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AL promulga lei que suspende parcelas de empréstimos consignados
Com promulgação da proposta de Adriano Sarney e Helena Duailibe, instituições financeiras são obrigadas a aplicá-la. POLÍTICA 3
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“NÃO CONSIGO RESPIRAR”
Frase de George Floyd suplicando a policial para não morrer e que ressoou em protestos
realizados em todo o mundo, foi lembrada ontem, durante funeral em Mineápolis.
O MUNDO 7

ERRAMOS
De Jesus

A dinâmica do mundo nunca foi tão
ágil em sua construção e reconstrução de valores e ideias. A reavaliação
de conceitos e expressões, hoje, caminha de acordo com um tempo que
já não cabe mais no calendário, muito
menos em compêndios linguísticos.
Vai muito além do #sqn.
Ao pedir desculpas aos leitores, sobretudo a quem se sentiu ofendido
pela manchete "Todas as vidas importam", O Estado ressalta que errou
no uso de uma hashtag que direcionou ao inverso da intenção do jornal.
A frase, já usada tantas vezes em seu
sentido literal, hoje expressa exatamente o contrário do que diz. Houve
a falha no uso da expressão, por isso
o reconhecimento do equívoco.
O Estado reitera que, em sua trajetória de 61 anos e mais de 20 mil edições, sempre se pautou pela defesa
da igualdade de direitos entre os cidadãos, mantendo-se antenado com
as questões sociais do Maranhão, do
Brasil e do mundo.

De Jesus

Covid-19
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Rio Anil sufocado pela poluição ambiental
Em meio à comemoração pelo Dia Meio Ambiente, nesta sexta-feira, 5, a realidade da degradação ambiental continua ocorrendo
na Grande Ilha, pela falta de conscientização da população; Maranhão desperdiça 60% da água que produz. GERAL 9
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Não há estudos que
comprovem efeitos
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na Grande Ilha. POLÍTICA 3
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MA aplicou quase R$ 500 mi
no combate à Covid-19
Dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e apontam investimento superior a meio bilhão de
reais em cerca de 70 dias, desde o início da pandemia; parte desta verba veio do Governo Federal

D

ados da Secretaria de
Estado da Saúde (SES)
do Maranhão apontam
que, até o início do mês
de junho, com dois meses e meio
desde a decretação de estado de
calamidade em virtude da pandemia do novo coronavírus, o
combate à Covid-19 já consumiu
algo em torno de R$ 500 milhões.
Desse total, segundo a SES, R$
360 milhões foram oriundos diretamente do Tesouro Estadual.
Outros R$ 102 foram repassados
diretamente pelo governo federal - sendo R$ 59,5 milhões via
Ministério da Saúde e R$ 43 milhões através de emendas parlamentares da bancada maranhense em Brasília.
Além disso, o Estado ainda recebeu mais R$ 44 milhões oriundos do Fundo Amazônia. Nesse
caso, o recurso deveria ser destinado ao combate a queimadas.
Mas, diante da crise sanitária da
Covid-19, o ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), autorizou a liberação da verba para ações contra
a expansão do vírus.
A liberação dos recursos contou com a anuência da União
(através da Advocacia Geral da
União), da Procuradoria Geral da
República, do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados.
Os valores já aplicados para
tentar-se conter o avanço da pandemia corroboram declaração re-

Divulgação

MAIS

Adiantado
Apesar dos esforços do
governo, parte dos R$ 500
milhões investidos, pelo
menos por ora, foi pelo ralo:
trata-se dos R$ 4,8 milhões
pagos de forma adiantada à
HempCare, via Consórcio
Nordeste, por 30
respiradores que nunca
foram entregues - o que
culminou com três pessoas
presas até agora.

Flávio Dino fala em meio bilhão em investimentos contra a pandemia do novo coronavírus no Maranhão

cente do governador Flávio Dino
(PCdoB), de que o custo da crise
sanitária, para o Maranhão, chega
perto da casa dos R$ 170 milhões
por mês - ele corrigiu-se em
maio, após haver anunciado um
aumento de gastos da ordem de
“apenas" R$ 50 milhões.
Leitos
Boa parte dos recursos tem sido in-

Divulgação

vestida na abertura de novos leitos
exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus. Ainda
de acordo com a Secretaria da
Saúde, no início da pandemia a rede
estadual contava com 232 leitos.
Atualmente, são mais de 1,6
mil, número que deve aumentar
em junho com a entrega de
novas unidades hospitalares.
Além do Hospital de Campanha

Governo
publica MP
que permite
repasse
de R$ 6 bi
BRASÍLIA

TSE decidiu em sessão remota autorizar convenção virtual de partidos

Covid-19: TSE decide
por convenções
partidárias virtuais
Pelo calendário eleitoral, as convenções devem
ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto
BRASÍLIA
Em decisão unânime, o TSE autorizou nesta quinta-feira, 4, que
as convenções partidárias para
as eleições municipais de 2020
sejam realizadas por meio virtual.
A medida, definida após uma
consulta feita pelo deputado federal Hiran Manuel (PP-RR)
sobre o tema, se deu em resposta
ao cenário imposto pela pandemia do novo coronavírus.
Momento importante no calendário eleitoral, as convenções
são reuniões de filiados e delegados das siglas para a oficialização de candidaturas e alianças,
e serão realizadas entre o dia 20
de julho e 5 de agosto - apesar da
pandemia, o calendário está
mantido.
O TSE também definiu que os
partidos poderão usar a ferramenta tecnológica que julgarem
mais adequada. O relator, ministro Luis Felipe Salomão, reforçou
que as convenções devem seguir
as regras já previstas na lei, e propôs que o TSE crie um grupo de
trabalho focado na questão das

convenções virtuais. A proposta
contou com aval do presidente
do TSE, ministro Luís Roberto
Barroso. O órgão vem mantendo
as datas do calendário eleitoral,
e a possibilidade de adiar o pleito
municipal de 2020 segue indefinida. Barroso admite a possibilidade de adiar as votações até dezembro, mas descarta prorrogar
mandatos.
Ainda não há a confirmação,
por causa da pandemia, de que
as eleições municipais serão realizadas de fato em outubro. Por
enquanto, a data está mantida.
No início de maio, antes de tomar
posse como presidente da Corte,
o ministro Luís Roberto Barroso
afirmou que havia a possibilidade
de adiamento. No entanto, Barroso se disse contra o prolongamento dos mandatos dos atuais
prefeitos e vereadores.
A mudança na data depende
do Congresso. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
tem defendido que o adiamento,
se for feito, seja no máximo até
dezembro. Ele também é contra
prorrogar mandatos. 

O presidente Jair Bolsonaro editou
ontem a medida provisória (MP)
que autoriza o repasse de R$ 60,18
bilhões para estados e municípios,
como uma ajuda financeira para reduzir os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.
O texto abre um crédito no Orçamento de 2020 para o repasse
do valor, que deverá ser transferido aos governos locais em quatro parcelas.
Por ser uma medida provisória,
o texto entra em vigor imediatamente e já permite que a operação
de transferência seja efetuada pelo
Ministério da Economia. Se não for
aprovado pelo Congresso em 120
dias, a proposta perde validade.
O projeto de lei com as regras do
auxílio financeiro foi aprovado pelo
Congresso Nacional em 6 de maio,
mas o presidente Jair Bolsonaro só
publicou a sanção do texto no "Diário Oficial da União" em 28 de maio.
Além da medida provisória editada nesta quinta, o governo federal aponta como "gargalo" para
a transferência dos recursos a retirada das ações judicias de prefeituras e governos estaduais contra a União, em temas ligados à
Covid-19.
O encerramento dessas disputas judiciais foi colocado na lei
como pré-condição para o repasse
dos recursos. Mas, até a manhã
desta terça (2), apenas 792 dos
5.570 municípios haviam informado a União sobre o cumprimento da medida.
Segundo fontes do Tesouro Nacional, não é possível pagar fracionado, apenas a quem enviar a documentação. Todos precisarão
enviar a declaração antes de a primeira parcela ser liberada. 

Em 70 dias, governo
do MA fala de gastos
de R$ 500 mi

de Santa Inês, entregue na última
segunda-feira (1°), estão previstos novos leitos de UTI e enfermaria nos municípios de Lago da
Pedra, Pedreiras, Santa Luzia do
Paruá e Viana.
“Seguimos com o nosso trabalho
de ampliar o número de leitos por
todo o estado. Essa é uma das estratégias do Governo para combater a pandemia do novo coronavírus no Maranhão. A nossa
preocupação em oferecer atendimento aos diagnosticados com a
doença já nos fez criar 1.680 leitos
exclusivos para a Covid-19. E seguimos em expansão, certos de que
todos os esforços estão sendo realizados para vencermos a pandemia”,
disse o secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula.

Flávio Dino:
investimento
público é
caminho
Enquanto promovem ações para
conter a crise sanitária, lideranças
de todo o país projetam medidas
para superar a crise econômica advinda da pandemia.
Na quarta-feira (3), durante videoconferência com professores
do Instituto de Economia da Unicamp, o governador Flávio Dino
destacou que segue acreditando
que o investimento público será
fundamental para a ultrapassar a
turbulência da economia no pósCovid-19.
“Não há dúvidas de que estados
e municípios devem ser veículos de
realização de obras, obras com velocidade, que garantam emprego e
trabalho para milhões de pessoas,
inclusive para as empresas. Um
programa robusto de obras públicas é essencial para saída de uma
crise dessa dimensão”, destacou.
Ao falar sobre a dimensão econômica do federalismo, o governador defende que é necessário encontrar
caminhos
de
financiamento não só do setor privado, mediante crédito, mas também de efeitos positivos decorrentes do conjunto das atividades
econômicas. “Não há margem de
dúvida de que o setor público tem
papel decisivo. E isso se refere ao
segmento de bancos públicos, não
só na dimensão do fomento das
atividades privadas, mas também
no sentido de encontrar formas de
financiamento de investimentos
que alavanquem os setores que são
intensivos no emprego de mão-de
obra e que podem redundar no
crescimento do PIB, como por
exemplo, a construção civil”, afirmou o governador. 
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AL promulga lei que
suspende parcelas
de consignados
Com promulgação, proposta por Adriano Sarney e Helena Duailibe, instituições
financeiras são obrigadas a suspender parcelas de empréstimo de clientes
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

Assembleia Legislativa
do Maranhão promulgou na tarde de ontem,
o Projeto de Lei n° 11274
de autoria dos deputados Adriano
Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD),
que institui a suspensão dos empréstimos consignados de servidores públicos.
O benefício também se estende
a empregados de empresas privadas, graças a aprovação e inclusão
de uma emenda apresentada pelo
deputado César Pires (PV).
O projeto foi votado e aprovado
na Assembleia Legislativa, no dia 11
de maio e estava à espera da sanção
ou veto do governador, Flávio Dino
(PCdoB), que por obrigação teve 15
dias para dar seu posicionamento.
O prazo terminou e o governador acabou não se manifestando
sobre a peça. Com isso, o projeto
voltou para a Assembleia e foi promulgado pelo presidente da Casa,
deputado Othelino Neto (PCdoB).

A

Em vigor
Com a promulgação pelo Poder Legislativo, a lei já está em vigor em
todo o Estado do Maranhão. O
cliente de instituição financeira que
optar pela suspensão de parcelas de
seus empréstimos, poderão entrar
em contato direto com o órgão e solicitar o benefício, amparado por lei.
A lei estabelece um prazo inicial
de até 3 meses de suspensão, ou enquanto durar a pandemia do Covid19, causada pelo novo coronavírus.
“Foi com muita luta e coragem
que conseguimos a aprovação
desse projeto, em um momento
que precisamos mais do que
nunca cooperar com os aqueles
que mais precisam. Com a lei em
vigor, tenho certeza que dará mais
tranquilidade aos servidores públicos e de empresas privadas,
para suas famílias, diante desse
momento, onde muitos estão enfrentando grandes dificuldades
econômicas”, disse Adriano.
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ESTADO
MAIOR
E a linha só cresce...

O

que mais se tem usado como referência para a suposta
redução do número de contaminados na Ilha de São Luís é
o lockdown, medida que foi adaptada no Maranhão, para
tentar ampliar o distanciamento social que é muito difícil no
estado. Mas, ainda não há estudos certos e precisos que mostrem
os efeitos práticos da medida determinada pelo Poder Judiciário.
O fato é que ainda não existe a clareza necessária para afirmar
que o bloqueio total tenha sido o responsável pela redução do
número de contaminados na Região Metropolitana. Mas, se na
capital e nos três municípios vizinhos houve freio na
contaminação - ainda sem
dados precisos sobre testagens
Casos de
- no interior do estado, o
crescimento é visto em dois
contaminados no
milhares a cada dia.
interior do MA
Já são mais de 40 mil
infectados pela Covid-19 no
aumentam e não há
Maranhão. Mais de mil mortos.
ações para reduzir
Os números deixam o estado
na posição sétima no
linha ascendente
incômodo ranking de
contaminados por estados.
O Maranhão está à frente de outros estados que têm mais
habitantes, como a Bahia. Mais pessoas que os estados do Sul
do país.
Por enquanto, oficialmente, medidas sanitárias para reduzir a
contaminação estão delegadas aos prefeitos. O Palácio dos Leões
segue anunciando o aumento de leitos em hospitais. Só que
imagens – em um mundo em que as redes sociais são um canal
de comunicação – mostram que os leitos da capital estão sendo
necessários como antes, só que em quantidade mais elevada.

Equação

Proposta do deputado estadual Adriano Sarney (PV) foi promulgada pela Assembleia Legislstiva ontem

SAIBA MAIS

Sem cobrança
de juros, diz lei
Pelo texto da lei, as
instituições financeiras
[bancos], não poderão
cobrar juros dos clientes
que dispõem de
empréstimos consignados
e optarem pela suspensão
de suas parcelas. O Poder
Legislativo fiscalizará o
cumprimento da lei.

De acordo com o parlamentar, o
próximo passo é a regulamentação
por meio da Secretaria de Estado da
Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores (Segep). Adriano afirmou
que enviará em caráter de urgência
uma indicação, para que a mesma,
regularmente a lei.
A deputada Helena Duailibe
também comemorou a promulgação da lei, que beneficiará milhares de maranhenses.

Othelino destaca importância
de lei promulgada na AL
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto
(PCdoB) falou da importância da
Lei 11.274/20, referente ao Projeto de Lei 100/2020, promulgada
na tarde de ontem.
A lei estabelece suspensão por
90 dias, do desconto salarial das
parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento
de aposentados, servidores públicos e empregados da iniciativa
privada.
"Promulgamos hoje a lei que
suspende o desconto dos empréstimos consignados em folha
dos servidores públicos, aposentados e empregados da iniciativa
privada. Importante iniciativa que
dará um fôlego para muitos trabalhadores neste momento delicado, economicamente, provocado pela pandemia do novo
coronavírus", declarou. em seu

perfil em rede social.
Após a promulgação, durante
uma live em sua conta oficial no
Instagram, o chefe do Legislativo
estadual, esclareceu dúvidas dos
internautas e destacou a importância da lei.
"Muita gente nos cobrou porque é uma medida que tem realmente um impacto muito grande
no equilíbrio das finanças das famílias. Neste momento no qual
todos passam por dificuldade,
essa lei é mais uma iniciativa da
Assembleia, que usa sua prerrogativa de legislar para superarmos
as dificuldades por conta dessa
crise sanitária”, pontuou Othelino,
acrescentando ainda que o Parlamento Estadual tem priorizado
matérias voltadas ao enfrentamento da Covid-19, superando as
diferenças político-partidárias em
benefício do bem comum. 

A equação política é clara diante da pandemia do novo coronavírus
no Maranhão. O governador Flávio Dino (PCdoB) não quer mais desgastes com medidas para obrigar a população a ficar em casa.
Os prefeitos estão em ano eleitoral e aguardam que o governo estadual possar fazer algo menos popular, para não deixar “manchas” a serem abordadas na campanha.
Com todo esse interesse político-eleitoral, a pandemia no interior do
Maranhão vai seguindo e a contaminação aumenta em dois milhares a
cada 24 horas.

Reforçando

Depois de notícias na coluna mostrando a movimentação do PT para as eleições de São Luís, o deputado estadual Zé Inácio decidiu se apresentar de novo.
Em documento, o parlamentar se diz favorável à candidatura própria
e coloca o seu nome como possibilidade para disputar o Palácio La Ravardière.
O problema de Inácio é que ele precisaria unir suas bases petistas
na capital e ainda atender às necessidades do jogo da direção nacional petista.

Nacional decide

Mas a verdade é que o PT de São Luís aguarda uma posição definitiva da direção nacional sobre o quadro em São Luís.
O que mais pesa para os petistas da nacional é abrir espaço em capitais para o PSB, devido ao problema existente em Recife com a candidatura do PT.
A capital maranhense seria uma compensação – não tão garantida e
grande – para a ruptura em Pernambuco.

Mal-estar

Há um evidente mal-estar entre os “Lulas” que são os gestores da Saúde no Maranhão e em São Luís.
Suas necessidades são atreladas desde sempre e, agora, em tempo de
pandemia, a união ficou mais necessária.
O problema é que gestores pensam em números e na equação da
pandemia pela Covid-19, é São Luís que sofre o desgaste de gestão e
político.

Trabalho

Enchentes: liberado mais de
R$ 600 mil para o Maranhão
Recursos voltados para o combate à enchente foram disponibilizados por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional e vão contemplar os municípios de Trizidela do Vale, Pedreiras e Grajaú
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O Governo Federal liberou a três
municípios maranhenses atingidos
por enchentes um aporte de R$
621,4 mil para assistência a mais de
14 mil pessoas que acabaram ficando desabrigadas e/ou sofreram impacto com as inundações após as
fortes chuvas que caíram no início
do ano no estado
Pedreiras, Trizidela do Vale e Grajaú foram os municípios contemplados e com os recursos, poderão
adquirir de forma emergencial kits
de higiene, de limpeza e de assistência a idosos e crianças, além de
cestas de alimentos.
Desde o início do ano a bancada
maranhense buscava junto ao Ministério, uma assistência aos municípios atingidos por enchentes. Os
parlamentares agora trabalham pela aprovação de uma peça na Câmara Federal - já apreciada pelo Senado
-, que dá um aporte global de R$ 800
milhões a todos os estados atingidos
por enchentes e inundações.
Além do Maranhão, os estados da
Bahia, Piauí e Rio Grande do Sul re-

ceberam o auxílio do Ministério do
Desenvolvimento Regional -, por
meio da Defesa Civil -, em caráter
emergencial.
A autorização para o aporte geral
de R$ 1,5 milhão, dos quais o Maranhão ficou com mais de R$ 600 mil,
ocorreu no primeiro dia do mês.
Nos três estados do Nordeste, a
maioria das localidades foi afetada
por chuvas intensas, inundações e
enxurradas. Já os municípios gaúchos convivem com a estiagem que
afeta parte do estado.
O coordenador da bancada maranhense, deputado Juscelino Filho
(DEM), afirmou que a liberação de
recursos ocorre dois meses depois
de ele ter pleiteado a ajuda aos municípios junto ao ministro Rogério
Marinho.
“A boa notícia de hoje é que foi liberado mais de R$ 600 mil para alguns municípios maranhenses, como é o caso de Trizidela do Vale, Pedreiras e Grajaú. [...] muito feliz que
esse recurso agora foi liberado. Já temos três municípios atendidos com
recursos da Defesa Civil Nacional e
esperamos que todos os outros municípios que foram atingidos que

preencham os requisitos no sistema
da Defesa para poder também serem contemplados”, disse.
Ele adiantou que os parlamentares da bancada trabalham agora pela aprovação, na Câmara Federal, de
uma Medida Provisória que autoriza a liberação de mais de R$ 800 milhões, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, para todos
os municípios do país atingidos por
enchentes.
“Estamos atuando agora para
que outros municípios também sejam contemplados com esses recursos. Atuamos aqui no Congresso para aprovar a medida provisória
na Câmara, que há quatro dias foi
votada e aprovada no Senado e que
garantiu cerca de R$ 800 milhões para o MInistério de Desenvolvimento Regional para dar esse apoio a vários municípios em todo o Brasil que
foram atingidos pelas fortes chuvas
e pelas cheias”, finalizou.
Câmara
A Câmara Federal aprovou na semana passada (dia 26) a Medida
Provisória 920/20, que liberou R$
892 milhões em créditos extraor-

dinários para socorro a vítimas de
enchentes no mês de janeiro em
todo o país. A peça agora será apreciada pelo Senado
A MP institui no texto original
que os recursos devem ser destinados para restabelecer serviços
essenciais à população e reconstruir infraestrutura danificada. Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Regional disponibilizar aos
estados e aos municípios o auxílio
às famílias afetadas.
Durante a apreciação da peça na
C6amara, o relator da MP, deputado
Lucio Mosquini (MDB-RO), incluiu
uma alteração para dar à defesa civil flexibilidade para remanejar recursos entre ações de socorro às vítimas, que são despesas de custeio,
e recuperação de infraestrutura, que
são despesas de investimento.
A sugestão do parlamentar foi
acatada pelos parlamentares. Caso seja aprovada no Senado, a MP
garantirá que os recursos necessários para bancar o auxílio aos estados sairão da reserva de contingência, espécie de poupança orçamentária utilizada para atender
despesas não previstas. 

Em cumprimento ao isolamento social como medida de contenção
à Covid-19, os Centros de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do
Maranhão (Cejuscs) têm realizado sessões virtuais de conciliação.
No período de 18 de março até esta quinta-feira, 4 de junho, o 1º Cejusc de São Luís (instalado no Fórum do Calhau) já realizou 40 audiências de conciliação.
Desse total, 39 resultaram em 36 acordos entre as partes, ou seja, com
90% de êxito. E destes, 28 foram demandas pré-processuais, oito processuais e quatro aberturas de laudos conclusivos de exames de DNA.

DE OLHO

1.680 LEITOS

EXCLUSIVOS PARA TRATAMENTO de pessoas com
Covid-19 são o total para todo o Maranhão desde o
início da pandemia pelo novo cornavírus.

Promulgação

Foi quase uma novela a oficialização da lei que obriga a suspensão
do pagamento do empréstimo consignado de servidores públicos e trabalhadores das empresas privadas.
Ontem, a Assembleia Legislativa promulgou o projeto de lei n° 11274
de autoria dos deputados Adriano Sarney (PV) e Helena Duailibe (SD),
que institui a suspensão dos empréstimos consignados.
A decisão do Legislativo estadual se deu pelo fim do prazo de manifestação do governador Flávio Dino, que não sancionou ou vetou a proposta.

E MAIS
• A lei estabelece suspensão por 90 dias do desconto salarial das parcelas

de empréstimos consignados em folha de pagamento de aposentados,
servidores públicos e empregados da iniciativa privada.

• O senador Roberto Rocha (PSDB) já comemora o resultado de suas de-

núncias e aponta ações do governo estadual para reabrir ou, simplesmente, abrir os hospitais fechados no interior do estado.

• Que tanto a gestão estadual quanto o próprio senador tucano encare a

situação como feitos para o bem comum. Que o uso político seja para outro momento.

Setor comercial da Grande
Ilha conseguiu boas vendas
durante esta semana
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Sexta-feira, 5 de junho de 2020

Avanço da Covid-19 preocupa e
sobrecarrega equipes de saúde
Até esta quinta-feira, já foram confirmados 1.244 casos e 19 óbitos entre profissionais de saúde
no Maranhão; 60% dos técnicos de Radiologia já foram contaminados, segundo Conselho Regional
om o aumento de casos do
novo coronavírus no interior do Maranhão e a
transferência de pacientes
para outros municípios, principalmente para a capital, o risco de contaminação e sobrecarga no trabalho dos profissionais da saúde se
tornou um ponto preocupante. Segundo o boletim oficial divulgado
pela Secretária de Estado da Saúde
(SES) na última quarta-feira (3), já
foram confirmados 1.244 casos da
doença em profissionais da saúde
em todo o Maranhão.
Lituana Telles é fisioterapeuta e
trabalha na linha de frente contra a
Covid-19. Ela foi uma das profissionais de saúde contaminada com a
doença. “Desde que começamos o
isolamento social, eu só saía de casa
para trabalhar. Fiquei sabendo que
um médico estava com suspeita de
Covid-19 e tive contato com ele
numa passagem de plantão. Não estávamos paramentados, porque não
recebíamos pacientes infectados,
ainda. Depois de uns dias desse contato, comecei a sentir alguns sintomas. Uns cinco dias depois, comecei a sentir febre, durante um plantão
e fui para emergência, mas só fiz o
exame depois de uns 8 ou 9 dias, e
deu positivo”, contou.
Ela passou os 14 dias em isolamento, até se curar da doença. No
momento, apesar de já estar curada
e ter voltado ao trabalho, ainda tem
muita preocupação com a saúde dos
outros profissionais. “O que percebo
muito nos hospitais que estou trabalhando agora, é que existe displicência por parte dos próprios profissionais
em
relação
à
paramentação, principalmente dos
que já tiveram o vírus. E isso, sem dúvidas, é um risco maior para equipe,
porque mesmo depois de termos a
doença, somos vetores de transmissão da mesma forma, por contato direto”, explicou a fisioterapeuta.
Com o aumento de casos nos
municípios maranhenses e a transferência de pacientes para onde há
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ÓBITOS

PROFISSIONAIS
de saúde estão
na linha de
frente contra o
coronavírus e
precisam estar
protegidos

mais leitos, o perigo de contaminação cresce, pois o grande número de
pacientes torna difícil o controle para
garantir a prevenção plena.
Contaminados
De acordo com o Conselho Regional
de Técnicos de Radiologia do Maranhão e Piauí (CRTR 17) estima-se
que cerca de 60% desses profissionais já foram contaminados, e com
o aumento de pacientes, esse número pode ser maior, com o aumento desordenado de exames e sobrecarga dos profissionais.
Por meio de nota, a SES informou que para reduzir os riscos de
contágio, foi garantido o fornecimento regular de Equipamento de
Proteção Individual (EPIs) e é realizada a testagem dos profissionais.

Além disso, as equipes são treinadas e capacitadas sobre normas, rotinas e manejo dos pacientes com
Covid-19, assim como a utilização
correta dos EPIs.
“Conforme orienta a cartilha da
Organização Mundial da Saúde
[OMS] os tipos de EPIs variam de
acordo com local, público atendido,
risco de exposição e dinâmica de
transmissão. Deste modo, a depender do setor de trabalho, os profissionais de saúde da rede estadual
têm à disposição máscaras cirúrgicas, gorro, propé, luvas, máscaras N95, avental descartável, vestimenta
de proteção tipo macacão, óculos de
proteção individual, botas, avental
impermeável e protetor facial”, explicou em nota.
A Secretária Municipal da Saúde

(Semus) também informou, por
meio de nota, que que os profissionais de saúde adotam as mesmas
medidas de prevenção à doença,
desde o início da pandemia. Entre
elas, o uso dos equipamentos de
proteção (máscaras N95, face shield,
toucas, aventais, óculos e outros), higienização das mãos e outras.
De acordo com as orientações do
CRTR 17, todos os procedimentos
devem ser realizados com o uso adequado dos equipamentos. Caso não
haja disponibilização dos EPIs, é indicado que seja negado a realização
daquele procedimento.
Sobrecarga
Uma das principais preocupações
do Conselho Regional de Medicina
do Maranhão (CRM-MA) é justa-

Ações em terminais orientam sobre
medidas preventivas à Covid-19
Nas abordagem, equipes ressaltam a necessidade do uso de máscaras, distanciamento nas filas
e higienização das mãos; ação integra conjunto de medidas de enfrentamento à pandemia
Ações de caráter educativo estão
sendo realizadas por equipe da Vigilância Sanitária Municipal nos Terminais de Integração de Transporte
Urbano da capital para orientação
da população durante este período
de pandemia da Covid-19.
Equipes percorreram na quartafeira (3) os terminais Cohama/Vinhais e Praia Grande orientando
trabalhadores e passageiros sobre
o uso de máscaras, distanciamento
nas filas e higienização das mãos.
Ontem (4), a atividade foi realizada
nos terminais Cohab/Cohatrac e
São Cristóvão e, na sexta-feira (5)
será no do Distrito Industrial, no
bairro Maracanã.
O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância de manter distância das outras
pessoas, utilização de máscaras de
proteção, lavar constantemente as
mãos e utilizar álcool em gel, bem
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Equipe orienta usuários de terminal sobre medidas sanitárias

como orientar a administração dos
terminais quanto aos cuidados com
a limpeza dos ônibus e demais dependências.
Para o secretário Municipal de
Saúde, Lula Fylho, a iniciativa garante
que, mesmo com a abertura de alguns serviços, as medidas de segurança devem ser mantidas. "Nossas
equipes estarão nos terminais orientando as pessoas sobre as medidas
de segurança, reforçando que é importante que as pessoas continuem
com o distanciamento social, utilizando máscaras quando saírem de
suas casas e higienizando as mãos",
lembrou o gestor.
"É muito importante este trabalho neste momento em que as atividades estão gradualmente voltando
ao normal pela cidade. Por isto, é preciso manter todos os cuidados necessários para preservar a saúde da
população, por meio de medidas sa-

mente com essa sobrecarga dos profissionais da área de saúde, e também a falta de alguns equipamentos
necessários para realizar procedimentos de forma segura.
“A principal queixa dos médicos
é a falta de EPIs, alguns em deficientes números, em outros estabelecimentos. Tem local que é dada uma
máscara para o profissional usar em
todo o plantão. Esses problemas
acontecem no estado todo. Os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão sobrecarregados em
São Luís, Imperatriz e outros municípios estão sobrecarregados por aumento do número de pacientes
oriundos de outros municípios sem
condições de atendimento a pacientes graves. Alguns transferidos
até de avião, que o Estado colocou

nitárias eficazes que devem ser observadas e a Vigilância Sanitária está
mobilizada para que sejam cumpridas", explicou a superintendente de
Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Terezinha Lobo.
Ação
A ação nos terminais envolve 30 fiscais sanitários e será feita duas vezes
ao dia, pela manhã e a tarde. No Terminal Cohama/Vinhais, foram observadas as condições gerais do local
e os processos de higienização dos
ônibus; verificando se há instalados
nas plataformas de embarque/desembarque lavatórios com água corrente e sabão líquido para os usuários; disponibilização de álcool em
gel, marcações no piso para orientar
o distanciamento das pessoas nas
filas. Este trabalho é realizado pelos
funcionários do terminal com auxílio de Bombeiros Civis e equipes
preparadas para cuidar da higienização dos veículos.
No Terminal Praia Grande, a Vigilância Sanitária Municipal também
fiscalizou as medidas de segurança
e saúde. "Tanto no terminal Cohama/Vinhais quanto no Praia
Grande constatamos que ainda há
situações pontuais de aglomeração
de pessoas nas plataformas, embora
haja orientações, marcações e faixas

De acordo com o boletim da
SES, divulgado na última
quarta-feira (3), 19
profissionais de saúde do
Maranhão morreram por
Covid-19. Em nota divulgada
pelo CRTR 17, foi ressaltada
mais de 18 mortes por
Covid-19 de técnicos de
radiologia, em todo o Brasil.
Desses, três eram do
Maranhão: Sérgio Henrique
Saraiva Costa; Miguel
Santana dos Santos e
Antônio Carlos Trancoso.
Na noite do dia três de
junho mais uma profissional
de saúde foi vítima da
doença e faleceu. Silvânia
Rocha era enfermeira e
trabalhava em uma unidade
de saúde no Bairro de
Fátima. Ela foi a óbito um
mês após seu pai, Juarez
Rocha, falecer por
complicações pela Covid-19.
Paulo Soares

para este fim”, explicou o Conselho
Regional de Medicina do Maranhão.
Como forma de apoio e homenagem para todos os profissionais
da saúde, o CRM-MA colocou outdoors dizendo da Gratidão a estes
profissionais que estão na linha de
frente dos atendimentos.

informativas para que se mantenha
o distanciamento", explicou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Zilmar Pinheiro Rodrigues.
"Com apoio do Governo do Estado, foram instalados lavatórios em
pontos estratégicos do terminal para
os usuários poderem higienizar as
mãos. Na entrada do terminal, logo
depois das catracas, mantemos funcionários com álcool em gel e também disponibilizamos máscaras de
proteção para aqueles passageiros
que, por ventura, tiverem esquecido
em casa e entrarem no recinto desprovidos. Pintamos marcações nas
plataformas para orientar o distanciamento e também colocamos cartazes nos pontos comerciais do terminal para alertar sobre a
importância de se manter uma distância segura", explicou o gerente do
Terminal Praia Grande, Marciano
Eduardo Rubira.
"Este trabalho de higienização
é muito importante para garantir
a saúde dos usuários", advertiu
José Luís Feitosa Lemos, pesquisador em nutrologia, aposentado,
ao lado de sua esposa, Maria de
Lurran Ribeiro Silva Lemos, servidora da Escola de Cinema do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(Iema), na Praia Grande. 
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Violência contra mulher Após buscas,
criminosos são
segue crescendo no MA presos em Timon
durante a pandemia
Um dos detidos é acusado de feminicídio,
enquanto a outra prisão foi de uma mulher

Em menos de 24 horas, a polícia registrou duas tentativas de feminicídio;
somente em março e abril deste ano ocorreram 16 feminicídios no estado
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

s casos de violência contra a mulher continuam
aumentando no estado
durante o período de
pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que somente durante os
meses de março e abril deste ano
ocorreram 16 feminicídios, enquanto, no decorrer deste mesmo período do ano passado, haviam sido registrados apenas seis casos no Maranhão. Em menos de 24 horas, a polícia registrou duas tentativas de feminicídio e um dos casos ocorreu na
noite do último dia 3, na cidade de
São José de Ribamar.
A polícia informou que um homem, não identificado, de 53 anos,
sob efeito de bebida alcoólica, chegou em sua residência, no bairro Jota Câmara, e cobrou ciúmes da sua
companheira, de 53 anos. Houve
uma discussão entre o casal. A mulher acabou correndo para a rua ao
perceber que o seu companheiro estava portando uma faca.
Após cair, ela acabou sendo alcançada pelo agressor e golpeada
em diversas partes do corpo. A vítima foi socorrida pelo seu sobrinho
e levada para o hospital da cidade e
ainda ontem estava internada. Enquanto isso, o acusado tentou fugir
da localidade, mas foi abordado pelos guardas municipais e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de
São José de Ribamar.
Ainda de acordo com a polícia, o
criminoso prestou esclarecimento sobre o caso e acabou sendo autuado
pelo crime de tentativa de feminicídio. Em seguida, ele foi levado para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

O

Os casos de violência contra a mulher continuam aumentando no Maranhão durante isolamento social

SAIBA MAIS
O feminicídio é o homicídio
praticado contra a mulher em
decorrência do fato de ela
ser mulher (misoginia e
menosprezo pela condição
feminina ou discriminação de
gênero, fatores que também

Outro caso
Um homem, nome não revelado, de
acordo com a polícia, tentou matar a
ex-companheira e ainda derrubou a
parede da frente da residência da vítima, em Bacabeira, durante a madrugada de ontem. O caso está sendo
investigado pela equipe da delegacia
dessa cidade, que é coordenada pelo
delegado Ednaldo Santos.
O delegado declarou que o acusado não aceita a separação e diversas
vezes tentou reatar o relacionamento

podem envolver violência
sexual) ou em decorrência de
violência doméstica.
A lei 13.104/15, mais
conhecida como Lei do
Feminicídio, alterou o Código
Penal brasileiro.

com a ex-companheira . Na quintafeira, 4, ele, sob efeito de bebida alcoólica, foi até a casa da ex-mulher e
realizou a ação criminosa.
O acusado agrediu a ex-esposa, como ainda afirmou que tinha o objetivo de matá-la e utilizou um veículo
para derrubar a parede da casa. Em
seguida, ele tomou rumo ignorado. O
delegado Ednaldo Santos disse que já
ouviu a vítima e outras testemunhas,
assim como também pediu a prisão
do suspeito ao Poder Judiciário e de

medidas protetivas. “Ele afirmou que
tem o objetivo de matar a ex-companheira, então, isso é considerado como algo grave”, frisou o delegado.
Violência doméstica
Duas pessoas foram presas ontem no
interior do estado acusadas de violência doméstica. Uma das prisões foi
na realizada na área central da cidade
de Pedreiras e, de acordo com a polícia, o detido estavas ameaçando de
morte a própria genitora. Ele foi apresentado na Delegacia Regional de Pedrinhas onde tomaram as devidas
providências.
A outra prisão por violência doméstica aconteceu no município
de Codó.
A polícia informou que o detido
é acusado de ter agredido fisicamente a companheira. O criminoso foi levado para a delegacia e a
delegada Maria Tecla afirmou que
o detido é reincidente. 

Acusados de latrocínio (roubo seguido de morte), associação criminosa e feminicídio foram presos na cidade de Timon e conduzidos para o presídio. Uma das
prisões ocorreu durante a manhã
de ontem e a detida é uma mulher, de 25 anos, que tem uma
condenação de 23 anos e 7 meses
de reclusão.
O delegado Cláudio Mendes
disse que a prisão foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Timon e a
abordagem ocorreu no Parque Alvorada. A detida foi apresentada
no 3º Distrito Policial onde prestou esclarecimentos e, logo após,
levada para a unidade prisional.
Ainda de acordo com o delegado, no ano de 2014, a detida, em

companhia de mais quatro bandidos, realizou um arrastão nessa cidade. Nesta ação criminosa, mais
de 15 pessoas foram roubadas.
Uma das vítimas reagiu ao assalto
e acabou sendo morta a tiros. “Esse bando é de altíssima periculosidade”, frisou o delegado.
Feminicida
Um homem, identificado como
Bruno Richael, que é acusado de
feminicídio e condenado a 29
anos e 2 meses de reclusão, foi
preso no último dia 3 e ainda trocou tiros com a polícia pelas ruas
de Timon. A polícia informou que
o criminoso estava cumprindo
prisão domiciliar em decorrência
da pandemia. 

Polícia apreende
droga no interior
390 quilos de maconha foram apreendidos durante
operação, no último dia 3, na cidade de Buriticupu
Um total de 390 quilos de maconha foram apreendidos durante a
Operação “Quebrando a Rota” pela Polícia Civil, no último dia 3, na
cidade de Buriticupu. Ainda durante este cerco, quatro criminosos foram presos, e veículos e celulares roubados também foram
apreendidos.
Segundo a polícia, os passos
desses criminosos estavam sendo monitorados e, no último dia
3, eles foram presos em flagrante quando estavam transportando em um veículo 340 quilos de
maconha prensada. Na residên-

cia de um dos detidos foram
apreendidos mais 50 quilos da
droga, como ainda celulares e
veículos.
A polícia informou que os veículos possuem registro de roubo
e os detidos foram autuados por
tráfico de entorpecente.
Boca fechada
Na cidade de Miranda de Norte foi
fechada ontem uma boca de fumo e um homem, de 35 anos, preso acusado de tráfico de droga. No
local, a polícia apreendeu uma
quantidade de crack. 

Mundo

Floyd é homenageado em
funeral em Mineápolis
após onda de protestos
Homem negro, de 46 anos, cuja morte sob custódia policial desencadeou
uma onda de protestos nos EUA, foi homenageado nesta quinta-feira (4)
Divulgação

MINEÁPOLIS
Pessoas de luto se reuniram nesta
quinta-feira em Mineápolis em uma
cerimônia para lembrar George
Floyd, o negro cuja morte sob custódia policial desencadeou uma
onda de protestos que assolaram os
Estados Unidos em meio à pandemia de coronavírus e uma campanha presidencial acalorada.
O reverendo Al Sharpton, comentarista político da televisão e ativista dos direitos civis que fez um discurso no evento, deu um tom
otimista na manhã desta quintafeira, elogiando a união dos manifestantes que protestavam contra a
brutalidade policial.
“Vi mais americanos de diferentes raças e diferentes idades se levantando juntos, marchando juntos,
levantando suas vozes juntos”, disse
ele à MSNBC. “Estamos em um
ponto de virada aqui”, disse Sharpton antes da cerimônia, que começou às 15h (horário de Brasília).

Homem limpa memorial a George Floyd antes do início do funeral

Multidões de manifestantes têm
desafiado toques de recolher e tomado as ruas de cidades de todo
o país há nove noites em protestos
às vezes violentos que levaram o
presidente Donald Trump a amea-

çar enviar militares.
Os protestos diminuíram nesta
quinta-feira, depois que promotores
apresentaram novas acusações contra quatro ex-policiais de Mineápolis envolvidos na morte. Várias gran-

des cidades reduziram ou suspenderam toques de recolher impostos
nos últimos dias, mas nem tudo estava calmo.
No bairro do Brooklyn, em Nova
York, a polícia agiu contra uma multidão de cerca de mil manifestantes
que desafiavam o toque de recolher,
e o procurador-geral dos EUA, William Barr, disse nesta quinta-feira
que interesses estrangeiros e “agitadores extremistas” estavam assumindo os protestos.
Mais um caso
Em outro caso de acusação racial que
ganhou atenção nacional nos EUA,
um tribunal ouviu nesta quinta-feira
que um dos homens brancos acusados pelo assassinato do homem
negro desarmado Ahmaud Arbery,
na Geórgia, usou uma ofensa racial
depois de atirar no homem e antes
de a polícia chegar ao local.
As homenagens para Floyd, de
46 anos, se estenderão por seis dias
e em três estados. 

AVM/Actv

Serviços de navegação e de carros foram reativados na cidade de Veneza

Itália registra
88 novas mortes
por coronavírus
Número total de mortos desde o surgimento do
surto, em 21 de fevereiro, agora é de 33.689
WASHINGTON
As mortes causadas pela epidemia
de Covid-19 na Itália aumentaram
em 88 nesta quinta-feira, contra
71 no dia anterior, informou a
Agência de Proteção Civil do país,
enquanto o aumento no número
de casos caiu para 177, ante 321 na
quarta-feira.
O número total de mortos desde
o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, agora é de 33.689, segundo
a agência, a terceira maior quantidade de óbitos do mundo, depois

de Estados Unidos e Reino Unido.
O número de casos confirmados é de 234.013, a sexta maior
contagem no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil, Rússia, Espanha e Reino Unido.
Das 177 novas infecções desta
quinta-feira, 84 ocorreram na região da Lombardia, no norte do
país, que foi de longe a área mais
atingida pela epidemia na Itália em
termos de casos e mortes.
A região com o segundo maior
número de novos casos foi a vizinha Piemonte, com apenas 24. 
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acende alerta no MA
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No Dia Mundial do Meio Ambiente, poluição das águas e do ar, queimadas,
descarte irregular de lixo e falta de saneamento básico ganham evidência

N

esta sexta-feira, 5, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente,
criado por ocasião da
Conferência de Estocolmo, sob a
promoção da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972. Apesar dos muitos eventos no planeta,
ainda falta conscientização social
e política sobre a preservação da
natureza em todos os sentidos. No
Maranhão, as praias e rios continuam sendo poluídos. Além disso,
os focos de queimadas já ultrapassam os 530 este ano, de acordo
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Como verificou O Estado, a degradação do meio ambiente continua ocorrendo na Região Metropolitana de São Luís em grandes
proporções. Falta consciência e
responsabilidade da população
com relação ao próprio habitat. O
Rio Anil, por exemplo, permanece
maltratado da forma mais cruel
possível. Nas proximidades da
“Ponte do Caratatiua”, no Ipase, a
situação causa revolta. A água perdeu a tonalidade natural devido à
presença de camadas de lixo.
Quando a maré vaza, muita sujeira é levada em direção a outros
locais da Ilha. No rio, pessoas
jogam de tudo, incluindo garrafas
pet, restos de comida, pratos descartáveis, tecidos, vidro, madeira,
terra, fezes humanas e de animais,
e até capacetes de motocicleta.
Sacos de lixo ficam presos entre as
árvores, às margens e no meio do
Rio Anil. Outros resíduos entram
nas palafitas ou ficam enterrados
no mangue.
Queimadas nas florestas
No que tange às queimadas, segundo o INPE, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
(MCIT), em 2020, de 1º de janeiro
ao último dia 3 de junho, foram registrados 531 de incêndios flores-

De Jesus

Hapvida tem queda
de atendimentos a
doentes de Covid-19
Número de óbitos na rede apresenta redução
de 50% em relação ao pico registrado em maio

Lixo descartado irregularmente no Rio Anil, cuja poluição compromete a vida no escossistema

SAIBA MAIS

Origem da data
O Dia Mundial do Meio
Ambiente foi instituído
durante a Conferência das
Nações Unidas sobre o
assunto. O evento aconteceu
no ano de 1972, em
Estocolmo, capital da Suécia,
na Península Escandinava, na
Europa setentrional. A data

tais no Maranhão. É um número
considerado pequeno, quando
comparado do Mato Grosso, primeiro do ranking, com 5.020 pontos de queimadas. Porém, a quantidade pode ser percebido como
elevado com relação ao Amapá,
último da lista nacional, com apenas 4 focos.
Em junho, em três dias, já foram

tem como objetivo principal
despertar, nas pessoas, a
atenção para os problemas
ambientais, em vários níveis,
passando por questões
sanitárias, como esgotos a céu
aberto, a questões mais
abrangentes, como a poluição
dos oceanos.

quase 20 focos acumulados de incêndios florestais no estado, como
mostram as imagens de satélite.
Nos últimos cinco dias, o INPE registrou 19 pontos de queimadas
no Maranhão. Uma das áreas mais
afetadas é a Amazônia Legal, que
engloba a totalidade dos estados
do Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima

e Tocantins e parte do território
maranhense, conforme o órgão do
governo federal.
A Amazônia Legal é uma área
de 5.217.423 km², que corresponde
a 61% do território brasileiro. Além
de abrigar todo o bioma Amazônia brasileiro, ainda contém 20%
do Cerrado e parte do Pantanal
mato-grossense. O Inpe diz que os
efeitos desses incêndios são muitos, como a destruição da fauna e
da flora, o empobrecimento do
solo e a redução da penetração de
água no subsolo. Regionalmente,
as queimadas causam poluição atmosférica e alteram ou destroem
o ecossistema, modificam a composição química da atmosfera e
até mesmo do clima no planeta.
Além de devastar a vegetação,
as queimadas são um risco à
saúde, pois a fumaça tóxica inalada alcançam o sistema respiratório. 
Íntegra em oestadoma.com/484979

Maranhão desperdiça 61% da
água que produz, aponta estudo
Estado é o pior do Nordeste em desperdício na distribuição de água potável e supera média nacional;
em perdas de faturamento, o Maranhão é o segundo colocado entre as 27 unidades da federação
Arquivo/ Reprodução

DANIEL MATOS
Coordenador de Reportagem

O estudo “Perdas de Água 2020
(ano base 2018) - Desafios à Disponibilidade Hídrica e Necessidade de Avanço na Ediciência do
Saneamento", elaborado pela GO
Associados, aponta que o Maranhão ocupa a quinta posição no
país em perdas na distribuição de
água e a segunda em perda de faturamento. Nos dois cenários, o
estado apresenta média muito
acima do índice nacional.
Quando se trata de desperdício
de água na distribuição, o Maranhão apresenta uma taxa de 61%.
Isso significa que muito mais da
metade da água produzida não
chega oficialmente à população.
Em situação pior estão apenas os
estados de Roraima (73%), Amazonas (71%) e Amapá (68%). Também
com 61%, o Acre aparece empatado
tecnicamente com o Maranhão.
Em comparação com a taxa nacional de perdas de água, de 38%,
constata-se que o quadro local é
extremamente desfavorável. Em
relação aos nove estados do Nordeste, o Maranhão lidera o ranking
do desperdício de água na distribuição, 10 pontos percentuais
abaixo do vizinho Piauí, penúltimo
colocado na região. Em relação às

Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida, atesta recuo da Covid-19

Tubulação estourada desperdiça volume expressivo de água potável em bairro nobre da capital maranhense

SAIBA MAIS
Perdas de água potável
ocorrem de maneiras
diversas, como
vazamentos, roubos/furtos
de água e erros de leitura
ou leituras imprecisas
devido aos hidrômetros
serem muito antigos.

regiões Centro-Oeste, Sudeste e
Sul, o cenário maranhense é pior
do que em todas as 11 unidades da
federação que as integram.
Faturamento
O estudo aponta um cenário ainda
mais grave ao analisar as perdas
de faturamento com a distribuição de água no Maranhão. De
acordo com o levantamento, o
prejuízo financeiro no setor atinge

quase 70%, ou seja, das cifras projetadas, o estado fatura, efetivamente, pouco mais de 30%.
Para estratificar as perdas de
água potável nos maiores municípios brasileiros, o estudo abordou as 100 maiores cidades, que
representam 40% da população
do país. O nível de perdas dessas
cidades, dentre as quais São
Luís, é um pouco menor que a
média nacional. 

Presente nas cinco regiões brasileiras, o Sistema Hapvida encerra
o mês de maio com a constatação
de uma queda no número de atendimentos de urgência nos seus
hospitais, além da redução de internações e óbitos decorrentes da
Covid-19 doenças respiratórias. A
comparação foi realizada considerando os picos de atendimento do
início do mês de maio até o final do
mesmo mês, monitorados em toda
a rede por meio de um sistema integrado de protocolo hospitalar.
Segundo o presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, apesar de uma leve tendência de ele-

PERDA

vação em áreas como Bahia, Manaus e interior de São Paulo, outras
áreas tidas como críticas estão
mostrando sinais de recuperação
à Covid-19. “Registramos uma redução de 72% nos atendimentos
de urgência relacionados às doenças respiratórias, de toda a rede,
considerando o pico alcançado no
período de 4 a 31 de maio; queda
de 51% nas internações, de 2 a 31
de maio; e 50% da diminuição de
óbitos decorrentes da doença entre
os dias 13 e 31 do mesmo mês”,
afirma Pinheiro. 
Íntegra em oestadoma.com/485000

Arquivo

CULTURA DE LUTO
A cultura popular do Maranhão, mais precisamente a música,
está novamente de luto. Morreu, ontem, o cantor e compositor
Pit de Alcântara, mais um artista local a sucumbir às graves
complicações da Covid-19.
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TSE autoriza convenções virtuais para
escolha de candidatos às eleições de 2020
Demora
do socorro
da União
compromete
ainda mais a
situação dos
Estados

Famem recebe
quase 2 milhões
de EPIs para
reforçar
segurança de
profissionais
de saúde

Mulher de
prefeito é presa
após filho de
sua empregada
cair do nono
andar na cidade
de Recife

PÁG.9

PÁG.12

PÁG.11

PÁG.11

Senado
aprova projeto
que torna
obrigatório
uso de
máscaras
no Brasil
PÁG.11

OTHELINO NETO PROMULGA LEI QUE SUSPENDE
PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS
AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Empregados da iniciativa
privada também foram
beneficiados
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, promulgou,
nessa quinta-feira (4), a Lei 11.274/20, referente ao projeto dos
deputados Helena Duailibe e Adriano Sarney que suspende
por 90 dias o desconto salarial das parcelas de empréstimos
consignados em folha de pagamento de aposentados, servidores
públicos e empregados da iniciativa privada. A iniciativa
contempla ainda parcelas de financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições
financeiras e descontados dos salários. A lei já está em vigor.

PÁG.3

O deputado Othelino Neto promulgou a lei originada do projeto de Helena Duailibe e Adriano Sarney

A. BAETA

Edivaldo anuncia retorno da coleta
seletiva e desconto para incentivar
descarte de recicláveis nos Ecopontos

CONGRESSO
ANALISARÁ VETOS
SOBRE EXPANSÃO DO
AUXILIO EMERGENCIAL
E REAJUSTE DE
SERVIDORES PÚBLICOS

Pedro Lucas deu entrada no requerimento
nessa quarta-feira (3)

Pedro Lucas pede
urgência para
projeto que inclui
o MA em Fundo
Constitucional de
Financiamento

Edivaldo anunciou as ‘boas novas’ em comemoração ao Dia do Meio Ambiente

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes
entrou com requerimento na Câmara dos
Deputados, nessa quarta-feira (3), pedindo
urgência para votação do projeto que inclui o
estado do Maranhão no Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte (FNO).

O prefeito Edivaldo reforça o programa dos Ecopontos com mais uma medida que irá
incentivar a separação e descarte ambientalmente adequado dos materiais recicláveis.
Os usuários passarão a acumular pontos que poderão ser trocados por descontos em
produtos e serviços. O prefeito também anunciou o retorno da coleta seletiva por
agendamento. PÁG.5

PÁG.3

Cotação – Comercial C. R$ 5,13 | V. R$ 5,1315 – Turismo C. R$ 5,1 | V. 5,4 – Euro C. R$ 5,8125 | V. R$ 5,8162 – Libra C. R$ 6,459 | V. R$ 6,463– Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 17:55 0:13 0,4 m| 1ªPreamar– 6:12 6,1 m 2ª Baixamar – 12:42 0,1 m | 2ª Preamar– 18:42 5,8 m
Loteria – Quina – 5287 (04/06/2020) – 10-14-30-44-67| Timemania – 1493 (04/06/2020)– UNIÃO SÃO JOÃO/SP – 09-27-30-42-56-63-64|
Dupla Sena – 2087 (04/06/2020) – 1º: 07-08-34-40-41-45 | 2º: 01-02-05-10-13-14 | Dia de Sorte – 312 (04/06/2020) Mês: ABRIL- 02-09-15-22-24-29-30
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Eliziane defende derrubada de veto ao projeto
que destina ajuda aos estados e municípios
O Congresso Nacional vai realizar na
próxima semana sessão conjunta remota para
analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro
a projetos aprovados pelas duas Casas. Ao
todos, serão 26 vetos presidências a seres
apreciados pelos deputados e senadores.

PÁG.7

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
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Atos, Fatos & Baratos

P E Q U E N O

“A arte de escutar é como uma luz que
dissipa a escuridão da ignorância”.
(Dalai Lama)

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

Eliziane convida Mourão
para debate com senadores
da Frente Ambientalista
O vice-presidente Hamilton
Mourão foi convidado, ontem
(4), pela coordenadora da
Frente Ambientalista do
Senado e líder do Cidadania
na Casa, Eliziane Gama (MA),
para um debate sobre questões
ambientais no País. Mourão é
coordenador do Conselho da
Amazônia.
Segundo a senadora
maranhense, a proposta é
discutir com o coordenador as
políticas públicas do governo
para a região da Amazônia. A
chefia de gabinete do vicepresidente já confirmou a sua
presença. Contudo, pediu que
a reunião fosse agendada para
daqui a duas semanas.
De acordo com a Frente
Ambientalista, as políticas
controversas do governo
federal para o meio ambiente
fizeram o parlamento holandês
rejeitar o acordo entre a União
Europeia e o Mercosul. O
motivo central argumentado
pelos parlamentares holandeses
foi o temor de que a parceria
entre os dois blocos aumente o
desmatamento na Amazônia.
Eliziane ressalta que as
questões relativas à Amazônia

GIL MARANHÃO

Convite ao vice-presidente
Hamilton Mourão foi feito
pela senadora Eliziane,
coordenadora da Frente
Ambientalista do Senado
estão no centro do debate
político nacional. Concentra
a maior população indígena
do país e muitos problemas
relacionados ao garimpo e ao
desmatamento.
“Se é verdade que o Brasil
precisa olhar para o bem
estar da população da região,
também é verdade que não
podemos destruir as nossas
matas e reservas nacionais”,
acentuou.
(COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA)

Pedro Ivo Viana

Um homem que amava
servir ao próximo
Pedro Ivo partiu vítima da
Covid-19 e por aqui fará muita
falta. Ex-diretor dos Correios no
MA e ex-presidente do Rotary
Club São Luís Praia Grande
soube colecionar amigos e deixar
a marca de sua presença por
onde passava; sempre sorridente,
atencioso com todos e de bem
com a vida. Ele foi também
Governador do Distrito 4490 do
Rotary Club no ano rotário 20122013.
Simples e competente era um
entusiasta do Rotary Clube e
como atuante rotariano não
escondia o prazer que tinha em
trabalhar pelo próximo e em prol
da coletividade.
Com a esposa Concita Viana
formava um casal extremamente
unido e sempre harmonioso.
A InterMídia Comunicação
Integrada realizou alguns
trabalhos para o Rotary Club
Praia Grande e por diversas vezes
interagia com esse homem ilustre,
íntegro e educado que foi Pedro
Ivo. Ficamos menores sem ele

e seu propósito de servir. Mas
estamos certos de que Pedro Ivo
deixa um legado que jamais será
esquecido. Que Deus conforte
sua família, e seus irmãos entre
os quais o cantor e compositor
Tutuca. Que no Reino de Deus,
Pedro Ivo receba sua merecida
recompensa pela gloriosa
vida terrena onde deixou sua
marca como uma flor espalha
seu perfume: de forma serena,
e sempre deixando melhor o
ambiente no qual passava!

Eleições 2020: Presidente do TRE
se reúne, hoje, com juízes eleitorais
Nesta sexta-feira (5), a partir das
10h, os desembargadores Tyrone
Silva e Joaquim Figueiredo,
presidente e corregedor do
Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, respectivamente,
reúnem-se com os juízes das 105
zonas eleitorais do estado, por
videoconferência. Será a primeira
reunião com os magistrados
realizada após a posse de ambos,
ocorrida 19 de maio.
“A reunião terá como objetivo
fazer o primeiro contato com
os eminentes colegas para
repassar algumas informações
que no momento interessam ao
desenvolvimento dos trabalhos
para as eleições 2020”, adiantou o
presidente.
Após a reunião, os assuntos

Novo Código de Trânsito, relatado
por Juscelino Filho, poderá ser
votado na próxima semana

tratados serão informados à
sociedade em matéria a ser
veiculada no endereço eletrônico
http://www.tre-ma.jus.br, canal de
notícias oficial da Justiça Eleitoral
do Maranhão, além de postagens
no perfil @tremaranhao do
instagram.
Discutir como as eleições
2020 serão efetivadas neste
cenário de adequação sanitária
ocasionada pela pandemia é uma
das principais preocupações no
país e vários grupos estudam as
possibilidades que garantam a
saúde de todos no exercício da
cidadania por meio do voto. Em
2020, serão escolhidos novos
prefeitos e vereadores de 217
municípios maranhenses e de
5.570 no Brasil.

Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA
H. M. BOGÉA & CIA. LTDA. | End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa | Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa | Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa
TELEFONES
Recepção: 3261-8000/8005 | Assinatura e Classificado: 3261-8011 | Redação: 3261-8008/8021/8022/8023 | Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004 | Financeiro: 3261-8010/8006 | Comercial: 3261-8002/8012 | JP Turismo: 3261-8003 | Fax: 3232-0808/3232-3231

Assinatura Mensal: R$ 40,00 | Assinatura Trimestral: R$ 120,00 | Assinatura Semestral: R$ 240,00 | Assinatura Anual: R$ 480,00
www.jornalpequeno.com.br | redacao@jornalpequeno.com.br | comercial: publicacaojp@gmail.com

O substitutivo do deputado
federal Juscelino Filho (DEMMA) ao Projeto de Lei nº
3267/2019, que altera o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB),
poderá ser votado em sessão
remota do Plenário da Câmara
dos Deputados na próxima
semana. O projeto completou
nesta quinta-feira (4) um ano que
chegou à Câmara, entregue pelo
próprio presidente da República
Jair Bolsonaro, e o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas. Pedido de urgência para
votação da matéria foi aprovada
na última terça-feira (2).
A proposta original sofreu
várias alterações. O relatório
reforça defesa à vida, redução
de acidentes e traz novidades,
como o Programa CNH Social
para pessoas de baixa renda. O
relatório foi apresentado no dia
27 de novembro, com quase 50
páginas, na Comissão Especial
da Câmara que analisou o tema, e
altera diversos pontos da proposta
do governo.
Juscelino justificou que as
mudanças priorizam a defesa a
vida dos cidadãos. “Defesa à vida,
segurança e redução de acidentes.
Essas são as três diretrizes do
nosso trabalho. Além disso,
o substitutivo foi baseado em
questões técnicas, após ouvirmos
especialistas em seis audiências
públicas e outras reuniões, bem
como com a contribuição das
quase 230 emendas que foram
apresentadas pelos membros da
comissão”, justificou Juscelino à
época.
O relator enfatizou a necessidade
de reduzir os números trágicos
do trânsito brasileiro. “Em 2017,
foram mais de 35 mil mortes nas
vias e estradas do país, o que
significa uma a cada 15 minutos.
No mesmo ano, quase 400 mil
indenizações por invalidez foram
pagas pelos DPVAT. Os acidentes
também custam bilhões de Reais
ao SUS e aos cofres públicos
em geral. É urgente mudar essa
realidade. Esse foi o compromisso
feito pelo Brasil com o mundo e
é o que os brasileiros exigem de

Projeto completou nesta quinta-feira um ano que chegou à Câmara e
tem como relator o deputado Juscelino Filho
nós”, avalia.

CNH GRATUITA
O texto de Juscelino traz, também,
várias novidades. Uma delas a
criação do Programa CNH Social,
que garante a pessoas de baixa
renda a possibilidade de obter a
carteira de motorista sem nenhum
custo. A regra também vale
para quem deseja mudar para a
categoria C ou D.
O relator explica que o benefício
é destinado a quem possui
renda familiar mensal de até
dois salários mínimos ou
renda per capta inferior a meio
salário. Também é preciso estar
inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do governo
federal. Todos os custos com
exames, taxas e aulas teóricas e
práticas serão financiados com
recursos do Fundo Nacional de
Segurança e Educação no Trânsito
(Funset), formado com a receita
de multas aplicadas.

CADASTRO POSITIVO
Outra novidade do relatório é
a criação do Registro Nacional
Positivo de Condutores (RNPC),
no qual deverão constar os dados
de quem não comete infração
sujeita a pontuação.
Segundo Juscelino, a ideia
é “estimular a condução
responsável, premiando os bons
motoristas. Propomos um sorteio
anual do valor correspondente

a 1% do arrecadado pelo Fundo
Nacional de Segurança e
Educação de Trânsito (Funset).
O cadastro também pode ser
usado por estados, municípios
e seguradoras, possibilitando a
concessão de benefícios.”
A questão das cadeirinhas, tão
polêmica, também é abordada no
relatório. Respaldado por estudos
técnicos e considerando a relação
média entre idade e altura das
crianças brasileiras, o relator
propõe que os dispositivos de
retenção sejam obrigatórios para
crianças de até 10 anos de idade
ou que atinjam 1,45m de altura.
Fica mantida a penalidade prevista
no CTB para o descumprimento
dessa obrigatoriedade.
O texto trata, ainda, dentre
outros pontos, da validade da
CNH - prevê 10 anos de CNH
para condutores de até 40 anos de
idade, 5 anos para os de 40 a 70
anos, e de 3 anos para condutores
com 70 anos ou mais, mantém
validade das categorias C, D
e E por 5 anos; da escala com
três limites de pontuação para
suspensão da CNH - 20 pontos,
se o condutor tiver duas ou mais
infrações gravíssimas; 30 pontos,
se houver apenas uma infração
gravíssima; ou 40 pontos, se não
tiver infração gravíssima; e da
exigência do exame toxicológico
para motoristas das categorias
C, D e E. (COM INFORMAÇÕES DA
ASSESSORIA)

Famílias e Indivíduos (PAEFI)
para o atendimento dessas
mulheres no CREAS, além de
medidas direcionadas à prevenção
e ao cuidado com as equipes
de Proteção Social Especial de
Média e Alta Complexidade do
SUAS.
Entre as recomendações aos
gestores estão, por exemplo,
medidas de controle do fluxo
de pessoas nas unidades e o
distanciamento social. As ações
planejadas para o atendimento e
acolhimento das mulheres vítimas
de violência devem obedecer as
recomendações sanitárias para
prevenção de contaminação pelo
vírus, com cuidados especiais
para mulheres grávidas, idosas e/
ou com comorbidades crônicas.
As orientações incluem
especificidades dos serviços de
acolhimento e complementam a
Nota Pública do Ministério da

Cidadania e do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, de 20 de março deste
ano, que apresenta as medidas
de prevenção ao coronavírus
nas Unidades de Acolhimento
Institucional.
Violência contra mulheres
A Nota Técnica aprovada
pela portaria desta terça traz
ainda uma série de dados
sobre a violência sofrida pelas
mulheres. Um dos documentos
apresentados é a publicação
“Gênero e Covid-19 na América
Latina e no Caribe: dimensões de
gênero na resposta”, elaborada
pela ONU Mulheres em março
deste ano. O texto indica que,
em um contexto de emergência,
aumentam os riscos de violência
contra mulheres e meninas,
especialmente a violência
doméstica.

Hospital Universitário recebe
respiradores para novos leitos de UTI
O Hospital Universitário
da Universidade Federal do
Maranhão (HU-UFMA) recebeu,
nesta semana, dez respiradores
que vão auxiliar no tratamento
de pessoas com a Covid-19. Eles
foram adquiridos pelo Ministério
da Saúde, com a articulação do
Senador Roberto Rocha (PSDBMA).
Durante reportagem na TV
Mirante, na quarta-feira (3),
o deputado Eduardo Braide
(Podemos), que também
articulou, no Ministério
em favor da liberação dos

O nosso abraço desta sextafeira vai para o ator Luiz Carlos
Vasconcelos, convidado desta
edição do Bate-Palco TAA,
live de entrevistas do Teatro
Arthur Azevedo.A transmissão
terá início a partir das 17h30,
no perfil do instagram: @
teatroarthurazevedooficial.

Tuitaços

Portaria do Governo Federal organiza o atendimento
pelo SUAS às mulheres vítimas de violência
Diante do aumento do número de
casos de agressão contra mulheres
durante o período de isolamento
social motivado pela pandemia
de Covid-19, o Governo Federal
publicou na última terçafeira (2) uma portaria com
orientações para o atendimento
de vítimas pelo Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
O objetivo é garantir a proteção
das mulheres em situação de
violência doméstica e familiar,
permitir a continuidade do serviço
de atendimento, considerado
essencial, e a segurança das
equipes da rede socioassistencial.
A Nota Técnica nº 25/2020,
aprovada pela Portaria nº 86,
apresenta recomendações a
órgãos gestores da política de
assistência social, orientações
para o trabalho das equipes
do Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a

Abraço do Dia

respiradores para o Maranhão,
reconheceu o empenho do
senador maranhense, que já
tinha viabilizado vinte leitos de
UTI para o hospital, dobrando
a capacidade para o tratamento
de pacientes com Covid-19.
Os respiradores destinados ao
HU chegariam na mesma época
que os leitos, mas, enviados
ao governo do estado, tiveram
outro encaminhamento, o que
impossibilitou o HU de colocar
em funcionamento os novos
leitos de UTI.
De acordo com a assessoria

técnica do Ministério da Saúde,
foi possível amenizar a distorção
ocorrida, pois a entrega dos
respiradores para o Maranhão
seria feita por etapas, sendo
que, para essa segunda etapa de
entregas, os respiradores foram
enviados diretamente à direção
do HU-UFMA.
A superintendente do Hospital
Universitária, Joyce Lages,
afirmou que os respiradores
representam uma assistência
mais qualificada para os
pacientes que hoje são assistidos
no HU.

• Pra vocês sacarem como o
racismo opera. eu fui fazer minha
matrícula na ufma e eles separam
as salas de ampla e cotas. por ter
estudado em escola particular,
entrei na ampla. aí quando entrei
na sala e dei boa tarde a mulher
só falou: cota é na outra sala! @
eujubas
• É bom que o nome da UFMA
- UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO fique bem
exposto nesses casos de fraude.
Se tem esse número altíssimo, é
por conta da própria universidade
que é leniente e conivente com a
fraude, já que toma 0 atitudes. @
mente_viajante
• A UFMA pode até não conseguir
fazer muita coisa pra tirar os
que tão, mas o mínimo é que
melhore o sistema de cotas @
pocdewakanda
• Quem diria que o racismo
iria emergir como uma das
questões centrais no século XXI?
Respondo: praticamente TODXS
xs intelectuais que estudaram a
fundo o tema. A perplexidade
diante dos protestos é o sintoma
do descaso e da negligência
com um tema que sempre foi
fundamental. @silviolual
• Todo esse debate sobre
racismo deveria nos lembrar
que o nível de desigualdade
com o qual convivemos no
Brasil só foi possível por conta
da escravidão. Não tem nada
a ver com diferenças naturais
de produtividade. Enquanto o
problema persistir, a escravidão
seguirá viva entre nós. @P_
droMenezes

Rarará
Sexta-feira, 30 de dezembro,
19:32 horas:
um banqueiro, embaraçado com
a matemática e depois de fazer
tantas contas, perguntou à sua
secretária:
- Se eu te desse 3 milhões de
euros, menos 23%, quanto é que
tu tiravas???
de imediato, ela respondeu:
- Doutor, tirava tudo, o vestido,
os sapatos, o sutiã e até o fio
dental!!!

Sobe/Desce
Sobe
A lei que suspende os
empréstimos consignados de
servidores estaduais e municipais,
assim como trabalhadores
da iniciativa privada, foi
promulgada nessa quinta-feira,
04 conforme afirmou o presidente
da Assembleia Legislativa
do Maranhão, Othelino Neto
(PCdoB).A lei é de autoria dos
deputados Adriano Sarney (PV) e
Helena Duailibe (SDD), além de
contar com emenda de César Pires
(PV).

Desce
O ex-prefeito de ItapecuruMirim/MA, Magno Rogério
Siqueira Amorim, foi acionado
para responder uma Ação Civil
Pública por não prestar contas dos
recursos repassados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), em 2016, por
meio do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). O
valor ultrapassa a quantia de um
milhão e meio de reais.
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O presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto,
promulgou, nessa quinta-feira
(4), a Lei 11.274/20, referente
ao projeto dos deputados Helena
Duailibe e Adriano Sarney
que suspende por 90 dias o
desconto salarial das parcelas de
empréstimos consignados em folha
de pagamento de aposentados,
servidores públicos e empregados
da iniciativa privada.
A iniciativa contempla ainda
parcelas de financiamentos,
cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil
concedidos por instituições
financeiras e descontados dos
salários. A lei já está em vigor.
“É uma importante iniciativa,
que dará um fôlego para muitos
trabalhadores neste momento
delicado economicamente,
provocado pela pandemia do novo
coronavírus”, disse Othelino Neto.
Após a promulgação, durante
uma live em sua conta oficial no
Instagram, o chefe do Legislativo
estadual, esclareceu dúvidas
dos internautas e destacou a
importância da lei.
“Muita gente nos cobrou porque é
uma medida que tem realmente um
impacto muito grande no equilíbrio
das finanças das famílias. Neste
momento no qual todos passam
por dificuldade, essa lei é mais uma
iniciativa da Assembleia, que usa
sua prerrogativa de legislar para
superarmos as dificuldades por
conta dessa crise sanitária”, pontuou
Othelino, acrescentando que o
parlamento estadual tem priorizado
matérias voltadas ao enfrentamento
da Covid-19, superando as
diferenças político-partidárias em

AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Othelino promulga lei que suspende
parcelas de empréstimos consignados para
servidores públicos e da iniciativa privada

Othelino Neto promulgou a lei originada do projeto de Helena Duailibe e Adriano Sarney
benefício do bem comum.

HELENA DUAILIBE
Segundo a deputada Helena
Duailibe, a suspensão das parcelas
ajudará muitas famílias neste
momento de pandemia. “Sabemos
o quanto é preciso gastar com
alimentação e medicação para
se ter uma saúde e equilíbrio
para enfrentar esse vírus. A
promulgação dessa lei mostra que
nós, deputados, reconhecemos
essa causa justa, que vai ao
encontro dos anseios daqueles que
estão precisando de um reforço
financeiro para cobrir despesas
extras ou para suprir alguém
da família que foi demitido”,
ressaltou.

ADRIANO SARNEY
O deputado Adriano também
destacou a relevância da iniciativa.

“Fico feliz por ter contribuído com
a elaboração desse projeto que
vai ajudar muito aqueles que, de
alguma forma, tiveram prejuízos
com a pandemia. Com esta lei
em vigor, muitas famílias irão
passar por essa pandemia com um
recurso a mais, diante dessa crise,
não só de saúde, mas também
socioeconômica”, ressaltou
Adriano, agradecendo, ainda, ao
presidente Othelino pelo ato de
promulgação da lei.

EMENDA
Aprovada por unanimidade, a lei
conta com a emenda do deputado
César Pires, estendendo o
benefício à iniciativa privada.

FACILIDADE
A lei exige que, ao fim do
estado emergência pública,
as instituições financeiras

conveniadas ofereçam condições
facilitadas para o pagamento
das parcelas vencidas durante
o período de suspensão,
assegurando o parcelamento do
valor em atraso em, no mínimo,
12 meses.
A matéria estabelece ainda que,
para fins de parcelamento do
valor total das parcelas em atraso,
o limite de comprometimento
da renda do servidor ou
empregado poderá ser ampliado
em até 6%, na forma do
regulamento. Prevê, também,
que as instituições financeiras
deverão abster-se de inscrever
em cadastros negativos os nomes
dos servidores, aposentados e
empregados públicos ou privados
beneficiados, pelo prazo de até
um ano após o término do estado
de emergência.

DIVULGAÇÃO

GIL MARANHÃO

Pedro Lucas deu entrada no requerimento nessa quarta-feira (3)
redes sociais.
“Dois terços do Maranhão fazem
parte da Amazônia legal. Por isso,
a inclusão do Maranhão no FNO
poderia ser a solução para reverter
o fechamento de agências do
Banco da Amazônia no estado”,

ressaltou o parlamentar do PTB.
“Para os municípios maranhenses
terem a disponibilidade dessas
agências é extremamente
necessária a aprovação deste
projeto urgentemente”,
acrescentou Fernandes.

Com 79% do território
maranhense coberto pela
Amazônia Legal, a legislação
sobre o FNO precisa ser corrigida,
segundo Roberto Rocha. “A gente
só consegue melhorar a vida
das pessoas se melhorarmos as
condições econômicas regionais,
explorando as riquezas do
Maranhão. E um dos caminhos
é que seja facilitado o acesso ao
crédito subsidiado, por meio do
FNO. Assim, o produtor rural
terá mais condições de crescer,
gerar mais emprego e renda no
Maranhão”, explicou o senador.
Rocha disse que embora
geograficamente o Maranhão não
esteja localizado na região Norte
do Brasil, a proposta é coerente.
“Ora, se o norte de Minas Gerais
e do Espírito Santo, que são da
região Sudeste do país, recebem
recursos do Fundo Constitucional
do Nordeste, logo é justo também
que o Maranhão receba do FNO,
uma vez que o nosso estado está
em uma faixa de transição entre o
clima semiárido nordestino com o
norte úmido”.

Senadores defendem projeto de combate
à violência doméstica na pandemia
Os senadores do PDT defenderam
a proposta aprovada em Plenário
que torna essenciais os serviços
de atendimento à violência
doméstica contra mulher, criança,
pessoa com deficiência e idoso na
pandemia de coronavírus.
Entre outros pontos, o projeto
estabelece que as autoridades
devem ser comunicadas em até 24
horas sobre denúncias recebidas
por telefone pelo Ligue 180, da
Central de Atendimento à Mulher
em Situação de Violência, e pelo
Disque 100, o serviço de proteção
de crianças e adolescentes com
foco em violência sexual.
O texto prevê oferta emergencial

Troca de comando em órgãos
do Governo do Estado
O chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, advogado Diego Rolim, assumiu o cargo de secretário da
pasta.
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão
também tem um novo comando de dentro da própria estrutura.
O subsecretário Sérgio Delmiro assumiu o comando da pasta em
substituição a Fabiana Vilar, que irá disputar as eleições deste ano.
Delmiro é engenheiro agrônomo e estava se dedicando às estratégias de
combate ao coronavírus no campo para manutenção dos agronegócios
durante a pandemia e à campanha de vacinação contra febre aftosa.
Ainda falta a definição dos secretários de Cidades e Mulher e a
presidência do Instituto de Colonização e Terras do Estado do
Maranhão (Iterma). Os titulares destas pastas também deixaram os
cargos para concorrer às eleições deste ano.

Jerry critica retirada
de R$ 83,9 milhões (I)

Pedro Lucas pede urgência para projeto
que inclui MA no Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte
O deputado federal Pedro
Lucas Fernandes entrou com
requerimento na Câmara dos
Deputados, nessa quarta-feira
(3), pedindo urgência para
votação do projeto que inclui o
estado do Maranhão no Fundo
Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO).
A proposta é autoria do senador
Roberto Rocha (PSDB-MA) e
foi aprovada pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado. Já teve parecer favorável
da Comissão de Integração
Nacional, Desenvolvimento
Regional e da Amazônia da
Câmara.
“Requeri urgência para a votação
do PL 7434/17, que pretende
incluir parte do Maranhão na
zona de aplicação do Fundo
Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO), já que parte do
estado está incluída na área de
atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia”,
argumentou Pedro Lucas, nas

Informe JP

de locais de acolhimento a quem
não tem condições de continuar
em casa. E ainda garante o
atendimento presencial de
qualquer ocorrência envolvendo
lesão corporal, e não somente
casos de estupro e feminicídio.
O líder da bancada do PDT,
Weverton (MA), lembrou que
o relatório da senadora Rose de
Freitas (Podemos-ES) foi incluído
na pauta a pedido da bancada
feminina no Congresso, para
combater a violência doméstica
durante o isolamento.
“O projeto busca fazer justiça e
proteger a família. Infelizmente,
muitas mulheres ainda são vítimas

de covardes que estão trancados
dentro de quatro paredes durante
essa pandemia, agredindo também
crianças e idosos”, lamentou
Weverton.
O senador Acir Gurgacz (PDTRO) explicou que a quarentena
é fundamental para impedir a
propagação do coronavírus, mas
lamentou que houve um aumento
no índice de violência nos lares
neste período.
“O isolamento social é
fundamental mas tem suas
consequências, como o estresse e
o aumento dos casos de violência
doméstica, principalmente contra
as mulheres, devido à maior

convivência com os agressores.
Por isso, eu também apresentei
um projeto que está na pauta do
Senado que cria um programa de
atendimento psicológico remoto
pelo SUS, informou Acir.
O projeto também pune com
mais rigor e dobra a pena para os
crimes cometidos contra a mulher
no período de calamidade pública.
E ainda prevê campanha sobre
prevenção à violência doméstica
e familiar e sobre os mecanismos
de denúncia durante a pandemia.
Para virar lei, a proposta deve
ser aprovada pela Câmara dos
Deputados.

O vice-líder do PCdoB,
deputado federal Márcio Jerry,
criticou o governo federal por
retirar R$ 83,9 milhões do
programa Bolsa Família para
destinar à Secretaria Especial
de Comunicação Social da
Presidência (Secom).
Segundo o jornal Estadão, a
medida atinge justamente os
recursos previstos para a região
Nordeste.

Jerry critica retirada
de R$ 83,9 milhões (II)
“Esse é mais um entre tantos
fatos a mostrar a insensibilidade
absoluta do presidente com as
necessidades dos mais pobres
em nosso país, dinheiro que
sai do Bolsa Família vai para
a conta da comunicação de
Bolsonaro”, disse Jerry.
Segundo o deputado
maranhense, a ‘abertura do
orçamento’, como a operação
é chamada tecnicamente pelo
governo, foi publicada nessa
quinta-feira (4) no Diário Oficial
da União (DOU).

Combate ao
coronavírus
Em seu perfil oficial no Twitter,
o líder do PSDB no Senado,
Roberto Rocha, apresentou
um quadro explicativo em que
mostra que uma lei de iniciativa
dos tucanos possibilitou a
liberação de quase R$ 18 milhões
ao Maranhão no combate ao
novo coronavírus (Covid-19).
Segundo o parlamentar, vários
são os municípios beneficiados
com o montante de dinheiro. As
melhorias abrangem unidades
de saúde em São Luís, Balsas
e Cururupu, sendo a capital
maranhense a mais beneficiada
com R$ 14,1 milhões.

Política ambiental
Em suas redes sociais, a
senadora Eliziane Gama, líder
do partido Cidadania, postou
esta mensagem:
“A desastrosa política ambiental
brasileira levou o Parlamento
da Holanda a rejeitar acordo
comercial entre o Mercosul e a
União Européia”, disse Gama.
“É o resultado da parceria
Salles/Bolsonaro. Em abril, o
desmatamento da Amazônia
foi o maior nos últimos 10
anos. Um crime que o governo
incentiva”, completou.

Preços congelados
O senador Weverton, líder
do PDT no Senado Federal,
protestou no Twitter:
“É um absurdo que essa
indústria que ganha tanto
dinheiro, que é a farmacêutica,
num período de crise como este,
aumente seus preços”. “Votamos
o congelamento dos preços dos
planos de saúde pelos próximos
120 dias e dos preços dos
medicamentos por 60 dias”.

Morre Pedro Ivo
Pedro Ivo Viana, ex-diretor
dos Correios no Maranhão,
morreu em São Luís, na manhã
desta quinta-feira (4), vítima
de complicações do novo
coronavírus.
Ele tinha 75 anos e estava
internado há vários dias no
Hospítal São Domingos.
Era muito conhecido e bem
relacionado na sociedade
maranhense.
Tanto ele quanto sua esposa
Concita Viana foram dirigentes
do Rotary Club em São Luís.
Irmão de Marcelo Viana e do
cantor e compositor Tutuca,
Pedro Ivo era também membro
da Academia Maranhense
de Ciências, Letras e Artes
Militares (Amclam).

Veto presidencial
O presidente Jair Bolsonaro
vetou na quarta-feira
(3) o repasse de R$ 8,6
bilhões para governadores
e prefeitos combaterem a
Covid-19, causando reações
de parlamentares e de
representantes estaduais e
municipais. O dinheiro estava
em um fundo gerido pelo Banco
Central e que foi extinto por
uma MP (Medida Provisória).
O fim do fundo foi pedido
pela equipe do ministro Paulo
Guedes, que queria usar
os recursos para reduzir a
dívida pública. No entanto,
o Congresso resolveu mudar
o destino do dinheiro para o
enfrentamento da pandemia.
O governo afirma no Diário
Oficial da União de quartafeira (3) que a proposta dos
parlamentares diverge do ato
original, o que violaria os
princípios da reserva legal e do
poder geral de emenda.

Protesto no Twitter
Sobre o veto, o deputado
estadual Zé Inácio, único
representante do PT na
Assembleia Legislativa
do Maranhão, postou esta
mensagem no Twitter:
“Para Bolsonaro e Paulo
Guedes a vida do povo não
tem nenhuma importância.
Lamentável! Esperamos que o
Congresso derrube urgentemente
o veto presidencial e garanta a
destinação dos recursos para o
combate ao coronavírus”.

Despesa obrigatória
No Diário Oficial da União, o
governo afirma também que
o repasse de R$ 8,6 bilhões
para governadores e prefeitos
criaria uma despesa obrigatória
sem previsões de impacto nos
próximos anos, o que também
defende ser irregular.
O veto foi defendido pelo
Ministério da Economia e pela
Advocacia-Geral da União. O
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), disse que o
veto surpreendeu deputados.

Miudinhas
*** A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) recebeu,
ontem, 4, email do presidente do STF, Dias Toffoli, agradecendo a
Nota de Repúdio aos ataques e ameaças dirigidas aos ministros do
Supremo e em defesa da Democracia.
*** Com o título “AMMA repudia ataques e ameaças ao STF e
defende a democracia”, a manifestação da AMMA foi publicada
no dia 27 de maio, com grande repercussão em páginas oficiais nas
redes sociais, blogs e site de notícia.
*** Na Nota, a entidade lamentou que grupos de ativistas se
aproveitem do momento de grave crise social e política no País, para
tentar intimidar a atuação do Poder Judiciário.
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Prefeito Edivaldo anuncia retorno da coleta
seletiva e programa de desconto para incentivar
descarte de recicláveis nos ecopontos
Ação marca o Dia do Meio Ambiente e incentiva aumento da taxa de reciclagem, ao mesmo
tempo em que beneficia a população; retorno da coleta seletiva ocorre após pausa em
decorrência da pandemia de Covid-19
Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente,
celebrado dia 5 de junho, o
prefeito Edivaldo Holanda Junior
reforça o programa dos ecopontos
com mais uma medida que irá
incentivar a separação e descarte
ambientalmente adequado
dos materiais recicláveis. Os
usuários dos equipamentos
passarão a acumular pontos
que poderão ser trocados por
descontos em produtos e serviços
em São Luís. Para ter acesso,
a população deverá fazer um
cadastro em um aplicativo que
será disponibilizado ainda este
mês pela Prefeitura. O prefeito
também anunciou o retorno da
coleta seletiva por agendamento,
que havia sido suspensa em
decorrência da pandemia de
Covid-19, para esta segunda-feira
(8) e nos ecopontos no dia 15. As
medidas fazem parte das políticas
de profissionalização da gestão de
resíduos sólidos implantadas em
sua gestão, que tem ampliado e
modernizado o sistema de limpeza
urbana, atendendo a todas as
diretrizes da Política Nacional
de Resíduos Sólidos. São Luís é
a capital do Nordeste com maior
taxa de reciclagem.
De acordo com o prefeito
Edivaldo, a medida vai fortalecer
a gestão de resíduos sólidos
na cidade e preservar o meio
ambiente. “Quando assumi a
Prefeitura de São Luís, a cidade
tinha um gargalo histórico, que era
o Aterro da Ribeira, que causava
uma série de problemas para a
nossa cidade. Com muito trabalho,
desativamos o aterro e fizemos
de São Luís a capital do Nordeste
que mais recicla o lixo que produz
e uma das cidades brasileiras
que mais cumprem a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Vamos continuar incentivando a
reciclagem e o reaproveitamento
de resíduos através dos ecopontos
e da coleta seletiva. Desta forma
vamos também reduzir os danos
ao meio ambiente”, disse o gestor
municipal.
Na plataforma, constarão
os tipos e quantidades de
resíduos descartados e a
pontuação acumulada pelo
usuário. A quantidade de
pontos variará de acordo com

A. BAETA

Ao anunciar o retorno da coleta seletiva, o prefeito Edivaldo divulgou
o programa de desconto para incentivo do descarte adequado
o tipo e quantidade de resíduo
descartados nos ecopontos.
Os pontos são cumulativos e a
partir de determinada quantidade
acumulada eles poderão ser
trocados por descontos em
produtos e serviços.
A presidente do Comitê Gestor
de Limpeza Urbana, Carolina
Moraes Estrela, informou
que a implantação do sistema
de pontos é mais uma forma
de modernizar o Sistema de
Limpeza Urbana de São Luís.
“Desde o início da gestão o
prefeito Edivaldo São Luís
caminha, de forma progressiva,
na profissionalização da gestão de
resíduos sólidos. Desativamos o
Aterro da Ribeira, implantamos
20 ecopontos, incluímos as
cooperativas de catadores no
nosso sistema, implantamos
uma campanha permanente de
educação ambiental voltada para
a limpeza urbana e saímos de
uma taxa ínfima de reciclagem
para a liderança em toda a região
Nordeste. Com mais esta medida
nós reforçamos todo este trabalho,
tornando o sistema de limpeza
urbano mais moderno e eficiente”,
disse.

ECOPONTOS

Luís. O primeiro equipamento do
tipo foi inaugurado pelo prefeito
Edivaldo em maio de 2016, o
Ecoponto Parque Amazonas. Em
quatro anos, os equipamentos já
receberam mais de 36 milhões
de quilos de resíduos que foram
encaminhados para reciclagem.
Antes da implantação dos
ecopontos, parte significativa
dos resíduos recicláveis como
entulhos de obras, restos de poda e
capina, móveis e eletrodomésticos
sem serventia eram descartados de
forma irregular nas vias públicas,
formando pontos de acúmulo
conhecidos popularmente
nos bairros como “lixões”.
Os equipamentos garantem à
população a separação e descarte
ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos, evitando que
sejam despejados de maneira
irregular nas vias públicas, o que
causam problemas de saúde e
ambientais.
Estão em fase final de construção
os ecopontos Centro e Vila Isabel,
além de dois galpões de triagem
de materiais recicláveis que
serão cedidas às cooperativas de
catadores de São Luís com todo
o maquinário necessário para
profissionalizar o trabalho.

Atualmente, São Luís tem
18 ecopontos em pleno
funcionamento. Os ecopontos
foram o primeiro programa de
coleta seletiva implantada em São

O serviço de coleta seletiva
domiciliar por agendamento
voltará a ser ofertado pela
Prefeitura de São Luís a partir

COLETA SELETIVA

de segunda-feira (8). Já a coleta
seletiva feita por meio de entregas
nos ecopontos, que também estava
suspenso por conta da pandemia,
reinicia no próximo dia 15.
A coleta seletiva domiciliar é
feita por agendamento e pode ser
solicitada via celular pelo número
(98) 99188-9990 (WhatsApp). É
possível solicitar a coleta seletiva
quando a quantidade de material
acumulado seja igual ou superior
a 100 litros, ou seja, um saco de
lixo grande.
Durante o atendimento pelo
WhatsApp, a coleta seletiva será
agendada, com o prazo para
retirada do material em até 72h,
de segunda a sábado. O material
não deve ser disposto na rua,
pois a coleta seletiva irá bater na
porta para receber o material ou
pedir para interfonar, no caso de
condomínio. O material coletado
será entregue às cooperativas de
catadores que realizam o serviço
de triagem e encaminham para
a reciclagem, que possibilita
que menos recursos ambientais
sejam utilizados nos processos de
consumo.

RECICLAGEM
Hoje, São Luís tem o maior índice
de reciclagem da região Nordeste,
segundo o Sistema Nacional de
Informações sobre o Saneamento
(SNIS). São Luís recicla 5,44% de
todo o lixo que produz. Quando
o prefeito Edivaldo assumiu
a gestão, em 2013, a capital
reciclava apenas 0,12% do lixo
que produzia. Além de São Luís,
somente João Pessoa (PB) tem
taxas superior a 1% na região.
São Luís é também uma das
cidades brasileiras que mais
atendem às determinações da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), fazendo a
destinação adequada dos resíduos
em um dos aterros sanitários
mais modernos do país, a Central
de Gerenciamento Ambiental
Titara. A Prefeitura mantém ainda
ações permanentes de educação
ambiental por meio da Campanha
Cidadão Limpeza Cidade Beleza;
e inseriu as cooperativas de
catadores de materiais recicláveis
ao sistema de limpeza urbana,
gerando emprego e renda para
estes profissionais.

PELA PRIMEIRA VEZ.

Participação do Brasil em
grupo da OMS que pesquisa
vacina contra é comemorada
por parlamentares
GIL MARANHÃO

Parlamentares comemoraram,
nessa quinta-feira (4), o anúncio
da participação do Brasil no
esforço global liderado pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS), para a produção de uma
vacina contra a Covid-19.
O grupo ACT Accelerator já
dispõe de US$ 8 bilhões para
investir em pesquisa. O estudo
conta com a participação de mais
de 40 países, entre eles Alemanha,
Japão e Canadá.
O presidente da Comissão de
Relações Exteriores (CRE),
Nelsinho Trad(PSD-MS), testou
positivo para Covid-19 em março
deste ano, após ter representado
o Senado em viagem aos Estados
Unidos, com o presidente Jair
Bolsonaro, foi um dos que
celebrou a notícia.
Trad voltou a defender pelo
Twitter a entrada do País no
ACT Accelerator. “O Brasil não
ficará mais de fora do consórcio
global, liderado pela OMS, para
produção da vacina contra o
Covid-19. Estou satisfeito com
a decisão positiva do ministro
Ernesto Araújo [das Relações
Exteriores] tomada ontem em
reunião ministerial, como eu
havia divulgado semana passada.
Avante!”.

TESTES/OXFORD
O senador Álvaro Dias (PodemosPR) citou no Twitter a atuação do

Brasil em outra frente de pesquisa,
referindo-se à participação do país
nos testes com a potencial vacina
contra a Covid-19, desenvolvida
pela Universidade de Oxford,
no Reino Unido, em parceria
com uma empresa italiana de
biotecnologia. “A próxima fase de
testes da vacina envolverá cerca
de 5 mil voluntários saudáveis no
Reino Unido, já selecionados, e a
mesma quantidade em território
brasileiro”.
A senadora Kátia Abreu (PPTO), em sessão remota, destacou
a realização dos testes a serem
realizados com a vacina que vem
sendo desenvolvida no Reino
Unido. “Está chegando ao Brasil
a vacina, para ser testada, da
Covid-19. Ela foi descoberta pela
Universidade de Oxford, no Reino
Unido, e o Brasil é o primeiro
país do mundo, fora o Reino
Unido, onde ela será testada. Mil
voluntários no Rio de Janeiro,
mil voluntários em São Paulo.
A Anvisa [Agência Nacional de
Vigilância Sanitária] já aprovou
em ritmo de urgência na terçafeira, dia 2 de junho”, declarou.
A parlamentar ainda citou que a
articulação do experimento vem
sendo feita pelo empresário Jorge
Paulo Lemann, da Fundação
Lemann, que, de acordo com a
senadora, está financiando toda
a infraestrutura médica e de
equipamentos.
(Com informações
da Agência Senado)

Líderes partidários do Senado
aconselham população a não ir
às ruas no domingo

Vigilância Sanitária e MOB
fiscalizam o cumprimento
de medidas sanitárias

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

Convid-19

MÁRCIO SAMPAIO

Transporte coletivo

Com o intuito de garantir o
cumprimento da Portaria n°
34/2020, a Superintendência de
Vigilância Sanitária (Suvisa) e a
Agência Estadual de Mobilidade
Urbana (MOB) realizaram, na
manhã dessa quinta-feira (4),
uma fiscalização nos terminais de
integração dos bairros da Cohab
e do São Cristóvão. O objetivo da
ação foi garantir a aplicação do
protocolo específico de medidas
sanitárias sobre o transporte
coletivo.
O superintendente daSuvisa,
Edmilson Diniz, explicou que
esses protocolos visam garantir
a segurança dos usuários
desses serviços para conter a
disseminação do novo coronavírus

Brasil participará de Iniciativa global liderada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para a produção de uma vacina contra
Covid-19, que já conta com a adesão de mais de 40 países

(Covid-19) na Grande Ilha.
“Essa é mais uma ação conjunta
desenvolvida pela Vigilância
Sanitária do Estado, MOB, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, além
das estruturas administrativas dos
terminais visando a verificação
do cumprimento dos decretos
que seria o uso da máscara, a
higienização da superfície dos
ônibus após cada ciclo de viagens,
a circulação de ar com as janelas
abertas, além da lotação dos
veículos, que deve ser limitada
à capacidade de passageiros
sentados”, destacou Edmilson
Diniz.
Durante a fiscalização também
foram repassadas orientações às
equipes que fazem a higienização

GIL MARANHÃO

Durante a fiscalização foram repassadas orientações às equipes que
fazem a higienização dos coletivos
dos coletivos dentro dos terminais.
“Estamos aqui verificando de
que forma está acontecendo o
transporte público semiurbano,
mediante o cumprimento da
Portaria n° 34/2020, com o
objetivo de garantir ações para

manter a curva de contaminação
da Covid-19 sob controle para que
gradativamente possamos voltar
à normalidade das atividades”,
afirmou o diretor de Transporte
e Mobilidade da MOB, Emanoel
Claudino.

Líderes de diferentes partidos do
Senado Federal divulgaram nota
conjunta, nessa quinta-feira (4),
aconselhando os brasileiros que
fazem oposição ao governo do
presidente Jair Bolsonaro a não
irem às ruas no próximo domingo
(7).
A nota “Em defesa da Vida e
da Cidadania” é assinada pelos
líderes das bancadas da Rede
Sustentabilidade, PSB, PDT,
Cidadania, PSD e PT.
“Nosso pedido parte da avaliação
de que, não tendo o país ainda
superado a pandemia, que agora
avança em direção ao Brasil
profundo, saindo das capitais
e agravando nos interiores,
precisamos redobrar os
cuidados sanitários e ampliar a
comunicação com a sociedade em
prol do distanciamento social”,
inicia a nota.
“Bem certo que a organização
de setores da sociedade aqueceu
nossos corações de esperança,
na certeza de que o Brasil já
identificou que a política da
presidência da república tem sido
devastadora ao país e aliada do
coronavírus. Adiaremos a ida

às ruas, pelo bem da população,
até que possamos, sem riscos,
ocupá-las, em prol da população”,
continua o documento.
Os líderes ressaltam que
“ademais, observando a escalada
autoritária do governo federal,
devemos preservar a vida e
segurança dos brasileiros, não
dando ao governo aquilo que ele
exatamente deseja, o ambiente
para atitudes arbitrárias”, diz o
texto.
“Entendemos, portanto, que
ainda não é o momento, em
respeito às famílias de vítimas do
Coronavírus e também daqueles
que até hoje tem respeitado e com
razões, baseado nos melhores
estudos científicos, o isolamento
como a melhor alternativa
de combate à Covid-19.
Continuaremos firmes na oposição
das mais diversas formas que a
situação pandêmica nos permite”,
conclui a nota.
Assinam a nota: Randolfe
Rodrigues, líder da Oposição e da
Rede Sustentabilidade do Senado
Federal; Eliziane Gama, líder do
Cidadania; Weverton Rocha, líder
do PDT; Jaques Wagner, vice-líder
do PT; Veneziano Vital do Rego,
líder do PSB; e Otto Alencar, líder
do PSD.
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Profissionais de enfermagem
protestam após suposta
mudança na escala de trabalho
em hospital particular
A unidade de saúde informou que cumpre a legislação trabalhista,
mantendo sempre diálogo com a categoria e que adota jornadas de
trabalho compatíveis com as normas trabalhistas
LUCIENE VIEIRA

Na manhã dessa quinta-feira
(4), enfermeiros e técnicos
de enfermagem fizeram um
protesto, na entrada do Hospital
São Domingos, localizado
na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, no bairro do
Bequimão. O motivo do ato,
conforme os manifestantes, seria
a suposta mudança na escala de
trabalho adotada pela referida
unidade de saúde.De acordo
com a técnica de enfermagem

Lucimere Pinto, presidente
do Sindicato dos Técnicos
de Enfermagem de São Luís,
alteração na carga horária da
categoria teria sido feita pelo
hospitalainda no início de maio
de 2020.
Com cartazes e carros de som,
os manifestantes disseram ser
totalmente contraa atitude do
hospital, que teria estabelecido
a nova jornada de trabalho sem
o proporcional reajuste salarial.
Além disso, os profissionais
também afirmaram que estariam

sendo pressionados para aceitar
a nova carga horária, correndo
o risco de serem demitidos caso
não aceitem.
“A unidade hospitalar realizou
acordos individuais, nos quais
o trabalhador só tinha uma
alternativa: assinar a nova
jornada de trabalho de 12×36
(12 horas de trabalho por 36 de
descanso)”, disse Lucimere Pinto.
Ela contou ainda que, antes da
mudança, a escala de trabalho
de enfermeiros e técnicos de
enfermagem, no São Domingos,

Profissionais se posicionaram em frente ao hospital, para protestar contra a suposta mudança na jornada de trabalho
era de 12×60 (12 horas de
trabalho por 60 de descanso).
Lucimere Pinto informou que
mais de três mil profissionais

da saúde trabalham no São
Domingos. A técnica de
enfermagem afirmou, também,
que estariam havendo demissões

todos os dias. “O hospital alega
que, com a crise provocada pela
Covid-19,teria havido ‘queda no
faturamento’”, disse.

Hospital São Domingos diz cumprir a legislação trabalhista e que sempre dialoga com a categoria
Em nota enviada ao Jornal Pequeno, o São
Domingos fez os esclarecimentos quanto às
reclamações feitas pelos profissionais, durante o
protesto ocorrido na manhã de ontem (4). A seguir a
íntegra do posicionamento do hospital.
“O Hospital São Domingos faz os seguintes
esclarecimentos sobre questionamentos veiculados
a respeito de eventuais modificações em escalas de
trabalho de sua equipe de enfermagem:
Desde a sua fundação, há 30 anos, o hospital vem
cumprindo todas as determinações da legislação

Famem recebe
quase dois milhões
de EPIs para
reforçar segurança
de profissionais de
saúde no interior
A Secretaria de Estado da Saúde
entregou, ontem, 4, quase dois
milhões de equipamentos de
proteção individual (EPI) à
Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem).
Adquiridos através de ação conjunta
entre o Ministério da Saúde, a
Secretaria de Estado da Saúde (SES)
e as secretarias municipais de saúde,
os EPIs vão reforçar a segurança
dos profissionais que atuam nas
unidades municipais de saúde, na
linha de frente contra a Covid-19.
“Neste momento de pandemia, é
importante fortalecermos a rede.
Juntos, Estado e municípios, são
responsáveis por 98% das unidades
de saúde existentes em todo o
Maranhão. A população depende
do nosso trabalho conjunto, por isso
estamos dando as mãos em prol de
um objetivo comum que é salvar
vidas, provendo os municípios com
o que é mais necessário”, disse
o secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula.
A compra dos EPIs foi acordada
com a Famem durante reunião da
Comissão IntergestoresBipartite
(CIB).
Dessa forma, foi possível adquirir
R$1.741.210,61 em equipamentos
de proteção individual, referentes
ao valor total de R$ 2.044.021,96.
Do valor absoluto, o estado ainda
aguarda receber R$ 302.811,35, que
também serão revertidos na compra
de EPIs, beneficiando as prefeituras.
Entre os materiais comprados
estão: álcool em gel 70%, avental
hospitalar de procedimento, luvas,
máscaras dos tipos cirúrgica e N95,
bem como óculos de proteção, touca
hospitalar e propé. Até o momento
já são 1.812.069 equipamentos
comprados.
Segundo o presidente afastado da
Famem, Erlanio Xavier, a divisão
dos EPIs será por quantitativo
populacional.

trabalhista, mantendo sempre o diálogo com os
sindicatos que representam a categoria e procurando
adotar jornadas de trabalho compatíveis com as
normas trabalhistas.
Como parte do plano de enfrentamento da crise em
decorrência da pandemia, e em busca de manter os
postos de trabalho, fez-se a proposta de mudança
para os atuais colaboradores que praticam a escala de
trabalho de 12 X 60 para a escala 12 X 36. Após ouvir
a categoria e os sindicatos que a representa, iniciou-se
um diálogo sobre a questão, em busca de alternativas,

e a recente suspensão da mudança dessa escala para
os atuais colaboradores. O Hospital e os legítimos
representantes dos trabalhadores prosseguirão
em busca de alternativas que atendam a todos os
envolvidos.
Por oportuno, é certo que o País enfrenta momentos
difíceis que afetam não só as famílias, mas também
as empresas, que não estão imunes à instabilidade
econômica vivenciada mais fortemente a partir do
início da pandemia. Todas as decisões tomadas
pelo Hospital São Domingos visam proteger a sua

função social e a prestação de serviços à população
maranhense, em estrito cumprimento da legislação.
Reiteramos nossa postura de diálogo franco e
respeitoso com as entidades sindicais, nossos
colaboradores e a sociedade e nosso compromisso
de prestação de serviços hospitalares à população
maranhense, a manutenção do maior número possível
de empregos e de sempre buscar manter nossa
sustentabilidade financeira que garanta a continuidade
de nossa finalidade maior, que é cuidar das pessoas”.
A Diretoria

NOTA PUBLICA DE DESCOMPATIBILIDADE DE CARGOS
Prezados(a) Senhores(a), ou a quem possa interessar, Eu, WENNDER ROBERT ROCHA
MARQUES DE SOUSA, portador(a) da OAB-MA 13.171, informo que encontro-me filiado ao
PARTIDO PDT MA e pretendo concorrer ao cargo eletivo de VEREADOR ou a VICE PREFEITO de
São Luís – MA, nas eleições 2020, razão pela qual se fez necessário que eu me
Desincompatibiliza-se dos seguinte cargos: LIQUIDANTE DA COMAB – Companhia Municipal
de Abastecimento de São Luís – MA, junto A Prefeitura de São Luís - MA, de PRESIDENTE E OU
DOS DEMAIS CARGOS OU REPRESENTAÇÃO SINDICAL JUNTO AO SINTAG-MA – SINDICATO DOS
TECNICOS AGRICOLAS DO ESTADO DO MARANHÃO E DEMAIS CARGOS OU REPRESENTAÇÃO
DESTA QUE POSSA ESTAR OCUPANDO ATE A PRESENTE DATA, de VICE PRESIDENTE E OU DOS
DEMAIS CARGOS OU REPRESENTAÇÃO JUNTO A ATAEMA– ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS
TECNICOS AGRICOLAS DO ESTADO DO MARANHÃO QUE POSSA ESTAR OCUPANDO ATE A
PRESENTE DATA, de DIRETOR SINDICAL NACIONAL E OU DOS DEMAIS CARGOS OU
REPRESENTAÇÃO SINDICAL JUNTO A FENATA – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TECNICOS
AGRÍCOLAS QUE POSSA ESTAR OCUPANDO ATE A PRESENTE DATA; de DIRETOR NACIOANAL,
SEGUNDO SECRETÁRIO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVAS,
E OU DOS DEMAIS CARGOS OU REPRESENTAÇÃO SINDICAL JUNTO A CSB – CENTRAL DOS
SINFDICATOS BRASILEIROS QUE POSSA ESTAR OCUPANDO ATE A PRESENTE DATA, COMO A DE
REPRESENTANTE DA CSB NO MA. A desincompatibilização tem fundamento na Lei
Complementar 64/90, que prevê as causas de inelegibilidade para disputa de cargo políticoeletivo. Nos termos da Lei 9.504/97 as convenções partidárias só ocorrerão entre 20/07/2020
a 05/08/2020, mas a Lei Complementar 64/90 exige que, em razão do cargo que ocupo, meu
afastamento esteja formalizado no prazo de 04 meses antes das eleições para cargos sindicais
e de 6 meses para cargos públicos não efetivos, que irão ocorrer em 04/10/2020. São Luís – MA,
03 de junho de 2020. Atenciosamente: Wennder R R M de Sousa

FRIGOTIL – FRIGORÍFICO DE TIMON S.A.
CNPJ.MF. 05.699.871/0001-69
JUCEMA.NIRE 21.3.0000819-5
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1) DATA, HORA E LOCAL:06/05/2020, às
15:00 horas, na Rua João Cabral, nº 607, Centro/Norte, CEP 64000-030, Teresina, PI. 2) CONVOCAÇÃO:Membros do Conselho
de Administração devidamente convocados. 3) QUORUM: 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 4) MESA: JOÃO CLAUDINO FERNANDES JÚNIOR - Presidente. JOÃO MARCELLO DE MACÊDO CLAUDINO
– Secretário. 5) ORDEM DO DIA: Nomeação de membro do Conselho de Administração da Companhia para cargo vago. 6)
DELIBERAÇÕES: Atendendo ao disposto no Estatuto Social e no art. 150 da Lei das S.A., e conforme compromisso assumido pelo
Presidente e pelo Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Administração em Ata de Reunião do Conselho de Administração de
04/05/2020, estes, por unanimidade de votos nomeiam para o cargo vago de Segundo Vice-Presidente do Conselho de
Administração, até a primeira assembleia geral, o Sr. JOSÉ VALDIR BATISTA E SILVA, brasileiro, advogado, casado sob o regime
da comunhão universal de bens, portador da cédula de identidade RG n° 711.590-SJSP/PI e inscrito no CPF/MF sob o nº
239.263.413-00, residente e domiciliado na Rua Coelho de Resende, n° 2.213, Bairro Marques, CEP 64002-470, Teresina, Piauí, que
toma posse em seu cargo e declara expressamente que não se encontra impedido de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade. 7) ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, esta ata foi lida e achada conforme para ser arquivada no
sistema on-line da Jucema. ASSINATURAS: Mesa: João Claudino Fernandes Júnior, Presidente e João Marcello de Macedo
Claudino, Secretário. Conselheiros: João Claudino Fernandes Júnior, Presidente do Conselho de Administração, João Marcello de
Macedo Claudino, 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração e José Valdir Batista e Silva, 2º Vice-Presidente do Conselho
de Administração. ARQUIVAMENTO: Registrada na JUCEMA em 01/06/2020, às 18:00 SOB Nº 20200355465. PROTOCOLO:
200355465 DE 23/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002215764. NIRE: 21300008195. FRIGOTIL – FRIGORÍFICO DE
TIMON S/A. SECRETÁRIA GERAL: Lílian Theresa Rodrigues Mendonça. SÃO LUÍS, 01/06/2020. Aos interessados serão
fornecidos pela empresa, Cópias com teor original desta Ata.
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Operação da Polícia Civil apreende
390 quilos de maconha em Buriticupu

Últimas Notícias
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Na quarta-feira (3), uma operação
da Polícia Civil, na cidade de
Buriticupu, prendeu quatro
pessoas que transportavam 340
quilos de maconha prensada.
Ainda durante a mesma ação
policial, os investigadores
localizaramum esconderijo, no
qual estavam armazenados mais
outros 50 quilos da droga.
Durante as investigações, segundo
a Polícia Civil, foi descoberta
e estudada a rota utilizada por
traficantes para o transporte das
substâncias entorpecentes. A

polícia apurou, ainda, que a droga
encontrada já seria retirada nos
próximos dias.
Com os suspeitos, foram
apreendidos um aparelho celular
furtado e também uma motocicleta
com restrição de roubo. De acordo
com a Polícia Civil, a participação
de mais pessoas no caso segue
sendo investigada.
O grupo foi autuado pelos crimes
de tráfico, associação para o tráfico
de drogas e receptação. Após os
procedimentos necessários, eles
foram encaminhados ao presídio,
onde ficarão à disposição da
Justiça.

Maconha apreendida durante operação policial em Buriticupu

Policial militar prende
suspeito durante assalto em
parada de ônibus na Cohab
Um soldado do Batalhão de Turismo da
Polícia Militar (Bptur) prendeu um homem,
identificado como Paulo Henrique Serra
Costa, de 24 anos, que estava assaltando
pessoas em uma parada de ônibus, no bairro
da Cohab. O policial saía do serviço, quando
avistou a ação criminosa, no início da manhã
de ontem (4), por volta das 5h20.
Segundo o PM, o preso, juntamente com
um comparsa, que conseguiu fugir, estava
em uma motocicleta Honda Titan cinza.
Ambos portavam um revólver calibre 38, e
apontavam a arma para pessoas que estavam
na fila em frente à Caixa Econômica do Pop
Center.
Ainda conforme narrou o militar, a dupla
parou a moto e assaltou duas pessoas que
estavam numa parada de ônibus, em frente

ao prédio onde funcionou a loja Insinuante.
Ao se aproximar, o soldado disse ter se
identificado e pedido para os suspeitos se
deitarem no chão, o que foi obedecido pelo
condutor; porém, o garupa, que estava na
calçada, efetuou dois tiros contra o PM.
Na ocasião, o soldado reagiu e conseguiu
atingir Paulo Henrique com um tiro na perna.
Nesse momento, o piloto da moto conseguiu
fugir correndo.
Com Paulo Henrique, segundo o soldado, foi
encontrado um revólver calibre 38, com cinco
munições intactas e numeração suprimida.
O suspeito foi levado ao Hospital Clementino
Moura,o Socorrão2, onde foi atendido. Em
seguida, ele foi encaminhado ao Plantão
Central do Cohatrac, onde foi autuado em
flagrante.(AIDÊ ROCHA)

Detento é encontrado morto
no Complexo de Pedrinhas
Um detento foi encontrado morto
dentro de uma cela na Unidade
Prisional de Ressocialização São
Luís 5 (UPSL5), no Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, em
São Luís. Ele foi identificado
como Douglas Frazão Silva, de
25 anos.
De acordo com informações da
Polícia Civil, a morte do interno
foi descoberta durante vistoria
feita por agentes penitenciários,
na cela em que ele estava.
A perícia foi acionada e não
localizou lesões no corpo.
Em nota, a Secretaria de Estado

de Administração Penitenciária
(Seap) confirmou a morte
einformou que a suspeita é de
que eletenha morrido por causas
naturais, visto que estava em uma
área separado dos demais presos e
não há marcas de violência.
Douglas Frazão era natural da
cidade de Itapecuru e estava
preso pelos crimes de homicídio
e roubo.

EXECUÇÃO NA ZONA
RURAL
Um homem foi executado a tiros,
no bairro do Cruzeiro de Santa

DIVULGAÇÃO

Bárbara, na zona rural de São
Luís, na noite de quarta-feira
(3). A vítima permanece sem
identificação até o momento.
Segundo informações da Polícia
Civil, ele foi atingido com seis
tiros e morreu no local. Em razão
da lei do silêncio imposta por
facções criminosas, ninguém
repassou informações sobre o
homicídio aos policiais.
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídio
e Proteção à Pessoa (SHPP), é a Até a noite de ontem, a vítima
responsável pela investigação do de tiros no Cruzeiro de Santa
Bárbara seguia sem identificação
caso. (AR)

Marido é preso após esfaquear a
própria mulher em S.J de Ribamar
Um homem, de 53 anos foi preso, na noite de
quarta-feira (3), após tentar matar a própria
esposa a golpes de faca. A tentativa de
feminicídio ocorreu no bairro J. Câmara, na
cidade de São José de Ribamar.
De acordo com informações da Polícia Civil, o
marido chegou embriagado em casa e iniciou
uma discussão com a vítima, supostamente
por ciúmes. Durante a briga, ele pegou a faca
e tentou atingir a mulher, que fugiu correndo
para a rua, mas acabou caindo e sendo
golpeada pelo companheiro.
A vítima, ainda segundo a Polícia Civil, foi
socorrida por um sobrinho e levada para um
hospital. Não há informações sobre o estado de
saúde dela.
Agentes da Guarda Municipal foram acionados
e prenderam o homem, que não teve o nome
divulgado, e o encaminharam à Delegacia
da Mulher, na capital, onde foi autuado
em flagrante pelo crime de tentativa de

Paulo Henrique atirou contra o policial, e
acabou sendo baleado

feminicídio.

OUTRA TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
Na cidade de Bacabeira, também foi registrada
uma tentativa de feminicídio. Desta vez, o
suspeito do crime foi um ex-marido que não
aceitava o fim do relacionamento.
De acordo com a Polícia Civil, o homem,
identificado como Edvaldo Serejo Rabelo,
ameaçou matar a ex-mulher, e ainda usou uma
caçamba para derrubar a frente da casa dela.
No boletim de ocorrência feito pela vítima, ela
relatou que morou com ele durante um ano,
mas que se separou em novembro de 2019,
após ter sido agredida.
Conforme o delegado de Bacabeira, Ednaldo
Santos, o pedido de prisão preventiva do
suspeito já foi solicitado e a vítima foi
encaminhada para fazer o exame de corpo de
delito.Diligências para tentar localizá-lo foram
realizadas, mas o homem segue foragido. (AR)

Motorista de aplicativo
é vítima de sequestro
relâmpago
Na noite de quarta-feira (3), um
motorista de aplicativo foi vítima de um
sequestro relâmpago. A ação criminosa
teve início na Avenida General Artur
Carvalho, em São Luís.
Segundo informações do próprio
motoristarepassadas à polícia, ele
recebeu a solicitação de corrida no
bairro Boa Vista, onde foi feito refém e
colocado no porta-malas do carro pelos
suspeitos, assim que chegou ao local.
Durante o tempo em que esteve no carro,
um Fiat Mob, cor branca, os suspeitos
teriam realizado diversos assaltos na
cidade.
Ainda de acordo com o motorista, após
várias horas, os homens abandonaram
o carro com ele dentro e fugiram. A
vítima conseguiu se libertar e procurou
a polícia.
Policiais militares realizaram buscas na
tentativa de localizar os envolvidos no
crime, mas ninguém foi preso. (AR)

Parlamentares visitam o Maranhão
para conhecer as instalações do Centro
Espacial de Alcântara
Integrantes da Frente Parlamentar Mista para o Programa Espacial
Brasileiro iniciaram nesta quinta-feira (4) uma visita ao Maranhão, para
conhecer o Centro Espacial de Alcântara (CEA).
A visita foi organizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB),
autarquia vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), para promover aproximação do setor espacial
com o poder legislativo.
Os parlamentares compõem comitiva junto ao presidente da AEB,
Carlos Moura, e o ministro do MCTIC, Marcos Pontes, que fazem
apresentações sobre a parte civil do Programa Espacial Brasileiro e o
papel da Agência Espacial Brasileira.
Além também do coordenador institucional do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) da Presidência da República, Francisco Rodrigues,
o presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas
Espaciais (CCISE) da Força Aérea Brasileira, major brigadeiro Paulo
Roberto Chã, e o vice-presidente da CCISE, Brigadeiro Vital.
Além disso, os deputados e o senador Jorginho Mello (PL-SC) visitaram
a Sala de Controle, as dependências do Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA) e a Agrovila Cajueiro.
Entre os visitantes, estão membros da Frente Parlamentar Mista para o
Programa Espacial Brasileiro (FPMPEP), criada em fevereiro de 2020,
para acompanhar, avaliar e debater os temas relativos ao Setor Espacial
Brasileiro em pleno funcionamento, a serem implantados nos Estados,
no Distrito Federal e nos municípios.
A FPMPEP, presidida pelo deputado Daniel Freitas (PSL-SC), foi criada
após a ratificação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST),
aprovado em novembro de 2019. O acordo foi assinado pelo Governo
Brasileiro e pelos estados Unidos da América em cerimônia oficial, em
Washington.
O AST garante que os Estados Unidos autorizam o Brasil a lançar
foguetes e espaçonaves, nacionais ou estrangeiras, que contenham partes
tecnológicas americanas. Em contrapartida, o Brasil garante a proteção
da tecnologia norte-americana contida nesses artefatos.
A Agência Espacial Brasileira é uma autarquia vinculada ao MCTIC,
responsável por formular, coordenar e executar a Política Espacial
Brasileira. Desde a sua criação, em 10 de fevereiro de 1994, a Agência
trabalha para viabilizar os esforços do Estado Brasileiro na promoção
do bem-estar da sociedade, por meio do emprego soberano do setor
espacial. (COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS)

Bolsonaro diz que manifestantes
contrários são “terroristas”
O presidente Jair Bolsonaro
criticou os manifestantes
autodenominados antifascistas
durante sua live semanal desta
quinta-feira (4), transmitida
pelas redes sociais. “Na
verdade, são terroristas.
Lamentamos não conseguir
tipificar como terrorismo suas
ações no passado”, disse o
presidente, fazendo referência
à Lei Antiterrorismo (13.260),
aprovada em 2016.
No último domingo (31),
manifestantes contrários ao
governo protestaram na Avenida
Paulista, em São Paulo. Após
confusão com um grupo de
apoiadores do presidente, que
também estava no local, a Polícia
Militar interveio. No mesmo
dia, ocorreram mobilizações
semelhantes no Rio de Janeiro e,
na última terça-feira (2), também
houve um ato em Curitiba.
O assessor para Assuntos
Internacionais da Presidência,
Filipe Martins, também
participou da live ao lado
do presidente. Segundo ele,
os manifestantes do último
domingo, e que já marcaram

novas mobilizações para o fim
de semana, são comparáveis
aos chamados black blocs,
que ficaram nacionalmente
conhecidos por promoverem
uma tática de protesto
que incluía depredação de
patrimônio, durante a jornada de
mobilizações populares em junho
de 2013.
“Todo brasileiro conheceu ali
em 2013 os black blocs, que
foram responsáveis por uma
grande arruaça, quebraram
tudo, vandalismo, agressão
e até mesmo a morte de
um cinegrafista, o Santiago
[Andrade], da Bandeirantes”,
afirmou Martins. O assessor do
presidente ainda argumentou que
o governo Bolsonaro defende
liberdades e menos Estado e
que, por isso, não poderia ser
considerado fascista.
Ainda durante a live, Bolsonaro
voltou a pedir que seus
apoiadores, que têm feito
manifestações a favor do
governo quase todos os finais de
semana, não voltem às ruas neste
domingo (7), para evitar conflito
com os manifestantes contrários.
(AGÊNCIA BRASIL)

Mulher de prefeito é presa após filho de
sua empregada cair do 9º andar no Recife
Sarí Côrtes Real, empregadora da mãe de Miguel Otávio Santana da
Silva, de 5 anos, que morreu ao cair do 9º andar do prédio Píer Maurício
de Nassau, no bairro de São José, região central do Recife, foi presa em
flagrante na terça-feira (2) por homicídio culposo.
De acordo com as autoridades, ela agiu com negligência, mas, após
pagar fiança de R$ 20 mil, responderá em liberdade.
Casada com o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, Sarí foi
parcialmente responsabilizada pelo crime, de acordo com o delegado
Ramón Teixeira, da Delegacia Seccional de Santo Amaro, por estar
com a “guarda momentânea da criança”, enquanto a mãe, a empregada
doméstica Mirtes Renata, caminhava com os cachorros da empregadora
nos arredores do prédio.
Impaciente à espera da mãe, o garoto tentou sair do apartamento, foi
impedido pela primeira vez por Sarí, mas conseguiu se desvencilhar
na segunda tentativa. “Por meio da oitiva da mãe, da análise mais
apurada dos nossos investigadores e da ordem cronológica dos fatos, nós
conseguimos observar uma sequência em que a moradora não consegue
retirar a criança do elevador, aperta um andar superior a sua unidade e
permite que a porta se feche. Quando o elevador para, no nono andar, a
criança desembarca. Local de onde viria a cair fatalmente”.
Miguel desembarcou somente no 9º andar, onde aconteceu a tragédia.
“Recebemos informações que a criança gritava pela mãe, provavelmente
ele a viu na via pública, enquanto caminhava com o cachorro, e
lamentavelmente acabou por cair”, diz Ramón durante a coletiva. Ainda
de acordo com a polícia, a dona do apartamento estava em casa em
companhia de outra mulher, que seria manicure.

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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Alema muda lei, e escolas terão de dar
descontos retroativos em mensalidade
escolar
Alteração corrige inadequação no dispositivo e aplica preteritamente os descontos devidos desde a
suspensão das aulas presenciais, em março

ATUAL7

PUBLICADO POR
O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em sessão remota
na
HÁ 5 HORAS
última terça-feira 2, projeto de autoria do deputado Yglésio Moysés (Pros) que
altera a lei que dispõe sobre os descontos de até 30% nas mensalidades das instituições de
ensino durante a suspensão das aulas presenciais, em virtude da pandemia da Covid-19.

A alteração corrige uma inadequação no dispositivo, dirimindo celeumas interpretativas quanto à aplicação
das obrigações criadas pela lei, uma vez que as instituições de ensino estariam se recusando a aplicar
preteritamente os descontos devidos desde a suspensão das aulas presenciais.

O projeto acrescenta que os descontos não concedidos antes da publicação da lei deverão ser efetuados nas
mensalidades vincendas correspondentes ao desconto devido em cada mês não usufruído anteriormente, para
que os consumidores não sejam prejudicados pela morosidade natural da tramitação legislativa.
Neste sentido, como o fato gerador do desconto deu-se em 16 de março de 2020, com a edição do Decreto
35.662 pelo governador Flávio Dino (PCdoB), e a lei só foi sancionada pelo Executivo em 14 de maio de 2020,
2020,
ou seja, 59 dias depois, houve o acumulo de dois meses de descontos que não foram repassados aos
consumidores.
Aqueles que efetuaram pagamentos sem o percentual de desconto, inclusive, devem pedir a restituição.
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EFEITO DO VÍRUS

AVARIADO
Navio Stella Banner
é rebocado para águas
mais profundas na
Baía de São Marcos

Assembleia promulga lei que contempla
financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras
e descontados dos salários. Suspensão,
por 90 dias, do desconto salarial em
folha de pagamento. PÁGINA 5

Após ser concluída a operação de
reflutuação, o navio mercante Stellar
Banner, que estava encalhado, foi
rebocado para uma área de águas
mais profundas, distante cerca de
60 milhas da costa maranhense.
PÁGINA 9

Pagamento de
consignados é
suspenso por lei

ATÉ QUANDO?

Maranhão é o
quinto estado em
exploração infantil
O estado possui 147 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil, o que representa 8,1% da população maranhense
nessa faixa etária. O Maranhão ocupa o 5º lugar do país em exploração do trabalho infantil, segundo análise realizada pelo MPT-MA e pelo Fórum Estadual de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente no Trabalho (Fepetima) sobre a PnadC/IBGE/2016. PÁGINA 9

DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE

Edivaldo Jr. anuncia retorno da
Entenda a importância e veja
dicas para preservar o ambiente coleta seletiva e dos Ecopontos
PÁGINA 7

PÁGINA 7

Mudança em carga
horária gera protesto
de profissionais
Ontem, dezenas de enfermeiros e técnicos
de enfermagem que atuam em dois dos
maiores hospitais particulares do Maranhão,
ocuparam um trecho na avenida Jerônimo de
Albuquerque, no Bequimão, e, em seguida,
dirigiram-se à frente de outro hospital, no
bairro do Jaracaty, para protestar contra
uma carga horária considerada abusiva,
supostamente imposta por hospitais. PÁGINA 3
TEMPO E TEMPERATURA

no pós-pandemia
BASTIDORES
APARTE Reflexões
Transparentes
O Brasil marcha rumo a um cenário político e institucional obscurecido por
uma visão social desconhecida até pela ciência. As lideranças que dirigem o
poder político comandam a economia e exercem controle social não esboçam qualquer rascunho de um projeto de reconstrução do país.

RETORNO GRADUAL

Shoppings de São Luís
executam medidas
sanitárias para volta
Fechados desde a segunda quinzena de março, como forma de garantir o isolamento social da população e, evitar a proliferação do novo
coronavírus, os shoppings se preparam para reabrir as lojas no dia 15.
PÁGINA 3
TÁBUA DE MARÉ
SEX 29/05/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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CÚPULA

ONU pede vacina
acessível a todos

Maia aguarda
proposta do governo
para debater
prorrogação de auxílio

Com a participação de mais de 50 países e de cerca de 35 chefes de Estado e de
Governo, esta cúpula buscava arrecadar 7,4 bilhões de dólares

O

secretário-geral da ONU,
Antonio Guterres, pediu
nesta quinta-feira uma “vacina do povo” contra o coronavírus que, uma vez desenvolvida,
deve estar disponível para todos no
planeta, durante uma reunião virtual
internacional que arrecadou 8,8 bilhões de dólares para a Aliança para a
Vacina (GAVI).
“Uma vacina contra a COVID-19
deve ser vista como um bem público
mundial, uma vacina para o povo”,
aﬁrmou o português em uma mensagem de vídeo, na qual destacou que
muitos líderes mundiais se declararam a favor da ideia.
O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, que não participa da
reunião ao vivo, enviou um discurso
gravado. “Como o coronavírus mostrou, ele não tem fronteiras, não discrimina”, aﬁrmou. “É ruim, é nojento,
mas vamos lidar com isso juntos”,
acrescentou.
Com a participação de mais de 50
países e de cerca de 35 chefes de Estado e de Governo, esta cúpula buscava
arrecadar 7,4 bilhões de dólares (6,6
bilhões de euros) para que a GAVI
possa continuar suas campanhas
mundiais de vacinação contra doenças como sarampo, poliomielite, ou
febre tifoide, interrompidas pela pandemia de COVID-19. O objetivo foi superado.
“Juntos reabastecemos essa aliança
(…) asseguramos 8,8 bilhões de dólares para o trabalho vital da GAVI durante os próximos cinco anos”, anunciou o anﬁtrião, Boris Johnson.
O Reino Unido é o maior contri-

buinte, com 1,65 bilhão de libras (1,85
bilhão de euros, 2,08 bilhões de dólares) prometidos para o período 20212025, seguido pela Fundação Gates
com 1,6 bilhão de dólares.
Os Estados Unidos prometeram 1,1
bilhões de dólares, Noruega 1 bilhões
de dólares, França 500 milhões de euros, Espanha 50 milhões de euros e
China 20 milhões de dólares, entre
outros.
“Unir a humanidade”
A cooperação mundial contra a
pandemia também foi o desejo manifestado pelo anﬁtrião, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson: “Espero que esta cúpula seja o momento
em que o mundo se junte para unir a
humanidade na luta contra a doença”.
“Peço que se juntem a nós no fortalecimento dessa aliança que salva vidas”, insistiu Johnson, cujo país é o
segundo mais afetado pelo coronavírus, com quase 40.000 mortes conﬁrmadas. Até agora, o Reino Unido é o
maior colaborador da GAVI, com 1,65
bilhão de libras (2,08 bilhões de dólares) prometidos pelos próximos cinco
anos. Muitas empresas farmacêuticas
estão dispostas a disponibilizar sua
capacidade de produção assim que
uma vacina for desenvolvida, disse o
bilionário americano Bill Gates, cuja
fundação é muito ativa nessa área.
Isso é essencial para garantir que
tantas pessoas quanto possível tenham acesso à vacina, assim que for
encontrada, disse o ﬁlantropo à BBC.
“Quando tivermos uma vacina,
queremos desenvolver a imunidade
coletiva” e, para isso, devemos garan-

tir que ela seja administrada a “mais
de 80% da população mundial”,
acrescentou, reconhecendo que os
rumores e as teorias conspiratórias
que correm nas redes sociais podem
minar esse objetivo.
“Poder monopolista”
A cúpula da GAVI é realizada em
um momento delicado, em que a pandemia exacerbou os ataques contra o
multilateralismo, em meio à ruptura
de Trump com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e ao medo de que
os Estados Unidos assumam o controle sobre futuras vacinas.
“É de grande importância, e estamos conseguindo que haja consenso
e apoio internacional em todo mundo
para encontrar uma vacina e fornecêla a todos os vulneráveis, porque ninguém estará seguro até que todos estejam”, disse à AFP a ministra britânica do Desenvolvimento Internacional, Anne-Marie Trevelyan.
Anna Marriott, responsável pela
área de saúde da organização não-governamental Oxfam, aplaudiu o estabelecimento de um novo fundo para
ajudar os países em desenvolvimento
a acessarem uma futura imunização
contra a COVID-19. Em uma nota, ela
enfatizou, porém, que “a GAVI e os governos que a ﬁnanciam devem primeiro enfrentar o poder monopolista
da indústria farmacêutica que impede a vacina para o povo”.
“O dinheiro dos contribuintes deve
ser investido em vacinas e tratamentos isentos de royalties e disponíveis
para todas as nações a preço de custo”, insistiu.

AJUDA

Qualidadedosonopodeajudarsistemaimunológico

CADA PESSOA PRECISA DE UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE HORAS DE SONO. BOA NOITE DE SONO AUXILIA NO FORTALECIMENTO
O novo coronavírus pegou o mundo desprevenido e fez boa parte da
população mundial mudar hábitos e
se adaptar a essa nova realidade. Para
tentar conter a proliferação do vírus,
as orientações são diversas: lavar as
mãos, evitar tocar nos olhos, boca e
nariz sem higienizá-las, manter-se hidratado, evitar aglomerações, usar
máscara de proteção, entre outras.
Além disso, uma boa noite de sono
é uma aliada para manter a saúde. Segundo o médico do sono e neurologista da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), Lúcio Huebra, dormir
bem auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, fundamental na
prevenção da doença.
“É durante o sono que boa parte
das funções do corpo se recupera e isso também acontece com o sistema
imune. É preciso uma boa qualidade
do sono para que as células de defesa
sejam restauradas e, dessa forma, garantam a produção de anticorpos para as diversas infecções de maneira
adequada”, diz o neurologista.
Há uma relação bidirecional entre a
qualidade do sono e a imunidade. Um
sono de má qualidade ou encurtado

leva o organismo a uma situação de
estresse, aumentando a liberação do
cortisol, hormônio com efeito imunomodulador e que acaba reduzindo as
defesas do corpo.
Um estudo brasileiro sobre o impacto do sono na eﬁcácia da vacina
contra a hepatite A mostrou que pessoas com privação de sono tiveram
resposta reduzida pela metade ao serem vacinadas, em relação ao grupo
que dormiu bem. Existe também evidência de que o sono curto, com menos de seis horas, está associado a um
aumento da sintomatologia do resfriado comum. Ou seja, pesquisas comprovam que pessoas que dormem
menos do que o necessário ﬁcam
mais suscetíveis a infecções respiratórias.
Além da queda da imunidade, o sono de má qualidade ou insuﬁciente
traz outras repercussões negativas para o organismo. Quando a quantidade
ideal de horas de sono não é respeitada, algumas consequências podem
surgir, sejam elas agudas, que aparecem já no dia seguinte a uma noite
mal dormida, ou crônicas, aquelas
que podem surgir ao longo da vida,

como consequência de diversos episódios de sono de má qualidade.
Fadiga, sonolência, irritabilidade,
desatenção, diﬁculdade de memorização, dor de cabeça e tontura são alguns dos exemplos de impactos agudos da restrição do sono. A longo prazo podem surgir complicações metabólicas como obesidade, dislipidemia, maior risco de diabetes; complicações cardiovasculares como hipertensão, maior risco de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).
Além disso, várias noites mal dormidas consecutivas podem levar a um
processo de declínio cognitivo, prejudicando a memória ou acelerando um
processo de demência em pessoas
que já tenham predisposição. Juntamente com esses aspectos, a falta de
sono adequado pode acarretar prejuízos em diferentes níveis da vida social
como reduzir a produtividade, diﬁcultar o aprendizado e aumentar o risco
de acidentes, seja no trânsito ou no
trabalho. O humor também ﬁca alterado, deixando as pessoas mais irritadas e com menor tolerância à frustração, atrapalhando o trabalho em grupo e o convívio social.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, disse hoje (4) esperar uma proposta oﬁcial do governo sobre a prorrogação do auxílio emergencial de R$
600 por mais 60 dias, para então dar início ao debate sobre o tema no Parlamento.
O projeto aprovado no Congresso e sancionado pelo
presidente da República, Jair Bolsonaro, no início de
abril, prevê o pagamento da renda mínima por três meses para trabalhadores informais, integrantes do Bolsa
Família e pessoas de baixa renda.
“A gente sabe das diﬁculdades, entende a preocupação do governo e gostaria de ter uma posição oﬁcial do
governo. Que ele encaminhe a matéria ao Parlamento
para que a gente possa fazer o debate transparente”, disse Maia.
O governo já sinalizou a possibilidade de estender
mais duas parcelas do benefício, mas com valor reduzido. Durante coletiva, Maia disse que há um sentimento
favorável por parte dos parlamentares para a prorrogação do auxílio, mas que precisa de uma proposta oﬁcial
do governo para iniciar os debates em torno dos recursos para a prorrogação do auxílio. Segundo Maia, é preciso debater o impacto ﬁscal da prorrogação junto com
a equipe econômica.
“Se dependesse dos parlamentares teria ao menos
mais duas ou três parcelas no mesmo valor de R$ 600.
Mas tem o impacto, ninguém está negando o impacto,
nem o governo a necessidade de prorrogação do benefício”, disse. “Sabemos que existe um custo e a construção
da manutenção do valor por algum período precisa estar baseada também em construir as condições de forma coletiva com a equipe econômica e com o parlamento”, acrescentou.
Reforma tributária
Maia disse ainda que o debate sobre a reforma tributária deve ser retomado em julho e defendeu que também se discuta, em conjunto com a proposta, o reﬁnanciamento de dívidas de empresas, o chamado Reﬁs, que
não conseguiram pagar impostos durante a pandemia.
Segundo Maia, o reﬁnanciamento não seria o melhor
instrumento, uma vez que sinaliza a possibilidade de incentivo à inadimplência, mas disse que essa seria uma
saída em razão do momento de pandemia.
“Nós deveríamos aproveitar a crise, ela gera algumas
oportunidades, para fazer uma discussão mais ampla, a
partir do mês de julho, primeiro de forma virtual e depois presencial, fazer uma grande discussão da questão
da reforma tributária e, dentro dela, discutir um último
Reﬁs”, aﬁrmou. “O Reﬁs é um instrumento ruim, que
feito a cada dois, três anos gera sempre uma impressão
de que as pessoas podem deixar de contribuir e depois
têm uma solução, acrescentou.
Maia disse que o debate casado tem mais “racionalidade” e que não resultaria em um aumento de impostos.
“Acredito que de repente dentro do debate da reforma
tributária a gente tenha condição de fazer, dar uma solução para todos aqueles que ﬁcaram sem condição de
pagar os seus impostos e ao mesmo tempo aprovar um
novo sistema tributário”, declarou Maia.
Fake news
Maia voltou a falar sobre a construção de um texto comum em torno de um projeto de lei para combater as
notícias falsas, as chamadas fake news e disse que deve
apresentar uma proposta da Câmara para o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre, no ﬁnal de semana.
Maia disse esperar um entendimento em torno de
uma proposta com maioria ampla nas duas casas para
que a votação da proposta ocorra ainda na próxima semana. O parlamentar tem defendido que as plataformas
também devem ser responsabilizadas. Segundo Maia, a
legislação sobre o tema deve respeitar as liberdades de
imprensa e de expressão, e vai dar mais transparência
sobre quem está patrocinando as fake news no Brasil.
“Espero que seja votado na próxima semana. Combinei com alguns deputados hoje que a gente tente construir um texto até amanhã e, com esse texto, peço uma
reunião ao presidente Davi, para mostrar aos senadores
qual a posição que tem alguma harmonia na Câmara”,
aﬁrmou.
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SERVIDORES PÚBLICOS E INICIATIVA PRIVADA

Leisuspendepagamento
deconsignados
Lei contempla, ainda, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições financeiras e descontados dos salários

O

presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto
(PCdoB), promulgou, nesta
quinta-feira (4), a Lei 11.274/20 , referente ao Projeto de Lei 100/2020, de
autoria da deputada Helena Duailibe
(Solidariedade) e coautoria do deputado Adriano Sarney (PV), que dispõe
sobre a suspensão, por 90 dias, do
desconto salarial das parcelas de empréstimos consignados em folha de
pagamento de aposentados, servidores públicos e empregados da iniciativa privada. A iniciativa contempla
ainda parcelas de ﬁnanciamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições ﬁnanceiras e descontados dos salários. A lei já está em vigor “Promulgamos hoje a lei que suspende o desconto dos empréstimos
consignados em folha dos servidores públicos, aposentados e empregados da iniciativa privada. Importante
iniciativa, que dará um fôlego para
muitos trabalhadores neste momento
delicado, economicamente, provocado pela pandemia do novo coronavírus”, declarou Othelino Neto em suas
redes sociais.
Após a promulgação, durante uma
live em sua conta oﬁcial no Instagram,
o chefe do Legislativo estadual, esclareceu dúvidas dos internautas e destacou a importância da lei. “Muita
gente nos cobrou porque é uma medida que tem realmente um impacto
muito grande no equilíbrio das ﬁnanças das famílias. Neste momento no
qual todos passam por diﬁculdade,
essa lei é mais uma iniciativa da As-

sembleia, que usa sua prerrogativa de
legislar para superarmos as diﬁculdades por conta dessa crise sanitária”,
pontuou Othelino, acrescentando
ainda que o Parlamento Estadual tem
priorizado matérias voltadas ao enfrentamento da Covid-19, superando
as diferenças político-partidárias em
benefício do bem comum.
Segundo a deputada Helena Duailibe, a suspensão das parcelas ajudará
muitas famílias neste momento de
pandemia. “Sabemos o quanto é preciso gastar com alimentação e medicação para se ter uma saúde e equilíbrio para enfrentar esse vírus. A promulgação dessa lei mostra que nós,
deputados, reconhecemos essa causa
justa, que vai ao encontro dos anseios
daqueles que estão precisando de um
reforço ﬁnanceiro para cobrir despesas extras ou para suprir alguém da família que foi demitido”, ressaltou.
Coautor do projeto que originou a
lei, o deputado Adriano também destacou a relevância da iniciativa. “Fico
feliz por ter contribuído com a elaboração desse projeto que vai ajudar
muito aqueles que, de alguma forma,
tiveram prejuízos com a pandemia.
Com esta lei em vigor, muitas famílias
irão passar por essa pandemia com
um recurso a mais, diante dessa crise,
não só de saúde, mas também socioeconômica”, ressaltou, agradecendo,
ainda, ao presidente Othelino pelo ato
de promulgação da lei.

rante sessão remota, a lei conta com a
emenda do deputado César Pires
(PV), acrescentando o benefício para
a iniciativa privada. “É de extrema importância que os trabalhadores da iniciativa privada, tão afetados economicamente pela pandemia, possam
contar com os benefícios dessa lei.
Uma medida urgente que foi promulgada pelo presidente Othelino Neto,
por reconhecer sua grande relevância”, declarou César Pires.

Desconto

A lei trata da suspensão do desconto salarial das parcelas de empréstimos, ﬁnanciamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições
ﬁnanceiras e sociedades de arrendamento mercantil, consignados em folha de pagamento de servidores públicos, empregados da iniciativa privada e aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria.

Facilidade

A lei exige que, ao ﬁm do estado
emergência pública, as instituições ﬁnanceiras conveniadas deverão oferecer condições facilitadas para o pagamento das parcelas vencidas durante
o período de suspensão, assegurando
o parcelamento do valor em atraso
em, no mínimo, 12 meses.
A matéria estabelece ainda que, para ﬁns de parcelamento do valor total
das parcelas em atraso, o limite de
comprometimento da renda do servidor ou empregado poderá ser ampliaEmenda
Aprovada por unanimidade pelo do em até 6%, na forma do regulaplenário do Legislativo estadual, du- mento.

Reflexões no
pós-pandemia
O Brasil marcha rumo a um cenário político e institucional
obscurecido por uma visão social desconhecida até pela ciência.
As lideranças que dirigem o poder político comandam a economia e exercem controle social não esboçam qualquer rascunho de
um projeto de reconstrução do maior país da América Latina após
a pandemia do covid-19. As mudanças impostas pela crise sanitária planetária fogem ao alcance da ﬁlosoﬁa e até de estudos sobre
a vida social. A única coisa que não vai mudar é o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a visão cristã do Deus Supremo e as cidades que nos servem de abrigo.
O mundo já foi revirado de cabeça para baixo e quem vai desvirá-lo nem a ciência é capaz de prever. Só o tempo dirá. No momento a ciência quer salvar vidas com vacina ou remédio capaz
de matar o coronavírus, tudo quanto ao futuro é especulação. Como a guerra promete ser longa e sem protocolo internacional de
rendição e de comemoração, a pandemia segue devastando vidas,
desmoralizando sistemas políticos e tornando a economia um
ambiente onde tudo será possível. Principalmente com a reconstrução dos fundamentos e das práticas no ambiente tecnológico.
O Maranhão, com sua economia ﬁncada no agronegócio e na
prestação de serviços, leva certa vantagem nas mudanças que estão por vir. Seu parque industrial é de pequena monta e não tem
perspectiva de sofrer, no curto prazo, desdobramento tecnológicos no período pós-pandemia. O ﬁlósofo italiano Franco “Bifo”
Berardi, explora tais mudanças de paradigmas nos livros “Depois
do futuro” e “Asﬁxia”, ambos publicados no Brasil pela editora
Ubu. Em entrevista ao jornal El País destrincha essa temática atualíssima.
Berard discute as mudanças de paradigma em nossa capacidade de imaginar o futuro, a automação da linguagem frente a hiperconectividade e a virtualização das relações e do corpo. “Todos
esses temas parecem, agora, mais urgentes do que nunca”, ressalta. E argumenta: “A diﬁculdade contemporânea em respirar é tanto literal quanto alegórica. É, a um só tempo, fruto do curto-circuito de uma época que combina a precarização da vida, a bancarrota dos regimes neoliberais e a complexidade atrelada a pandemia de um vírus que atua como um ‘recodiﬁcador’ de nossas vidas”.

Destino incerto (1)
O navio graneleiro sul-coreano Stellar Banne, encalhado há
quatro meses na Baia de São Marcos, no litoral maranhense, já teve parte da carga de minério de ferro, da Vale, retirada. O barco pode ser salvo e rebocado para um lugar sem risco.

Destino incerto (2)

CÂMARA FEDERAL

Márcio Jerry propõe “PEC antigolpe”

Cargueiro libanês realizou a retirada de 2.850 das 300 mil toneladas do minério, e o Stellar se fez submergir parte do convés.
Além da hipótese da remoção do gigante, também ele poderá ser
afundado em mar profundo, segundo informou a Marinha à jornalista Daniela Bandeira.

Sinal positivo
No dia em que o Maranhão atingiu a faixa de mil mortos pelo
coronavírus, por outro lado, registrou, também, no dia 3 de junho,
um mês de queda diária na taxa de letalidade por cada 100 infectados. Eram 9,75% e agora, 2,69%, bem inferior da média nacional.

“Brancos apoiam, não protagonizam”.

Da brasileira branca Carol Fonseca em um dos vários protestos
dos quais participou contra o racismo nos Estados Unidos.

NA PROPOSTA, JERRY SUSTENTA QUE A INTERVENÇÃO MILITAR “REPRESENTARIA GRAVE E ANTIDEMOCRÁTICA À CONSTITUIÇÃO”
O vice-líder do PCdoB, deputado
federal Márcio Jerry (MA), protocolou
uma Proposta de Emenda à Constituição para tornar explícita a proibição
da participação das Forças Armadas
em quaisquer tentativas de limitar ou
suprimir um Poder sobre o outro no
país. Apelidada de “PEC antigolpe”, o
autor aﬁrma que a matéria é uma espécie de “vacina” contra avaliações
golpistas do artigo 142 da Constituição Federal.
A proposta ocorre após o procurador-geral da República, Augusto Aras,
aﬁrmar que, com base no artigo 142,
as Forças Armadas têm direito a “uma
ação efetiva de qualquer natureza”,
caso algum dos três poderes constitucionais invadisse “a competência de
outro poder”. A declaração, durante
uma entrevista à emissora Globo, na
última segunda-feira (1º), causou
mal-estar em membros do Supremo
Tribunal Federal (STF) e gerou um
alerta imediato entre parlamentares.
Em reação à fala de Aras, o parlamentar justiﬁcou que nenhuma interpretação do artigo 142 “autoriza seu
emprego para fundamentar qualquer
tipo de intervenção militar promovida por um dos poderes contra a inde-

pendência dos demais poderes constitucionais”. O artigo 142 da Constituição Federal de 1988 dedica às Forças Armadas a “garantia da lei e da ordem”.
No texto, o autor argumenta que
“não há, à luz do texto constitucional,
fundamento válido para se promover,
por parte do Poder Executivo, por
exemplo, uma tal intervenção que resulte na limitação ou supressão de
competências, prerrogativas e atribuições dos poderes Legislativo e Judiciário”.
De acordo com Jerry, a tentativa de
intervenção do Poder Executivo aventada pelo procurador é algo grave,
sem previsão na Constituição. “Me espantei com a aﬁrmação do Procurador, admitindo a possibilidade de requerer a intervenção das Forças Armadas. Isso é inaceitável. Como parece que não está suﬁcientemente claro
para autoridades golpistas, estou
acrescendo um parágrafo à Constituição”, declarou.
O deputado sugeriu também acrescentar um termo que assegure que a
requisição do artigo 142 não possa ferir as cláusulas previstas no artigo 60,
que deﬁne que “não será objeto de de-

liberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais”.
“É vedada qualquer requisição de
missão de garantia dos poderes constitucionais ou de Operação de Garantia da Lei e da Ordem, por iniciativa de
quaisquer dos poderes constitucionais, que possa de algum modo suprimir ou mesmo limitar as cláusulas
previstas no art. 60, § 4º”, diz o trecho
que o deputado quer acrescentar ao
artigo 142 da Constituição Federal.
“Não estamos em um momento de
absoluta normalidade democrática
no Brasil, porque temos um presidente da República que não nega a aspiração golpista. Porque temos, no comando da República, ministros que
falam abertamente em rasgar a ordem
constitucional.
Temos um presidente da República
que vai a manifestações de rua que
pedem o fechamento do Congresso e
do Supremo. Não podemos assistir a
isso passivamente. Mas o seguro morreu de velho, como diz o dito popular”, sugeriu o deputado.

O deputado Gastão Vieira (Pros) perdeu quarta-feira a
cadeira na Câmara, que pertence ao deputado Rubens
Pereira Jr (PCdoB). Ele reassumiu o mandato para se
desincompatibilizar como pré-candidato à prefeitura
de São Luís.

1

2
3

Mas Rubens Jr pode tirar licença por quatro meses e
Gastão, em tese, votará na 2ª feira. Por falar em candidatura, é bom lembrar que as eleições marcada para 4
de outubro diﬁcilmente serão realizadas nessa data,
em razão da pandemia.
Ontem, o pleno do TSE conﬁrmou por unanimidade a
possibilidade de os partidos realizarem convenções
para escolha de candidatos, por meio virtual. A posição foi uma resposta à consulta do deputado Hiram
Manuel (PP-RR).

Geograﬁa ﬁnanceira
O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB) pediu urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 7434/17, do senador Roberto Rocha, que inclui parte do Maranhão na zona de aplicação do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. O texto já passou no Senado.

Cada um na sua

Para o governador Flávio Dino, em resposta ao procurador geral da República, Augusto Aras, quem exerce controle de constitucionalidade é o Supremo Tribunal, não as Forças Armadas. Aras
disse: “Forças Armadas podem intervir quando um Poder invade a
competência de outro”
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CRIMES

PROTESTO EM SANTA HELENA

“Félix da Revelação”
presta depoimento

Mortes são investigadas
na capital e interior

DIVULGAÇÃO

O autointitulado líder religioso, Félix Antônio Ferreira, o "Félix da Revelação", é suspeito
de ter convocado passeata contra as ações de combate ao coronavírus
DIVULGAÇÃO

SAULO DUAILIBE

A

polícia civil intimou e ouviu o
principal suspeito de ser o
responsável pela organização
de uma marcha contra o coronavírus, que aconteceu no último
domingo, dia 31 d maio, nas cidades
de Santa Helena e Turilândia, ambas
localizadas na região da Baixada Maranhense.
O autointitulado líder religioso, Félix Antônio Ferreira, mais conhecido
na região como “Félix da Revelação”,
prestou depoimento na última quarta-feira (3).
O depoimento faz parte do inquérito aberto pela Polícia Civil após solicitação da prefeitura de Santa Helena e
do Ministério Público do Maranhão
(MPMA).

UMA DAS VÍTIMAS TEVE O CORPO JOGADO EM UM LIXÃO
A polícia investiga duas mortes no Maranhão. A primeira foi um achado de cadáver, na cidade de São domingos do Maranhão, distante a 386 km da Capital maranhense. A segunda aconteceu em São Luís, no bairro
Vila Magril.

Achado de cadáver

Passeata e riscos

Na passeata que teria sido convocada por Félix, as pessoas que participavam descumpriram regras sanitárias, como aglomeração. Em determinado momento da manifestação, as
pessoas que estavam no local ainda
queimaram máscaras como forma de
protesto.
A atitude colocou a saúde da população em risco, alem de descumprir
leis e decretos estaduais de combate à
Covid-19 no Maranhão.
A polícia continua as investigações
para apurar se existem mais pessoas
envolvidas na autoria da manifestação. Caso seja comprovado crimes
contra a saúde sanitária, os envolvidos devem receber as devidas puni-

“FELIX DA REVELAÇÃO” SERIA O PRINCIPAL SUSPEITO DE CONVOCAR A MANIFESTAÇÃO
ções previstas nos decretos estaduais.
“A Prefeitura aguarda que seja instaurado um inquérito para avaliação dos
crimes cometidos e, possivelmente, a
realização das punições referentes à
quebra de protocolos, decretos estaduais e municipais, para que fatos como esse não voltem a acontecer em
nosso município”, disse Fábio Nascimento, secretário de Saúde de Santa
Helena.

A Prefeitura aguarda
que seja instaurado um
inquérito para avaliação
dos crimes cometidos

Em um lixão de São Domingos, o cadáver de um homem foi encontrado por populares que estavam no local. A polícia foi acionada e os primeiros levantamentos
de investigação apontam para homicídio, pois o corpo
da vítima apresenta perfurações de arma branca.
Investigadores ainda apontam para a possibilidade
do assassinato ter ocorrido em outro local e o corpo da
vítima, que ainda não tinha sido identiﬁcada, ter sido
desovado no lixão.

Execução Vila Magril

Dois homens em uma moto assassinaram um jovem,
que também ainda não teve identidade revelada, em
uma localidade conhecida como Campo de Futebol do
Rei, na Vila Magril.
A vítima foi morta a tiros, sendo que um dos disparos
atingiu a cabeça, que morreu no local do crime.
Esse foi o segundo homicídio no local. O primeiro foi
no dia 25 de maio. A vitima foi identiﬁcada como Edivan
Cunha, de 35 anos, morta a tiros. (S.D)

ALIMENTAÇÃO

REAJUSTE

Drive thru e refeições de R$ 5

Gás de cozinha está 5% mais caro

DIVULGAÇÃO

DRIVE THRU DO SESC TURISMO PARA VENDA DE REFEIÇÕES AO PÚBLICO ATÉ 30 DE JUNHO
Notícia boa para o trabalhador maranhense, principalmente para quem utiliza
os serviços de alimentação do Sesc.
Com o retorno gradativo das suas atividades com fornecimento de refeição no
horário do almoço nas unidades Sesc Turismo e Sesc Deodoro, uma novidade vai
melhorar a vida de quem precisa das refeições no horário do almoço: drive thru.

Drive thru

As refeições são no formato para viagem
(quentinhas) e em quantidade limitada,
por isso cada pessoa só poderá comprar até
duas marmitas.

No Sesc Turismo o serviço de drive thru
funciona das 11h às 13 h, com entrada pela
Rua Matos Carvalho, lateral do Hotel Sesc
Olho d’Água e saída na Avenida São Carlos.
Ja no Sesc Deodoro, o serviço de drive
thru funciona no mesmo horário, das 11h
às 13h30, com a entrada será pela Rua Silva
Maia e saída pela Gomes de Castro. A organização das entregas visa evitar aglomeraO Sesc, sempre comprometido com a
ção.
saúde e o bem-estar dos maranhenses, está
tomando todos os cuidados com a higienização para garantir a prevenção contra CoValor
Outra novidade é que, excepcionalmen- vid-19 e também a segurança alimentar,
te em junho, todos poderão adquirir ao segundo as recomendações da Organizapreço de R$ 5.
ção Mundial da Saúde. (S.D)

PREÇO MÉDIO DO GÁS DE COZINHA DA ESTATAL SERÁ EQUIVALENTE A R$ 24 POR BOTIJÃO DE 13 KG
Quem comprou gás de cozinha hoje, já
notou um aumento no valor que costumava a pagar. Isso por conta do aumento
que a Petrobras repassou para as distribuidoras no país.
A Petrobras informou reajuste em 5% o
preço médio do gás liquefeito de petróleo
(GLP) vendido pela companhia às distribuidoras, que começou a valer desde ontem, quinta-feira (4).

Valor e redução em 2020

Com isso, o preço médio da Petrobras
será equivalente a R$ 24,08 por botijão de
13 quilos. No acumulado do ano, a redução é de 13,4%, ou R$ 3,72 por botijão de
gás de cozinha de 13 kg.
A Petrobras esclarece que igualou desde novembro de 2019, os preços do gás liquefeito de petróleo para os segmentos
residencial e industrial/comercial e que o
GLP é vendido pela Petrobras a granel.

As distribuidoras são as responsáveis
pelo envase em diferentes tipos de botijão
e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor ﬁnal.
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CONTER DISSEMINAÇÃO

LIGA DOS CAMPEÕES

Finais da Liga pode
ser em um único país
Reta final da Liga dos Campeões pode ser disputada em único país. Portugal e
Alemanha seriam os mais cotados para receber “Final Four” ou “Final Eight”

Alemanha e Portugal surgem como
alternativas para sediar a retomada da
Liga dos Campeões em agosto no lugar da Turquia. Pelo menos é o que
aﬁrmam agências de notícias e jornais
europeus após o relato de que a Uefa
planeja tirar a ﬁnal da Liga dos Campeões 2019/20 de Istambul devido à
pandemia do coronavírus.
A decisão aconteceria no Estádio
Olímpico de Atatürk em 30 de maio,
mas a Uefa teria concluído que a capital turca não é mais viável como cidade sede. Até pelo fato da entidade
querer fazer todos os jogos eliminatórios restantes após a fase de oitavas de
ﬁnal num único local.
A prioridade da Uefa é para a escolha de um local acessível para jogado-

res e oﬁciais, já que é improvável que
os torcedores possam ir aos jogos devido às restrições do Covid-19. A Uefa
vai reunir seu Comitê Executivo em 17
de junho para deﬁnir tal situação.
A agência de notícias alemã DPA
disse que a Commerzbank-Arena, sede do Eintracht Frankfurt, clube da
Bundesliga, podem ser um local para
a Liga dos Campeões na Alemanha.
Markus Frank, secretário de esportes
da cidade de Frankfurt, disse: “Frankfurt sempre pode ajudar. É claro que
estamos interessados, mesmo que sejam realizados de maneira diferente
do habitual”.
Enquanto isso, o jornal espanhol
“Mundo Deportivo” disse que a capital portuguesa, Lisboa, está almejan-

do os direitos de hospedagem para
um torneio “Final Four” (jogos das semiﬁnais e ﬁnal num único local) ou
“Final Eight” (quartas, semis e decisão
numa única sede), utilizando o Estádio Da Luz, casa do Benﬁca, como sede e o José Alvalade, que hospeda o
Sporting, como estádio de apoio. A
publicação acrescentou que a Arena
de Munique, do Bayern, e Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid,
podem ser anﬁtriões em potencial.
O Estádio Olímpico de Atatürk recebeu direitos de hospedagem da ﬁnal da Liga dos Campeões dessa temporada em maio de 2018. A Federação
Turca de Futebol (TFF), no mês passado, sublinhou sua intenção de realizar
a decisão em agosto.

Japão considera
simplificar as
Olimpíadas de Tóquio
Olimpíadas mais simples e mais baratas. É isso que as
autoridades japonesas buscam. Depois do adiamento
dos Jogos de Tóquio para 2021 por causa da pandemia
do coronavírus, o Japão refaz os planos para a competição e considera simpliﬁcar as operações das Olimpíadas. O objetivo é cortar custos e conter a disseminação
do vírus.

As mudanças podem incluir a redução do número de
torcedores nas arenas e uma redução na magnitude das
cerimônias de abertura e encerramentos dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos.
Medidas para conter o coronavírus são estudadas, como restringir saídas dos atletas da Vila Olímpica e testes
obrigatórios para atletas, funcionários e torcedores. “Esperamos trabalhar em conjunto com o governo e o Comitê Organizador de Tóquio para analisar o que pode
ser racionalizado e simpliﬁcado. Será necessário para
obter empatia e compreensão do público”, disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike.
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racionalizado e simplificado

Clubes do Rio se reúnem para discutir o Estadual

Custos

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

A Federação de Futebol do Estado
do Rio de Janeiro (FERJ) convocou os
clubes que disputam o Campeonato
Estadual, além de um representante
da categoria de atletas, para participarem amanhã, sábado (6), de reunião
do Conselho Arbitral. Entre os assuntos em pauta está a volta da disputa
do Campeonato Estadual, suspenso
desde o dia 16 de março, devido á
pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Com a competição interrompida
na quarta rodada do segundo turno Taça Rio, restam algumas partidas a
serem disputadas para sabermos
quem será o campeão estadual em
2020. No que diz respeito à quantidade de jogos, o regulamento permite
que seja deﬁnido em dois possíveis
cenários. E isso vai depender do Flamengo, campeão do primeiro turno –
Taça Guanabara:
• 1 – Flamengo campeão dos dois turnos e líder da classiﬁcação geral – Seriam 15 jogos: as duas últimas rodadas da fase grupos, as semiﬁnais e a ﬁnal da Taça Rio;
• 2 – Flamengo campeão ou não da

O FLAMENGO É O LÍDER DO CAMPEONATO E JÁ LEVANTOU A TAÇA GUANABARA
Taça Rio, mas sem liderar a classiﬁcação geral – Seriam 17 jogos: as duas últimas rodadas da fase grupos, as semiﬁnais e a ﬁnal da Taça Rio e as ﬁnais
do Estadual;
No encontro virtual do Conselho
Arbitral também será discutida a retomada dos confrontos relacionados
ao Grupo Z. Nele estão lutando contra
o rebaixamento América, Americano
e Nova Iguaçu. Deste triangular, so-

mente o último disputará a segunda
divisão (Série B1) em 2021. Faltam
dois jogos para esta deﬁnição: Americano x América e América x Nova
Iguaçu. Até o momento, em quatro
partidas já disputadas, o Americano
soma 9 pontos; o América tem 3 e o
Nova Iguaçu, nenhum.
No mesmo dia, os clubes terão de
indicar os nomes que vão compor o
Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

INTERNACIONAL

Vizinho faz B.O contra jogador maranhense
RICARDO DUARTE / INTERNACIONAL

Um vizinho do condomínio em que
o jogador maranhense Rodrigo Lindoso mora, em Porto Alegre-RS, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o volante do Inter. A
notiﬁcação foi feita há cerca de 20 dias
devido a transtornos causados por
uma suposta “festa” na residência do
atleta durante a pandemia do coronavírus. O volante nega as acusações.
Tudo isso é negado por Rodrigo Lindoso. A assessoria de imprensa do
atleta aﬁrma que ele recebeu a família
em casa durante as férias.

Especialistas estimam que o adiamento das Olimpíadas gerou um custo extra de US$ 3 bilhões (mais de R$
15 bi), embora autoridades olímpicas não divulguem esse balanço das contas.
O Comitê Olímpico Internacional (COI) criou um
fundo de apoio para bancar o impacto do coronavírus
no esporte e destinou US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,3
bi) exclusivamente para a organização dos Jogos de Tóquio. “Temos que considerar o que deve ser feito, incluindo testes, para garantir a segurança”, disse Seiko
Hashimoto, ministra do Japão para as Olimpíadas.
Os japoneses estudam reduzir o revezamento da tocha para cortar custos. Uniﬁcar as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas com as das Paralimpíadas também estava em análise mas tem tudo para
ser uma ideia descartada. O COI deseja manter o número de quatro cerimônias para os Jogos (duas nas Olimpíadas e duas nas Paralimpíadas).
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Novas datas

As Olimpíadas serão realizadas de 23 de julho a 8 de
agosto do próximo ano, com os Jogos Paralímpicos entre
24 de agosto e 5 de setembro.

