e privados,
bem como respeitar as faixas garantindo a circulação de pedestres.
Em último, formou-se um grupo de
advogados para pensar justamente em
como se fazer uma manifestação política respeitando as medidas sanitárias
do governo do estado (distância mínima de 2m de uma pessoa para outra,
por exemplo), a própria decisão da Vara de interesses difusos e coletivos sobre manifestações com aglomeração e,
ainda, garantindo a saúde dos próprios manifestantes. Que grupo se forma
para supostamente depredar patrimônio público se preocupando com respeito à decisão judicial e decreto do governo, não atrapalhar faixa de pedestres e acesso aos hospitais? No mais, estamos completamente à disposição
das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Luís, 1º de junho de 2020.
“Frente antifascista Slz

TECNOLOGIA

Descubra se alguém está usando sua rede WiFi

5,7 MILHÕES DE PESSOAS TIVERAM INSCRIÇÕES CONFIRMADAS
DA REDAÇÃO
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliou – para o dia 10 deste
mês – o prazo para pagamento do boleto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.
Os novos boletos serão disponibilizados a partir de
hoje, quarta-feira (3). Para acessá-los, é necessário que
os candidatos inscritos entrem na Página do Participante e gerem um novo documento de pagamento.
Segundo o Inep, mais de 5,7 milhões de pessoas já tiveram suas inscrições conﬁrmadas.
A expectativa é de que cerca de 300 mil inscritos devam efetuar o pagamento para conﬁrmar a participação
no Enem 2020.
Por meio de nota, o Inep informou, ainda, que a prorrogação se deve às diﬁculdades decorrentes do cenário
de pandemia do novo coronavírus (covid-19).
O Enem foi prorrogada por 30 ou 60 dias. As provas
seriam realizadas em novembro deste ano e podem ser
até em janeiro de 2021.

250 VAGAS

Ambev abre empregos
no estado do Maranhão

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

SÃO250 VAGAS DE EMPREGO EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL

REALIZAR UM MONITORAMENTO DA REDE É UMA FORMA DE SABER SE OUTRAS PESSOAS USAM SEU SINAL SEM AUTORIZAÇÃO
DA REDAÇÃO
No ambiente de trabalho ou em casa, é bastante importante saber quem
está conectado a seu WiFi. Em uma
conexão residencial, ter controle e realizar um monitoramento da rede é
uma forma de saber se outras pessoas
estão usando seu sinal sem autorização. Enquanto isso, no ambiente corporativo, permite gerenciar as ações
dos usuários e impor limites no consumo da internet. Para facilitar sua vida, apresentaremos ferramentas úteis
para ajudar a identiﬁcar quem está
acessando seu WiFi e, em alguns casos, até monitorar as atividades que
estão sendo executadas na rede.

Wireshark

Wireshark é um software gratuito
que permite veriﬁcar quais pessoas
estão utilizando a rede WiFi. Com ele,
é possível monitorar o número de
usuários ou dispositivos conectados,
identiﬁcar endereços de IP e outras
informações relevantes.

Wireless Network Watcher

Exclusivo para Windows, Wireless

Network Watcher é outra ferramenta
grátis que possibilita acompanhar
quem acessa seu WiFi.
É possível observar os dispositivos
conectados à rede, encontrar o endereço de IP e saber o tempo de conexão.

Bandwich On Linux

Como o próprio nome diz, é uma
ferramenta exclusiva para usuários de
Linux.
Disponível no GitHub, o Bandwich
tem os mesmos recursos dos exemplos anteriores, mas não tem uma interface amigável, o que pode confundir as pessoas.

GlassWire

Além de monitorar quem está acessando a conexão WiFi, o GlassWire
apresenta alguns recursos extras, como criar um “ﬁrewall personalizado”,
acompanhar as atividades da rede e
detectar a presença de spywares. A
ferramenta cria um histórico com todos os dispositivos conectados à rede;
contudo, após os 7 dias de avaliação
gratuita, certas funcionalidades ﬁcam
disponíveis apenas na versão Pro, que
custa US$ 39 e só pode ser instalada

em um PC.
Acessando como administrador
Essa é uma opção para pessoas com
experiência na área de informática e
que estão acostumadas com as conﬁgurações de roteadores, por isso não é
considerada um método simples para
ter acesso às informações sobre os
dispositivos conectados ao WiFi.
Independentemente do modelo
(D-Link, TP-Link), é importante ter o
manual do aparelho para auxiliar nessa ação, pois ele apresenta os caminhos para o painel de controle do roteador, no qual há a indicação de “dispositivos conectados” ou “lista de dispositivos” com as informações sobre
quem está acessando a rede. É importante destacar, mais uma vez, que essa
não é uma opção recomendada para
pessoas leigas. Isso porque, mesmo
que não intencionalmente, podem alterar alguma conﬁguração essencial
do aparelho. Essas são algumas das
ferramentas e opções simples para
quem deseja monitorar o acesso ao
Wi-Fi. Sem dúvidas, elas podem ser
bem importantes para controlar a rede tanto em casa quanto no trabalho.

A Cervejaria Ambev abre 250 vagas de emprego em
diversas regiões do Brasil. As funções contemplam as
áreas administrativas, vendas, ﬁscais e jurídicas, qualidade, ﬁnanceiro, inovação, manutenção, marketing,
planejamento, produção, logística, entre outras. Com
vagas para o Maranhão, as oportunidades também são
para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Alagoas, Pernambuco,
Ceará e Santa Catarina. Os contratados terão direito aos
benefícios: salário compatível, plano odontológico e de
saúde, descontos em produtos, cesta de Natal com direito a brinquedo para os ﬁlhos, plano de carreira,
Gympass, previdência privada, entre outros. Interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar a lista
de vagas Ambev. Ao acessar, o candidato precisa selecionar o cargo desejado e, em seguida, veriﬁcar se ele se enquadra nos requisitos e atribuições. Caso o perﬁl se encaixe, e clicar em “Candidatar-se para a vaga”.

As vagas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico Administrativo
Gerente de Marketing
Gerente de Vendas
Líder de Execução
Auxiliar de Marketing
Operador Fabril
Promotor
Supervisor
Analista de Atração Internacional
Analista de Controle
Analista de Gestão
Analista Financeiro
Conferente
Especialista de Relacionamentos com Universidades
Ferramenteiro
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Dois acidentes deixam
feridos e um morto

Campanha contra
golpes cibernéticos

DIVULGAÇÃO

O primeiro caso foi no km 3 da BR-135, em frente ao bairro Tibiri, zona rural de São Luís.
O segundo terminou com a morte de um senhor em Pindaré-Mirim
PRF

SAULO DUAILIBE

A

cidentes graves terminam
com feridos e uma morte em
duas rodovias federais que
cortam o Maranhão. O primeiro caso foi no km 3 da BR-135, em
frente ao bairro Tibiri, zona rural de
São Luís.
De acordo com informações contidas no boletim da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) do Maranhão, um veículo de passeio, GM Corsa Classic,
que trafegava na contramão, tentou
manobra de retorno e provocou um
grave acidente, que deixou duas pessoas gravemente feridas.
O condutor que tentava o retorno
ﬁcou preso nas ferragens, foi retirado
e levado para um hospital da capital
maranhense. Há indícios de que ele
estaria embriagado.
O veículo Corsa Classic saiu do
bairro Tibiri e se dirigiu na contramão
pelo acostamento do sentido decrescente da rodovia até atingir a altura de
um retorno.
O condutor tentou fazer a manobra
de retorno e não percebeu a aproximação de uma caminhonete Toyota
Hilux, de cor branca, que colidiu lateralmente no Corsa Classic.
O condutor e o passageiro do automóvel ﬁcaram gravemente feridos e
foram levados para o hospital. Não há
informações de feridos na Hilux.
Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiro e populares retiraram o condutor das ferragens.

Acidente e morte

DESCONFIAR DE OFERTAS MIRABOLANTES É UMA DAS DICAS

O ACIDENTE FOI NO KM 3 DA BR-135, EM FRENTE AO BAIRRO TIBIRI, NA CAPITAL
Por volta das 14 horas da última segunda-feira (1º), uma equipe PRF foi
informada, sobre acidente com vítima
fatal na altura do km 256 da BR 316, no
município de Pindare-Mirim.
Ao chegar ao local, constatou-se
uma acidente com vítima envolvendo
os veículos: uma bicicleta e outra
Toyota Hilux, também cor branca.
Durante o atendimento, constatou-se que a bicicleta vinha da cidade
de Santa Inês, sentido Bom Jardim, e a
Hilux se deslocava sentido Bom Jardim a Santa Inês, quando invadiu a
contramão, transitou pelo acostamento e colidiu frontalmente com a
bicicleta, ocasionando a morte de José Ribamar Conceição de Sousa. A ví-

tima já encontrava -se morta, deitada
próximo ao acostamento no momento da chegada dos agentes da PRF.
Na ocasião uma equipe do Corpo
de Bombeiros de Santa Inês estava no
local, onde prestou auxílio no atendimento, constatando a morte de José
Ribamar.
O conduto da Hilux branca evadiuse do local sem prestar socorro à vítima e que não teve identiﬁcada sua
placa.
O Boletim de Acidente de Trânsito
atinente ao fato encontra-se em elaboração. Diante das informações obtidas, foi constatada a princípio, ocorrência de Homicídio culposo na direção de veículo automotor.

MANIFESTAÇÃO EM SANTA HELENA

O Ministério Público do Maranhão (MPMA), por
meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), lançou, uma campanha para alertar sobre os golpes cibernéticos na época
de pandemia.
De acordo com a promotora de justiça e integrante do
Gaeco, Klycia Luiza Castro de Menezes, “neste período
de pandemia, a quantidade de golpes na internet aumentou muito. Os criminosos agem de forma muito coordenada, mas é importante adotar alguns procedimentos básicos de segurança para evitar esse tipo de situação”.
O diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais,
Marco Antonio Santos Amorim, explica que “a campanha foi pensada para divulgar, de forma direta, algumas
dicas de segurança. O cidadão precisa estar atento e não
fornecer, por exemplo, seus dados pessoais em sites que
não conheça. Desconﬁar de ofertas mirabolantes e não
compartilhar links suspeitos também são atitudes simples que podem evitar grandes aborrecimentos e prejuízos”.
As peças foram produzidas pela Coordenadoria de
Comunicação do MPMA e serão divulgadas nas redes
sociais e na Radio MPMA.

O cidadão precisa estar atento e não
fornecer, por exemplo, seus dados
pessoais em sites que não conheça

MARANHÃO

Políciaemiteintimaçõesparaenvolvidos Casos de Feminicídio sobem 166%
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O PROTESTO REUNIU CERCA DE 300 PESSOAS NAS CIDADES DE SANTA HELENA E TURILÂNDIA

NO MARANHÃO HOUVE VARIAÇÃO DE 6 PARA 16 VÍTIMAS DE FEMINICÍDIO ENTRE MARÇO E ABRIL

A Polícia Civil do Maranhão, através da
Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI), iniciou as investigações sobre
crimes contra a saúde sanitária, cometidos
nas cidades de Santa Helena e Turilândia.
O superintendente da SPCI, o delegado
Guilherme Campelo, revelou que a polícia
está analisando os vídeos que foram divulgados nas redes sociais e os idealizadores
da manifestação contra a pandemia de coronavírus serão identiﬁcados e punidos de
acordo com o decreto estadual do Maranhão. “A polícia Civil instaurou um procedimento investigativo para apurar a ocorrência desses crimes e identiﬁcar os autores”, revelou o delegado.
O delegado disse ainda que a polícia já
está emitindo intimações para a oitiva de
pessoas envolvidas na idealização da manifestação que culminou na aglomeração
de pessoas e queima de máscaras. “Já estamos realizando a coleta de material que está amplamente divulgado nas mídias sociais aﬁm de chegar tanto à materialidade
desse crime quanto a uma indicação de autoria”, ﬁnalizou Guilherme Campelo.

DA REDAÇÃO

A manifestação

No último domingo, dia 31 de maio, cerca de 300 pessoas das cidades de Santa He-

lena e Turilândia se reuniram para protestar contra as regras estabelecidas contra a
pandemia da Covid-19, onde além do uso
de máscaras, o isolamento social foi bastante contestado. Manifestantes chegaram
a queimar máscaras e ainda ﬁlmaram a
ação. O isolamento social é uma das principais medidas de combate ao vírus.

A polícia Civil instaurou
um procedimento
investigativo para apurar a
ocorrência desses crimes e
identificar os autores
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
411 casos conﬁrmados e uma morte pela
doença. Já em Turilândia são 178 casos registrados e também uma morte registrada.
(S.D)

apenas três estados: Espírito Santo
(-50%), Rio de Janeiro (-55,6%) e Minas
Na segunda atualização de um relató- Gerais (-22,7%).
A diretora executiva da organização,
rio produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Públi- Samira Bueno, revelou que avaliação asca (FBSP) destaca que os casos de femini- senta-se no fato de que o quadro de viocídio cresceram 22,2%,entre março e abril lência contra meninas e mulheres no Bradeste ano, em 12 estados do país, compa- sil já é grave, tendo somente piorado com
rativamente ao ano passado. O Maranhão a pandemia. Entre os fatores adicionais
aparece como um dos estado com cresci- que as vítimas precisam transpor, Samira
mento no dado negativo. Intitulado Vio- cita a queda da renda e o desemprego, que
lência Doméstica durante a Pandemia de podem atrapalhar a mulher na hora em
Covid-19, o documento tem como refe- que cogita sair de casa para fugir do agresrência dados coletados nos órgãos de se- sor. Tais circunstâncias podem reﬂetir a
redução de casos de lesão corporal dolosa
gurança dos estados brasileiros.
Feminicídio é o assassinato de uma (quando há intenção de cometer a agresmulher, cometido devido ao desprezo que são), que foi de 25,5%, nível semelhante
o autor do crime sente quanto à identida- ao de países como Itália e EUA, em que as
de de gênero da vítima. Nos meses de vítimas também enfrentam obstáculos
março e abril, o número de feminicídios para se deslocar a postos policiais, conforsubiu de 117 para 143. Segundo o relató- me escreve o FBSP.
Os estados que tiveram queda mais sigrio, o estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, onde o au- niﬁcativa foram Maranhão (-97,3%), Rio
de Janeiro (-48,5%), Pará (-47,8%) e Amamento foi de 300%.
pá (-35%). Um indicativo que mostra que
Maranhão
Também tiveram destaque negativo o as mulheres continuam sofrendo agresMaranhão, com variação de 6 para 16 víti- sões, embora não procurem com tanta
mas (166,7%), e Mato Grosso, que iniciou frequência as delegacias, é uma informao bimestre com seis vítimas e o encerrou ção trazida pela primeira compilação do
com 15 (150%). Os números caíram em relatório, publicada no ﬁm de abril.

