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COLUNA DO SARNEY

A
cena trágica do assassinato
cruel de George Floyd em Min-
neapolis, nos Estados unidos,

mais uma vez põe como fratura ex-
posta a situação racial americana, vi-
va em seus requintes de brutalidade
e sordidez. Em nenhum lugar do
mundo esse problema de discrimi-
nação permanece com as caracterís-
ticas de tanta violência quanto ali. As
raízes remontam à escravidão - co-
mo aqui -, que precisou de uma
Guerra Civil para ser legalmente ba-
nida e teve como um de seus marcos
o assassinato do grande presidente
Lincoln, que teve a coragem de en-
frentar o problema.

Sempre fui muito ligado à causa
negra no Brasil. Escrevi bastante so-
bre o assunto e considero a ausência
de resgate da escravidão como a
maior mancha de nossa História.
Desde a Lei Afonso Arinos, que cri-
minalizou a discriminação racial, até
hoje, apenas arranhamos a superfí-
cie do problema.

Eu era presidente do Brasil quan-
do ocorreu o centenário da abolição
da escravatura e, em vez de fazer fes-
tas na data, resolvi marcar o meu
ponto de vista de que só se resolve o

problema com a ascensão da raça
negra, inserindo-a na sociedade de
maneira a que ela possa ser real-
mente colocada em igualdade com
a raça branca. Criei então a Funda-
ção Palmares, que infelizmente des-
viou-se de seus objetivos. Há quase
200 anos, José Bonifácio afirmou que
a Independência não estava com-
pleta porque não enfrentara e resol-
vera a questão da escravidão e a po-
lítica de brutalidade seguida duran-
te a Colônia, com a dizimação de tri-
bos indígenas inteiras.

Com essa visão, fui eu quem le-
vantei no Brasil a política de cotas,
não somente nas universidades, mas
também nos financiamentos e con-
cursos públicos e alcançando as em-
presas privadas. Apresentei o primei-
ro projeto de lei estabelecendo cotas,
que foram implantadas por iniciati-
vas esparsas e só passaram a vigorar
no Brasil quando, com o meu acordo,
foram incorporadas parcialmente no
Estatuto da Igualdade Racial.

Ao lado de Zumbi - recebi o prê-
mio que tem seu nome - coloco co-
mo símbolo o Negro Cosme, mara-
nhense que fundou o maior quilom-
bo do Brasil e cuja primeira iniciati-

va foi fundar ali uma escola, enfor-
cado em Itapecuru-Mirim.

Fico solidário e, se fosse mais no-
vo, ia engajar-me no movimento
mundial de protesto pelo assassina-
to de George Floyd. Recompensa ver
o mundo inteiro levantar-se e unir-
se nessa revolta.

Nabuco disse que o assunto “ver-
sa sobre as aspirações, os sofrimen-
tos, as esperanças, os direitos, as lá-
grimas, a morte de milhares e milha-
res de gentes como nós; que não é
mais uma questão abstrata, mas con-
creta, e concreta no que há de mais
sensível e mais sagrado na persona-
lidade humana”. Não há como negar
o que aconteceu: uns foram escravos,
outros foram senhores. Uns eram ne-
gros, outros eram brancos. O traba-
lho de resgate não aconteceu, nem
no Brasil nem nos Estados Unidos.
Portanto, a nossa tarefa é fazê-lo.

Os pretos, de todos os discrimina-
dos no mundo, são os que mais so-
freram. Seu destino tem sido esse. Va-
mos acabar com isso e colocar os pre-
tos entre os que formam a elite bra-
sileira. É o mínimo que se pode fazer
para pagar a impagável dívida do so-
frimento da raça negra.

Meu Destino é Sofrer
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Flávio Dino recua na
retomada das aulas
presenciais a partir de
15 deste mês. POLÍTICA 3
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Podcast 
aborda aumento
de 166% da
violência 
contra a mulher
na pandemia
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Podcast destaca
calote tomado  
pelo Governo do
Maranhão na
compra de
respiradores

Capital e interior 

R$ 4,00
Outros estados 

R$ 5,00

Base de Alcântara
desperta interesse

Dez empresas nacionais e estrangeiras apresentaram propostas para
lançamentos suborbital ou orbital de satélites não militares. POLÍTICA 3

Jornalistas de O Estado comentam práticas racistas e mencionam atos de discriminação que já testemunharam ou 
sentiram na pele no dia a dia do exercício da profissão, principalmente nas ruas de São Luís GERAL 3 E EM oestadoma.com/485034

“A cada esquina nos deparamos com atos racistas”

Como efeito
da Covid-19,
óbitos têm
alta na Ilha
Dados dos Cartórios
de Registro Civil
revelam aumento
de 24%. POLÍCIA 11

Vitalmed
realiza testes
rápidos na
capital
Serviço é oferecido 
à população por
meio do sistema
drive-thru. GERAL 12

De Jesus

Divulgação

VOCÊ TEM 
DIREITO!   

A arte digital 
é cada vez
mais utilizada
por artistas
gráficos
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ESTADO 
MAIOR

Recuo

• Moradores da Cidade Operária denuncia a intenção da Prefeitura de São
Luís de construir uma praça pública no lugar onde seria instalada uma ma-
ternidade.

• A Câmara Municipal de São Luís intensificou, na semana passada, vistoria
em unidades de saúde e obras públicas do setor.

• A promulgação da lei proposta pelos deputados Adriano Sarney e Helena
Duailibe, de suspensão de parcelas de consignados, repercutiu positivamente
em todo o estado.

E MAIS

Ogovernador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), recuou e
decidiu rever posicionamento anterior, que tratava da
retomada das aulas presenciais no Maranhão, a partir do

dia 15 deste mês.
Em seu perfil em rede social, o chefe do Executivo afirmou que

as aulas não serão retomadas na data. A medida inicial para o
retorno gradual do calendário letivo em instituições de ensino
superior, ensino fundamental e médio e de educação infantil em
todo o estado, havia sido confirmada pelo próprio governador em
entrevista coletiva concedida há uma semana.

Na ocasião, Dino baixou decreto de flexibilização das atividades
no Maranhão e tratou do tema. No comunicado de ontem,
contudo, Dino explicou que, na
verdade, o que diz o decreto, é
que a retomada das aulas serão
“objeto de nova previsão na
próxima semana”.

Ocorre que a previsão antes
antecipada pelo governo, já
havia até sido confirmada pelo
próprio secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão. Na
ocasião, ele publicou artigo em
blogs, para explicar a dinâmica e
o planejamento do Governo do
Estado.

Camarão destacou na oportunidade, por exemplo, o que estava
previsto no decreto, de necessidade de uma nova avaliação
epidemiológica das autoridades sanitárias, para que, a partir daí,
do dia 15 em diante, as aulas presenciais pudessem ser
retomadas.

Ou seja, sempre houve previsão de retomada das aulas a partir
do dia 15 - a depender da avaliação de órgãos sanitários -, é óbvio.
Portanto, ao rechaçar agora, esse reinício das atividades
educacionais, o Governo também pontua, em letras garrafais, que
esse não é o melhor momento para reativação das instituições de
ensino.

O que, pelos boletins diários com número de diagnósticos
e mortes no estado por causa da Covid-19, faz muito
sentido.

Ou seja, sempre
houve previsão
de retomada das
aulas a partir do
dia 15 de junho

Assusta
O novo coronavírus tem se espalhado em velocidade surpreen-

dente em municípios do interior do Maranhão.
Boletim epidemiológico da SES divulgado na última quinta-fei-

ra mostra que o número de casos da Covid-19 superam 2.680 em to-
do o estado em apenas 24 horas. 

Desse total, apenas 33 ocorreram nos quatro municípios da Re-
gião Metropolitana de São Luís. Os demais ocorreram no interior.
Talvez daí a cautela quanto ao reinício das aulas no estado.

Avanço
Foi positiva a visita de uma comitiva formada pelo ministro de

Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e parlamentares ao Centro Es-
pacial de Alcântara (CEA) na quinta-feira.

A comitiva, em missão nacional, conheceu a estrutura da base
de lançamento de foguetes e também conversou com representan-
tes de comunidades quilombolas.

O ministro afirmou que o chamamento público a empresas que
devem fazer a exploração comercial da base é um avanço de déca-
das para o Brasil.

Escolha
Está prevista para a próxima quarta-feira a escolha do novo coor-

denador da bancada maranhense no Congresso Nacional.
Os deputados André Fufuca e Marreca Filho são os candidatos e

articulam apoio de colegas parlamentares nos bastidores.
A aposta de alguns membros do colegiado, contudo, é de que não

haja disputa na data. Para isso, um dos nomes deverá abrir mão do
pleito na véspera da eleição.

Investida
Depois de a Defesa Civil Nacional ter assegurado mais de R$ 600

mil a três municípios maranhenses atingidos por enchentes, a ban-
cada voltou a se movimentar em Brasília, por ampliação de aportes.

Deputados federais buscam a aprovação de uma Medida Provi-
sória, já apreciada pelo Senado, que assegura um aporte de mais de
R$ 800 milhões para estados atingidos por enchentes e inundações.

Se aprovada, a matéria beneficiará um número maior de muni-
cípios maranhenses com recursos mais robustos nos cofres das pre-
feituras.

Sem previsão
Ainda há aprofundamento nas discussões entre o Congresso Na-

cional e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito do adiamen-
to, ou não, das eleições municipais deste ano.

Há uma proposta com duas datas já sugeridas: 15 de novembro,
ou 6 de dezembro, para a realização do pleito.

Outra sugestão - esta com forte rejeição entre a classe política e
magistrados -, é a de estender o mandato dos atuais prefeitos para
que novo pleito seja realizado em 2021. Não há, contudo, nada de
concreto ainda.

Congresso
Outra discussão também já aquecida em Brasília, diz respeito à

retomada das sessões presenciais no Congresso Nacional.
O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sina-

lizou um possível retorno à Casa, já no mês de julho.
Uma ala sugere o retorno a partir do dia 15 de junho. As Assem-

bleias Legislativas e as Câmaras Municipais, de todo o país, aguar-
dam decisão para efetivar as suas mudanças.

DE OLHO

R$ 4,8 milhões
foi o valor que o Maranhão teria pago por respiradores
sem ter recebido os aparelhos.

RONALDO ROCHA
Da editora de Política

P
elo menos 10 empresas já
responderam ao chama-
mento público formali-
zado pela Agência Espa-

cial Brasileira (AEB) para exploração
e uso comercial da base de lança-
mento de foguetes do Centro Espa-
cial de Alcântara (CEA), que teve iní-
cio no fim de maio e se estenderá
até 31 de julho.

As companhias nacionais e es-
trangeiras que enviaram suas pro-
postas, possuem interesse em lan-
çamentos suborbital ou orbital de
satélites não militares.

O edital com o chamamento
público - e de alcance internacio-
nal -, ao qual O Estado teve acesso,
destaca que o processo tem a “fi-
nalidade de promover o desenvol-
vimento das atividades espaciais
de interesse nacional".  

Todas as empresas que encami-
nharam proposta, receberão infor-
mações sobre o processo contratual,
incluindo o de licenciamento e au-
torização para os lançamentos no
município maranhense.

A informação de que pelo
menos 10 empresas demonstra-
ram interesse na exploração co-
mercial do CEA, já nas primeiras
duas semanas de lançamento de
edital, é da bancada maranhense
no Congresso Nacional.  

A O Estado, o deputado federal
Pedro Lucas Fernandes (PTB) afir-

mou que a reação de importantes
companhias ao chamamento pú-
blico, é um marco positivo para o
processo de desenvolvimento do
segmento no Brasil.

O edital ocorre como um desdo-
bramento da aprovação no Con-
gresso Nacional, no ano passado, o
Acordo de Salvaguardas Tecnológi-
cas (AST) para uma parceria co-
mercial entre Brasil e os Estados Uni-
dos da América. 

“Primeiro foi aprovado o Acordo
de Salvaguardas, em seguida foi
aberto o edital público para que as
empresas possam usar o espaço. O
edital deve fechar no final do mês,
mas adianto que 10 empresas já pro-

curaram e tenho certeza de que vai
ser uma realidade muito importante
para o estado do Maranhão. Fico
muito feliz que o Brasil abraçou Al-
cântara depois de tanto tempo, 20
anos que esse acordo foi recons-
truído, melhorado, porque o ante-
rior feria soberania nacional e o que
nós aprovamos, não. E isso vai dar
uma alavancada, não só no Mara-
nhão, mas como no Brasil, nesse
mercado aeroespacial”, pontuou.

Na semana passada, o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC) informou
que o chamamento para o uso da
infraestrutura da base de Alcântara
é o início das atividades espaciais

não militares para o Brasil. Com isso,
segundo o Governo Federal, o país
espera se tornar "a janela de acesso
ao espaço no hemisfério sul".

10 companhias têm
propostas para lançar
da base de  Alcântara
Governo Federal baixou edital para consulta pública para empresas com
interesse em lançamentos suborbital e orbital de satélites não militares

Uma comitiva nacional, liderada
pelo ministro da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações,
Marcos Pontes, e outros 14 depu-
tados federais de vários estados e
um senador da República, visitou
na última quinta-feira o Centro Es-
pacial de Alcântara (CEA).

O objetivo da missão foi apro-

ximar o setor espacial com o
Poder Legislativo e permitir que
parlamentares que ainda não
conheciam o espaço, aprovei-
tassem a oportunidade. O con-
vite foi formalizado pelo próprio
ministro.

A visita foi organizada pela
Agência Espacial Brasileira (AEB),

autarquia vinculada ao Ministério
da Ciência e Tecnologia. Dentre os
parlamentares que estiveram na
missão, havia um membro da ban-
cada maranhense: deputado Hildo
Rocha, do MDB.

Além dos parlamentares e do
ministro Marcos Pontes, o presi-
dente da AEB, Carlos Moura; o

coordenador Institucional do Ga-
binete 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, participaram da
comitiva. 

Em seu perfil, em rede social, o
ministro destacou a agenda e a im-
portância da aproximação do Le-
gislativo ao setor espacial. 

Ministro e parlamentares visitam
base de lançamento de Alcântara

Ministro Marcos Pontes e parlamentares durante visita á base de Alcântara na última quinta-feira

Remoção de quilombolas tem
intervenção da Justiça Federal
No dia 12 de maio uma liminar concedida pelo juiz federal Ricardo Macieira determinou a suspensão
do processo de realocação de comunidades quilombolas que vivem na área da base de Alcântara

A discussão entre o Governo Fede-
ral, a base de lançamentos do Cen-
tro Espacial de Alcântara (CEA), a
classe política e as comunidades
quilombolas, desde que foi pro-
posto o Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas (AST), tem desdobra-
mentos na Justiça. 

Para promover a expansão da
base de lançamentos, o Governo Fe-
deral pretende realocar comunida-
des quilombolas que vivem no en-
torno do CEA. E foi justamente o
que o Congresso Nacional aprovou
no ano passado, quando apreciou
a matéria na Câmara e no Senado. 

Suspensão
Ocorre que uma decisão liminar do
juiz federal Ricardo Felipe Rodrigues
Macieira, da 8ª Vara Federal Am-
biental e Agrária de São Luís, deter-
minou a suspensão de todas as
ações relacionadas a execução do
processo de realocação das comu-
nidades tradicionais daquele muni-
cípio. A decisão é do dia 12 de maio. 

A liminar foi proferida em ação
movida pelo deputado federal Bira

Pindaré (PSB/MA), presidente da
Frente Parlamentar Mista em De-
fesa das Comunidades Quilombo-
las no Congresso.

A decisão vale até a conclusão do
processo de consulta prévia, livre e
informada, das comunidades afe-
tadas. A consulta, prevista da Con-
venção 169 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), é uma

antiga reivindicação dos quilom-
bolas de Alcântara.

No ano passado, o Brasil firmou
parceria com os Estados Unidos
para lançamento de foguetes do
Centro de Lançamento de Alcân-
tara. O acordo foi promulgado no
mês de fevereiro deste ano.  

De acordo com a Frente Parla-
mentar Mista em Defesa das Co-

munidades Quilombolas, o territó-
rio quilombola de Alcântara existe
na região desde meados do século
XVIII. Atualmente é formado por
150 povoados, com cerca de 12 mil
habitantes. 

A Frente estima-se que expan-
são do Centro, para cumprir o
acordo com os EUA, implicaria no
deslocamento de 2 mil quilombo-
las de 27 comunidades, das 150
existentes. 

Em julho de 2019 e em dezem-
bro de 2018, a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara fez
diligência às comunidades atingi-
das. A CDHM também promoveu,
entre 2018 e 2019, três audiências
públicas sobre o tema. 

Na sessão que aprovou o AST
na Câmara Federal, presidida pelo
deputado André Fufuca (PP), ape-
nas Bira do Pindaré, da bancada
maranhense, votou contrário à
proposta. Zé Carlos, do PT, se abs-
teve da votação. Os demais par-
lamentares, incluídos aí membro
do PCdoB, votaram pela aprova-
ção da peça. �

Marcos Pontes em conversa com a população durante visita a Alcântara

Divulgação / MCTIC

Divulgação / MCTIC

MAIS

O edital com o
chamamento público a
empresas interessadas na
exploração comercial do
CEA foi lançado no dia 26
de maio e vai até 31 de
julho. 

Prazos



Campanha alerta para 
o trabalho infantil na
pandemia no Maranhão

10 CIDADES São Luís, 6 e 7 de junho de 2020. Sábado/Domingo  O Estado do Maranhão

"Covid-19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do
trabalho infantil" é o slogan da campanha conjunta entre quatro organismos

decorrentes dessa exploração.
“Longe da escola, principal-

mente as meninas, são respon-
sabilizadas de forma integral
pelos afazeres domésticos. Os
dados do disque 100 apontam
que aproximadamente 70% das
violências acontecem dentro da
casa vítima ou do agressor, a
maioria dos autores são pessoas
do círculo familiar. E com isola-
mento social, a casa pode não ser
o lugar mais seguro para muitas
crianças e adolescentes”, expli-
cou a secretária.

De acordo com o Fepetima foi
registrado um aumento de de-
núncias no Disque 100 do pe-
ríodo do início do isolamento so-
cial até maio.

Medidas
Tarcila Moraes informou que há
recomendação dos Conselhos
Nacional, Estadual e municipal
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente quanto à importância da
concentração de esforços em es-
pecial do poder Público para pro-
teger crianças e adolescentes
nesse momento de Pandemia.

Ela também afirmou que em
São Luís, o Conselho Municipal
fez doação de aporte financeiro
para auxiliar na situação de pan-
demia, destacando-se a descen-
tralização de recursos para famí-
lias, semelhante ao da prefeitura,
de transferência de R$ 40  para
auxiliar na alimentação, por um
período de três meses.

Além disso, também ocorreu
no Maranhão, no dia 18 de maio
(Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes), a cam-

panha "Quarentena Sim, Violên-
cia Não", e a campanha de São
Luís, e outros municípios, contra
o trabalho infantil.

Tarcila Moraes também acres-
centou. “Além dos municípios,
que estão em plena Campanha,
nós temos uma Coordenação Es-
tadual da Campanha composta
pelos seguintes órgãos: Secreta-
ria Estadual de Desenvolvimento
Social, Secretaria de Estado de
Direitos Humanos e Participação
Popular, Secretaria de Estado da
Educação, Secretaria Estadual de
Saúde (Departamento de Aten-
ção a Saúde da Criança e do Ado-
lescente e Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador Esta-
dual), Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador Regional
São Luís, Ministério Público do
Trabalho do Maranhão, Superin-
tendência Regional do Trabalho
no Maranhão, Tribunal Regional
do Trabalho 16ª Região, Conse-
lho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, União
de Conselheiros e ex-conselhei-
ros Tutelares do Maranhão e
Grupo de Apoio as Comunida-
des Carentes do Maranhão e
OAB Comissão da Infância”.

Trabalho Infantil no Mara-
nhão
De acordo com Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios
(PNAD), divulgado em 2016, o
estado do Maranhão ocupava a
7ª posição no ranking nacional
de exploração do trabalho de
crianças e adolescentes. A pes-
quisa mostra que cerca de 94 mil
maranhenses, entre 5 e 17 anos
trabalham irregularmente no es-

tado.
Segundo o IBGE (Censo Agro-

pecuário, FNPETI), em 2017 o
Estado possuía um quantitativo
de 5.462 crianças e adolescen-
tes, com menos de 14 anos, tra-
balhando na agricultura não fa-
miliar. Na agricultura familiar
esse número era mais alar-
mante. Apesar de redução no
período entre 2006 e 2017, o nú-
mero atual aponta que 32.087
estão em situação de trabalho
infantil na agricultura familiar
no estado.

“A maior concentração da ex-
ploração do trabalho precoce
acontece entre 14 e 17 anos, so-
mando 1,94 milhão. Já a faixa de
5 a 9 anos registra 104 mil crian-
ças exploradas pelo trabalho in-
fantil no país”, explicou a secre-
tária.

O Maranhão, segundo os
dados levantados pelo Fórum
Nacional de Prevenção e Erra-
dicação do Trabalho Infantil
(FNPETI) em 2014, possui a
maior taxa de trabalho infantil
agropecuário do Nordeste
(58,1%), além da maior taxa de
trabalho infantil doméstico da
região (8,8%), quarta maior do
Brasil.

Acidente no trabalho
De acordo com os dados do
FNPETI, no Brasil, entre o pe-
ríodo de 2007 a 2019, 279 crian-
ças e adolescentes até 17 anos
perderam a vida no trabalho in-
fantil e 27.924 sofreram aciden-
tes graves enquanto trabalhavam.
Desses número, cinco acidentes
fatais e 236 acidentes graves,
ocorreram no Maranhão. �

VOCÊ TEM DIREITO!   

O
governador do Estado, Flávio Dino, sancionou a Lei esta-
dual n. 11.259, que dispõe sobre a redução proporcional
das mensalidades da rede privada de ensino durante o

Plano de Contingência do Novo Coronavírus. 
Trata-se de norma direcionada às escolas (de ensino funda-

mental e médio), entidades de ensino superior e pós-graduação,
assim fornecedoras de cursos técnicos e pré-vestibulares. 

Quanto ao percentual dos descontos: 10%, no mínimo, para
as fornecedoras com até 200 alunos matriculados; 20%, no mí-
nimo, para instituições com mais de 200 alunos e menos de 400
matriculados; 20% para escolas técnicas (independentemente
do número de alunos matriculados); 30%, no mínimo, para as
instituições de ensino com mais de 400 alunos matriculados; 30%
para as instituições de pós-graduação (independentemente do
número de alunos matriculados).

Aos pais que por ventura efetuaram o pagamento anual, em
momento anterior à pandemia, tem direito à restituição propor-
cional do valor. A escola terá
12 meses, a contar do fim do
estado de calamidade púbica,
para fazê-lo. Ou, em comum
acordo, as partes podem acor-
dar que o valor em questão
seja revertido em crédito para
o consumidor abater futuras
prestações. 

Nesse particular, ainda cabe
advertir que os consumidores
que efetivaram o pagamento
das mensalidades de março,
abril e maio, portanto, antes da
vigência da lei, também têm
direito à restituição, nos mes-
mos termos sublinhados
acima, pois, não obstante a lei
tenha entrado em vigor somente agora, seus efeitos encontram-
se atrelados ao período de calamidade pública proclamada no
Decreto do Governo do estado. Isto é, o desconto determinado
pela lei inclui as mensalidades anteriores à vigência da lei, tanto
quanto todas as outras até que cesse a pandemia. 

Infelizmente, nesse ponto, algumas escolas têm interpretado
e aplicado a lei à luz dos seus interesses econômicos, negando a
restituição das mensalidades já pagas, sob alegação de que a lei
“não retroage”. Esse argumento não se sustenta, porquanto, como
dito, o efeito retroativo é fruto da própria lei. Não cabe à escola
modular os efeitos da lei. Mas sim ao legislador. Portanto, não
cabe às instituições deixar de restituir os valores pagos a título de
adimplementos das mensalidades anteriores. 

Caso a fornecedora de serviço educacional se negue efetuar
a devolução para quem já pagou ou somente aceite o pagamento
integral sem desconto diante de quem ainda não pagou, reco-
menda-se que os pais denunciem a escola ao Procon para que o
órgão de proteção e defesa do consumidor aplique a multa esti-
pulada no art. 5º da lei. 

No mais, havendo a negativa, aos consumidores que efetiva-
rem o pagamento sem o desconto, o direito a restituição passará
a ser em valor igual ao dobro do indevidamente pago. Haja vista
que, nesse caso, a cobrança é flagrantemente ilegal e o pagamento
indevido. Visto que, nos termos do Código de Defesa do Consu-
midor, uma vez cobrado por quantia indevida (ou seja, ilegal) o
consumidor tem direito a ressarcimento, “por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável” (art. 42, p.
único, do CDC).

Por fim, importa destaca que alunos bolsistas não fazem jus
ao desconto. Assim determina a lei. Porém, alunos que ingressa-
ram em faculdades particulares por meio do Fies ou tem bolsa
que lhes foi dada pelo Prouni, não se encaixam nessa categoria
que ficou fora dos descontos na mensalidade. Pois, o valor do
desconto dado nas bolsas do Prouni não é custeado pela forne-
cedora, e sim pelos cofres públicos. Portanto, alunos bolsistas do
Prouni têm sim direito aos descontos estatuídos na lei. 

Em síntese, são esses os direitos dos pais/alunos consumi-
dores em relação aos descontos nas mensalidades educacionais.

É lei: faça cumprir. Cobre. Denuncie. Processe (se necessário).

Direitos do consumidor na lei 
dos descontos nas mensalidades
educacionais

sergiofmelo13@gmail.com

O desconto
determinado
pela lei inclui as
mensalidades
anteriores à
vigência da lei,
tanto quanto
todas as outras
até que cesse a
pandemia

SÉRGIO MELO

ADVOGADO; CONSELHEIRO ESTADUAL DA ADVOCACIA

A
pesar das orientações
de isolamento social,
muitas crianças da pe-
riferia não puderam se

manter em casa por causa da crise
econômica causada pela pande-
mia e trabalhos suspensos. Tendo
isso em vista, e levando em con-
sideração que um dos principais
agravadores do trabalho infantil é
a situação econômica, foi criado
o projeto “Covid-19: agora mais
do que nunca, protejam crianças
e adolescentes do trabalho infan-
til”, com o objetivo de alertar para
o perigo do trabalho infantil, prin-
cipalmente nesta época.

“Considerando os impactos
econômicos e sociais da pande-
mia, acreditamos que vamos en-
frentar o agravamento do traba-
lho infantil, tendo em vista que
um dos fatores que influenciam a
exploração precoce é a questão
econômica”, explicou Tarcila Mo-
raes, Secretária Executiva do
Fórum Especial de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil
(Fepetima).

A campanha nacional  é rea-
lizada em nivel estadual pelo Mi-
nistério Público do Trabalho, Jus-
tiça do Trabalho, Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
e Fórum Nacional de Prevenção
e Erradicação do Trabalho In-
fantil.

“O objetivo da iniciativa con-
junta é conscientizar a sociedade
e poder público sobre a necessi-
dade de maior proteção a esta
parcela da população, com o apri-
moramento de medidas de pre-
venção e de combate ao trabalho
infantil, em especial diante da vul-
nerabilidade socioeconômica re-
sultante da crise provocada pelo
novo coronavírus”, disse Tarcila
Moraes.

O Conselho Nacional dos di-
reitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) publicou recomenda-
ções para a proteção integral a
crianças e adolescentes durante a
pandemia da Covid-19. Na reco-
mendação é destacada a necessi-
dade de auxílio financeiro para fa-
mílias de baixa renda, descontos
em contas básicas como luz e
água, e a entrega de alimentos e
produtos de higienes pessoais
como uma forma de evitar que
essa criança tenha que sair para
trabalhar.

Perigos na pandemia
Segundo Tarcila Moraes, nesse
momento de distanciamento so-
cial as crianças e adolescentes
estão expostos as inúmeras for-
mas de violência doméstica, além
do trabalho infantil doméstico e,
por consequência, dos acidentes

Paulo Soares

Na feira da Liberdade, criança atua como flanelinha para garantir alguns trocados e ajudar na renda familiar 
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O mundo virou de cabeça para baixo. A crise pandêmica não aponta o 
rumo do amanhã e escurece completamente o depois de amanhã. Nem 
a corrida olímpica da ciência por um remédio ou uma vacina descortina 
um horizonte desanuviado sobre o futuro sem covid-19. 
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Muitos infectologistas já falam sobre uma possível segunda onda, em decorrência da
flexibilização das regras de isolamento e da falta de comprometimento da população

Se gun da on da

Iso la men to e cui da do

CASOS

Especialistas falam em
2ª onda no Maranhão
REBECCA FERREIRA

Q
uan do Raís sa Azulay, 37, re- 
ce beu o re sul ta do do exa me 
que ates ta va po si ti vo pa ra a 
co vid-19, uma no va re a li da- 

de sur giu na sua fren te. A ser vi do ra 
pú bli ca, que foi o se gun do ca so con- 
fir ma do no Ma ra nhão, não apre sen ta- 
va os sin to mas gra ves da do en ça, e até 
che gou a co gi tar que a dor que sen tia 
no cor po es ta va re la ci o na da com os 
rins. Po rém, após des car tar ou tros ti- 
pos de in fec ções, ela re a li zou o tes te 
pa ra co vid-19, e, pa ra sua sur pre sa, 
es ta va in fec ta da.

“Quan do eu des co bri que es ta va 
com o ví rus foi bem com pli ca do, prin- 
ci pal men te por não ter co nhe ci men to 
so bre a do en ça. Co mo era tu do mui to 
no vo, até os hos pi tais ain da es ta vam 
in se gu ros em re la ção ao tra ta men to, 
mas, fe liz men te, deu tu do cer to”, con- 
ta a ser vi do ra pú bli ca que não pre ci- 
sou fi car in ter na da. ” Eu não sei co mo 
pe guei o ví rus, já que ain da não ha via 
ca sos con fir ma dos aqui em São Luís, 
mas pro va vel men te te nha si do atra- 
vés do con ta to com uma pes soa as sin- 
to má ti ca ou com uma su per fí cie con- 
ta mi na da”, su põe.

Ho je, qua se três me ses após a se- 
gun da con fir ma ção de co ro na ví rus 
no es ta do, o Ma ra nhão já apre sen ta 
43.313 ca sos con fir ma dos e 1.095 óbi- 
tos, de acor do com o bo le tim epi de- 
mi o ló gi co da Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de (SES). Ain da de acor do com o 
bo le tim di vul ga do, 213 mu ni cí pi os

Pou cos tes tes Cur va de con tá gio

O MARANHÃO ULTRAPASSOU A CASA DE  43 MIL INFECTADOS

apre sen tam ca sos da Co vid-19, sen do 
São Luís a ci da de com o mai or nú me- 
ro de in fec ta dos, 9.935.

Pa ra o mé di co epi de mi o lo gis ta, 
Antô nio Au gus to Sil va, os nú me ros só 
não são mai o res, pois pou cos tes tes 
es tão sen do apli ca dos na po pu la ção, 
si tu a ção que atra pa lha a re al aná li se  
do ce ná rio e que com pro me te a saú de 
pú bli ca.

“A co vid-19 es tá em as cen são no 
Ma ra nhão, es pe ci al men te no in te ri or 
do es ta do. Hou ve uma re du ção de ca- 
sos e óbi tos em São Luís nos úl ti mos 
di as. En tre tan to, co mo es ta mos tes- 
tan do mui to pou co, te mos um co nhe- 
ci men to pre cá rio da di nâ mi ca da in- 
fec ção, pois es ta mos en xer gan do ape- 
nas os ca sos no ti fi ca dos, que são os 
ca sos mais gra ves. Nes ta se ma na, fo- 
ram tes ta dos 66.717 pes so as, das 
quais 61% ates ta ram po si ti vas. Ou se- 

ja, só es ta mos exa mi nan do quem tem 
uma pro ba bi li da de mui to al ta de do- 
en ça”, ex pli ca o es pe ci a lis ta.

A cur va de con tá gio, fer ra men ta 
uti li za da pa ra in di car o nú me ro de 
no vas pes so as in fec ta das pe lo ví rus, 
con ti nua su bin do no Es ta do. No mês 
de maio, por uma de ter mi na ção ju di-
ci al, foi ins tau ra do o lock down na ca- 
pi tal, me di da que vi sa va acha tar a 
cur va epi dê mi ca e que che gou ao fim 
após 12 di as. Po rém, ape sar de ter sur- 
ti do efei to por um tem po, os ín di ces 
con ti nu am al tos.

“A pro ba bi li da de de con tá gio nes te 
mo men to ain da é mui to al ta. Sair de 
ca sa re pre sen ta gran de ris co de con-
trair a do en ça, pois nes te mo men to o 
ví rus es tá se mul ti pli can do em apro xi- 
ma da men te 180 mil ma ra nhen ses, ou 
se ja, 2,5% da po pu la ção”, in for ma 
Antô nio Au gus to.

Flexibilização deve ser inevitável

MÉDICO EPIDEMIOLOGISTA ANTÔNIO AUGUSTO SILVA ACREDITA QUE FALTA DE TESTES PODE ESCONDER NÚMEROS DE CONTÁGIOS 

Ape sar do Ma ra nhão ain da es tar na
pri mei ra on da de ca sos do no vo co ro- 
na ví rus, mui tos in fec to lo gis tas já fa- 
lam so bre uma pos sí vel se gun da on- 
da, em de cor rên cia da fle xi bi li za ção
das re gras de iso la men to e da fal ta de
com pro me ti men to da po pu la ção
com as me di das de pro te ção. Fa to res
que, uni dos a ine xis tên cia de uma va- 
ci na con tra a do en ça, pro lon gam a
pan de mia.

“Ain da não con se gui mos con tro lar
a pri mei ra on da. Quan do ela pas sar,
uma se gun da on da se rá ine vi tá vel.
Por is so, até a cri a ção de uma va ci na,
não te re mos vi da nor mal. Te re mos,
for ço sa men te, que nos adap tar ao
que se tem cha ma do de no vo nor mal.
No no vo nor mal, só sai re mos de ca sa
usan do más ca ras, ado tan do to dos os
cui da dos de hi gi e ne das mãos e man- 
ten do uma dis tân cia se gu ra das pes- 
so as. As ati vi da des que en vol vem

aglo me ra ção de ve rão ser evi ta das,
pois, nes sas si tu a ções, o ris co de con- 
tá gio é mui to ele va do. Só de ve mos
sair de ca sa pa ra o es sen ci al, co mo
tra ba lho, com pra de ali men tos e ou- 
tros bens in dis pen sá veis”, afir ma
Antô nio Au gus to Sil va.

Pa ra a in fec to lo gis ta Ma ria dos Re- 
mé di os Car va lho, o iso la men to so ci al
é a me lhor op ção pa ra evi tar o con tá- 
gio, até mes mo pa ra quem já foi con- 
ta mi na do, pois ain da não se sa be se o
pa ci en te fi ca imu ne ao ví rus.

“A prin cí pio, a pes soa se cu ra e não
se con ta mi na mais pe la Co vid-19 por
al gum tem po. Não se sa be se es sa pro- 
te ção se rá per ma nen te ou tran si tó ria
por al guns me ses ou anos. Co mo a do- 
en ça é no va, só sa be re mos a du ra ção
des sa pro te ção ao de cor rer dos di as”,
des ta ca a es pe ci a lis ta.

Até que uma va ci na se ja cri a da, a

me lhor for ma de evi tar o con tá gio da
Co vid-19 é man ter as me di das de se-
gu ran ça, co mo usar más ca ra, ál co ol
em gel e, prin ci pal men te, se guir em
qua ren te na, co mo re co men da Ma ria
dos Re mé di os.

“Ca da pes soa é ca paz de trans mi tir
o ví rus pa ra ou tras três pes so as. E co-
mo não tem va ci na, a ma nei ra mais
efe ti va de pre ve nir a trans mis são é o
iso la men to so ci al. Se o in di ví duo não
en tra em con ta to com ou tras pes so as,
ele não tem chan ce de se con ta mi- 
nar”, ex pli ca a mé di ca.

E são es sas pre cau ções que Raís sa
Azulay con ti nua se guin do pa ra evi tar
que ou tras pes so as pas sem pe la mes- 
ma si tu a ção que vi ven ci ou. “A sen sa- 
ção de es tar cu ra da é um alí vio, ain da
mais por co nhe cer pes so as que per- 
de ram en tes que ri dos por cau sa da
do en ça. Ago ra, é pre ci so con ti nu ar se- 
guin do a qua ren te na, pa ra que não
se ja mos ve tor do ví rus”, afir ma.

ANÁLISE

País distribui três
milhões de testes

MAIS DE 556 MIL FORAM ANALISADOS EM LABORATÓRIOS 

Em en tre vis ta no Pa lá cio do Pla nal to, o se cre tá rio
subs ti tu to de Vi gi lân cia em Saú de, Edu ar do Ma cá rio; a
se cre tá ria subs ti tu ta de Aten ção Pri má ria, Da ni e la Ri- 
bei ro; a di re to ra subs ti tu ta do De par ta men to de Saú de
da Fa mí lia, La ris sa Ga bri el le Ra mos; a di re to ra subs ti tu- 
ta do De par ta men to de Ar ti cu la ção e Es tra té gi ca de Vi gi- 
lân cia em Saú de, Grei ce Ma de lei ne; fa la ram so bre tes tes
de co vid-19 e anun ci a ram in ves ti men tos pa ra os cen- 
tros de aten di men tos e cen tros co mu ni tá ri os

Até o mo men to, 3,12 mi lhões de tes tes de la bo ra tó rio
(RT-PCR) fo ram dis tri buí dos pa ra la bo ra tó ri os pú bli cos
cen trais (La cen).

De acor do com o ba lan ço do Mi nis té rio da Saú de,
des de o iní cio da pan de mia fo ram so li ci ta dos 752,4 mil
exa mes. Des tes, 620,4 mil fo ram re que ri dos pa ra co vid-
19 e 131.9 mil pa ra ou tros ví rus res pi ra tó ri os. Dos tes tes
pa ra co vid-19, 556 mil fo ram ana li sa dos; 32,3 mil es tão
em trân si to (amos tra foi co le ta da mas não che gou ao la- 
bo ra tó rio) e 31,9 mil em aná li se.

Os exa mes ana li sa dos por la bo ra tó ri os pri va dos so- 
mam 529,7 mil até o mo men to. Con si de ran do es ta mo- 
da li da de, o to tal de tes tes ana li sa dos pa ra co vid-19 so- 
man do la bo ra tó ri os pú bli cos e pri va dos che ga a 1,08
mi lhão. Com pa ra do com o con tin gen te po pu la ci o nal, o
Bra sil es tá com uma mé dia de 8,7 mil tes tes por mi lhão
de ha bi tan tes.

A mé dia ge ral é de 36,3 mil exa mes por se ma na. A mé- 
dia nas úl ti mas se ma nas foi de 58,5 mil por se ma na. A
mé dia de re sul ta dos po si ti vos vêm se man ten do em
29%, en quan to os ne ga ti vos vêm fi can do em 70,5%, com
0,5% com re sul ta dos in con sis ten tes.

PROTEÇÃO

OMS recomenda
máscaras de 3 camadas

DIRETOR DA OMS TEDROS EXPLICOU O TIPO DE MÁSCARA

 REUTERS/DENIS BALIBOUSE/FILE PHOTO

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) de cla rou
nes ta sex ta-fei ra que os go ver nos de vem in cen ti var o
uso de más ca ras quan do a trans mis são do co ro na ví rus
for ge ne ra li za da e o dis tan ci a men to so ci al não for pos sí- 
vel.

“Os go ver nos de vem in cen ti var os ci da dãos a usa rem
más ca ra quan do hou ver trans mis são ge ne ra li za da [do
co ro na ví rus] e quan do for di fí cil es ta be le cer um dis tan- 
ci a men to so ci al, co mo ocor re no trans por te pú bli co,
nas lo jas ou em ou tros lu ga res lo ta dos ou con fi na dos”,
dis se o di re tor-ge ral da or ga ni za ção, Te dros Adha nom
Ghebreyesus.

“Em áre as com trans mis são co mu ni tá ria, acon se lha- 
mos que as pes so as com mais de 60 anos de ida de, ou
aque las com con di ções de saú de sub ja cen tes, usem
uma más ca ra mé di ca em si tu a ções em que o dis tan ci a- 
men to fí si co não for pos sí vel”, acres cen tou.

A OMS tam bém emi tiu no vas di re tri zes so bre a com- 
po si ção de más ca ras não mé di cas, aler tan do que elas
de vem con sis tir em pe lo me nos três ca ma das de ma te ri- 
al di fe ren te.

Te dros en fa ti zou que as más ca ras são ape nas par te de
uma es tra té gia efi caz pa ra su pri mir o ví rus e que po dem
le var as pes so as a uma fal sa sen sa ção de se gu ran ça.

Ele dis se que elas não subs ti tu em a dis tân cia fí si ca ou
a hi gi e ne das mãos.

“As más ca ras, por si só, não pro te gem con tra a co vid-
19”, dis se em uma en tre vis ta co le ti va vir tu al.

“En con tre, iso le, tes te e cui de de ca da ca so. De pois,
ras treie e co lo que em qua ren te na to dos os con ta tos. É
is so que sa be mos que fun ci o na. Es sa é a me lhor de fe sa
de ca da país con tra o CO VID-19”, acres cen tou.

O no vo co ro na ví rus in fec tou pe lo me nos 6,6 mi lhões
de pes so as e ma tou mais de 390 mil vi das des de que o
sur to apa re ceu pe la pri mei ra vez na Chi na, em de zem- 
bro, se gun do uma fon te ofi ci al com pi la da pe la AFP.

São Luís, sábado e domingo 6 e 7 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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» JO SÉ PAS TO RE
Pro fes sor da Uni ver si da de de São Pau lo
e mem bro da Aca de mia Pau lis ta de Le -
tras, é pre si den te do Con se lho de Em -
pre go e Re la ções do Tra ba lho da Fe co -
mer cio-SP

ALEX BRI TO* E JER SI TON T. P. MA -
TOS**
*Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor
Ad jun to do De par ta men to de Eco no mia
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As novas regras de proteção do trabalho

A Me di da Pro vi só ria 936 foi edi ta da
pe lo go ver no em 1º de abril de 2020
com o ob je ti vo de pre ser var em pre sas
e em pre gos em fa ce da pan de mia do
co ro na ví rus. Ela foi ado ta da de pron- 
to por gran de nú me ro de em pre ga dos
e em pre ga do res. Pa ra quem op tou pe- 
los acor dos in di vi du ais a fim de re du- 
zir jor na da ou sus pen der o con tra to
de tra ba lho, a MP aju dou a man ter
mais de 8 mi lhões de em pre gos.

Mui tos des ses acor dos es tão pres- 
tes a se en cer rar ao mes mo tem po em
que a pan de mia pros se gue a pas sos
lar gos e sem pers pec ti vas de so lu ção
rá pi da. As em pre sas que per ma ne- 
cem fe cha das ou as que re a bri ram
com se ve ras res tri ções es tão cor ren do
o ris co de se rem di zi ma das, pro vo- 
can do, com is so, uma ca tas tró fi ca
des trui ção de em pre gos. Mes mo sur- 
gin do um me di ca men to ou va ci na até
o fim do ano (hi pó te se he roi ca), mi- 
lhões de pes so as fi ca rão sem em pre- 
go, sem di nhei ro e sem pers pec ti va de
no vo tra ba lho por mui to tem po, en- 
tran do, as sim, em 2021.

An te ci pan do es sa ver da dei ra tra gé- 
dia, os de pu ta dos fe de rais que apro- 
va ram a MP 936 de ci di ram am pli ar as
pro te ções ori gi nais pa ra en fren tar si- 
tu a ções que se agra vam a ca da dia.
Uma das mu dan ças de ine gá vel ur- 

gên cia foi a de per mi tir a pror ro ga ção
por de cre to das re gras de re du ção de
jor na da e sus pen são do con tra to de
tra ba lho, res pei ta dos, é cla ro, os no- 
vos acor dos in di vi du ais en tre em pre- 
ga dos e em pre ga do res. Se ria um de- 
sas tre ter de es pe rar a va ga ro sa tra mi- 
ta ção de um pro je to de lei pa ra a con- 
se cu ção da que le ob je ti vo.

Ou tras re gras apro va das e de in- 
con tes tá vel hu ma nis mo fo ram (1) a
proi bi ção das de mis sões das pes so as
com de fi ci ên cia; (2) a ga ran tia de es- 
ta bi li da de pro vi só ria pa ra as ges tan- 
tes; (3) e o pa ga men to do sa lá rio-ma- 
ter ni da de in te gral por par te do INSS.
As mu lhe res es tão so fren do mui to
nes sa re ces são por que são a mai o ria
en tre os tra ba lha do res in for mais e são
a mai o ria da for ça de tra ba lho no co- 
mér cio e ser vi ços, se to res em que
gran de par te das em pre sas es tá fe cha- 
da ou com ope ra ção re du zi da (lo jas
de va re jo, res tau ran tes, es co las, cre- 
ches, ho téis, sa lões de be le za). Igual- 
men te im por tan te foi re for çar a se gu- 
ran ça ju rí di ca do au xí lio-ali men ta ção
nu ma ho ra em que a con ces são de va- 
les e tí que tes pe las em pre sas se tor- 
nou a prin ci pal fon te de nu tri ção pa ra
mi lhões de em pre ga dos de vá ri os se- 
to res da eco no mia.

Os meus lei to res sa bem que cos tu- 
mo ser crí ti co de pro te ções con ce di- 
das com fim de ma gó gi co. Mas não é o
ca so, pois es ta mos no meio de uma si- 
tu a ção gra vís si ma. É pre ci so tu do fa- 
zer pa ra evi tar a fa lên cia das em pre sas
e, des sa for ma, pre ser var os em pre- 
gos. Nes se sen ti do tem des ta que a

nor ma li za ção da cor re ção dos dé bi tos
tra ba lhis tas por que, do jei to que es ta-
va (IP CA-E + 12% ao ano) cau sa va gas- 
tos es tra tos fé ri cos pa ra as em pre sas,
além de ali men tar in jus ti fi ca da men te
a es per te za de atra ves sa do res e ad vo- 
ga dos que com pra vam os dé bi tos de
tra ba lha do res de sa vi sa dos pa ra ga- 
nhar 16% ou 18% ao ano nu ma ho ra
em que a me lhor das apli ca ções fi-
nan cei ras não ren de mais do que 3%
ou 4% em ter mos re ais. Es se ab sur do
pre ci sa va ser cor ri gi do e foi.

Igual men te im por tan te foi dar fô le- 
go às em pre sas pror ro gan do-se a de- 
so ne ra ção da fo lha de sa lá ri os. Não
ha via co mo jus ti fi car a sus pen são
des sa re gra no mo men to em que as
em pre sas se ve em no meio de um tsu- 
na mi avas sa la dor. De gran de al can ce
so ci al foi a ex ten são do au xí lio emer- 
gen ci al de R$ 600 aos em pre ga dos dis- 
pen sa dos das em pre sas ou que pa ra- 
ram de re ce ber o se gu ro-de sem pre go.
O go ver no po de ar gu men tar que
agra va o de fi cit pú bli co. Mas is so te rá
de ser acer ta do mais na fren te. Ne-
nhum go ver no se sus ten ta se per de o
apoio do po vo. Em su ma, os de pu ta- 
dos que re vi ram a MP 936 pro du zi ram
um con jun to de me di das adi ci o nais
vol ta das pa ra pro te ger as em pre sas e
os em pre gos. Es tou cer to de que os se- 
na do res sa be rão apre ci ar o al can ce
das no vas re gras e apro var o pro je to
de con ver são da MP com a má xi ma
ur gên cia. O ví rus não es pe ra dis cus- 
sões de mo ra das e já mos trou ser com- 
pe ten te: avan ça a ca da dia de mo do
as sus ta dor.

Im pac tos da MP 936/2020 so bre a mas sa sa la ri al

A Me di da Pro vi só ria nº 936, de 01 de
abril de 2020, de ini ci a ti va do Mi nis té rio
da Eco no mia, ins ti tuiu o Pro gra ma
Emer gen ci al de Ma nu ten ção do Em pre- 
go e da Ren da, e pos si bi li tou a even tu al
re du ção sa la ri al e da jor na da de tra ba- 
lho no se tor pri va do. Em ge ral, a re fe ri da
MP per mi te re du ções es ca lo na das da
jor na da de tra ba lho e sa lá ri os, tais co mo
25%, 50% e 70%, e ad mi te ain da a sus- 
pen são do con tra to de tra ba lho, de for- 
ma di fe ren ci a da, con si de ran do o por te
das em pre sas.  As re du ções te ri am uma
con tra par ti da com ba se no se gu ro-de- 
sem pre go, que com pen sa ria a par ce la
sa la ri al re du zi da. No ca so das sus pen- 
sões tem po rá ri as, dos vín cu los em pre- 
ga tí ci os, os tra ba lha do res re ce be ri am
100% do se gu ro-de sem pre go. Evi den te- 
men te, co mo o re fe ri do se gu ro tem re- 
gras es pe cí fi cas (o “pi so” do se gu ro-de- 
sem pre go é de R$ 1.045,00 e o “te to” de
R$1,813,00), o va lor pa go pe lo se gu ro,
ain da que in te gral, nem sem pre co bri rá
o va lor do sa lá rio sus pen so ou re du zi do,
o que su ge re que os tra ba lha do res te rão
per das (já es tão ten do), as quais se rão
gra da ti va men te mai o res quan to mais
ele va dos fo rem os sa lá ri os.

Es ti ma ti vas fei tas pa ra o mer ca do de

tra ba lho na ci o nal, pe lo Cen tro de De- 
sen vol vi men to e Pla ne ja men to Re gi o- 
nal da UFMG (CE DE PLAR) e pe lo Cen- 
tro de Es tu dos de Con jun tu ra e Po lí ti ca
Econô mi ca do Ins ti tu to de Eco no mia
da UNI CAMP (CE CON), apon ta ram
que das ex pres si vas na mas sa de sa lá rio
men sal e no sa lá rio mé dio dos tra ba lha- 
do res bra si lei ros. Se gun do o CE DE- 
PLAR, a re du ção da mas sa de sa lá rio po- 
de va ri ar de R$ 8 bi lhões (ca so te nha
uma re du ção de 25% da jor na da) a até
R$ 28 bi lhões (ca so con si de re mos um
ce ná rio de sus pen são to tal da jor na da).

Pa ra o CE CON, os tra ba lha do res que
ga nham até 3 (três) sa lá ri os mí ni mos
po dem apre sen tar uma que da de ren di- 
men to en tre 10,5% até 42,2%, de pen- 
den do do ce ná rio de re du ção da jor na- 
da e dos sa lá ri os. Pa ra tra ba lha do res
que ga nham até 5 (cin co) sa lá ri os, a per- 
da sa la ri al po de che gar até a 65,3%.

Es pe ci fi ca men te pa ra o Ma ra nhão,
si mu la mos os im pac tos des sa MP so bre
o sa lá rio mé dio e so bre a mas sa sa la ri al
dos tra ba lha do res ma ra nhen ses, por
por te de em pre sa, a par tir dos da dos da
Re la ção Anu al de In for ma ções So ci ais
(RAIS) do Mi nis té rio da Eco no mia. Pa ra
o en saio, ado ta mos três ce ná ri os dis tin- 
tos: a) o pri mei ro com re du ção de 25%
da jor na da e do sa lá rio, com co ber tu ra
pro por ci o nal do se gu ro-de sem pre go; b)
o se gun do, com re du ção de 50%, nas
mes mas con di ções; e c) o ter cei ro, com
sus pen são in te gral do con tra to (lay-off)
e co ber tu ra de 100% do se gu ro-de sem- 
pre go. Nos sos cál cu los su ge rem o se- 
guin te: no ce ná rio mais bran do (com
re du ção de 25% da jor na da), os mais

pre ju di ca dos se rão os tra ba lha do res
das em pre sas de por te mé dio, com uma
di mi nui ção de 9,19% do sa lá rio mé dio;
mas es sas per das po dem che gar a
25,73%, se hou ver sus pen são dos con- 
tra tos por es sas em pre sas. No en tan to,
num con tex to mais ex tre mo de lay-off
das mi cro e pe que nas em pre sas, os tra-
ba lha do res das pe que nas em pre sas se- 
rão os mais afe ta dos, com uma re du ção
equi va len te a 27,71% do sa lá rio mé dio
(o sa lá rio mé dio con si de ra do aqui pa ra
es sas em pre sas é de R$ 1.708,27).

A re du ção to tal da mas sa sa la ri al,
con si de ran do to dos os ta ma nhos de
em pre sas, no ce ná rio mais se ve ro é de
R$ 227,4 mi lhões, o que sig ni fi ca que os
im pac tos da MP 936/2020 no Ma ra nhão
po dem le var a uma re du ção de 23,5% na
mas sa de sa lá rio men sal! Os nú me ros
de vem ser to ma dos com cau te la, mas a
ten dên cia inequí vo ca é que ha ve rá, em
qual quer ce ná rio, uma con tra ção do sa-
lá rio mé dio e da mas sa sa la ri al no Ma ra- 
nhão. Es se re sul ta do é mui to pre o cu- 
pan te, so bre tu do con si de ran do a si tu a- 
ção de ex tre ma vul ne ra bi li da de das fa- 
mí li as e das em pre sas e que, co mo se sa- 
be, o cres ci men to, an te ri or à cri se sa ni-
tá ria, es ta va sen do sus ten ta do prin ci-
pal men te pe lo con su mo das fa mí li as.

Acre di ta mos que não faz sen ti do es- 
ta be le cer me di das que re du zam o ní vel
de ren da das fa mí li as. A MP 936/20, ao
pos si bi li tar a di mi nui ção do ní vel da
mas sa sa la ri al e do sa lá rio mé dio do
ma ra nhen se, pro vo ca o apro fun da- 
men to da re ces são e am pli fi ca os pro- 
ble mas de cor ren tes da vul ne ra bi li da de
so ci o e conô mi ca no nos so Es ta do.

MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

So bre João Pe dro a
Mi guel: vi das ne gras
de cri an ças e
ado les cen tes va lem?

O mais ve lho ou viu ti ros e ten tou se pro te ger na ca sa
do tio. O mais no vo, só que ria ir até a mãe e a pes soa
adul ta que o ti nha sob sua vi gi lân cia de sis tiu de con ven- 
cer aque le me ni no de cin co anos a acom pa nhá-la pa ra
um lu gar se gu ro, dei xan do-o so zi nho em um ele va dor
que en vi ou ao 9º an dar, trin ta e cin co me tros aci ma do
chão on de sua mãe tra ba lha va. Am bos bus ca vam a pro- 
te ção in te gral que a Cons ti tui ção diz se rem cre do res da
fa mí lia, da so ci e da de e do po der pú bli co. Os dois eram
ne gros. As du as fa mí li as não com pre en dem su as mor- 
tes. Quem com pre en de?

Mui to lon ge da qui, nos Es ta dos Uni dos, nas ma ni fes- 
ta ções so bre a mor te de Ge or ge Floyd, sua fi lha Gi an na,
de seis anos, tam bém ne gra, co mo veu o mun do afir- 
man do: “pa pai mu dou o mun do!”. Re fe ria-se ao mo vi- 
men to que tem co mo le ma a fra se “vi das ne gras im por- 
tam!”. Pen so nes sas três cri an ças e me per gun to: o Bra sil
es tá nes se mun do que re co nhe ce o ra cis mo es tru tu ral
co mo a ba na li za ção das con du tas e das ati tu des que
cau sam, di re ta ou in di re ta men te, o pre con cei to ra ci al
ou a se gre ga ção? An tes de me res pon der, pen so adi an te:
qual é a cor das cri an ças e ado les cen tes que são ma jo ri- 
ta ri a men te ví ti mas de cri mes le tais? Mais: qual a cor das
cri an ças e ado les cen tes sub me ti dos ao tra ba lho in fan- 
til? Qual a cor dos ado les cen tes que não têm aces so ao
en si no re mo to e que te ri am mai or pre juí zo se o ENEM
não ti ves se si do adi a do pe la pres são po pu lar?

O GA JOP, en ti da de da so ci e da de ci vil, cri a da em 1981,
com Sta tus Con sul ti vo Es pe ci al no Con se lho Econô mi- 
co e So ci al (ECO SOC) da ONU, afir mou em no ta :
“a mor te da cri an ça Mi guel não é um aci den te. É uma in- 
fe liz de mons tra ção de quan to va le a vi da de uma cri an- 
ça se ela for pre ta e po bre. Ates ta que não é dig na de
aten ção e nem de cui da do, pois nu ma so ci e da de en- 
crus ta da de ra cis mo, vi das ne gras são con si de ra das ma- 
tá veis”.

Lem bro de El za So a res, can tan do A CAR NE, de Mar- 
ce lo Yuka, Seu Jor ge e Ulis ses Cap pel let ti: “a car ne mais
ba ra ta no mer ca do é a car ne ne gra”. Rei te ro que es ta tis- 
ti ca men te, se gun do pes qui sas na ci o nais, a vi da de cri- 
an ças e jo vens ne gros é mais re pe ti da men te re ti ra da de
for ma vi o len ta de su as fa mí li as. A Co mis são Par la men- 
tar de Inqué ri to (CPI) do As sas si na to de Jo vens, que fun- 
ci o nou no Se na do em 2015 e 2016, con si de rou um ge no- 
cí dio ét ni co e etá rio es sa si tu a ção. Até ho je o Pla no Na ci- 
o nal de En fren ta men to ao Ho mi cí dio de Jo vens , su ge ri- 
do pe la CPI, na li nha do art. 53 do Es ta tu to da Igual da de
Ra ci al, não foi apro va do pe lo Con gres so.

On de a pri o ri da de ab so lu ta do di rei to à vi da das cri- 
an ças e ado les cen tes ne gros? Co mo pre ve nir a mor te vi- 
o len ta de ou tras cri an ças e ado les cen tes ne gros co- 
mo Kau an Pei xo to, 12 anos; Je ni fer Go mes, 11 anos;
Kauã Ro zá rio, 11 anos; Ágatha Vi tó ria Sa les Fé lix, 8 anos;
Kauê Ri bei ro dos San tos, 11 anos; Ke tel len Go mes, 5
anos, ape nas pa ra lem brar aque les que ti ve ram mais
des ta que na mí dia na ci o nal?

A in fân cia po bre é in vi sí vel. A in fân cia po bre e ne gra,
mais ain da. Não se re mos um país de mo crá ti co se não
res pei ta mos e pro te ger mos as vi das das cri an ças e ado- 
les cen tes ne gros, vul ne ra bi li za dos pe lo ra cis mo in crus- 
ta do em to da a so ci e da de e em su as re pre sen ta ções. E
es se res pei to se cons trói com a ado ção de po lí ti cas pú- 
bli cas, cu ja ar ti cu la ção ca be ao Con se lho Es ta du al dos
Di rei tos da Cri an ça e aos ór gãos do Exe cu ti vo e do Le gis- 
la ti vo, com am plo de ba te pú bli co.

Eu acre di to no po der de res pos ta do apa re lho es ta tal
e da so ci e da de ci vil nes sa cons tru ção co le ti va. Vi das ne- 
gras im por tam sem pre. Que Deus am pa re to das as fa mí- 
li as que so fre ram e so frem es sa dor.

São Luís, sábado e domingo 6 e 7 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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Para conter a pandemia do novo coronavírus, o confinamento em casa deveria ser
seguro para crianças e adolescentes, mas pode ser um perigo também

PA TRÍ CIA CU NHA

• 15 em ja nei ro
• 7 em fe ve rei ro
• 13 em mar ço
• 7 em abril

Nú me ros de 2019

Ou tros ti pos de vi o lên cia

On de de nun ci ar

ALERTA

Crianças e adolescentes
à mercê do perigo

I
ma gi na o ce ná rio em que pes so- 
as con fi na das em uma mes ma
ca sa, pa ra con ter o con tá gio do
co ro na ví rus, pre ci sam pas sar

mais tem po jun tos.
Se an tes, na que le lar, já não ha via

har mo nia, si tu a ções co mo a fal ta de
em pre go, de di nhei ro, de ali men to,
tor nam o am bi en te in su por tá vel. E é
aí que cri an ças e ado les cen tes po dem
fi car ex pos tos a um pe ri go que es tá ao
la do: a vi o lên cia do més ti ca.

Cri an ças e ado les cen tes se tor nam
es pe ci al men te vul ne rá veis no con tex- 
to da pan de mia do co ro na ví rus, fi can- 
do ex pos tas a si tu a ção de vi o lên cia fí- 
si ca, se xu al e psi co ló gi ca.

Mas a pan de mia não po de ser jus ti- 
fi ca ti va pa ra vi o lar os di rei tos das cri- 
an ças e dos ado les cen tes. To dos têm a
res pon sa bi li da de com par ti lha da de

pro te gê-los de quais quer ti pos de vi o- 
lên ci as, abu so, ex plo ra ção e ne gli gên- 
cia.

Da dos do Mi nis té rio da Saú de di- 
vul ga dos no ano pas sa do apon tam
que das cer ca de 159 mil de nún ci as
re gis tra das no ano pas sa do, 55% di zi- 
am res pei to a cri an ças e ado les cen tes.
Des sas, 11% eram de vi o lên cia se xu al.

A di re to ra da Ca sa da Mu lher Bra si- 
lei ra, Su san Lu ce na, lem bra que “a
mai or par te dos cri mes de es tu pros é
pra ti ca da con tra cri an ças e ado les- 
cen tes, e em 89% dos ca sos, as ví ti mas
são do se xo fe mi ni no”.

Pa ra ela, a me lhor saí da é a de nún- 
cia. “Va mos fi car aten tos e aler tas pa ra
que es sas vi o lên ci as se jam com ba ti- 
das e as cri an ças se jam de vi da men te
pro te gi das. Li gue 100 (ser vi ço de pro- 
te ção de cri an ças e ado les cen tes com
fo co em vi o lên cia se xu al) e de nun cie”,
diz Su san.

De acor do com a De le ga cia de Pro- 
te ção à Cri an ça e ao Ado les cen te (DP- 
CA), de ja nei ro a abril des te ano fo ram
re gis tra das: 42 ocor rên ci as de cri mes
se xu ais, sen do:

*o mês de maio ain da não foi fe- 
cha do

Ain da se gun do os da dos, em 90%
dos re gis tros, a vi o lên cia foi co me ti da
den tro da re si dên cia da ví ti ma por
uma pes soa da pró pria fa mí lia.

Em 2019, de acor do com a DP CA,
dos 405 inqué ri tos ins tau ra dos pa ra
aber tu ra de in ves ti ga ção de cri mes,
300 ca sos fo ram de cri mes se xu ais,
sen do 250 es tu pros de vul ne rá veis, ou

se ja, co me ti dos con tra cri an ças me- 
no res de 14 anos. Uma mé dia de 25
inqué ri tos po li ci ais fo ram ins tau ra-
dos por mês.

En tre mar ço de 2019 e abril de
2020, fo ram re a li za das 126 de nún ci as
aos Con se lhos Tu te la res de São Luís.

A mai or par te dos cri mes

de es tu pros é pra ti ca da

con tra cri an ças e

ado les cen tes, e em 89%

dos ca sos, as ví ti mas são

do se xo fe mi ni no

Números de telefone da DPCA não  funcionam

Um dos fa to res que po dem con tri- 
buir co mo di fi cul ta dor pa ra de nún ci- 
as são os nú me ros de te le fo ne da DP- 
CA, que não es tão fun ci o nan do, mas
es pe ci fi ca men te so bre a re du ção nos
ca sos de abu so se xu al, a de le ga da
Adri a na Mei rel les, re la ci o na o da do ao
fa to de ha ver mais pes so as den tro de
ca sa nes se pe río do. “Aqui na De le ga- 
cia a gen te te ve uma re du ção bem
gran de du ran te o pe río do da pan de- 
mia. Es pe ci fi ca men te no ca so de abu- 
so se xu al, eu não acho que es tá ha- 
ven do sub no ti fi ca ção. Eu acho que
são cri mes que na mai o ria acon te cem
de for ma clan des ti na e que o agres sor
não es tá ten do opor tu ni da de de fi car
a sós com a cri an ça ou o ado les cen te,
por que es tá to do mun do con fi na do
den tro de ca sa, por is so, eu acre di to
que te nha re du zi do es ses ca sos. As
cri an ças e ado les cen tes es tão mais
em ca sa, não tem opor tu ni da de de ir
pa ra a rua, não tem vi si ta de vi zi nho.
Ou até mes mo no ca so em que os abu- 
sos ocor rem den tro de ca sa, em ou- 
tras si tu a ções, ago ra es sas cri an ças e
ado les cen tes es tão com a mãe, ou res- 
pon sá veis… En tão, acre di to que o

abu so se xu al re du ziu por con ta dis- 
so”, afir ma a de le ga da.

Além do abu so se xu al, ou tros ti pos
de vi o lên cia fí si ca, psi co ló gi ca, mo ral
con tra cri an ças e ado les cen tes po- 
dem e de vem ser de nun ci a das. De
acor do com Adri a na Mei rel les, po de
es tar ha ven do sub no ti fi ca ções des ses
ca sos (quan do eles não são re gis tra- 
dos ofi ci al men te), em fun ção da di fi- 
cul da de de de nun ci ar o agres sor por- 
que ele es tá den tro de ca sa e por is so o
de nun ci an te não con se guir sair, ou
ain da por que no dia se guin te eles
pos sam ter se re sol vi do. “Os ca sos de
mai or ocor rên cia aqui na de le ga cia
sem pre fo ram os de abu so se xu al. Tal- 
vez es sa agres são fí si ca ou mo ral acho
que po de es tar ocor ren do, mas não
es tá che gan do na de le ga cia. Mes mo
com a pan de mia hou ve re du ção em
to das as ocor rên ci as, mas a mais re- 
cor ren te ain da é de abu so se xu al”,
dis se a de le ga da.

A de le ga da aler tou ain da pa ra ou- 
tros ti pos de cri mes se xu ais bas tan te
co muns so fri dos por cri an ças e ado- 

les cen tes: os cri mes vir tu ais. “As sim
co mo o cri me se xu al fí si co, as cri an- 
ças es tão tam bém bas tan te vul ne rá- 
veis a es se ti po cri me na in ter net. Ori- 
en to os pais a es tá sem pre ob ser van do
o que seus fi lhos es tão fa zen do na in- 
ter net, ori en tá-los a não adi ci o nar es-
tra nhos em re des so ci ais e a con ver sa- 
rem com es sas pes so as, e não com- 
par ti lha rem fo tos e ví de os com pes so- 
as des co nhe ci das de seu la ço de ami- 
za de”, ori en tou.

Dis que 100, pa ra ví ti mas ou tes te- 
mu nhas de vi o la ções de di rei tos de
cri an ças e ado les cen tes; con se lho tu-
te lar, di an te de ca sos de vi o lên cia fí si- 
ca ou se xu al, in clu si ve por fa mi li a res,
ca sos de ame a ça ou hu mi lha ção por
agen tes pú bli cos, ca sos de aten di- 
men to mé di co ne ga do; dis que 180,
pa ra ca sos de vi o lên cia con tra mu lhe- 
res e me ni nas, se ja vi o lên cia psi co ló- 
gi ca, fí si ca, se xu al cau sa da por pais,
ir mãos, fi lhos ou qual quer pes soa; Po- 
lí cia Mi li tar por meio do nú me ro 190;
ou atra vés de De le ga ci as Es pe ci a li za- 
da.

DA RE DA ÇÃO

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

SAU LO DU AI LI BE

MARANHÃO

Aulas não voltam
no dia 15 de junho

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUSPENDERAM AS AULAS  EM MARÇO

DIVULGAÇÃO

Na ma nhã da úl ti ma sex ta-fei ra (5), o go ver na dor Flá- 
vio Di no anun ci ou que as au las pre sen ci ais no Ma ra- 
nhão não se rão re to ma das no dia 15 de ju nho, co mo es- 
ta va pre vis to. De acor do com ele, as da tas se rão ob je to
de no va pre vi são na pró xi ma se ma na.

Até o mo men to, não hou ve ex pli ca ção do mo ti vo do
no vo adi a men to, mas é pro vá vel que es te ja re la ci o na do
ao avan ça do no vo co ro na ví rus.

De acor do com o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co di- 
vul ga do pe lo Go ver no do Ma ra nhão, mais 2.684 ca sos
do no vo co ro na ví rus fo ram re gis tra dos no Ma ra nhão.
So man do, já são con ta bi li za dos 43313 ca sos, além de
1.095 óbi tos re gis tra dos.

Se gun do as in for ma ções, exis tem 26.589 ca sos ati vos
da do en ça, des ses, 25.320 pa ci en tes es tão em iso la men- 
to do mi ci li ar, 802 es tão in ter na dos em lei tos de en fer- 
ma ria e 467 em lei tos de UTI.

Dos no vos ca sos re gis tra dos, a gran de mai o ria são
dos in te ri o res, so man do 2.499 pes so as que ates ta ram
po si ti vo pa ra a do en ça, em Im pe ra triz fo ram 152 e na
Ilha de São Luís 33 ca sos.

ANJO DA GUARDA

Suspeito de matar em
Manaus é preso na Ilha

HELOÍSA FOI ASSASSINADA EM DEZEMBRO DE 2019 EM MANAUS

DIVULGAÇÃO

Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Su pe- 
rin ten dên cia Es ta du al de In ves ti ga ção de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa (SHPP), pren deu um ho mem que es- 
ta va sen do pro cu ra do em Ma naus, ca pi tal do Ama zo- 
nas. Ele é o prin ci pal sus pei to de um cri me de fe mi ni cí- 
dio, que te ve co mo ví ti ma a ado les cen te He loi sa Me dei- 
ros da Sil va, de 17 anos.

O cri me ocor reu no dia 15 de de zem bro do ano pas sa- 
do. Após ter de sa pa re ci do, o cor po da jo vem foi en con- 
tra do com si nais de tor tu ra e es tran gu la men to, em um
ca sa rão aban do na do no cen tro da ci da de de Ma naus.

Du ran te a in ves ti ga ção, po li ci ais da De le ga cia de Ho- 
mi cí di os de Ma naus che ga ram ao sus pei to após uma ve- 
ri fi ca ção nas câ me ras de uma bo a te, lo ca li za da pró xi ma
ao lo cal do cri me. Se gun do in for ma ções da Po lí cia, o
sus pei to es ta va mo ran do no bair ro do An jo da Guar da,
em São Luís. Após a pri são, ele de ve rá ser en ca mi nha do
pa ra o es ta do do Ama zo nas, on de cum pri rá pe na pe lo
cri me de fe mi ni cí dio.

São Luís, sábado e domingo 6 e 7 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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MOB baixa Portaria nº 284/2020 que confirma o retorno da circulação de 100% da frota
do sistema de transporte coletivo semiurbano na Grande Ilha de São Luís

REGIÃO METROPOLITANA

Ônibus voltam
100% na segunda
SAULO DUAILIBE

Me di das ado ta das

C
om o re tor no gra du al das ati- 
vi da des co mer ci ais na Gran- 
de Ilha de São Luís, e em to do 
o es ta do, após uma que da na 

dis se mi na ção da co vid-19 no Ma ra- 
nhão, a vi da da po pu la ção tam bém 
co me ça a vol tar ao nor mal.

Des ta for ma, a ci da de se pre pa ra 
pa ra re ce ber mais flu xo de pes so as. 
Pa ra is so, a Agên cia Es ta du al de Mo bi- 
li da de Ur ba na e Ser vi ços Pú bli cos 
(MOB) bai xou a Por ta ria nº 284/2020 
que con fir ma o re tor no da cir cu la ção 
de 100% da fro ta do sis te ma de trans- 
por te co le ti vo se miur ba no, a par tir da 
pró xi ma se gun da-fei ra (8) em to da 
Re gião Me tro po li ta na da Gran de São 
Luís, que abran ge os mu ni cí pi os de 
São Luís, Pa ço do Lu mi ar, São Jo sé de 
Ri ba mar e Ra po sa. “Com a vol ta de al- 
gu mas ati vi da des co mer ci ais, o nú- 
me ro de pes so as cir cu lan do no sis te- 
ma de trans por te se miur ba no au- 
men tou e a de ter mi na ção da ope ra- 
ção de 100% da fro ta ob je ti va mai or 
dis po ni bi li da de de ôni bus pa ra a po- 
pu la ção e com is so me nos aglo me ra- 
ção den tro dos ôni bus, per mi tin do 
que se jam cum pri das as re gras da 
Por ta ria 284/2020 da MOB”, es cla re- 
ceu La wren ce Me lo, pre si den te da 
MOB.

Por con ta pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus, al gu mas me di das de ve rão ser 
ado ta das pa ra evi tar a dis se mi na ção 
da co vid-19 den tro dos trans por tes 
pú bli cos, co mo uti li za ção de más ca-

O TRANSPORTE COLETIVO VOLTA A SER 100% EM TODAS AS CIDADES DA GRANDE ILHA

HANDSON CHAGAS/SECAP

ras de pro te ção e vi a gens so men te 
com pas sa gei ros sen ta dos.

Em re la ção às em pre sas que ope- 
ram no sis te ma de trans por te se miur- 
ba no, elas de vem in ten si fi car os pro- 
ce di men tos de pre ven ção à co vid-19 
atra vés da hi gi e ni za ção dos veí cu los 
com água e sa bão e/ou ál co ol a 70%, 
nas su per fí ci es que são to ca das com 
mais frequên cia, co mo bar ras, as sen- 
tos, por tas, an tes de ca da vi a gem.

O trans por te aqua viá rio de pas sa- 
gei ros tam bém de ve se guir os pro to- 
co los de pre ven ção ao co ro na ví rus 
com a pul ve ri za ção das em bar ca ções 
a ca da vi a gem e lim pe za dos as sen tos 
e cor ri mões com água e sa bão.

Já nos ter mi nais de in te gra ção de 
São Luís, a MOB em con jun to com a 

Su pe rin ten dên cia de Vi gi lân cia Sa ni-
tá ria (Su vi sa/SES), Po lí cia Mi li tar do 
Ma ra nhão e Cor po de Bom bei ros 
con ti nua com as fis ca li za ções.

A de ter mi na ção da 

ope ra ção de 100% da 

fro ta ob je ti va mai or 

dis po ni bi li da de de 

ôni bus pa ra a 

po pu la ção

SISTEMA

UFMA esclarece denúncias de fraudes em cotas

A UNIVERDIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) EMITIU NOTA ESCLARECENDO QUE ESTÁ CIENTE DESSAS DENÚNCIAS

DIVULGAÇÃO

A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão (UF MA) emi tiu no ta em seu si te,
es cla re cen do so bre as de nún ci as de
ocu pa ção de va gas, in de vi da men te,
pe lo sis te ma de co tas. De acor do com
a no ta, a uni ver si da de afir mou que es- 
tá ci en te e que es sas de nún ci as le va- 
ram à aber tu ra de pro ces sos, in di vi- 
du ais. Além dis so, res sal tou que es ses
pro ces sos es tão na fa se de jun ção de
do cu men ta ções ne ces sá ri as pa ra
apu ra ção das ir re gu la ri da des. Após
es sa fa se, os pro ces sos se rão en ca mi- 
nha dos pa ra aná li se e apu ra ção da
Co mis são de He te roi den ti fi ca ção.

Tam bém foi in for ma do que pa ra
as se gu rar a va li da de da apu ra ção, os
can di da tos al vo das de nún ci as se rão
no ti fi ca dos pa ra apre sen ta rem de fe sa
e po dem ser con vo ca dos pa ra re a li za- 
ção da en tre vis ta.

Leia a no ta na ín te gra:
A Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 

nhão (UF MA), em fa ce de de nún ci as,
pos ta das no Twit ter, de ocu pa ção de

va gas, in de vi da men te, pe lo sis te ma de
co tas, vem es cla re cer o que se gue:

1. Re cen te men te, fo ram re ce bi das,
pe lo Sis te ma de Ou vi do ri as do Go ver- 
no Fe de ral, do qual a UF MA faz par te,
de nún ci as que apon ta vam pos sí veis
ir re gu la ri da des no in gres so de es tu- 
dan tes nos cur sos de gra du a ção pe lo
sis te ma de co tas.

2. Es sas de nún ci as le va ram à aber- 
tu ra de pro ces sos, in di vi du ais. Tais
pro ces sos es tão na fa se de ins tru ção, is- 
to é, es tão sen do jun ta das as do cu men- 
ta ções ne ces sá ri as pa ra apu ra ção das
ir re gu la ri da des.

3. Após es sa fa se de ins tru ção, os
pro ces sos se rão en ca mi nha dos pa ra
aná li se e apu ra ção da Co mis são de
He te roi den ti fi ca ção, de acor do com o
que de ter mi na o art. 2º, in ci so III, da
Re so lu ção nº 1899-CON SE PE, de 28 de
agos to de 2019.

4. Pa ra as se gu rar a va li da de da
apu ra ção, os can di da tos al vo das de- 
nún ci as se rão no ti fi ca dos pa ra apre- 

sen ta rem de fe sa e po dem ser con vo ca- 
dos pa ra re a li za ção da en tre vis ta, nos
mol des do art. 6º e ss. da Re so lu ção nº
1899-CON SE PE, de 28 de agos to de
2019.

5. Im por tan te fri sar que, por con ta
do art. 6º-C da Lei 13.973/2020, os pra-
zos de tais pro ces sos es tão sus pen sos.
En tre tan to, o pro ces so con ti nu a rá a
tra mi ta ção, nos ca sos em que o can di- 
da to apre sen tar de fe sa, mes mo du ran-
te a sus pen são.

6. Por fim, a UF MA rei te ra que ne-
nhum ca so que che gue de de nún cia
dei xa de ser apu ra do, na for ma e no ri- 
gor que a lei exi ge.

En ten da o ca so
Atra vés do Twit ter, na úl ti ma quar ta
(3), um per fil co me çou a de nun ci ar
su pos tos frau da do res de co tas na UF- 
MA. O ad mi nis tra dor pe de que pes so- 
as en vi em por men sa gem na re de so- 
ci al uma fo to da pes soa, no me e um
print com o no me do can di da to na lis-
ta de cha ma da da Uni ver si da de.

JULIANY FI GUE RE DO

Si nais

Cri an ças: imu ni da de pre ju di ca da

Tra ta men to

Tes te se vo cê po de ter TOC
• Gas tar mais de 3 ho ras por dia lim pan do a ca sa di a ri a -
men te
• Pre o cu pa ção exa ge ra da com su jei ra, ger mes ou áca -
ros e es tar sem pre de sin fe tan do o so fá e a ge la dei ra, por
exem plo
• Não dei xar que se re a li ze even tos na pró pria ca sa, por -
que ela pre ci sa es tar sem pre lim pa, a to do mo men to (fo -
ra do con tex to do iso la men to so ci al)
• Nos ca sos mais gra ves, vo cê evi ta que a pró pria fa mí lia
cir cu le pe la ca sa, fi can do res tri ta a cer tos cô mo dos, pa ra
evi tar es pa lhar su jei ra
• Evi ta re ce ber vi si tas, pa ra não su jar o chão
• Ne ces si da de cons tan te de ve ri fi car se tu do se en con -
tra lim po ou no lu gar
• Von ta de ex ces si va de lim par ob je tos que ge ral men te
não são lim pos, co mo car tão de cré di to, ce lu lar, em ba la -
gem, ou cha ve do car ro, por exem plo.

MU DAN ÇA NA RO TI NA

Ma nia de lim pe za: até
que pon to é sau dá vel?

Ál co ol 70%, água sa ni tá ria e pa nos na mão: é as sim
que a téc ni ca de en fer ma gem, Cleu de mar de Ma ria co- 
me ça o dia. A pa la vra de or dem den tro de ca sa  é lim pe- 
za. “Já ti nha mui to cui da do com a lim pe za da mi nha ca- 
sa, e com a pan de mia re for cei ain da mais os cui da dos”,
afir ma Cleu de mar. As sim co mo a téc ni ca de en fer ma- 
gem, em meio à pan de mia de Co vid-19, a po pu la ção
mun di al es tá mais aten ta às re gras de lim pe za e hi gi e ni- 
za ção pa ra evi tar a dis se mi na ção des sa e de di ver sas ou- 
tras do en ças. Po rém, em al guns ca sos, es sa pre o cu pa- 
ção ex ce de o ní vel con si de ra do sa tis fa tó rio e se tor na al- 
go na da sau dá vel. Nas si tu a ções mais gra ves, a ma nia de
lim pe za ex ces si va po de re ve lar uma do en ça: o TOC,
Trans tor no Ob ses si vo Com pul si vo. “O TOC é uma ob- 
ses são em fa zer al gu ma ati vi da de e a ma nia po de ser
ape nas um tra ço da per so na li da de, mas tam bém é pos- 
sí vel que se de sen vol va pa ra uma ob ses são”, en fa ti za
Ce li a ne Cha gas, psi có lo ga.

A ma nia de lim pe za dei xa de ser um cos tu me, uma
ne ces si da de ou um há bi to e se trans for ma em trans tor- 
no quan do as ações dei xam de ser sau dá veis e se tor nam
uma obri ga ção diá ria. “Nor mal men te, os sin to mas co- 
me çam de va gar e, aos pou cos, vão se in ten si fi can do.
Ini ci al men te, a pes soa co me ça a la var as mãos re pe ti da- 
men te, e en tão co me ça a sen tir que o am bi en te em que
se en con tra po de es tar su jo e co me ça a lim par, vol ta a se
la var e as sim se gue”, de ta lha a es pe ci a lis ta.

Ce li a ne des ta ca, ain da, que por cau sa des sa “obri ga- 
ção” o pa ci en te fi ca pre ju di ca do em vá ri os as pec tos da
sua vi da.

Em ca sa, no tra ba lho, na rua ou on de quer que se ja, o
in di ví duo sem pre es ta rá em con ta to com mi cro-or ga- 
nis mos in vi sí veis. O con ta to com es ses pe que nos se res
pre sen tes no am bi en te, no dia a dia é, em par te, res pon- 
sá vel por for ta le cer o sis te ma imu no ló gi co, es pe ci al- 
men te du ran te a in fân cia, já que pos su em um pa pel
fun da men tal em aju dar o or ga nis mo a cons truir su as
pró pri as de fe sas. “O con ta to das cri an ças com o am bi- 
en te e a mai or ex po si ção aos an tí ge nos aju dam a re for- 
çar a imu ni da de”, re for ça a pe di a tra, Alin ne Bar ros.

A mé di ca lem bra que cri an ças mui to pro te gi das têm
mai or fa ci li da de de con trair al gu ma in fec ção ao ter con- 
ta to com am bi en tes aber tos ou chei os de ou tras pes so- 
as. Por is so, o cui da do ex ces si vo com a hi gi e ne das cri- 
an ças po de cau sar pro ble mas. No en tan to, is so não sig- 
ni fi ca que os pais de vem dei xar os fi lhos li vres na su jei ra.
O exa ge ro é ma lé fi co nos dois ex tre mos; as sim, o ide al é
man ter o equi lí brio. “O ex ces so de hi gi e ne con tri bui pa- 
ra o apa re ci men to de aler gi as e do en ças au toi mu nes. No
en tan to, a fal ta de hi gi e ne tam bém faz mal. Pa ra ter es se
equi lí brio, bas ta per mi tir que o fi lho te nha con ta to com
ou tras cri an ças e com a na tu re za, mas de for ma cui da- 
do sa; evi tan do que ele le ve su jei ra à bo ca, pas san do re- 
pe len te, fil tro so lar e hi gi e ni zan do sem pre as mãos e o
man ten do bem hi dra ta do. Es ses são cui da dos bá si cos,
prin ci pal men te no atu al mo men to, em que en fren ta- 
mos um ini mi go in vi sí vel e mui to pe ri go so, que exi ge
má xi mo cui da do com a lim pe za e há bi tos de hi gi e ne,
pa ra to da a fa mí lia, in clu si ve as cri an ças”, en si na a pe di- 
a tra Alin ne.

Fe liz men te, ao no tar que al go es tá er ra do no pró prio
com por ta men to ou no de al gum co nhe ci do, é pos sí vel
con tar com aju da es pe ci a li za da pa ra tra tar e cu rar o
TOC. O acom pa nha men to po de ser fei to com psi có lo go
ou psi qui a tra.

São Luís, sábado e domingo 6 e 7 de junho
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Edivaldo 
Holanda Junior

Na homilia do último domingo, quando 
celebramos o Dia de Pentecostes, o Papa 
Francisco nos despertou a refletir sobre a 
necessidade do fazer o bem para além de 
nós mesmos, com coragem para praticar o 
amor e a ajuda ao próximo, sem dar lugar às 
paralisias oriundas do egoísmo humano. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG.4

Mercados públicos
e desenvolvimento

PÁG. 7

PÁG. 9

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

A fé, a esperança
e o amor

Quando assumi a Prefeitura de São Luís em 
janeiro de 2013, encontrei uma cidade com 
diversas demandas históricas aguardando 
solução. Entre elas estava a reforma dos 
mercados públicos, que necessitavam de 
intervenções estruturantes e não apenas 
um serviço de manutenção. Esta foi mais 
uma barreira que conseguimos superar, e 
atualmente executamos o maior pacote de 
obras simultâneas em mercados da história.  
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

Edivaldo vistoria obra de reforma de mercado

Senadores e deputados federais avaliam propostas apreciadas no Congresso Nacional para ajudar a população a enfrentar a pandemia

L O U V A D O  S E J A  D E U S
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Em meio à pandemia, 14 pré-candidatos
se articulam para as eleições em São Luís

                                          PÁG.3

Beneficiários de planos 
de saúde seguem com 
problemas para fazer
teste de coronavírus

                                          PÁG.5

Sefaz disponibiliza 
solicitação de ressarcimento 
de ICMS por distribuidoras
de combustíveis

                                          PÁG.15

Com o Brasil completando três meses de crise sanitária, as duas Casas do Congresso Nacional – Câmara e Senado – chegam a 90 dias da pandemia 
com adoção de um sistema inédito de votações que possibilitou e ainda possibilita a aprovação de projetos e medidas importantes em benefício dos 
brasileiros mais afetados. O socorro a famílias de baixa renda, desempregados, trabalhadores informais e microempresários foi destacado pelos três 
senadores do Maranhão. PÁG. 13 E 14

Em 90 dias, Câmara aprovou importantes propostas que
ajudam a população a enfrentar a pandemia

Deputados do MA destacam 
projetos e MPs que já beneficiam 
desempregados, informais, famílias 
de baixa renda e outros setores
Senadores maranhenses destacam proposições de socorro a famílias, desempregados e microempresários

Othelino ressalta contribuição da Assembleia na luta contra o coronavírus

Othelino destaca trabalhos da 
Assembleia para enfrentamento 
do coronavírus no Maranhão

O presidente da Assembeia Legislativa, deputado Othelino Neto, 
está convencido de que, desde o início da pandemia, o Parlamento 
maranhense vem dando uma contribuição decisiva para o enfrentamento 
do novo coronavírus no Estado. Ele falou com exclusividade ao Jornal 
Pequeno. PÁG.4

Prefeito Edivaldo vistoria 
obras para melhoria
dos mercados de São Luís
O prefeito Edivaldo vistoriou, ontem, 6, as obras de reforma 
dos mercados do Monte Castelo, Bom Jesus e Santo Antônio, 
que fazem parte do maior pacote de intervenções em 
mercados públicos já executado em São Luís. Os serviços 
fazem parte do programa São Luís em Obras e seguem todas 
as normas sanitárias para o controle do novo coronavírus.  
PÁG.15

UM RECADO 
MARAVILHOSO - 
Marcos 16:7
As misericórdias do Senhor são a causa de não 
sermos consumidos. Elas se renovam a cada 
manhã. Todos os dias o nosso Deus nos dá uma 
nova oportunidade, como se fosse um cheque em 
branco, para começarmos a escrever novamente uma 
nova história. Não podemos mudar o passado, mas 
podemos começar uma nova história.

DOR NO JOELHO. 
COMO A OSTEOPATIA 
PODE AJUDAR
Dor no joelho é a segunda causa mais frequente de 
consulta ortopédica, sendo a dor lombar a primeira. 
Ela está presente em até 20% da população adulta 
e se associa a significativa incapacidade física. Esta 
articulação sofre muita influência de outras articulações. 
Se o corpo não está em equilíbrio, pode gerar lesões de 
menisco, ligamentos, cartilagem, muscular, etc.. Além de 
trauma na região de joelho, existem muitos outros fatores 
que podem causar problemas.
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Mistérios
*** Por que será que o jor-
nal “do outro lado da ponte” 
e seus ‘satélites aliados’ da 
blogosfera fizeram questão 
de destacar que é a segunda 
vez que o governador esco-
lhe o segundo mais votado 
da lista tríplice do Ministé-
rio Público do estado???!!! 
Será que esqueceram que 
‘ex’ Roseana também já fez 
isso???!!! E, pior, escolhen-
do uma terceira mais votada, 
lá ‘pros’ idos de 2012!!! 
Queria o quê, que Flávio 
Dino fizesse propaganda 
da Sadia: “Nicolau nem 
a pau”???!!! Hahahahah-
ahahahahahahaha!!! Mas 
me comprem “quinhentos 
bodes”!!! Ô ‘povo’ desme-
moriado. 

*** Qual foi o verdadeiro 
motivo de um certo vereador 
ter dado um ‘piti’, ‘rodando 
a baiana’ e se retirado de 
uma sessão virtual da Câma-
ra, essa semana???!!! 

*** Quem é o blogueiro, 
alinhado com o bolsona-
rismo, que pega uma frase 
numa postagem de um juiz 
em rede social e faz um co-
mentário aleatório distorcen-
do e dizendo o que não foi 
dito, num surto conclusivo 
maior do que o tamanho do 
‘dito´-cujo’???!!! 

*** Quem foi o alto funcio-
nário público aposentado, 
morador de prédio de luxo 
de frente para ‘elmar’, que 
levou um ‘fragra’, sexta-fei-
ra, ‘pechinchando’ o preço 
de uma barra de doce de 
goiaba na Fribal da Ponta da 
Areia???!!! ‘Rapá’..., esse tá 
fazendo ‘parelha’ ‘praquele’ 
empresário que adora um 
cuscuz ‘São Brás’, hahahah-
ahahahaha!!!

*** Qual ‘secretário/mes-
tre-cuca’ da ‘Grande Ilha foi 
afastado da linha de frente 
de combate à Covid-19???!!! 
Será que o motivo foi aquela 
caminhada na Litorânea em 
plena pandemia???!!!

*** Quem será a servidora 
efetiva, titular de pasta com 
poder para implementar pla-
no de carreiras desde o dia 
02/01/2013, que até agora 
não ‘moveu uma palha’ para 
valorizar o servidor???!!! 
Não esquece que em 21 vol-
tará para o ‘baixo clero’!!!

*** O que mais maltra-
ta: dona Covid ou dona 
Live???!!! Mistério a pedido 
de um sábio pensador urba-
no!!!

*** Por que causa, moti-
vo ou circunstância uma 
prefeitura da ‘Grande Ilha’ 
não atende às cláusulas 3 e 4 
de um TAC  assinado com o 
Ministério Público/Promoto-
ria da Saúde, em 13 de maio 
do ano de 2014???!!!

*** Quem será o edil, autor 
de projeto promulgado por 
presidente de poder legisla-
tivo da ‘Grande Ilha’, que 
precisa se movimentar nas 
redes sociais, mídia, para 
que a prefeitura regulamente 
a lei???!!!

*** Sexta-feira, 5, de passagem 
por Goiás, onde inaugurou um 
hospital de campanha, o presidente 
Bolsonaro, por estar na companhia 
do senador Roberto Rocha, 
dirigiu-se ao povo do Maranhão 
com uma mensagem que até 
parecia isenta, mas que, no final, 
mostrou que de estadista não tem 
absolutamente nada!!! Ao aproveitar 
um agradecimento de Rocha por 
50 respiradores autorizados para 
o Estado, Bolsonaro disse: “O 
Governo Federal tem ajudado 
bastante, tem chegado recursos. 
Contamos com o apoio do senador 
também nessa questão... Eu tenho 
muita esperança que o Maranhão 
abandone o comunismo, abandone o 
socialismo e comece a crescer para 
o bem não só do Maranhão como do 
nosso Brasil”!!! Além da mensagem 
politizada, nada de condolências 
pelos mortos nem preocupação com 
os vivos contaminados ou os vivos 
em tratamento!!! Nenhuma palavra 
de estadista!!! Fez simplesmente 
pregação político-ideológica sobre 
‘comunismo, ‘socialismo’...!!! E 
para não dizer que não tocou em 
outro assunto, falou sobre uma 
camisa do Sampaio e um boné do 
time do Imperatriz presenteados por 
Roberto Rocha!!!  

*** Enquanto isso, Flávio Dino 
fez uma longa reunião remota com 
o ministro da Saúde, Pazzuelo, na 
quinta-feira, e reiterou pleitos do 
Governo do Estado apresentados 
ao Governo Federal, conseguindo 
garantia de respiradores para leitos 
em novos hospitais que serão abertos 
nessa semana!!!

*** “Estados do Nordeste vão ao 
STF contra Bolsonaro e pedem de 
volta recursos do Bolsa Família”, 
disparou a ‘grande imprensa’, 
essa semana, em Brasília, baseada 
numa ação anunciada de partidos 
de oposição contra o governo 
federal, acusando-o de ter desviado 
recursos do Bolsa Família para a sua 
Secretaria de Comunicação Social!!! 
Em defesa do governo, o senador 
Roberto Rocha postou em suas redes 
sociais: “A verdade sobre o Bolsa 
Família”!!! E escreveu: “É má fé ou 
profunda desinformação o que vem 
sendo dito por parte da imprensa, 
de que o Governo Federal estaria 
usando dinheiro do Bolsa Família 
para ações de comunicação da 
Secretaria Especial de Comunicação 
Social – Secom. O pagamento 
do Bolsa Família está garantido. 
Ocorre que a grande maioria dos 
beneficiários do programa optou por 
receber o auxílio emergencial de R$ 
600, que é bem maior. E, por lei, não 
é possível receber dois benefícios 
simultaneamente. Ocorreu um 
simples remanejamento contábil de 
um órgão para outro, sem prejuízo 
de atender a política pública do 
Ministério da Cidadania, e, menos 
ainda, para o programa Bolsa 
Família. Ninguém está sendo ou será 
prejudicado. Divulgue a verdade. 
Não espalhe fake News”!!! 

*** Diante da situação, Dr. Pêta 
entrou ‘em campo’ e perguntou a 
algumas personalidades políticas, 
sem a necessidade de identificá-las!!! 
As opiniões variam de uma para a 
outra!!! Observem!!!

1) O governo vinha atrasando a 
entrada de novos beneficiários 
no Bolsa Família. Não pagou o 
décimo terceiro salário prometido. 
Os novos beneficiários do auxílio 
de 600,00 todos migraram para o 
novo programa. Ficou mais barato 
elevar o que ganhavam para 600 
reais..., entrou com a diferença. O 
dinheiro novo paga os que entraram 
diretamente para 600 reais. A 
transferência desse dinheiro para a 
Comunicação objetiva se precaver 
da ação da CPI das fakes news, que 
vai pegar os financiadores privados. 
Então é preciso, agora, antes da 
conclusão do inquérito, reservar o 
dinheiro. O governo Bolsonaro não 
existirá sem o ‘gabinete do ódio’!!!

2) Aí tem que investigar. O problema 
é que os estados do Nordeste já 
entraram na Justiça. Devem ter 
pesquisado. Se erraram, vai pegar 
mal!!!

3) Dr. Pêta, os dois erraram. De 
acordo com que ‘se fala’ por aqui, 
em Brasília, houve tentativa de 
retirada dos recursos. Depois da 
repercussão negativa, veio a resposta 

do governo. Veja a nota que a Secom 
divulgou: Nota Oficial - Secretaria 
de Governo da Presidência da 
República, 05/06/2020. É parcial, 
falaciosa e inverídica a cobertura 
de parte da mídia de que o Governo 
Federal estaria transferindo recursos 
da ordem de R$ 83 milhões do 
Bolsa Família para ações de 
comunicação da Secretaria Especial 
de Comunicação Social - Secom. 
Como registrou em nota o Ministério 
da Economia, no dia 4.06, o 
pagamento às famílias carentes está 
garantido. Aliás, não só garantido: 
o apoio do Governo Federal a estas 
famílias neste momento de crise 
foi ampliado. A grande maioria dos 
beneficiários do programa Bolsa 
Família optou por receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 pagos 
durante a pandemia do coronavírus 
porque é maior que o valor do Bolsa 
Família. Não é possível acumular os 
dois benefícios, conforme determina 
a lei, e esta opção das famílias pelo 
auxílio emergencial tem outra fonte 
de financiamento, vem de uma fonte 
extraordinária, também aprovada 
por lei. O que ocorreu foi um 
remanejamento contábil de um órgão 
para outro, sem prejuízo de atender 
a política pública do Ministério da 
Cidadania e menos ainda para o 
programa Bolsa Família. Jamais 
prejudicaríamos qualquer cidadão 
brasileiro com redirecionamentos 
inadequados de recursos. Isso 
seria uma irresponsabilidade que 
não estamos dispostos de maneira 
nenhuma a fazer. Os beneficiários 
sabem que estão sendo atendidos! Os 
recursos orçamentários transferidos 
de uma rubrica de um programa 
de governo para outro é ajuste 
rotineiro no âmbito da gestão 
econômica do País. Qualquer outra 
interpretação, como fez parte da 
mídia, é mais uma tentativa de jogar 
a opinião pública e a população 
contra o governo, com o objetivo de 
desgastar sua imagem e lhe imputar 
atitudes que não correspondem à 
realidade. Reitero que é obrigação 
legal da Secom manter a sociedade 
brasileira informada das medidas 
adotadas pelo Governo Federal, 
dando transparência e publicidade, 
o mais amplamente possível, para 
que os brasileiros possam enfrentar a 
pandemia e seus efeitos na saúde de 
todos e na economia brasileira. (Luiz 
Eduardo Ramos Baptista Pereira 
- Ministro-Chefe da Secretaria 
de Governo da Presidência da 
República)

4) A explicação do senador Roberto 
Rocha está certa. Inclusive no ano 
passado, primeiro ano do governo 
Bolsonaro, ele investiu 4 bilhões 
de reais a mais do que foi gasto em 
2018 no Bolsa Família. No final 
desse ano, o governo deverá gastar a 
mais com os beneficiários do Bolsa 
Família: uns 20 bilhões de reais a 
mais!!!

5) Acho que é isso mesmo, porque 
todos os beneficiários do Bolsa 
Família que recebiam menos de 600 
reais passaram automaticamente 
a receber os 600 do auxílio 
emergencial.
 
6) O governo poderia ter feito isso 
de várias formas e fontes. Fez de 
forma e de fonte errada. E, diante da 
repercussão e de ação judicial, veio a 
público tentar explicar.

*** O antropólogo e escritor Luiz 
Eduardo Soares alertou, em suas 
redes sociais, para uma suposta 
‘armadilha de Bolsonaro’ contra 
“manifestantes antifascistas”!!! Na 
publicação, Soares apela para que 
não ocorram os atos previstos para 
este domingo (7), sob risco de que o 
presidente se aproveite do fato para 
decretar um golpe!!! A reação dos 
antropólogos e pesquisadores Ana 
Paula Miranda, Jacqueline Muniz e 
Rosiane Rodrigues foi imediata!!! 
Em artigo reproduzido pela RBA 
(Rede Brasil Atual), eles dizem que 
“a advertência de não realização de 
manifestações políticas, fundada 
no medo e na promoção do pânico 
social, é um atentado à democracia, 
uma forma de extorsão de poderes, 
de dirigismo monopolista das 
pautas plurais e das reivindicações 
divergentes de sujeitos que são 
diversos em cor, classe, renda, 
gênero, orientação sexual, instrução 
etc. A advertência sob a forma de 
ameaça produz paralisia decisória 
de lideranças, imobilismo social 
e lugares resignados de fala, que 
seguem aprisionados nas redes 
sociais, na política emoticon do 
‘estamos juntos’ até o próximo 

bloqueio, diante da comunhão de 
princípios com diferença de opiniões: 
você deve ir ao shopping, mas não à 
passeata’”!!! Pois é..., mas a grande 
verdade é que, extremado entre 
Esquerda e Direita “cegas”, o Brasil 
jamais terá condições, hoje, de fazer, 
por exemplo, uma manifestação 
grandiosa igual à que fez no 
governo Dilma, posteriormente 
‘minada’ por vândalos ‘financiados’ 
por forças ocultas com interesses 
inconfessáveis!!! Quem quer fazer 
um “protesto pela democracia” 
jamais deveria “batizá-lo” de “Atos 
antifascistas”!!! O erro já começa 
aí!!! Bem aí os idealizadores já dão a 
conotação política do movimento!!! 
Sabe o que seria um ato forte, 
verdadeiro, autêntico e sem nenhum 
risco???!!! Cada brasileiro, cada 
família que defende a democracia 
e quer a paz no Brasil deveria um 
dia, um domingo, e exibir da janela 
do seu prédio, da porta de sua casa, 
um pano branco, transformado 
em bandeira, das 6 da manhã às 
17h!!! Isso, sim, seria um autêntico 
movimento pela manutenção da 
democracia no Brasil!!! O resto é 
POLÍTICA DEPLORÁVEL!!! 

*** De que tamanho é o cérebro de 
Jair Bolsonaro???!!! Só pode ser do 
tamanho da cabeça de um alfinete!!! 
Imagina como ficaram, depois da 
‘última’ dele, os brasileiros que, 
por um motivo ou outro, ainda têm 
esperança de que o presidente possa 
mudar!!! Não estou falando dos 
‘ultrabolsonaristas’, porque estes 
são caso perdido; falo daqueles que, 
acreditando na sinceridade e nas 
boas intenções dele, ainda ficam 
‘em cima do muro’, por acreditarem 
que é melhor ser governado por um 
doido do que por um ladrão!!! E de 
ladrão o Brasil estourou a cota!!! 
Mas, sim, imagina como ficaram 
essas pessoas diante da mais nova 
‘pérola’ de Bolsonaro: esticar o 
horário de divulgação dos boletins 
do Ministério da Saúde sobre casos 
de coronavírus para dificultar o 
trabalho do Jornal Nacional, seu 
inimigo número 1 hoje!!! E ainda 
dizer, em entrevista, sem se dar conta 
de tamanha asneira, que “ACABOU 
MATÉRIA NO JORNAL 
NACIONAL”!!! É um cérebro de 
‘titica de galinha’ mesmo!!! Será que 
ele não sabe que existe PLANTÃO 
DO JORNAL NACIONAL, e que o 
efeito de um ‘Plantão’, com aqueles 
‘microfones voando’ e aquela 
‘musiquinha’ de suspense de ‘filme 

de terror’ é muito mais devastador 
do que uma simples notícia em meio 
ao JN???!!! Pois é... e foi o que a 
Globo fez nessa sexta-feira, 5, e vai 
fazer tantas quanto forem as vezes 
que Bolsonaro insistir em atrasar 
a divulgação dos boletins com o 
número de mortes por Covid-19 
no Brasil!!! Sinceramente!!! Acho 
que quem está correto, mesmo, é 
o jornalista Hélio Schwartsman!!! 
Tá certo que ele escreve na Folha 
e o jornal paulista hoje é outro 
inimigo do presidente, mas não tem 
como não dizer que não procede 
a conclusão de Schwartsman num 
artigo escrito no início do mês 
passado: “Bolsonaro é burro”!!! 

*** Quem conhece a história da 
Federação dos Municípios do Estado 
do Maranhão (Famem), fundada 
em 1985, certamente percebeu o 
diferencial da gestão de Erlanio 
Xavier, prefeito de Igarapé Grande, 
que viu a entidade chegar, hoje, aos 
34 anos de ‘vida’!!! Xavier, pedetista 
‘de carteirinha’, deu sentido à 
existência da entidade municipalista, 
há muito, com raras exceções, usada 
como trampolim de quem alçava 
voos maiores!!! Sob o comando 
de Erlanio, a Famem melhorou 
a interlocução com a sociedade, 
aproximou-se dos demais poderes, 
para contribuir com a melhoria 
dos serviços públicos; formou 
técnicos, saiu em busca por ajuda a 
vítimas de enchentes, foi parceira 
do Ministério Público estadual e do 
Tribunal de Contas do Estado em 
demandas que buscavam aperfeiçoar 
a administração pública, e tomou 
frente da batalha de prefeitos contra 
o coronavírus, logo no início da 
pandemia, quando a mortandade 
provocada pela Covid-19 já 
assolava a população de países 
desenvolvidos!!! Foram quase 100 
toneladas de alimentos, colchões 
e itens de higienes distribuídas 
nos últimos três meses!!! Para 
assistência básica dos municípios, 
a entidade encaminhou três rodadas 
de EPIs e álcool em gel destinadas, 
principalmente, a profissionais de 
saúde!!! Além disso, distribuiu três 
milhões de panfletos à população 
com orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para 
combater a doença!!! À parte 
o dever de casa, que é oferecer 
assistência técnica e jurídica aos 
municípios filiados, a Famem passou 
a disponibilizar estrutura para que 
os prefeitos pudessem pleitear 

demandas de sua cidade sem maiores 
preocupações!!! Garantiu veículos, 
estrutura de comunicação, escritórios 
em São Luís e uma “casa” aos 
filiados em Brasília!!! Também não 
faltou ‘aquela’ interlocução política, 
conduzida pelo próprio pedetista 
junto às bancadas e palácios, por 
vezes necessária para ‘destravar’ 
pleitos municipalistas!!! Não é por 
acaso que a federação hoje conta 
com o prestígio e a aceitação de 211 
das 217 prefeituras maranhenses – 
um recorde desde sua fundação!!! 
Importante esse reconhecimento, 
feito muito à vontade pelo Colunaço 
do Pêta!!!

*** Essa aqui mandaram segunda-
feira para Dr. Pêta!!! “Em um 
momento de tanta mediocridade 
politica e, sobretudo, administrativa, 
é um bálsamo para o ânimo de 
quem ama o país assistir a um gestor 
público, como o jovem governador 
do Rio Grande do Sul, domingo, no 
Canal Livre, da Bandeirantes, dando 
uma verdadeira ‘aula’ de politica e 
de gestão pública!!! No comando de 
um Estado que recebeu ‘quebrado’ 
e pessimamente administrado, o 
governador atual implantou uma 
ampla reforma administrativa, que 
pode servir de exemplo para o 
governo federal; privatizações de 
empresas deficitárias, que geraram 
grandes recursos, empregos e 
passaram a ser eficientes!!! Um 
governador que viajou por outros 
países para ver experiências exitosas 
em educação!!! Uma aula de 
gestão e uma esperança na política 
brasileira!!! Anotem este nome: 
Eduardo Leite”!!!

*** Chamou a atenção um vídeo, 
direto do município de Arame, que 
‘rodou’ as redes sociais na última 
terça-feira, 2!!! Nele, um funcionário 
da prefeitura, todo ‘trajado de 
astronauta’, fazia a desinfecção 
de ruas da cidade com alguma 
espécie de produto que provocava 
um fumaceiro enorme!!! Até aí, 
tudo bem!!! O interessante é que 
na praça principal da cidade onde 
o funcionário municipal jogava 
os jatos enfumaçados dava para 
perceber a quantidade grande de 
lixo espalhado no logradouro!!! A 
pergunta foi inevitável!!! Por que, 
antes de fazer a higienização, o 
prefeito não mandou retirar os sacos 
de lixo???!!! Aí um ‘gaiato’, que 
não perde a oportunidade, ‘mandou 
bala’: “Podia ao menos botar uma 
cerca de ARAME farpado ao redor”, 
hahahahahahahahahahaha”!!!

*** Rapaz, só na ‘taca’ mesmo!!! 
Lockdown, isolamento social... nada 
tá sendo suficiente!!! É preciso o 
fundamental: conscientização, e 
isso, infelizmente, não existe quando 
se trata da maioria das pessoas!!! 
A propósito, um assíduo leitor do 
Colunaço enviou uma crítica, essa 
semana, a respeito de pessoas que 
caminham na Avenida Litorânea!!! 
“Tá cheia de gente”, reclamou!!! 
“Mas, até aí, ok: as pessoas precisam 
se exercitar e pegar sol, o que é 
importante para a imunologia e 
efeitos positivos para a saúde em 
geral. Mas custa botar uma máscara”, 
completou!!! O leitor disse, ainda, 
que em todos os bairros tem gente 
fazendo máscaras de pano (algodão) 
que incomodam menos por ser um 
tecido frio. “Não custa comprar 
uma”, observa!!! E sugere medidas 
de acompanhamento e corretivas 
para casos de desobediência!!! 
Segundo ele, a guarda municipal 
e a Polícia Militar poderiam fazer 
recomendações ao cidadão sem 
máscara para usar o equipamento!!! 
“A máscara é instrumento mais 
eficaz contra a contaminação 
‘vindas’ dos assintomáticos da 
covid-19. Se alguém insiste em não 
usar máscara, pode ser conduzido 
pra fazer exame. Há uma conduta 
teoricamente condizente com o delito 
contra a saúde pública, de contágio 
de moléstia grave”, sugeriu!!! Bom, 
em relação à Litorânea, meu chefe 
volta a dizer: “Acho importante e 
deveria mesmo ter uma fiscalização 
da polícia em relação às pessoas que 
caminham NO CALÇADÃO, por 
ser estreito e possibilitar contatos 
próximos. Na beira da praia, com 
a maré seca, não vejo necessidade. 
Dá para manter boa distância. Eu 
mesmo caminho sem máscara, na 
areia. Mas levo a minha dentro 
do carro, porque, ao final da 
caminhada, coloco-a até entrar em 
casa”!!! Resumindo: está faltando 
CONSCIENTIZAÇÃO!!!

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS
Alexandra detona Roseana e abre
uma crise infernal no grupo Sarney
Era uma briga surda, subterrânea, travada nos bastidores do Palácio dos 
Leões. Mas veio à tona de forma surpreendente no começo de junho de 
2004. Um repórter do jornal ‘O Globo’ publicou matéria em que a primeira-
dama Alexandra Tavares detonava a senadora Roseana Sarney (PFL-MA).
A primeira reação do então governador Zé Reinaldo foi a de tentar apagar 
o fogo e negar a confusão. Alexandra, a “Grande” (assim batizada por Dr. 
Pêta, do Jornal Pequeno), não recuou, o presidente do Senado, José Sarney 
(PMDB-AP), resistiu no apoio absoluto à filha. Alexandra voltou à carga, 
com entrevistas bombásticas ao Jornal Pequeno e à TV Difusora.
Por causa dessa briga, o governador Zé Reinaldo, ex-ministro, amigo de 
Sarney e ex-secretário e vice no governo de Roseana, cortou a publicidade 
oficial da TV Mirante e do jornal O Estado do Maranhão, dirigidos pelo 
empresário Fernando Sarney.
O rompimento, fruto destes desentendimentos entre Alexandra e Roseana, 
teve graves repercussões, a ponto de mudar o jogo político no Maranhão.

Capa do Jornal Pequeno, edição de 7 de junho de 2004  

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Cidade 5
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  D O M I N G O  |  7  D E  J U N H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

Edivaldo Holanda Junior
Prefeito de São Luís

Beneficiários de planos de saúde seguem 
com problemas para fazer teste de coronavírus
Recusa dos planos em autorizar os exames 
ocorre mesmo com resolução da ANS que 
obriga a cobertura por parte dos convênios

Número de reclamações dobrou no Procon-MA, 
e órgão notificou as operadoras e laboratórios 
para que prestem esclarecimentos

Uma lei estadual foi aprovada na Assembleia, 
a fim de desburocratizar o atendimento dos 
planos de saúde na realização dos testes

LUCIENE VIEIRA
 
Muitos beneficiários de planos 
de saúde seguem reclamando 
de problemas, para a realização 
do teste do novo coronavírus, 
em laboratórios da capital 
maranhense. As dificuldades 
enfrentadas se dão porque as 
operadoras continuam não 
autorizando que tais exames 
sejam cobertos pelo convênio, 
obrigando seus clientes a tirarem 
dinheiro do bolso para pagar 
pelo teste de forma particular. 
Isso, apesar de existir, desde 
o mês de março de 2020, 
uma resolução da Agência 
Nacional deSaúde Suplementar 
(ANS), que obriga essa 
cobertura por parte dos planos.
Um beneficiário de plano de 
saúde, ouvido pelo Jornal 
Pequeno, disse ter procurado 
um laboratório de São Luís, a 
fim de realizar o teste do novo 
coronavírus. Ao solicitar a 
realização do exame, por meio 
do plano de saúde, foi informado 
que o convênio não autorizava 
o serviço, sendo oferecido de 
forma particular.
A pessoa disse ter procurado 
a direção do laboratório, mas 
voltou a ouvir o que já tinha 
sido dito pelos atendentes da 
empresa: que nada poderia ser 
feito por ela, pois quem não 
autoriza a realização do teste é o 
plano de saúde.
Conforme apurado pela 
reportagem do JP, os laboratórios 
de São Luís têm capacidade de 
fazer o exame, mas os planos 
de saúde ainda não fizeram a 
extensão da cobertura, de forma 
a incluir nela o serviço de teste 
de coronavírus. 
A reportagem manteve contato, 
via telefone, com algumas 
clínicas, para saber como se 
dá a realização dos testes. 
Todos informaram que fazem o 
exame; mas, somente de forma 
particular, com o valor girando 
em torno de R$ 300. 
Também foi revelado pelos 
laboratórios procurados que 
nenhum plano de saúde, que tem 
convênio com essas empresas,as 
autorizou a realizarem os 
exames. Isto é, mesmo que a 
pessoa tenha plano de saúde, ele 

precisa pagar do próprio bolso 
pelo teste de Covid-19.
PEDIDO DE REEMBOLSO

Em abril de 2020, um jornalista 
maranhense disse ao Jornal 
Pequeno que, após apresentar 
sintomas da doença, pegou uma 
requisição médica, e fez contato 
com o seu plano desaúde, para 
saber em quais locais o exame 
poderia ser feito. Ao ligar para 
a rede credenciada, ele foi 
informado que os laboratórios 
só ofereciam o teste de forma 
privada.
“Desde o dia 12 de março deste 
ano, a ANS determinou, por 
meio de uma resolução, que 
os planos são obrigados a fazer 
a cobertura do exame. Só que há 
dificuldades, a rede credenciada 
não está sendo autorizada pelo 
meu plano. Fiz por conta própria, 
acabei pagando. Mas, estou indo 
atrás do plano desaúde para ele 
me reembolsar”, informou o 
jornalista, que já está curado da 
Covid-19.
RECLAMAÇÕES
DOBRARAM NO 
PROCON
 No dia 29 de abril deste 
ano, o JP procurou o 
Instituto de Promoção 
e Defesa do Cidadão e 
Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA) para saber se 
existiam denúncias de clientes 
de planos desaúde, sobre 
recusas e dificuldades na 
realização de exames para 
o diagnóstico do novo 
coronavírus. À época, o 
Procon-MA respondeu que 
sim, e informou que já existiam 
cinco queixas formalizadas. 
Nesta semana, procurado mais 
uma vez por este jornal, o 
Instituto respondeu que de cinco 
denúncias o número pulou para 
dez.
As denúncias são formalizadas 
no Procon, por meio do 
aplicativo e site do órgão. 
Entre as que foram feitas 
em abril, de acordo com o 
Procon-MA, estava a de um 
cliente de planode saúde que, 
após ter tido contato com um 
caso positivo da Covid-19, 
recebeu requisição médica 
e buscou realizar o exame; 

mas, assim como a situação 
do jornalista maranhense e do 
beneficiário ouvido pelo JP, 
o plano de saúde se negou a 
autorizar o teste.
De acordo com a presidente 
do Procon-MA ,Adaltina 

Queiroga, assim como 
há planos de saúde que não 
querem autorizar o exame, 
também há laboratórios 
credenciados que impõem 
a realização do teste 
apenas de forma particular. 

O Procon informou que 
mediante provas da prática 
abusiva, o Instituto pode aplicar 
multas nos laboratórios e nas 
empresas deplanos desaúde.
Segundo Adaltina Queiroga, 
o Procon-MA notificou os 

laboratórios para apurar a 
prática relativa à cobertura dos 
planos de saúde, quanto aos 
procedimentos inseridos no rol 
dos obrigatórios pela ANS para 
detecção da Covid-19, bem 
como, os valores aplicados em 
casos de realização de forma 
particular e se houve reajuste 
nos preços dos testes.
“Os laboratórios têm repassado 
ao consumidor a obrigação 
dos planos de saúde, com a 
cobrança do exame, sob a 
alegação de que estes repassam 
valor menor que o custo efetivo. 
Em conclusão a esta ação, as 
respostas às notificações dos 
laboratórios encontram-se em 
fase de sanção, se comprovada 
a prática abusiva”, informou 
Adaltina Queiroga.
O Instituto disse ainda que 
os planos de saúde já foram 
notificados para apresentar 
informações sobre as práticas 
denunciadas tanto pelos 
clientes quanto pelos próprios 
laboratórios, e restando 
configurada infringência às 
normas estabelecidas no Código 
de Defesa do Consumidor, 
serão aplicadas as sanções 
necessárias.

O Procon-MA notificou operadoras de planos de saúde, por não estarem autorizando a realização dos 
testes para Covid-19

 GILSON FERREIRA

O Projeto de Lei Ordinária 
nº180/2020, de autoria do 
deputado estadual César Pires, 
dispõe sobre o tempo máximo 
de manifestação dos planos 
de saúde sobre autorização de 
procedimentos requisitados 
para pacientes com Covid-19. 
De acordo com o parlamentar, 
o PL obriga os planos de saúde 
a se manifestarem, quando 
requisitados por médicos com 
pacientes internados no hospital, 
a dar a resposta do exame de 
coronavírus, em menos de seis 
horas.
Em sua justificativa, para a 
elaboração do PL, César Pires 
ressaltou que a pandemia 
mundial exige medidas rápidas, 
principalmente na defesa da 
saúde e da vida dos pacientes 
afetados pela Covid-19. Porém, 
mesmo assim, o esforço dos 
médicos e demais profissionais 

de saúde muitas vezes torna-
se em vão devido à demora 
pelo excesso de burocracia 
que os planos de saúde 
sempre impuseram aos seus 
consumidores, e que mesmo 
neste cenário crítico não foi 
minimizado. Ele citou o caso de 
uma pessoa amiga internada em 
um hospital de São Luís, cujos 
familiares tiveram dificuldade 
de obter autorização para um 
procedimento.
O deputado informou que o 
Projeto de Lei foi aprovado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, e já foi enviado 
ao governador Flávio Dino, na 
terça-feira (2), para que seja 
sancionado. De acordo com 
César Pires, o processo de sanção 
costuma ser concluído em 15 
dias.
“São 15 dias para sancionar ou 

vetar o Projeto de Lei. Passado 
esse período, e o governador 
não tiver feito a sanção ou 
o veto, caberá à Assembleia 
Legislativa do Maranhão a 

fazer promulgação, depois 
a publicação; e, novamente, 
encaminhar ao Executivo para 
que seja feita a publicação no 
Diário Oficial do Estado.

Projeto de Lei estadual visa desburocratizar o 
atendimento dos planos em relação à Covid-19

Projeto de Lei do deputado César Pites busca dar fim à burocracia 
imposta pelos planos de saúde, no atendimento relacionado ao novo 
coronavírus

DIVULGAÇÃO

Quando assumi a Prefeitura de 
São Luís em janeiro de 2013, 
encontrei uma cidade com 
diversas demandas históricas 
aguardando solução. Entre elas 
estava a reforma dos mercados 
públicos, que necessitavam de 
intervenções estruturantes e não 
apenas um serviço de manutenção. 
Esta foi mais uma barreira que 
conseguimos superar, e atualmente 
executamos o maior pacote de 
obras simultâneas em mercados da 
história. São 11 equipamentos do 
tipo sendo totalmente recuperados 
seja por meio de obras de reforma 
ou de reconstrução.
A solução para o cenário dos 
mercados municipais, assim como 
de outras demandas crônicas 

da cidade, dependia de muito 
planejamento para que fossem 
resolvidas gerando o mínimo de 
transtornos e de muito trabalho 
e articulação para garantir os 
recursos necessários para custear 
as obras. Foi exatamente o que 
fizemos. E, nesse caso, o desafio 
era ainda maior, pois muitos 
desses equipamentos foram 
construídos entre as décadas 
de 1980 e 1990 e ao longo 
do tempo não passaram pelas 
devidas manutenções corretivas e 
preventivas, ocasionando grandes 
prejuízos estruturais.
O Mercado das Tulhas (Feira da 
Praia Grande) foi o primeiro a 
receber as intervenções. Por fazer 
parte do patrimônio histórico 

de nossa cidade o mercado está 
passando por obras que respeitam 
sua história e características 
originais, mas ainda assim obras 
estruturantes com substituição de 
toda a rede elétrica, hidráulica, 
revisão completa do telhado e 
outras estruturas que vão garantir 
mais segurança e dignidade para 
quem trabalha no local e mais 
conforto para os frequentadores 
sejam moradores da cidade ou 
turistas.
As demais obras são em mercados 
nos bairros, que são fundamentais 
para garantir o abastecimento da 
população. O que está com os 
serviços mais avançados é o do 
Coroadinho, que há pelo menos 
20 anos não recebia serviços 

estruturantes. Lá colocamos 
toda a estrutura antiga abaixo e 
iniciamos a construção de um 
mercado completamente novo, 
atendendo a todas as normas 
de segurança, sanitárias e de 
acessibilidade. Vamos entregar 
um mercado moderno e que 
atenda às necessidades dos 
feirantes e dos consumidores.
Estamos reconstruindo o Mercado 
do São Francisco, que contará 
com aproximadamente 100 boxes. 
Cohab, Monte Castelo, Anil, 
Santo Antônio, Vila Bacanga, 
Bairro de Fátima, Santa Cruz e 
Bom Jesus também integram o 
pacote de obras. E seguimos com 
planejamento para que outros 
mercados tenham os trabalhos 

iniciados.
Quando estes novos mercados 
forem entregues, os feirantes 
terão mais dignidade e estrutura 
de trabalho e os consumidores a 
certeza de estarem comprando 
alimentos dentro de todas as 
normas sanitárias, algo que 
será cada vez mais importante a 
partir de agora por causa desta 
pandemia.
Os mercados fazem parte da 
cultura da cidade e de suas 
comunidades. Apesar da expansão 
dos supermercados, os mercados 
públicos se mantêm porque neles 
a relação entre o consumidor e o 
feirante, que via de regra integra 
a comunidade, é muito próxima, 
muito mais humanizada.
É fundamental garantir os meios 
para o funcionamento adequado 
dos mercados, pois eles são 
pontos de comercialização 
dos alimentos mais diversos, 
necessitando das condições 
adequadas de infraestrutura, 
limpeza e higiene. Os mercados 
têm importância fundamental de 
manter também o abastecimento 

da nossa cidade com gêneros 
alimentícios de qualidade e 
preços mais acessíveis, por isso, 
quando falamos da importância 
dos mercados estamos falando 
também de uma política de 
abastecimento e segurança 
alimentar.
Os mercados públicos têm ainda 
uma forte influência econômica 
e contribuem decisivamente com 
o desenvolvimento da cidade. 
É ali que milhares de famílias 
tiram o seu sustento, de maneira 
direta e indireta. Em um momento 
de crise econômica e alta do 
desemprego, agravados pela 
pandemia, entendo que qualificar 
esses espaços é promover o 
desenvolvimento a partir do 
pequeno comerciante.
Por isso, a reconstrução e reforma 
dos mercados tratam-se de 
investimentos de primeira ordem 
em minha gestão. Continuarei 
trabalhando para ampliar o pacote 
de obras voltados para estes 
equipamentos e muito em breve 
começamos a entregar o que já 
estão passando por serviços.

Mercados públicos e desenvolvimento

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

JOÃO 16:33

AIDÊ ROCHA

Ainda cercada de muito mistério, 
a morte do professor Leandro de 
Almeida, de 27 anos, está sendo 
investigada pela Polícia Civil de 
Rosário. O corpo do educador 
foi encontrado em um matagal,às 
margens da estrada que dá acesso 
ao povoado São João do Rosário, 
zona rural do município, por volta 
das 10h, de sexta-feira (5). 
De acordo com informações 
obtidas pelo Jornal Pequeno, 
populares teriam acionado a 
polícia, comunicando que havia 
um carro abandonado na estrada, 
já fazia algumas horas. Quando 
chegaram à localidade, os policiais 
encontraram o veículo da vítima 
fechado; e o corpo deleno chão, a 
alguns metros à frente. A chave do 
carro estava no bolso do professor, 
tendo apenas o celular dele sido 
levado, supostamente, por quem 
cometeu o homicídio. 
Conforme a Polícia Civil, Leandro 
de Almeida apresentava uma 
marca de perfuração na região 
da cabeça, causada por arma de 
fogo. O corpo foi encaminhado ao 

Instituto Médico Legal (IML) para 
realização de exame cadavérico. 
O delegado de Rosário, Mário 
Vicente, disse que já existem 
pistas sobre o que teria motivado 
o crime, mas para não atrapalhar 
a apuração do caso preferiu não 
entrar em detalhes. 
Informações colhidas com fontes 
do município, e que conheciam 
o professor Leandro, apontam 
para a suspeita de que o crime 
pode ter sido um acerto de contas. 
Essa desconfiança das pessoas 
se dá pelo fato de ele ter deixado 
o carro às margens da estrada, 
como se tivesse ido ao local para 
se encontrar com alguém; e, 
também, pelo fato de o celular do 
educador ter sumido, como se não 
quisessem que a polícia soubesse 
quais foram as últimas ligações 
feitas para o aparelho.
Leandro de Almeida morava 
em Axixá, possuindo amigos 
e namorada em São João do 
Rosário, onde ele já havia sido 
professor. Atualmente, ele era 
professor de Biologia do Iema, na 
cidade de Bacabeira.

Polícia Civil busca elucidar assassinato 
de professor em povoado de Rosário
Vítima foi morta com um tiro na cabeça, na manhã de sexta-feira (5); somente o celular dela foi levado

A morte do professor Leandro de Almeida deixou população de 
Rosário intrigada

DIVULGAÇÃO

Um homem, identificado 
como Tony Carlos da Cruz de 
Jesus, de 34 anos, foi morto 
a tiros, na noite de sexta-
feira (5). O crime ocorreu 
nas proximidades da Igreja 
Assembleia de Deus, no bairro 
Vila Isabel – Área Itaqui-
Bacanga. 
De acordo com informações 
apuradas pelo Jornal Pequeno, 
a vítima estava na porta de 
casa, quando foi alvejada por 
três disparos de arma de fogo. 
Os tiros atingiram o pescoço, 
as costas e mão esquerda de 
Tony, que morreu no local. 
O suspeito do homicídio 
seria um homem, identificado 
apenas como “Galego”, 
conforme testemunhas. Após o 
crime, ele fugiu em um veículo 
de cor preta que o aguardava 
alguns metros à frente. 
Equipes da Polícia Militar 
foram acionadas, realizaram 
diligências, mas não 
conseguiram localizar o 
suspeito. A Polícia Civil segue 
investigando o caso. (AIDÊ 
ROCHA)

Homem é 
morto na 
porta de 
casa no 
bairro da 
Vila Isabel

Tony Carlos foi morto a tiros 
na porta de sua casa, na Vila 
Isabel

Uma operação da Polícia Civil, na 
noite de sexta-feira (5), resultou 
na prisão de duas pessoas que 
transportavam, dentro de um carro, 
31 tabletes de maconha, na cidade 
de Pinheiro. O entorpecente teria 
como destino a cidade de Mirinzal, 
segundo a polícia. 
De acordo com o delegado 
Rodrigo Alonso, a informação 
sobre o transporte da droga foi 
repassada, anonimamente, ao 
aplicativo da Superintendência 
Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico (Senarc). 
Na ocasião, os policiais da 
delegacia de Pinheiro montaram 
uma barreira na MA-106, perto da 
Barragem da Justina, e por volta 
das 21h30 avistaram o veículo, 
uma Montana, de placa NXH-
8997, apontado na denúncia. 
Dentro do carro, em um fundo 
falso, foram localizados todos os 
tabletes de maconha. O condutor 
do veículo e o carona, que não 
tiveram seus nomes revelados, 

foram presos em flagrante pelos 
crimes de tráfico e associação para 
o tráfico de drogas. 
A dupla foi levada à delegacia de 

Pinheiro, onde foram autuados; 
e, em seguida, encaminhados ao 
presídio, onde ficarão à disposição 
da Justiça. (AR)

Dupla é presa transportando 31 
tabletes de maconha em Pinheiro

Tabletes de maconha apreendidos em fundo falso de veículo, na 
cidade de Pinheiro

Na sexta-feira (5), a Polícia Civil, 
em cumprimento a mandado de 
prisão preventiva, prendeu um 

homem de 25 anos, que conduzia 
um veículo apreendido com drogas 
no mês de abril. O crime e a prisão 

do suspeito ocorreram no bairro do 
Anjo da Guarda. 
De acordo com a Polícia Civil, no 
dia do crime, o suspeito conseguiu 
fugir do cerco policial, mas a 
investigação o identificou como 
o condutor do veículo Renault 
Sandero, onde estava a droga. 
Durante a ação policial, na sexta-
feira, dentro do imóvel do preso 
e da mãe dele, foram apreendidas 
trouxas de droga, apetrechos 
empregados no tráfico de drogas 
e a quantia aproximada de R$ 
1.000 em cédulas de valores 
variados. Em cumprimento da 
medida cautelar, já na residência 
que estava sendo ocupada 
pelo investigado, os policiais 
encontraram porções de maconha 
e a quantia de R$ 466,50. 
Além do cumprimento do 
mandado, a Polícia Civil também 
o autuou em flagrante por tráfico 
de drogas. Após os procedimentos 
de praxe, o homem, que não teve o 
nome divulgado, foi encaminhado 
à unidade prisional, onde 
aguardará à disposição do Poder 
Judiciário. (AR)

Polícia cumpre mandado de 
prisão no Anjo da Guarda

Material apreendido na casa de suspeito preso no Anjo da Guarda
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Paulinho da Força é condenado 
a 10 anos de prisão pelo STF

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o deputado 
federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) a 10 anos e 2 meses 
de prisão por desvio de verbas públicas do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em julgamento por 
meio de sessão virtual, o deputado também foi condenado a perder o 
mandato parlamentar e a ser impedido de exercer função pública.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o 
parlamentar foi beneficiário de um esquema de desvios em contratos 
de R$ 130 milhões e R$ 220 milhões do BNDES com a prefeitura de 
Praia Grande (SP) e as Lojas Marisa.
Para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, não ficou 
comprovada a participação do deputado no desvio de recursos 
públicos. Em seu voto, Moraes argumentou que “as provas, portanto, 
precisam ser incontestáveis, não se admitindo condenações com base 
em dúvida razoável”. O ministro Marco Aurélio de Mello acompanhou 
o voto do relator. 
No entanto, o ministro Luís Roberto Barroso abriu divergência e 
foi seguido pelos ministros Luiz Fux e Rosa Weber. “O conjunto 
robusto de provas existentes nos autos me leva a concluir que, mais 
do que coincidências, há elementos suficientes para negar qualquer 
credibilidade à versão defensiva”, avaliou Barroso.
Pelo voto de Barroso, o parlamentar também deverá ressarcir R$ 
182.560,43, em valores da época (abril de 2008), a serem corrigidos 
até a quitação do débito.
“No Brasil, o maior agente financeiro responsável pela concessão 
desses financiamentos é o BNDES. A obtenção dos financiamentos 
concedidos pelo banco depende da aprovação de um projeto de 
investimento. Como infelizmente costuma ocorrer no Brasil, a 
burocracia faz florescer uma indústria de despachantes que se propõem 
a intermediar a obtenção do contrato. Essa intermediação pode ser 
real, mas pode, também, apresentar-se como uma forma de vender 
influência com o objetivo de locupletamento ilícito”, afirmou Barroso 
em seu voto.
Denúncia
Os fatos foram investigados na Operação Santa Tereza, deflagrada 
pela Polícia Federal em 2008 e que teve como alvo empresários, 
advogados e servidores públicos. Somente a parte relativa à suposta 
participação de Paulinho da Força tramita no Supremo, em função do 
foro privilegiado do parlamentar.
Para a procuradoria, os crimes eram facilitados por um ex-assessor do 
deputado e por um advogado, ambos antigos representantes da Força 
Sindical no conselho do BNDES. De acordo com as investigações, 
entre 3% e 4% do dinheiro liberado pelo banco era dividido entre os 
envolvidos. 
Defesa
Por meio de nota, a assessoria do deputado Paulinho da Força 
informou que o parlamentar recebeu com “tranquilidade a decisão 
apertada da 1ª Turma do STF”. O congressista vai recorrer da decisão.
“O placar de 3 x 2 demonstra que a decisão que prevaleceu hoje é 
duvidosa. O deputado acredita nos argumentos da sua defesa e na 
sua inocência e confia que poderá recorrer e demonstrar que nunca 
cometeu nenhum ato ilícito em sua vida parlamentar”, diz a nota. 
(Agência Brasil)

Governo substitui portal sobre covid-19 
por site com informações mínimas

Depois de retirar do ar por um 
dia o site que mantinha sobre 
informações detalhadas a 
respeito a covid-19, o Ministério 
da Saúde atualizou a página 
na internet com informações 
básicas. O site https://covid.
saude.gov.br/ traz apenas as 
informações sobre os casos 
de pessoas recuperadas da 
doença, os casos de novas 
contaminações e os óbitos.
Todas as demais informações 
históricas da doença no País 
foram omitidas da população.
Na página, o governo informa 
que “O processo de atualização 
dos dados sobre casos e óbitos 
confirmados por covid-19 no 
Brasil é realizado diariamente 
pelo Ministério da Saúde 
através das informações 
oficiais repassadas pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde 
das 27 Unidades Federativas 
brasileiras” e que esses “dados 
fornecidos pelos Estados são 
consolidados e disponibilizados 
publicamente todos os dias, em 
torno das 19h”.
Não é o que ocorria até então. 
Durante semanas, o Ministério 

divulgava as informações até 
as 17 horas, com entrevistas 
coletivas para detalhar os dados. 
Depois, passou a atrasar essas 
informações sucessivamente, 
até que o próprio presidente Jair 
Bolsonaro declarou que não 
teria mais dados em tempo de 
serem divulgados pelo Jornal 
Nacional, da TV Globo, às 
20h30.
Desde sexta-feira (5), o governo 
tem sido criticado pela falta de 
transparência na manipulação 
dos dados. Lideranças políticas, 
instituições e representantes 
do Judiciário e Legislativo 
reagiram à decisão de reduzir a 
publicidade das informações.
A despeito da subnotificação 
de casos pelo País, o futuro 
secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da 
Saúde, Carlos Wizard, disse 
que os números divulgados até 
agora seriam “fantasiosos” e que 
Estados e Municípios teriam 
inflacionado números de suas 
tragédias para receber mais 
recursos.

Manipular números é lealdade militar 
burra e genocida, diz Mandetta

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou neste 
sábado (6) que a decisão do Ministério da Saúde de não mais divulgar 
o total do número de casos e de morte pela Covid-19 “é uma tragédia”. 
As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de 
S.Paulo.
“Não informar corretamente significa que o estado pode ser mais 
nocivo do que a doença”, afirmou ele durante uma live com o ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, organizada pelo IDP 
(Instituto Brasiliense de Direito Público).
Para o ex-ministro, esconder dados da população “seria uma plástica 
transformadora”. “Me parece que o que estão querendo fazer é uma 
grande cirurgia nos números”, disse.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



PGJ inaugura estacionamento cuja obra causou
tremor no Fórum do Calhau
Publicado em 5 de junho de 2020 por gilbertoleda

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (5) a ampliação do estacionamento que atende a Procuradoria Geral de
Justiça do Maranhão (PGJ-MA) e as Promotorias da Capital.

O novo espaço comporta aproximadamente 100 veículos e vem ampliar as vagas para membros e servidores dos dois
referidos prédios do Ministério Público do Maranhão, em São Luís.

Durante a obra, no mês de dezembro do ano passado, um serviço de compactação na área acabou provocando forte
tremor no prédio do Fórum Des. Sarney Costa, no Calhau (reveja), e a consequente paralisação dos trabalhos (saiba
mais).

Apesar disso, de acordo com o diretor-geral da PGJ, Emmanuel Guterres Soares, a construção já estava concluída desde
o final do mês de fevereiro deste ano, um pouco antes do início da pandemia. Por isso, foi preciso esperar um momento
adequado para inaugurá-la. “Foi uma obra trabalhosa, devido à dificuldade de estabilização e terraplanagem do terreno”,
informou.

Ao todo, o novo espaço do estacionamento possui uma área de 3.324,54 m² e custou R$ 2.668.489,53.
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SES pagou por respiradores que não foram
entregues, mas disse em nota que não efetuou
compra
Publicado em 6 de junho de 2020 por gilbertoleda

Ao noticiar a operação que culminou com a prisão de três pessoas por fraude na venda de 300 respiradores ao estados
integrantes do Consórcio Nordeste (saiba mais), a TV Mirante divulgou, na terça-feira (2), uma nota oficial que dizia
exatamente o seguinte: “A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que não realizou compra com as empresas
citadas” (veja aqui).

As “empresas citadas” eram a HempCare e a Biogeoenergy.

A primeira era a responsável por intermediar a compra dos respiradores e transportá-los da China até o Brasil – foi quem
recebeu o dinheiro dos governos locais. A segunda seria uma segunda fornecedora, acionada pela primeira depois que a
compra com os chineses “deu errado”.

Ocorre que a nota da SES não esclarece a verdade dos fatos.

Um dia depois da reportagem do JMTV, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) emitiu outro
comunicado, desta vez a O Estado, informando que o Maranhão pagou mais de US$ 900 mil por 30 respiradores – algo
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em torno de R$ 4,9 milhões (reveja).

O Blog do Gilberto Léda, então, acessou o Portal da Transparência do governo maranhense e encontrou o pagamento.
Foram exatos R$ 4.947.535,80 desembolsados da seguinte forma:

R$ 4.488.750,00 no dia 6 de abril de 2020;

R$ 458.785,80 no dia 7 de abril de 2020.

https://gilbertoleda.com.br/2020/06/04/ma-pagou-adiantado-r-48-mi-por-respiradores-que-nao-foram-entregues/

