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Trecho de 438 km das duas rodovias é fundamental para o escoamento de grãos da região 
conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e deve ir a leilão em 2022. GERAL 7

Seguro-Desemprego

Maranhão
já registrou
36.431 pedidos
do benefício
este ano
De acordo com dados do Mi-
nistério da Economia, entre
março e maio, período da pan-
demia, foram 23.113 solicita-
ções no estado. GERAL 7

Cobiça Fatal

Justiça
bloqueou 
R$ 7,7 mi de
alvos da
Operação 
Dinheiro é de empresários pre-
sos por suposto esquema de
superfaturamento na compra
de máscaras pela Secretaria de
Saúde de São Luís. POLÍTICA 3

Terça sangrenta

Três pessoas
foram
assassinadas
a tiros na
Grande Ilha
POLÍCIA 8

Mensalidades

Sindicato
orienta
escolas a
cumprir
desconto
Lei estadual determina a redu-
ção das mensalidades de insti-
tuições privadas de ensino du-
rante o período de suspensão
das aulas presenciais.  CIDADES 6

Dia dos
Namorados
tem afeto 
em forma 
de doces VIDA 11

Romantismo
na caixa, 
com bolos,
doces e 
outros itens VIDA 11

vida@mirante.com.br São Luís, 2 de junho de 2016. Quinta-feira O Estado do Maranhão
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Disputa por dividendos
políticos em meio à
crise sanitária da 
Covid-19. POLÍTICA 3
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+1,04% +1,63%

MARÉ BAIXA
04h44            1.2m
17h44            1.2m

MARÉ ALTA
11h02             5.2m
23h40             4.9m

Sol com algumas
nuvens. Chove rápido
durante o dia e à
noite.. LO
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/485199
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Municípios maranhenses de Lima Campos, Santa Inês e Zé Doca (em detalhe no mapa maior acima) se destacam no ranking das 20 cidades 
no país com maior incidência de casos da Covid-19, segundo levantamento realizado pelo pelo Portal G1. CIDADES 5

Cidades do MA no mapa nacional da Covid-19

Fonte/painel-covid19.saude.ma.gov.br

ANUNCIADA PRIVATIZAÇÃO 
DAS BRS-135 E 316 NO MA

PANDEMIA 

ABRIL 

MAIO JUNHO

Lima Campos

Santa Inês

Zé Doca

Mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas contra gripe no Maranhão, cuja campanha 
está em sua terceira etapa e se estende até o dia 30 deste mês, em todo o estado. CIDADES 6

De Jesus

H1N1
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Política e pandemia

Q
uando a pandemia chegou ao Maranhão, políticos de todas
as correntes usavam o discurso da unidade. Diziam que o
momento era de pensar em salvar vidas e não em política.

Alguns meses depois, a “união” perdeu espaço para a disputa por
dividendos políticos em meio à crise sanitária.

A vitrine para mostrar serviço contra do novo coronavírus está
em todas as esferas políticas, municipal, estadual e federal.

Da parte do governador Flávio Dino (PCdoB), a propaganda
para mostrar o que se tem feito não é usada com moderação.

A mais recente demonstração
do quanto a política opera em
meio à pandeia foi o debate
sobre quem trouxe ou deixou
de trazer 50 respiradores para
hospitais estaduais. O senador
Roberto Rocha (PSDB) disse
que pediu pessoalmente para o
presidente Jair Bolsonaro a
liberação dos aparelhos e que
isso foi atendido.

O tucano encheu as redes
sociais para mostrar que tem
influência e que não se importa se no Maranhão ele é adversário
do governador.

Já Dino, não faz qualquer esforço para reconhecer que
chegaram os respiradores e que um dos representantes do estado
conseguiu vialibilizá-los. Isso porque o comunista não quer fazer
a mesma propaganda que faz para seu governo e seus aliados.

Enfim, nesse jogo de quem fez ou não, quem reconhece ou não,
o que fica esquecido de fato é que todos devem buscar melhorias
para a população, porque isso é dever de todo político. Foram
eleitos para isso. Não é um favor!

• Durante a sessão de ontem da Câmara de São Luís, o vereador Ivaldo
Rodrigues (PDT) apresentou Moção de Repúdio em solidariedade à can-
tora Alcione.

• A cantora foi alvo de críticas consideradas racistas, proferidas pelo pre-
sidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.

• A sugestão de Ivaldo Rodrigues foi prontamente acatada pela Mesa Di-
retora e recebeu o apoio dos parlamentares.

E MAIS

Políticos do MA se
preocupam mais
com os dividendos
políticos com a
pandemia do que
realmente em
tentar salvar vidas

Um quer se reeleger...
A vontade de ser o salvador do Maranhão no momento de pandemia

tem um objetivo claro: 2022.
O senador Roberto Rocha busca espaços nesse momento para ga-

rantir uma reeleição, algo que não será tão simples.
Se aproxima do presidente Jair Bolsonaro por este ser claramente um

adversário de seu oponente natural. Assim, consegue espaços para bus-
car apoio de prefeitos e ainda tenta enfraquecer Dino.

... outro, a presidência
Já Flávio Dino se mantém firme na estratégia de mostrar ao Brasil que

é um governador diferenciado.
Para isso, muito do que é o Maranhão real não chega à mídia nacio-

nal.
Assim, o comunista vai tentando furar a fila grande da esquerda do

Brasil para chegar a concorrer ao Palácio do Planalto.

Segue internado
Continua grave o estado de saúde do deputado estadual Zé Gentil

(Republicanos). Ele está com a Covid-19 e desde o último fim de sema-
na foi internado.

Ele está na UTI de um hospital particular de Teresina e respira com
ajuda de aparelhos. As informações são de que ele tem 50% do pulmão
comprometido devido ao novo coronavírus.

Zé Gentil tem 80 anos e sofre ainda de hipertensão e diabetes. A co-
luna torce pela recuperação do parlamentar.

Maranhense na Andes
O magistrado maranhense Marcelo Lima Buhatem foi eleito presi-

dente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes).
Entre as prioridades de Buhatem, está a aquisição por parte da enti-

dade, de legitimidade para propor ações de inconstitucionalidade, as
ADINs.

O desembargador atua há 10 anos no Poder Judiciário do Rio de Ja-
neiro. Ele disse que o objetivo como presidente da entidade será dar ain-
da maior representatividade à função.

Quebra de sigilo
O juiz federal Régis Bonfim decidiu quebrar o sigilo fiscal e bancário

do secretário municipal de Saúde, Lula Fylho.
A decisão foi um pedido da Polícia Federal no bojo da operação Co-

biça Fatal, que apura supostas irregularidades na compra de materiais
na gestão da Saúde de São Luís e de outros municípios.

Sobre o que determinou o magistrado, o titular da Semus não se ma-
nifestou até o fechamento da coluna.

Repercussão
Membros da base governista na Câmara de São Luís se manifestaram

sobre a Operação “Cobiça Fatal”.
Para Raimundo Penha (PDT), é preciso cautela. Ele reconhece a gra-

vidade dos fatos.
Já o vereador Marquinhos Silva (DEM) defendeu nominalmente o se-

cretário de Saúde, Lula Fylho.

DE OLHO

é valor bloqueado pela Justiça referente a valores ativos
financeiros e bens de empresários alvos da ação policial e
de suas empresas na operação Cobiça Fatal.

R$ 7,7milhões

Dinheiro é de empresários que foram presos por suposto esquema de 
superfaturamento na compra de máscaras pela Secretaria de Saúde de SL

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
juiz Luiz Régis Bomfim
Filho, da 1ª Vara de São
Luís e relator da "Opera-
ção Cobiça Fatal” na Jus-

tiça Federal, deferiu pedidos da Po-
lícia Federal e bloqueou R$ 7,7
milhões em ativos financeiros e bens
de empresários alvos da ação poli-
cial e de suas empresas.

Segundo decisão do magistrado,
foram alvo dos bloqueios os três em-
presários presos temporariamente.
Alexandre Chuairy Cunha, apontado
como “sócio oculto” da Precision So-
luções em Diagnósticos, teve blo-
queado R$ 1,691 milhão, mesmo
valor do bloqueio em relação a Sor-
mane Silva Santana, ex-sócio e ope-
rador da mesma empresa, segundo
os investigadores.

A decisão determinou, ainda, o
bloqueio de R$ 473 mil de João de
Deus Souza Lima Júnior, sócio res-
ponsável da C. J. Comércio Sa-
neantes.

No seu despacho, Bonfim auto-
rizou, por fim, o bloqueio de R$
1,691 milhão da Precision Soluções
em Diagnósticos, igual valor da
Global Diagnósticos e outros R$
473 mil da C. J. Comércio Sanean-
tes.

"O bloqueio de ativos financei-
ros existentes nos nomes dos re-
queridos acima nominados, [deve
ser feito] por meio do sistema BA-
CENJUD a ser executado por este
Juízo”, destacou o juiz na decisão.

Os empresários foram presos
temporariamente pela Polícia Fe-
deral na segunda-feira, 9, acusados
de montar um consórcio que com-
binava preços superfaturados du-
rante a fase de cotação em proces-
sos de dispensa de licitação para
a compra emergencial de másca-
ras, EPIs e outros insumos desti-
nados ao combate à pandemia do

novo coronavírus em pelo menos
sete prefeituras do Maranhão.

Em São Luís, de acordo com as
investigações, foram verificados in-
dícios de superfaturamento na
compra de 320 mil máscaras pela
Secretaria Municipal de Saúde de
São Luís (Semus). A PF afirma que
a pasta pagou R$ 9,90 por cada uni-
dade, quando o preço médio pra-
ticado no mercado nacional é de
R$ 3,17, apontando pra um super-
faturamento aproximado de R$ 2,3
milhões.

Sem irregularidades
A Semus nega qualquer irregu-

laridade, e diz que efetuou a com-
pra de todo o material  “menor
preço proposto pelo mercado na
ocasião”.

O relatório que embasou a deci-
são judicial aponta, ainda, possíveis
irregularidades nos municípios de

Matinha e Timbiras, no interior do
estado. E cita contratos do mesmo
grupo em Icatu, Cajapió, Lago do
Junco, e Porto Rico do Maranhão.
Um sétimo contrato foi assinado em
Turilândia, na Baixada Maranhense,
mas não incluído nas investigações
porque publicado no Diário Oficial
apenas na sexta-feira passada, 5. �

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

A Operação da Polícia Federal, inti-
tulada “Cobiça Fatal”, deflagrada pa-
ra apurar possíveis irregularidades
na compra de equipamentos e ou-
tros produtos na gestão da saúde
em cidades maranhenses, incluin-
do São Luís, repercutiu na sessão ex-
traordinária da Câmara Municipal
da capital. Parlamentares que com-
põem o núcleo mais crítico à gestão
do Executivo cobraram medidas da
administração pública. Já os mem-
bros da base governista adotaram
um tom mais ameno. 

Após a apreciação da Ordem do
Dia, o presidente da Mesa Diretora
da Casa, Osmar Filho (PDT), abriu
espaço para que cada vereador se
manifestasse sobre tema livre por
três minutos. O primeiro a falar foi
o vereador Cezar Bombeiro (PSD).
“É preciso destacar a atuação do no-
bre colega, vereador Umbelino Jú-
nior, que foi um dos que denuncia-
ram a gestão pública municipal”,
afirmou.

Em seguida, o vereador Umbeli-
no Júnior (PRTB) pediu a palavra.
Sem nominar autoridades, o parla-
mentar disse que cumpriu com sua
missão. “Em momento algum bus-
quei agir de forma individual ou re-

querendo perseguição a alguém.
Pelo contrário, somente fiz aquilo
que sou cobrado pela população.
Ofereci à denúncia que, depois, se
consolidou”, disse ao se referir à ma-
nifestação do dia 15 do mês passa-
do em que teceu críticas à gestão
das EPIs.

O vereador Estevão Aragão ele-
vou a crítica (PSDB) e chegou a su-
gerir o afastamento do secretário
municipal de Saúde, Lula Fylho. “Se-
ria uma obrigação da gestão públi-
ca municipal”, disse. Ele relembrou
denúncias feitas por ele enquanto
membro da Comissão de Saúde da
Casa, relativas ao excesso de gastos,
segundo ele, com funcionários da
saúde. 

O também vereador Honorato
Fernandes (PT) disse que é obriga-
ção da Câmara acompanhar as in-
vestigações. “Como partiu a apura-
ção de uma manifestação desta Ca-
sa, é preciso aprofundar estas ques-
tões. Todos são inocentes, até que
se prove o contrário, mas as de-
núncias são graves, garantindo a li-
sura e ampla defesa”, destacou. 

Defesa
Por outro lado, membros mais pró-
ximos do Executivo reconheceram
a gravidade dos fatos previamente
revelados pela PF. Em contraparti-

da, alguns vereadores defenderam
que as investigações não podem
atrapalhar a execução das medidas
de controle e proteção da popula-
ção contra o coronavírus. “É preci-
so reconhecer a gravidade das de-
núncias. Porém, é preciso ter cau-
tela. Essas informações colocam em
xeque a saúde e sei da seriedade da
gestão neste setor. Vamos aguardar
as investigações serem concluídas,
torcendo para que tudo seja eluci-
dado”, disse o vereador Raimundo
Penha (PDT). 

O vereador Marquinhos (DEM)
foi o único a citar nominalmente o
secretário da Saúde de São Luís, Lu-
la Fylho. Segundo ele, o gestor rea-
liza um bom trabalho à frente da
pasta. “Acredito no trabalho do Lu-
la [Fylho] e espero que a investiga-
ção ocorra de forma equilibrada”,
disse. 

Outros parlamentares, como o
próprio presidente da Casa, Osmar
Filho (PDT), destacaram apenas o
papel do Legislativo na fiscalização
das ações dos outros poderes. �

Justiça bloqueou 
R$ 7,7 mi de alvos da
Operação Cobiça Fatal

MAIS

Nota da CGU

A Controladoria-Geral da
União (CGU) informou em
nota, após a deflagração 
da operação, em conjunto
com a Polícia Federal, que
uma das empresas
contratadas pela Semus de
São Luís para o
fornecimento de máscaras
contra a Covid-19 nunca

havia fornecido o produto
antes. Para o órgão, uma das
empresas investigadas não
tinha “capacidade técnico-
operacional” para vender os
equipamentos de proteção
individual. Suspeita-se,
ainda, que uma segunda
firma era “de fachada”,
gerida por “laranjas”.

Operação da PF repercute
na Câmara de São Luís

PF prendeu três pessoas e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em casa e escritório de investigados

Bloqueio foi feito em
contas de acusados

e de empresas

PF prendeu três
empresários na

operação

Vereadores que compõem o núcleo mais crítico do Poder Executivo cobraram medidas da
gestão pública municipal; base do Governo prega cautela, mas reconhece gravidade dos fatos

Divulgação

SAIBA MAIS

Membros da gestão pública
de São Luís definiram que,
nos próximos dias, a
estrategia será aguardar o
desdobramento das
apurações conduzidas pela
Polícia Federal (PF) acerca
de compras superfaturadas
na saúde. Por enquanto, a
saída do secretário Lula
Fylho é descartada.
Em nota divulgada na terça-
feira (9), a Secretaria
Municipal de Saúde (Semus)

informou que a compra
citada no inquérito ocorreu
em obediência aos preceitos
legais e orientado por
normas que seguiram à
melhor oferta e preço. Até o
fechamento desta edição, a
pasta não se manifestou. A
direção da pasta estuda
aprofundar os
esclarecimentos em
coletiva. Além do Maranhão,
outros estados são alvos de
operações da PF.

Cautela
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Mais de 1 milhão de
pessoas já foram vacinadas
contra gripe no Maranhão

Em  CIDADES 6

Lima Campos é uma das cidades com
maior incidência de Covid-19 no MA
Além desse município, onde está sendo utilizado o toque de recolher, Santa Inês e Zé Doca também
estão entre as 10 cidades com mais casos de coronavírus, segundo o levantamento feito pelo G1

Este ano, Corpus Christi não terá procissão nem o tradicional tapete 

CIDADES COM MAIOR INCIDÊNCIA DA COVID-19 NO BRASIL
(Número de casos por 100 mil habitantes)
1º: Pedra Branca do Amapari (Amapá) –
7.684 asos
2º: São Gabriel da Cachoeira (Amazonas) –
5.046 casos
3º: Itapiranga (Amazonas) – 4.296 casos
4º: Laranjal do Jari (Amapá) – 4.081 casos
5º: Santo Antônio do Içá (Amazonas) – 4.000
casos
6º: Tefé (Amazonas) – 3.791 casos
7º: Canaã dos Carajás (Pará) – 3.632 casos
8º: Lima Campos (Maranhão) – 3.473 casos
9º: Zé Doca (Maranhão) – 2.964 casos

10º: Santa Inês (Maranhão) – 2.926 casos
11º: Amaturá (Amazonas) – 2895 casos
12º: Manacapuru (Amazonas) – 2.773 casos
13º: Tapauá (Amazonas) – 2.658 casos
14º: Benjamin Constante (Amazonas) – 2.522
casos
15º: Coari (Amazonas) – 2.482 casos
16º: Alvarães (Amazonas) – 2.425 casos
17º: Caaporã (Paraíba) – 2.332 casos
18º: Barcelos (Amazonas) – 2.309 casos
19º: São Gonçalo do Amarante (Ceará) –
2.294 casos
20º: Anori (Amazonas) – 2.256 casos

Arquivo

TAPETE SOLIDÁRIO

Este ano, a festividade não contará com a presença do tradicional
tapete ornamental, por onde todos os anos a procissão passa, no
entanto, a Arquidiocese resolveu implantar o Tapete Solidário.
Durante a live, serão arrecadados alimentos e matérias de
higiene e limpeza para doação. Quem quiser fazer uma doação,
pode deixar sua contribuição nas paróquias de sua região, ou
então, pelas contas disponibilizadas para doações em dinheiro.
Caixa Econômica: Agência 0027, poupança  013, conta 1988-6
(Arquidiocese de São Luís)
Banco do Brasil: Agência 2972-6, conta corrente 24001- X (Mitra
Arquidiocesana)

O
boletim epidemiológico
divulgado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde
(SES), na noite de terça-

feira (9), mostrou que subiu para
52.069 o número de pessoas con-
taminadas pelo novo coronavírus
no Maranhão. A quantidade de
mortos era de 1.285 – 796 homens
e 489 mulheres (até aquele bole-
tim). Segundo levantamento feito
pelo G1, entre as 20 cidades brasi-
leiras com maior incidência da
Covid-19, três estão no território
maranhense. Até pouco tempo, o
município de Urbano Santos es-
tava no rol, mas, dessa vez, entrou
Lima Campos, onde está ocor-
rendo o toque de recolher como
medida de prevenção à doença.

De acordo com o levantamento,
verificado nesta quarta-feira (10),
as três cidades maranhenses com
mais casos do novo coronavírus no
contexto nacional são Santa Inês,
Zé Doca e Lima Campos. Respec-
tivamente, possuem 2.926, 2.964 e
3.473 contaminados. Esse estudo
leva em consideração os casos
confirmados por 100 mil habi-
tantes. Em primeiro lugar, está
Pedra Branca do Ampari, locali-
zada no estado do Amapá, com
7.684 infectados, seguido de São
Gabriel da Cachoeira, no Amazo-
nas, com 5.046.

O monitoramento feito pelo
G1 demonstra que Lima Campos
está na oitava posição do ranking,
enquanto Zé Doca e Santa Inês
estão, respectivamente, na nona
e décima colocação. Por outro
lado, nenhum município mara-
nhense está na lista daqueles com
maior mortalidade pela Covid-19.
Para essa pesquisa, foram consi-
deradas as cidades com mais de
300 casos confirmados. Essa me-
todologia seguiu uma recomen-
dação da Organização Mundial
de Saúde (OMS), para indicadores

mais robustos. O levantamento uti-
lizou informações colhidas das se-
cretarias estaduais de Saúde.

Toque de recolher
No site da Prefeitura de Lima Cam-

pos, está descrito que a cidade tem
478 casos confirmados da Covid-
19, com registro de 10 óbitos. Ou-
tros 501 foram descartados e 24
continuam sob investigação. Para
conter a pandemia no município,

foram adotadas algumas medidas,
dentre as quais o controle e saída
da região, antecipação de três fe-
riados e paralisação do transporte
alternativo. Foi instaurado, ainda,
o toque de recolher, que se carac-

teriza pela proibição da circulação
de pessoas nas ruas em determi-
nado horário. Além disso, as esco-
las estão com as aulas suspensas.
Somente as secretarias com servi-
ços essenciais estão funcionando,
mas a orientação é para, quando
possível, o servidor realizar as ta-
refas de casa. 

Conforme informado no site do
Município, a meta principal é não
permitir aglomeração de pessoas,
para achatar a curva de infecção
pelo novo coronavírus na cidade.
A Guarda Municipal, juntamente
com a Polícia Militar, está reali-
zando fiscalização permanente na
região, para evitar concentração
de grupos, a fim de evitar o con-
tágio. E, também, está ocorrendo
a organização de filas em comér-
cios, agências bancárias, lotéricas
e açougues.

No último dia 5, houve o re-
torno da circulação das vans em
Lima Campos, de acordo com in-
formações da Prefeitura.

Manutenção do distanciamento
Pelo Decreto nº  017, do dia 4 de
junho, o Município de Lima Cam-
pos determinou a manutenção do
distanciamento social, como
forma de evitar a transmissão co-
munitária da Covid-19. Obrigato-
riamente, devem permanecer em
isolamento social/domiciliar pes-
soas com idade igual ou superior
a 60 anos; crianças, de 0 a 12 anos;
imunossuprimidos, independen-
temente da idade; portadores de
doenças crônicas gestantes e lac-
tantes, e os que testaram positivo
para a doença.

Também foi restabelecido o uso
massivo da máscara de proteção.
E foi mantido o funcionamento de
atividades essenciais, como hos-
pitais, clínicas, laboratórios, far-
mácias, drogarias, óticas, super-
mercados, peixarias, pontos de

vendas de alimentos, consultórios
veterinários, petshops, construção
civil, lojas de material de constru-
ção, borracharias, oficinas e servi-
ços de manutenção/reparação de
veículos. Além de restaurantes, de-
detizadoras, postos de combustí-
veis e outros.

O decreto enfatiza que perma-
necem suspensos os eventos e as
reuniões de qualquer natureza, de
caráter público ou privado, incluí-
das excursões, missas e cultos re-
ligiosos com mais de cinquenta
pessoas, observando um distan-
ciamento mínimo de dois metros
entre os pedestres.

Coronavírus no Maranhão
Segundo o boletim epidemioló-
gico da SES, o número de conta-
minados no Maranhão é de
52.069, com registro de 1285 mor-
tes. O relatório mostra que 24.579
pessoas estão em isolamento do-
miciliar. Outras 654 estão interna-
dos em enfermaria e 431 em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).
Dentre os novos casos ocorridos
no estado, 313 estão concentrados
na Grande Ilha – São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Ra-
posa, 48 em Imperatriz e 2.337
nas demais regiões.

O boletim frisa que 25.120 pes-
soas estão recuperadas da Covid-
19 no estado. Os mais recentes
óbitos ocorreram nas cidades de
Água Doce do Maranhão, Alcân-
tara, Anapurus, Bacuri, Balsas,
Barreirinhas, Colinas, Duque Ba-
celar, Itinga do Maranhão, Presi-
dente Dutra, Raposa, Rosário,
Santa Helena, São Mateus do Ma-
ranhão, São José de Ribamar, São
Raimundo das Mangabeiras,
Cândido Mendes, Timon, Tutoia,
Lago da Pedra, Pinheiro e São
Luís. A maior quantidade acon-
teceu na capital maranhense, to-
talizando nove.�

Divulgação

Feriado de Corpus Christi terá
programação diferenciada 
Maranhão decidiu adotar a data como feriado, porém comércio funcionará normalmente; confira a
programação da solenidade; missas serão realizadas de forma remota e não haverá o tradicional tapete

Nesta quinta-feira (11), acontece a
festa de Corpus Christi, uma co-
memoração da Igreja Católica que
existe desde o século XIII e celebra
o corpo e o sangue de cristo. De-
vido à crise mundial da Covid-19
que o estado enfrenta, a igreja ca-
tólica fará toda a sua programação
de forma remota, as celebrações
serão transmitidas pelos meios de
comunicação da Arquidiocese Me-
tropolitana de São Luís. 

O governo do Maranhão decidiu
reconhecer a data como feriado es-
tadual e também, decretar ponto fa-
cultativo na sexta-feira (12), por-
tanto, algumas atividades estão
suspensas no dia de hoje (11). Já a
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do
Maranhão (Fecomércio-MA), in-
formou que as atividades comer-
ciais no estado funcionarão nor-
malmente.

O Corpus Christi não é mais con-
siderado um feriado nacional desde
o ano de 1996, quando foi sancio-

nada a Lei Municipal n° 3.432/96,
que tirou o dia do calendário de fe-
riados municipais. Hoje a data é
considerada um ponto facultativo,
conforme determinação anual do
Ministério do Planejamento, então,
cabe aos estados e municípios de-
cidirem se aderem à celebração
como um ponto facultativo, que

acaba funcionando como um fe-
riado em dia útil. Este ano, o go-
verno estadual decidiu estabelecer
a data como feriado, além de tam-
bém decretar ponto facultativo no
dia seguinte (12 de junho).

O que vai funcionar
De acordo com a Secretaria de Es-

tado da Gestão, Patrimônio e Assis-
tência dos Servidores (Segep), não
haverá expediente nos órgãos da ad-
ministração estadual, incluindo au-
tarquias e fundações públicas, nesta
quinta-feira, 11, e também na sexta-
feira, 12. “A medida será obedecida
por todos os órgãos do Estado, com
exceção daqueles que prestam ser-
viços considerados de natureza es-
sencial, como por exemplo, hospitais
e plantões em delegacias”, comple-
tou a secretaria, em nota ao Estado.

A Fecomércio-MA, emitiu nota
informando que o comércio de São
Luís, que já começou o processo de
reabertura. “A Fecomércio-MA es-
clarece, ainda, que a data não consta
nas legislações municipal, estadual,
tampouco federal e, portanto, o tra-
balho nesse dia é considerado nor-
mal, não incidindo pagamento de
horas extras e nem gratificações ex-
traordinárias para os empregados.

Programação
Este ano as festividades de Corpus

Christi serão diferenciadas, por causa
das medidas de combate ao coro-
navírus. “Aqui na Arquidiocese será
celebrado de um modo diferente, se-
guindo as orientações e as limitações
causadas pela pandemia”, esclare-
ceu o coordenador geral do Corpus
Christi, Padre Robério Lima.

A parte da manhã, as celebrações
serão realizadas em nível paroquial,
ou seja, cada paróquia faz a sua ce-
lebração. O estudante de jornalismo
e músico da Paróquia Nossa Senhora
da Penha-Anjo da Guarda, Raunyr
dos Santos, fala que na sua igreja
acontecerá uma missa logo cedo, às
6h30, que será transmitida pelas mí-
dias digitais, e que logo em seguida,
haverá uma carreata com o Santís-
simo Sacramento. “O padre pediu
para que as pessoas, onde a carreata
vai passar, prepararem um altar com
flores, velas”, explicou ele. Essa foi

uma tentativa de suprir a falta do fa-
moso tapete ornamental que é
comum na festa de Corpus Christi.

Ainda pela manhã, às 10h, acon-
tecerá um sobrevoo com o Santís-
simo, sobre toda as paróquias da
ilha de São Luís, abrangendo todas
as quatro cidades que compõem a
região metropolitana da capital (São
Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar). A decolagem será
feita do Comando Geral da Polícia
Militar (CTA), o Padre Robério Lima
estará no helicóptero abençoando
todas as paróquias. Já na parte da
tarde, a partir das 15h, uma live pre-
sidida pelo arcebispo metropoli-
tano, dom José Belisário da Silva, a
solenidade será transmitida pelo
canal do Youtube da Arquidiocese.
A programação se encerra às 17h
com a benção solene do Santíssimo
Sacramento.�

AÇÃO
contra o

coronavírus tem
sido realizada pela
saúde pública de

Lima Campos



De Jesus

Sindicato pode orientar e recomendar sobre descontos, mas escolas têm autonomia para realizá-los 

Divulgação

Íntegra em oestadoma.com/485197

Desde o dia 11 de maio, está
ocorrendo a terceira e última
etapa da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe, que é
coordenada pelo Ministério da
Saúde (MS), tendo sido anteci-
pada devido à pandemia da
Covid-19. Essa fase - que con-
templa gestantes, crianças de 6
meses a 5 anos, professores e ou-
tros públicos - recentemente, foi
prorrogada para até o dia 30 de
junho. No Maranhão, de acordo
com levantamento divulgado
pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES), já foram imuniza-
das 1.436.911 milhão de pessoas.

Conforme informado pela SES,
com essa quantidade de aplica-
ções na campanha de imunização
contra Influenza, a cobertura par-
cial é de 81,97%. Essa porcenta-
gem, entretanto, abrange todas as
etapas. Além disso, o órgão esta-
dual frisou que o Ministério da
Saúde enviou, para essa terceira
fase, 1.569.600 milhão doses da
vacina. “Para controlar as aglo-

merações e ao mesmo tempo va-
cinar o maior número de pessoas
entre o público-alvo, a SES orienta
os municípios a estabelecerem
parcerias locais com instituições
públicas e privadas a fim de des-
centralizar o máximo possível a
vacinação para além das Unida-
des Básicas de Saúde (UBS)”, pon-
tuou a secretaria.

Campanha na capital
Com relação à Campanha Na-
cional de Vacinação contra a
Gripe na capital maranhense, O
Estado apurou com a Secretaria
Municipal de Saúde (Semus) que
301.901 mil pessoas já foram va-
cinadas. Mas essa estatística é re-
ferente a todas as etapas, ou seja,

desde o início. O número de
doses para a terceira fase, nesse
primeiro momento, é de 75.860
mil. Porém, como o órgão muni-
cipal destacou, mais doses che-
garão gradativamente a São Luís.

“A Secretaria reforça que ne-
nhum local de imunização em
São Luís está sem vacina, pois os
locais de vacinação vão sendo
abastecidos, conforme vai ha-
vendo a solicitação por parte dos
responsáveis da sala de vacina”,
salientou a Semus.

Documentos solicitados
Para que alguém seja imuni-
zado, é necessário que, além do
comparecimento, leve alguns
documentos, que serão apre-
sentados nos locais de vacina-
ção. Isto é, não pode chegar de
“mãos vazias”. 

Desse modo, estão sendo so-
licitados os seguintes: caderneta
de vacina, para as crianças; car-
tão da gestante ou cartão de va-
cina, para as grávidas; docu-

mento que comprove o puerpé-
rio (certidão de nascimento do
filho, cartão da gestante, docu-
mento do hospital onde ocorreu
o parto), para as puérperas, Car-
teira de Identidade, para os adul-
tos de 55 a 59 anos; crachá fun-
cional, carteira do sindicato ou
declaração, para os professores;
e receita de medicação de uso
contínuo ou relatório médico,
para portadores de doenças crô-
nicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais.�

Legislação estadual nº 11.259/2020 determina reduzir o valor 
de mensalidade durante o período da pandemia da Covid-19

Estabelecimentos de
ensino devem cumprir
lei que dá desconto 
em mensalidades

6 CIDADES São Luís, 11 de junho de 2020. Quinta-feira  O Estado do Maranhão

O
s estabelecimentos de
ensino foram orientados
pela direção do Sindicato
dos Estabelecimentos

Particulares de Ensino do Maranhão
(Sinepe-MA) a cumprirem a legis-
lação estadual de nº 11.259/2020,
mas, de acordo com a nota técnica,
elaborada pela assessória jurídica
do sindicato. A lei estadual deter-
mina a redução das mensalidades
de instituições privadas de ensino
durante o período de suspensão das
aulas presenciais devido a pande-
mia do novo coronavírus.

O presidente do Sinepe-MA,
Paulino Pereira, informou ontem,
por meio de nota, que a entidade
tem o poder de fazer a recomen-
dação, mas não tem o papel de de-
terminar como as instituições de-
verão prosseguir, dada a
autonomia de cada estabeleci-
mento de ensino.

Ele ainda ressaltou que foi ela-
borada uma nota técnica, pela as-
sessoria jurídica do sindicato, que
adotou as conclusões em relação a
Lei Estadual de nº 11.259/2020, que
estão submetidas à norma as ins-
tituições de ensino fundamental,
médio, técnico e superior da rede
privada, pós-graduações e cursos
pré-vestibular, pois, as escolas co-
munitárias foram desobrigadas de
promover os descontos.

Já, os alunos detentores de
bolsa de estudo não fazem jus aos
descontos previstos na Lei estu-
dada. Neste caso, não há de se con-
fundir bolsa de estudo com des-
conto de pontualidade, devendo
ser observado os termos do con-
trato celebrado com os pais ou res-
ponsáveis, sendo recomendável a
consulta à assessoria jurídica de
cada estabelecimento de ensino
para tanto. 

Enquanto, os cursos livres de
língua estrangeira, as creches e as
escolas, que atuam com a educa-
ção infantil, não estão submetidos
à referida lei estadual. A lei não
gera efeitos retroativos, seja por

ferir situações jurídicas consolida-
das (ato jurídico perfeito e o direito
adquirido), seja por inexistir dis-
posição expressa acerca da retro-
atividade.

Retorno das aulas
Paulino Pereira também informou
que, quanto à retomada das aulas
presenciais, o sindicato apenas vai

poder se manifestar após a publi-
cação do Decreto Estadual, que
autoriza a volta das aulas, pois, por
enquanto o que há são apenas pre-
visões. O sindicato possui um pro-
tocolo de segurança compatibili-
zado com as normas sanitárias e
de saúde, que foram decretadas
pelo governo estadual, para ser di-
vulgado às escolas e demais ins-

tituições de ensino para o mo-
mento do retorno. Este documento
está em fase de elaboração.

Em relação às aulas remotas, o
presidente declarou que não é pos-
sível estabelecer quantos e quais
os estabelecimentos utilizam as
plataformas de aulas on-line du-
rante esse período de pandemia
da Covid-19, novo coronavírus.�

PROJETO DE LEI

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, no dia 27 de abril deste ano, o
projeto de Lei 088/20 que determinava a redução proporcional de até 30%, das
mensalidades de instituições privadas de ensino durante o período de suspensão das aulas
presenciais em virtude da pandemia da Covid-19.
O projeto foi aprovado com 24 votos a favor, um contra e teve duas abstenções. Mesmo
sendo realizada por videoconferência, 14 deputados não votaram durante a sessão. O
projeto é de autoria do deputado Rildo Amaral (Solidariedade) e recebeu emenda dos
deputados Yglésio (PROS), Neto Evangelista (DEM) e Rafael Leitoa (PDT).
De acordo com o projeto, o desconto será cancelado automaticamente com o fim do Plano de
Contingência do novo coronavírus pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a liberação das
aulas presenciais. O Procon-MA é o órgão responsável por fazer a fiscalização no estado, e
em caso de descumprimento, as instituições podem ser multadas nos termos do Código de
Defesa do Consumidor.

Campanha de vacinação contra a gripe tem continuidade no MA 

Mais de 1 milhão de pessoas já
foram vacinadas contra gripe 
Números são do Maranhão; campanha está em sua terceira etapa no Brasil, que foi
prorrogada para até o dia 30 de junho, conforme cronograma do Ministério da Saúde

MAIS AÇÃO
A 6ª Ação Resgate ocorreu
no último dia 27, no
Mercado Central, área do
centro, e 40 pessoas foram
vacinadas do HIN1 como
ainda duas pessoas foram
retiradas das ruas.
Também foram ofertados
para a comunidade exame
rápido da Covid-19, HIV,
sífilis e orientações sobre
o perigo do novo
coronavírus.

Ação Resgate vem sendo realizada com grupos específicos na pandemia 

Divulgação

Os guardadores de carro, uma das
profissões atingidas durante a pan-
demia da Covid-19, usuários de en-
torpecentes e pessoas em situação
de rua participaram ontem da 7ª
Ação Resgate, promovida pela De-
legacia de Costume e do Centro de
Atenção Psicossocial (Caps-AD) do
Monte Castelo, que ocorreu na Pra-
ça Benedito Leite, no Centro. So-
mente na capital, há 2.100 flaneli-
nhas cadastrados no Ministério do
Trabalho e Emprego.

Um café da manhã foi ofertado
para a comunidade. Um dos coor-
denadores do evento, Marcelo Cos-
ta, disse que apenas no decorrer da
pandemia essa é a quarta ação so-
cial realizada na capital, sendo a
sétima neste ano. No trabalho rea-
lizado ontem, um total de 12 pes-
soas fizeram o teste rápido para
Covid-19 de forma gratuita, e de-
ram não reagente, mais de 40 pes-

soas foram vacinadas e quatro pes-
soas em situação de rua foram le-
vados para um abrigo, onde vão
passar por tratamento médico, psi-
cológico e de assistência social.

Marcelo Costa informou que
ainda foram distribuídas 50 ces-
tas básicas para os guardadores de
carro, kits de higiene e distribui-
ção de máscaras. “Um dos intui-
tos desse trabalho social é ameni-
zar as consequências físicas, men-
tais e sociais da pandemia, prin-
cipalmente, no tocante a flaneli-

nhas, que estão nas ruas diaria-
mente”, contou.

O delegado da Costumes, Jo-
viano Furtado, declarou que a pró-
xima ação deve ocorrer ainda nes-
te mês, na Deodoro, no Centro.
Em relação ao trabalho da Bene-
dito Leite, foi destinado, princi-
palmente, aos flanelinhas dessa
área e teve a preocupação de evi-
tar aglomeração. “Estamos reali-
zando a ação por partes e desti-
nando a grupos específicos, para
evitar aglomerações durante esse
período de pandemia”, explicou.

Ele também contou que os
guardadores de carro tiveram uma
grande perda financeira nestes úl-
timos meses, devido a diminuição
da circulação de veículos nas prin-
cipais vias da cidade. Até o mo-
mento há 2.100 flanelinhas ca-
dastrados no Ministério do Traba-
lho e Emprego e, no ano de 2011,
foram agraciados com o projeto
Guardador Legal. Eles ainda tive-
ram aulas sobre primeiros socor-
ros, noções de turismo e relação
interpessoal.�

Pessoas em situação
vulnerável são alvo
de ação, no Centro
Trabalho social ofereceu a comunidade teste rápido
da Covid-19, vacinas, máscaras e kit de higiene 

Um café da manhã
foi ofertado para a

comunidade

301.901 mil
pessoas já foram
vacinadas em SL
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Mundo

NOVA YORK 

A HBO Max removeu tempora-
riamente o épico drama “...E o
Vento Levou” de seu serviço de
streaming recém-lançado de-
vido ao modo como representa
a escravidão, informou a War-
nerMedia nesta quarta-feira,
juntando-se a outras empresas
que suspenderam programas
de TV controversos à medida
que a demanda por sensibili-
dade racial aumenta nos Esta-
dos Unidos.

A morte de George Floyd sob
custódia da polícia de Mineá-

polis desencadeou protestos ao
redor do mundo contra a desi-
gualdade racial, ao mesmo
tempo em que forçou as em-
presas a checarem o racismo
enraizado em programas e fil-
mes populares que são consi-
derados insensíveis.

A ViacomCBS não renovou
“Cops” e a Netflix retirou a série
“Little Britain” de sua progra-
mação, de acordo com diversos
relatos.

O vencedor do Oscar “...E o
Vento Levou” é ambientado em
uma plantação na Geórgia du-
rante a Guerra Civil. �

“...E o Vento Levou” foi removido do canal devido
ao modo como representa a escravidão na trama 

Vacina chinesa contra
Covid-19 se mostra
promissora em testes
Vacina induziu anticorpos neutralizadores de alto nível em animais e
teste em humanos, com mais de mil participantes, vem sendo feito

Divulgação

Três assassinatos a
tiros marcam a noite
de terça-feira na Ilha 

A polícia ainda ontem estava rea-
lizando incursões no interior pa-
ra efetuar a prisão de integrantes
de um bando, que pretendia ata-
car instituições financeiras da Bai-
xada Maranhense, como ainda
encontrar armamento de grosso
calibre. Até o momento, dez qua-
drilheiros haviam sido presos na
cidade de Pinheiro e foram
apreendidos com eles cordas, ma-
çarico, revólver e várias ferra-
mentas utilizadas durante assal-
to a bancos.

O major da Polícia Militar, Fá-
bio, disse que os militares e poli-
ciais civis continuam em incur-
sões no interior com objetivo de
localizar armamento de grosso
calibre, que seria utilizado por es-
ses quadrilheiros, e conseguir

prender os outros bandidos des-
se bando.

Ainda segundo o major, a polí-
cia ficou sabendo, por meio de
denúncias anônimas, que havia
criminosos em Pinheiro, que es-
tavam planejando roubar bancos
da Baixada Maranhense. No últi-
mo dia 9, os militares realizando
incursões nessa cidade consegui-
ram prender primeiramente o
paulista Vinícius José da Silva
Martins, o maranhense Marcos
Vinícius Privado como ainda Jo-
sé Filho Moreira Lima e Leydiane
Leão da Conceição Sousa, ambos
do estado do Tocantins. 

Eles estavam em uma resi-
dência onde foram apreendidos
material utilizado durante as
ações criminosas. �

Polícia Civil caça
quadrilheiros no
interior do estado
Somente na cidade de Pinheiro haviam sido
presos 10 criminosos do bando de assaltantes  

Um cerco policial realizado on-
tem na Grande Ilha resultou na
prisão em cumprimento de or-
dem judicial de dois acusados de
roubo a estabelecimentos co-
merciais e foram encaminhados
para o Complexo Penitenciário
de Pedrinhas.

O delegado Carlos Alessandro
de Assis declarou que um dos cri-
minosos foi preso no bairro do
São Francisco e ainda apreende-
ram uma arma de fogo. Ele é acu-
sado de ter assaltado uma pada-
ria, no João Paulo, no mês de
abril deste ano. O outro detido é
suspeito de ter tomando de as-

salto um veículo Punto, na Vila
Vicente Fialho, em janeiro deste
ano, como ainda manter pessoas
em cativeiro e roubos, no São
Raimundo. Em apenas um dos
assaltos, ele conseguiu obter
mais de R$ 25 mil, joias, e apare-
lhos eletrônicos.

Foragido
O empresário Geraldo Abade Sou-
za já é considerado como foragi-
do devido ser o principal acusado
da morte da sua ex-companheira
Graça Maria Pereira Oliveira, de
58 anos; e de Talita Oliveira Fize-
ro, de 27anos. �

Presos na Ilha dois
acusados de roubo
Idoso foi preso em São Luís, após crime em ônibus,
e homem no interior foi flagrado por delegado 

Violência assusta na região da Grande Ilha e um dos crimes ocorreu no
Vassoural e a vítima foi um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

T
rês pessoas foram assassi-
nadas a tiros somente du-
rante o período da noite de
terça-feira (9), na Grande

Ilha e um total de 15 mortes violen-
tas já ocorreram no decorrer deste
mês, segundo dados da Secretaria
de Segurança Pública (SSP). Um dos
casos ocorreu no bairro Vassoural,
em Paço do Lumiar, e a vítima foi o
subtenente do Corpo de Bombei-
ros Militar, Valber Nélio Costa Pe-
reira, de 57 anos, que ainda teve a
sua pistola roubada.

A polícia informou que o bom-
beiro foi abordado pelos crimino-
sos, que estavam em um veículo
Gol,  quando chegava em sua resi-
dência, no Vassoural. Este carro ha-
via sido roubado na Ilha. A vítima
reagiu ao assalto e houve troca de
tiros em plena via pública.

O subtenente acabou sendo
baleado na cabeça e levado pri-
meiramente para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do
Parque Vitória,  pelos seus fami-
liares, mas, devido à gravidade do
ferimento, teve que ser encami-
nhado para o Hospital Municipal
Socorrão I, no Centro, mas mor-
reu antes de ser submetido a tra-
tamento cirúrgico. Há informa-
ções de que um dos bandidos
também foi baleado, mas não foi
levado para o hospital.

Os criminosos fugiram e leva-
ram a arma do bombeiro. A polícia
ainda nessa noite realizou um cer-
co na Grande Ilha e conseguiu
prender duas pessoas suspeitas de
terem ajudado na fuga dos outros
envolvidos nessa ação criminosa.
Os detidos foram apresentados na

sede da Superintendência de Ho-
micídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), na Avenida Beira-Mar.

O caso está sendo investigado
como crime de latrocínio (roubo se-
guido de morte). Ainda segundo a
polícia, as incursões continuam sen-
do realizadas na Região Metropoli-
tana de São Luís para prender os ou-
tros criminosos como também en-
contrar a arma de fogo da vítima.

Mais assassinatos
A polícia ainda registrou na noite
de terça-feira, 9, uma execução em
São José de Ribamar que teve co-
mo vítima Helli dos Santos Lima,
de 18 anos. De acordo com a polí-
cia, a vítima estava dentro de um
táxi-lotação quando foi abordada
pelos criminosos, que estavam em
um veículo Gol branco; 

A vítima morreu sentada no
banco carona e, segundo a polícia,
o condutor do carro e os outros
passageiros não ficaram feridos.  O
carro ficou crivado de bala. � 

Divulgação

PEQUIM 

Uma possível vacina contra a
Covid-19 que está sendo desen-
volvida por pesquisadores chine-
ses se mostrou promissora em tes-
tes com macacos, desencadeando
anticorpos sem provocar temores
sobre sua segurança, segundo
pesquisadores, e um teste com
humanos com mais de mil parti-
cipantes está em andamento.

A candidata a vacina, chamada
BBIBP-CorV, induziu anticorpos
neutralizadores de alto nível que
podem impedir que o vírus in-
fecte células em macacos, ratos,
porquinhos da Índia e coelhos,
disseram pesquisadores em um
estudo divulgado pela publicação
científica Cell.

“Estes resultados apoiam a
avaliação posterior da BBIBP-
CorV em um teste clínico”, afir-
maram os pesquisadores no es-
tudo.

A BBIBP-CorV, desenvolvida

pelo Instituto de Produtos Bio-
lógicos de Pequim, filiado à es-
tatal China National Pharmaceu-
tical Group (Sinopharm), é uma
de cinco candidatas que a China
está testando em humanos.

Mais de 100 vacinas em po-

tencial contra a Covid-19 estão
em vários estágios de desenvolvi-
mento em todo o mundo. Entre as
mais promissoras atualmente em
teste com humanos estão as de
AstraZeneca, Pfizer, BioNtech,
Johnson & Johnson, Merck, Mo-

derna, Sanofi e a da chinesa Can-
Sino Biologics.

Reforço dependente 
Além de parecer segura e capaz
de gerar uma reação imunológica
em animais, a BBIBP-CorV não
pareceu desencadear anticorpos
que poderiam fortalecer a infec-
ção —um fenômeno conhecido
como reforço dependente de an-
ticorpos (ADE)—, disseram os
pesquisadores, embora isto não
necessariamente garanta que o
ADE não acontecerá em teste
com humanos.

Além da BBIBP-CorV, a Sinop-
harm, que já investiu o equivalente
a 141,40 milhões de dólares em
projetos de vacinas, está testando
em humanos outra candidata a va-
cina desenvolvida por sua unidade
de Wuhan —a cidade chinesa em
que o coronavírus supostamente
surgiu. Ambas foram administra-
das a mais de duas mil pessoas em
testes clínicos. �

Mais de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo

O vencedor do Oscar “...E o Vento Levou” retrata escravidão nos EUA 

Quinze mortes violentas já ocorreram durante este mês, segundo dados da Secretaria de Segurança

Canal retira filme 
do ar após protesto
contra o racismo 

Divulgação 

SAIBA MAIS

Dia 3: vítima, não
identificada

Dia 5: Tony Carlos da Cruz
de Jesus, de 34 anos

Dia 6: Valmir Oliveira 
(33 anos); Talita Frizero, (27
anos); Graça Maria Pereira
de Oliveira (58 anos);
Matheus Laune Nunes (18
anos); David Wallison
Cabral de Sousa (25 anos. 

Dia 7: José Oscar de Freitas
Filho (50 anos) 

Dia 8: João Victor Sousa da
Silva (20 anos); Joelson

Neris Rodrigues (29 anos)

Dia 9: Helli dos Santos Lima
(18 anos); Marcos Vinicius
R. Araújo (23 anos); 
Rafael Washington Correa
Ribeiro, (32 anos); 
Raimundo Nonato Pires dos
Santos (47 anos) 
e Valber Néio Costa Pereira,
(57 anos)
---------------------------------
15 mortes violentas já
ocorreram durante este mês
na Grande Ilha

3 assassinatos foram
registrados no decorrer da
última terça-feira

Cronologia das mortes neste mês



Especialistas alertam 
sobre riscos ambientais 

do afundamento de navio
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 11/06/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Se não bastasse o Brasil ter se tornando o epicentro da pandemia no 
mundo e a ação em julgamento no Supremo Tribunal Federal contra a 
chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, 
o que torna o cenário econômico ainda mais incerto são os indicadores.

Esqueçam o 2020 perdido

IMPACTO NO MAR

Maranhão ultrapassa 
Suécia e Holanda em 
número de casos de 
coronavírus totais

O estado contabiliza até o momento mais de 
52 mil pessoas infectadas pela Covid-19 de acordo 
com o boletim da SES. Com isso, o Maranhão tem 
um número maior que o registrado em países 
da Europa como Bielorrússia (51.066); Países 
Baixos (47.903) e Suécia (45.924). PÁGINA 3

Lives românticas embalam Dia dos Namorados
O Dia dos Namorados promete lives para todos os gostos musicais e em todos os horários. O Imparcial fez um levantamento de algumas apresentações que 

acontecem hoje (11) e amanhã. Entre os principais nomes estão Sandy, Lucas Lucco, Fábio Jr., Xandy de Pilares e Nando Reis.  PÁGINA 6

A preocupação dos especialistas em meio ambiente são com os cuidados que deverão ser tomados para que não haja impacto na vida 
marinha. De acordo com a Marinha, antes de afundar o navio, equipes especializadas neste tipo de operação ainda vão retirar o que sobrou 
de óleo na embarcação. No último dia 4, o Stellar Banner foi rebocado de onde ficou encalhado e passou a ficar em águas mais profundas. 

PÁGINA 9

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

Lojista se reiventam 
para driblar a crise com 
shoppings fechados na 

capital maranhense
Reabertura do comércio não-essencial 

vem sendo discutida. Durante todo esse 
tempo em que ficaram sem operar, lojistas 
com negócios em shoppings colecionaram 
prejuízos, fatais para alguns desses negócios, 
mas alguns tiveram novas ideias. PÁGINA2

Confira o que abre e 
o que fecha no dia de 

Corpus Christi

FIOCRUZ

Vacina brasileira será 
testada em animais
Diretor-geral da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), anunciou hoje (3) que 
o grupo retomará os protocolos com a 
cloroquina e sua variante mais recente.

Como se tornar um 
diplomata no Brasil

PÁGINA 10

Corpus Christi não é considerado feriado 
por conta da data não constar nas 

legislações municipal, estadual, e muito 
menos federal, sendo assim é considerado 

um dia normal. O comércio deve abrir 
normalmente. E, para os funcionários, 
isso não significa pagamento de horas 

extras e gratificação. PÁGINA 10

CONCURSO

FERIADO?

PÁGINA 3
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A proposta havia sido aprovada em maio pelos deputados, mas sofreu alterações ao
tramitar no Senado. Câmara derrubou a maioria das mudanças

As sin to má ti cos

PANDEMIA

Medidas de combate
à violência aprovadas

De nún ci as

O
ple ná rio da Câ ma ra dos De- 
pu ta dos apro vou on tem um 
pro je to de lei que es ta be le ce 
me di das de com ba te à vi o- 

lên cia do més ti ca du ran te o es ta do de 
emer gên cia de saú de pú bli ca pro vo- 
ca do pe la pan de mia de co vid-19. O 
tex to se gue pa ra a san ção pre si den ci- 
al.

A pro pos ta ha via si do apro va da em 
maio pe los de pu ta dos, mas so freu al- 
te ra ções ao tra mi tar no Se na do Fe de- 
ral. No en tan to, a mai o ria das mo di fi- 
ca ções pro pos tas pe los se na do res fo- 
ram der ru ba das na Câ ma ra.

De pu ta dos aca ta ram ape nas dois 
pon tos do tex to apro va do pe los se na- 
do res. Pe lo tex to apro va do, pas sam a 
ser ser vi ços es sen ci ais os ór gãos de 
aten di men to a mu lhe res em si tu a ção 
de vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar; cri- 
an ças, ado les cen tes, pes so as ido sas e 
pes so as com de fi ci ên cia ví ti mas de vi- 
o lên cia. O re gis tro da de nún cia po de- 
rá ser re a li za do por meio ele trô ni co 
ou por te le fo ne de emer gên cia es pe cí- 
fi co, de sig na do pe los ór gãos de se gu- 
ran ça pú bli ca.

Par la men ta res tam bém man ti ve- 
ram os pra zos pro ces su ais, a apre ci a- 
ção de ma té ri as, o aten di men to às 
par tes e a con ces são de me di das pro- 
te ti vas que te nham re la ção com atos 
de vi o lên cia do més ti ca e fa mi li ar co- 
me ti dos con tra mu lhe res, cri an ças, 
ado les cen tes, pes so as ido sas e pes so- 
as com de fi ci ên cia.

Se gun do a au to ra do tex to apro va-

Cri mes

UMA LISTA DE CRIMES FOI POSTA COMO PRIORIDADE DE ATENDIMENTO NA PANDEMIA

do, de pu ta da Flá via Mo rais (PDT-
MG), O tex to vi sa as se gu rar a con ti- 
nui da de do aten di men to das mu lhe- 
res ví ti mas de vi o lên cia do més ti ca em 
meio à pan de mia.

“Em tem pos de cri ses sa ni tá ri as e 
hu ma ni tá ri as os con fli tos so ci ais são 
po ten ci a li za dos, ex pon do ain da mais 
a po pu la ção mais vul ne rá vel a se 
trans for ma rem em ví ti mas de vi o lên- 
cia, prin ci pal men te de na tu re za do- 
més ti ca e fa mi li ar. Nes se ce ná rio, 
mos tra-se fun da men tal que ser vi ços 
de aten di men to às mu lhe res pre vis tos 
na Lei Ma ria da Pe nha não se jam des- 
con ti nu a dos e que to da a so ci e da de 
pos sa ser aler ta da, atra vés de cam pa- 
nha pe los mei os de co mu ni ca ção so- 
bre os ca nais de de nún cia da vi o lên cia 
con tra a mu lher”, ar gu men tou a de- 
pu ta da. As de nún ci as re ce bi das pe los 
ca nais Li gue 180 (aten di men to à mu- 
lher) ou Dis que 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) de ve rão  ser 
re pas sa das em até 48 ho ras pa ra os ór- 
gãos com pe ten tes.

Ca so não se ja pos sí vel re a li zar o 
aten di men to pre sen ci al em vir tu de 
da pan de mia do no vo co ro na ví rus, o 
tex to es ta be le ce que os se guin tes cri- 
mes de vem ser con si de ra dos pri o ri- 
da de no aten di men to:

– fe mi ni cí dio; le são cor po ral gra ve; 
le são cor po ral do lo ro sa gra vís si ma; 
le são cor po ral se gui da de mor te; ame-
a ça com uso de ar ma de fo go;  es tu-
pro; es tu pro de vul ne rá vel;  cor rup ção 
de me no res; pra ti car, na pre sen ça de 
al guém me nor de 14 anos, con jun ção 
car nal ou ato li bi di no so, a fim de sa- 
tis fa zer las cí via pró pria ou de ou tros; 
des cum pri men to de me di da pro te ti- 
va; ilí ci tos pre vis tos no Es ta tu to da 
Cri an ça e do Ado les cen te e Es ta tu to 
do Ido so.

EVIDÊNCIA

OMS nega relação entre frio e contaminação

SEGUNDO A ENTIDADE, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE O IMPACTO DA COVID-19 EM DIFERENTES ESTAÇÕES

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) ne gou, nes ta quar ta-fei ra
(10/6), que ha ja re la ção com pro va da
en tre bai xas tem pe ra tu ras e um au- 
men to na dis se mi na ção do no vo co- 
ro na ví rus. Se gun do a en ti da de, não
há qual quer evi dên cia ci en tí fi ca so bre
o im pac to da co vid-19 em di fe ren tes
es ta ções. Em bo ra o ví rus da In flu en za
apre sen te um sal to de in fec ções no
in ver no, ain da não é pos sí vel es ta be- 
le cer se me lhan ças en tre as du as en- 
fer mi da des.

“Sa be mos que o ví rus da In flu en za
tem um ci clo, mas não sa be mos co mo
o no vo co ro na ví rus vai se com por tar
di an te da mes ma si tu a ção. E mes mo
no In flu en za não há um pa drão, pois
te mos di fe ren ças en tre as zo nas tem- 
pe ra das e as re giões mais pró xi mas à
li nha do Equa dor, no in ver no do he- 
mis fé rio sul. Não te mos ne nhum da- 
do que su gi ra que ha ve rá uma trans- 
mis são mai or ou um com por ta men to
mais agres si vo do co ro na ví rus nes se
pe río do”, es cla re ceu o di re tor do pro- 
gra ma de emer gên ci as da OMS, Mi- 
cha el Ryan.

Pa ra Ryan, au men tos ou que das de
do en ças vi rais de acor do com as es ta- 
ções es tão li ga das ao com por ta men to
hu ma no, e não ape nas ao cli ma. No
ve rão, exem pli fi ca, as pes so as ten dem
a sair mais de ca sa e fre quen tar am bi- 
en tes aber tos, mas tam bém po dem fi- 
car mais re clu sas, em lu ga res fe cha- 
dos, prin ci pal men te por con ta do ar
con di ci o na do. Pre o cu pa do com a si- 
tu a ção da Amé ri ca do Sul, o di re tor
aler tou que a tem pe ra tu ra não tra rá
so lu ção pa ra os pro ble mas.

“Há ris cos tra zi dos pe los dois ti pos
de cli ma, mas não es tão es pe ci fi ca- 
men te as so ci a dos ao ví rus, e sim ao
com por ta men to hu ma no tra zi do pe- 
las di fe ren tes tem pe ra tu ras. In de pen- 
den te men te da es ta ção, te mos um au- 
men to pro gres si vo de ca sos na Amé ri- 
ca La ti na, prin ci pal men te na Amé ri ca
do Sul. Pre ci sa mos nos con cen trar em
con ter a trans mis são, não po de mos
es pe rar que a tem pe ra tu ra dê uma
res pos ta ao pro ble ma. O que fun ci o na
são me di das de dis tan ci a men to so ci- 
al”, afir mou.

Em seu dis cur so de aber tu ra nes ta
quar ta, o di re tor-ge ral da OMS, Te dros
Adha nom Ghebreyesus, re a fir mou o
po si ci o na men to de que pes so as as- 
sin to má ti cas po dem, sim, trans mi tir
o no vo co ro na ví rus. “Des de o iní cio
de fe ve rei ro, di ze mos que pes so as as- 
sin to má ti cas po dem transm tir o ví- 
rus. Mas pre ci sa mos de mais pes qui- 
sas pa ra de ter mi nar em que me di da
is so acon te ce. As pes qui sas es tão em
pro gres so. O que sa be mos é que en- 
con trar, iso lar e tes tar as pes so as sus- 
pei tas e, ao mes mo tem po, ras tre ar os
con ta tos é a for ma mais es sen ci al de
dar fim à trans mis são. Mui tos paí ses
ti ve ram êxi to fa zen do exa ta men te is- 
so”, dis se Te dros. A po lê mi ca so bre o
ca so co me çou na se gun da-fei ra (8/6),
quan do a di re to ra téc ni ca, Ma ria Van
Kerkho ve, clas si fi cou co mo “mui to ra- 
ra” es sa pos si bi li da de. Um dia de pois,
po rém, Van Kerkho ve e Mi cha el Ryan
es cla re ce ram que pa ci en tes da co vid-
19 sem sin to mas são ca pa zes de pro-
pa gar o ví rus, ape sar de a pro por ção
não ser co nhe ci da.

FIOCRUZ

Vacina brasileira será
testada em animais

VACINA FOI ANUNCIADA PELA FIOCRUZ ONTEM

On tem, a Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz) di vul- 
gou, em no ta, que por meio do Ins ti tu to de Tec no lo gia
em Imu no bi o ló gi cos (Bio-Man gui nhos) vai tes tar uma
va ci na con tra o no vo co ro na ví rus (Sars-CoV-2) em mo- 
de lo ani mal.

Se gun do a ins ti tui ção, os es tu dos es tão ain da em “fa- 
se pré-clí ni ca”, mo men to em que são ana li sa dos as pec- 
tos de se gu ran ça por meio de tes tes la bo ra to ri ais e em
ani mais.

A ins ti tui ção tam bém in for mou que a abor da gem do
pro je to é de uma va ci na sin té ti ca, com ba se em pep tí de- 
os an ti gê ni cos de cé lu las B e T – ou se ja, com pe que nas
par tes de pro teí nas do ví rus ca pa zes de in du zir a pro du- 
ção de an ti cor pos es pe cí fi cos pa ra de fen der o or ga nis- 
mo con tra agen tes des co nhe ci dos – nes te ca so, o Sars-
CoV-2.

O ins ti tu to res pon sá vel por con du zir as pes qui sas
afir ma que es sas bi o mo lé cu las fo ram iden ti fi ca das por
meio de mo de lo com pu ta ci o nal e re pro du zi das em la- 
bo ra tó rio (in vi tro). Na pró xi ma fa se se rão re a li za das
“for mu la ções va ci nais” pa ra ava li a ção.

A par tir dos re sul ta dos dos es tu dos pré-clí ni cos, par- 
te-se pa ra a fa se dos es tu dos clí ni cos de fa ses I, II e III.
De qual quer for ma, mes mo em pro ces so ace le ra do de
de sen vol vi men to tec no ló gi co e, ob ten do re sul ta dos po- 
si ti vos em to das as eta pas fu tu ras, a va ci na au tóc to ne de
Bio-Man gui nhos/Fi o cruz não che ga rá ao re gis tro an tes
de 2022, in for mou a ins ti tui ção.

Os re sul ta dos dos es tu dos clí ni cos se rão apre sen ta- 
dos à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, que vai
ava li zar os da dos e, a par tir daí, de ci dir se au to ri za ou
não a in clu são do pro du to no mer ca do.

CASOS CONFIRMADOS

Maranhão ultrapassa
Holanda e Suécia 

MARANHÃO ESTÁ SE APROXIMANDO DA BÉLGICA

O úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES) in for mou que o Ma ra- 
nhão che gou a mais de 50 mil ca sos re gis tra dos do no vo
co ro na ví rus. O es ta do con ta bi li za até o mo men to 52.069
pes so as in fec ta das pe la Co vid-19. Com is so, o Ma ra- 
nhão tem um nú me ro mai or que o re gis tra do em paí ses
da Eu ro pa co mo Bi e lor rús sia (51.066); Paí ses Bai xos
(47.903) e Sué cia (45.924).

Os da dos re ve lam ain da que o Ma ra nhão se apro xi ma
de paí ses co mo a Bél gi ca que atu al men te pos sui 59.569
e tam bém do con ti nen te afri ca no já que a Áfri ca do Sul
re gis trou que 52.991 pes so as fo ram in fec ta das pe la Co- 
vid-19.

O bo le tim in for ma ain da que no Ma ra nhão, 2.698 no- 
vos ca sos fo ram re gis tra dos nas úl ti mas 24h. Do nú me ro
to tal de in fec ta dos pe la do en ça, 1.285 pes so as vi e ram a
óbi to e 25.120 es tão cu ra das da Co vid-19 no es ta do.

Ain da se gun do as in for ma ções, mais 1.848 pes so as
ob ti ve ram a re cu pe ra ção e es tão de al ta da qua ren te na,
des ses, 44 são pro fis si o nais da saú de.

O bo le tim con fir mou ain da óbi tos nos mu ni cí pi os de
Água Do ce do Ma ra nhão, Al cân ta ra, Ana pu rus, Ba cu ri,
Bal sas, Bar rei ri nhas, Co li nas, Du que Ba ce lar, Itin ga,
Pre si den te Du tra, Ra po sa, Ro sá rio, San ta He le na, São
Ma teus, São Jo sé de Ri ba mar, São Rai mun do das Man- 
ga bei ras, Cân di do Men des (2), Ti mon (2), Tu tóia (2), La- 
go da Pe dra (3), Pi nhei ro (4) e São Luís (9).

Dos ca sos no vos, 313 fo ram na Ilha de São Luís (São
Luís, Ra po sa, Pa ço do Lu mi ar e São Jo sé de Ri ba mar), 48
em Im pe ra triz e 2.337 em ou tros mu ni cí pi os. No Ma ra- 
nhão dos 217 mu ni cí pi os, 213 já re gis tra ram ca sos do
no vo co ro na ví rus.

São Luís, quinta-feira, 11 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os parlamentares ludovicenses apresentaram novas proposições, impondo e sugerindo
medidas para o enfrentamento da pandemia e suas consequências.

SE GU RO AN TI COR RUP ÇÃO

DO EN ÇA OCU PA CI O NAL

FO CO NA SAÚ DE MEN TAL

PAR CE RIA  

OU TRAS SU GES TÕES

SÃO LUÍS

Vereadores votam
ações  contra covid-19

D
es de o iní cio da pan de mia
do no vo co ro na ví rus no
país, a Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Luís, pre si di da pe lo

ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), tem tra- 
ba lha do em con jun to den tro do pró- 
prio Le gis la ti vo, e de for ma co le ti va
com de mais po de res e se to res da so ci- 
e da de ci vil, pa ra de sen vol ver ações
econô mi cas con tra a cri se e ela bo rar
me di das as sis ten ci ais e de saú de.

Nes te pe río do, os par la men ta res
cons truí ram vá ri os PLs (Pro je tos de
Lei) com di ver sas pro pos tas de com- 
ba te à Co vid-19, e apro va ram im por- 
tan tes ações com o ob je ti vo de so mar
es for ços na pre ven ção e com ba te à
do en ça vi san do con tri buir pa ra a re- 
du ção de seus im pac tos no mu ni cí- 
pio.

Na ma nhã des ta quar ta-fei ra (10),
em mais uma ses são ex tra or di ná ria,
que é a 8ª re a li za da de ma nei ra re mo- 
ta, os par la men ta res lu do vi cen ses
apre sen ta ram no vas pro po si ções, im- 
pon do e su ge rin do me di das pa ra o
en fren ta men to da pan de mia e su as
con sequên ci as.

No pa co te de no vos pro je tos que
pas sou a tra mi tar na Ca sa des ta que
pa ra a ofer ta de ali men ta ção pa ra po- 
pu la ção vul ne rá vel à co vid-19 e re co- 
nhe ci men to do co ro na ví rus co mo do- 
en ça ocu pa ci o nal. Além dis so, a pre o- 
cu pa ção com o psi co ló gi co dos pro- 
fis si o nais de saú de du ran te a pan de- 
mia tam bém vi rou te ma de pro po si- 
ção que es ta va em pau ta du ran te ses- 
são vir tu al no le gis la ti vo lu do vi cen se.

Pa ra vi rar leis na ca pi tal ma ra nhen- 

se, en tre tan to, as nor mas de vem ir à
de li be ra ção das co mis sões te má ti cas
e, sem se gui da, se rem vo ta dos pe los
ve re a do res em ple ná rio de for ma pre- 
sen ci al (ou por vo ta ção re mo ta) pa ra
se guir a ava li a ção do che fe do exe cu ti- 
vo.

Dos seis pro je tos que cons ta vam na
or dem do dia, dois es ta vam em pri- 
mei ra dis cus são e 1ª vo ta ção e qua tro
pas sa ram a tra mi tar nas Co mis sões
de Jus ti ça, Saú de, As sis tên cia So ci al e
Or ça men to. Os au to res das pro pos tas
fo ram os ve re a do res Ri car do Di niz
(DEM), Fá ti ma Araú jo (PC doB), Chi co
Car va lho (PSL) e Con ci ta Pin to (PC- 
doB).

Vi san do res ti tuir os co fres pú bli cos
de pos sí veis pre juí zos e de pro ble mas
com atra sos, em re la ção ao que ti ver
si do con tra ta do, o PL nº 102/19, de Ri- 
car do Di niz (DEM), ti nha a in ten ção
de obri gar o mu ni cí pio a con tra tar um
se gu ro an ti cor rup ção pa ra to da obra
pú bli ca que a Pre fei tu ra pre ten da li ci- 
tar. O pro je to que es ta va em pri mei ra
dis cus são e 1ª vo ta ção, foi re ti ra do de
pau ta de vi do à sua in cons ti tu ci o na li- 
da de.

Ou tra su ges tão que aguar da va a 2ª
vo ta ção e foi apro va da na ses são des ta
quar ta-fei ra, foi apre sen ta da por Chi- 
co Car va lho (PSL), por meio do PL nº
066/19, que au to ri za a ins ta la ção de
de tec to res de me tais nas es co las da
re de pú bli ca mu ni ci pal. Pe la pro pos- 
ta, o aces so de qual quer pes soa aos

es ta be le ci men tos de en si no se rá con- 
di ci o na do à pas sa gem pe lo de tec tor
de me tais.

Ca so o equi pa men to in di que a pre- 
sen ça de qual quer item de me tal, a
pes soa de ve rá sub me ter seus per ten- 
ces à ve ri fi ca ção vi su al. O pro je to que
vi sa con ter a vi o lên cia que ul tra pas- 
sou os mu ros das uni da des de en si no,
foi en ca mi nha do pa ra re da ção fi nal e
se gui rá pa ra san ção do pre fei to Edi- 
val do Jú ni or (PDT).

A reu nião foi pre si di da pe lo ve re a- 
dor Os mar Fi lho (PDT)

An te ci pa ção do pa ga men to do 13º salários

PROJETOS QUE PASSARAM A TRAMITAR NA CASA.  DESTAQUE PARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL

Ou tras du as pro pos tas apre sen ta- 
das pe lo par la men tar foi o PL nº
093/20, que con si de ra de uti li da de
pú bli ca a Igre ja Evan gé li ca As sem- 
bléia de Deus No va Vi são e o PL nº
097/20, que dis põe so bre a mor te ou
re du ção da ca pa ci da de la bo ral, de- 
cor ren te do con tá gio da do en ça Co- 
vid-19 cau sa da pe lo co ro na ví rus, aos
guar das mu ni ci pais e pro fis si o nais de
saú de, so ci al e do ser vi ço fu ne rá rio,
sen do con si de ra do aci den te em ser vi- 
ço ou ato de ser vi ço pa ra fins de re fle- 
xos pre vi den ciá ri os, fi nan cei ros e tra- 
ba lhis tas. As ma té ri as fo ram en ca mi- 
nha das às Co mis sões de Jus ti ça, Saú- 
de e Or ça men to.

As si na do por Fá ti ma Araú jo (PC- 
doB), o PL nº 080/20 tem fo co na saú- 
de men tal dos pro fis si o nais que es tão
na li nha de fren te ao com ba te do co- 

ro na ví rus. Pa ra is so, o tex to pro põe a
ofer ta de um acom pa nha men to psi- 
co ló gi co pa ra os ser vi do res da saú de
du ran te a pan de mia. O pro je to pas- 
sou a tra mi tar nas Co mis sões de Jus ti- 
ça, Saú de e Or ça men to.

Pre o cu pa da com a si tu a ção das
pes so as em vul ne ra bi li da de so ci o e- 
conô mi ca du ran te a pan de mia do Co- 
vid-19, Con ci ta Pin to (PC doB) apre- 
sen tou o PL nº 096/20 que au to ri za
par ce ria da Pre fei tu ra com o Go ver no
do Es ta do pa ra que res tau ran tes po- 
pu la res for ne çam ali men ta ção des ti- 
na das à po pu la ção em si tu a ção vul- 
ne rá vel aten di das pe la Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal da Cri an ça e As sis tên cia So ci al
(Sem cas). A nor ma tra mi ta nas Co- 
mis sões de Jus ti ça  As sis tên cia So ci al.

Além dos pro je tos de leis apro va- 

dos e dos que pas sa ram a tra mi tar nos
co le gi a dos da Ca sa, su ges tão de an te- 
ci pa ção do pa ga men to do 13º (dé ci- 
mo ter cei ro) sa lá rio aos ser vi do res
pú bli cos mu ni ci pais, ati vos e ina ti vos,
pri o ri zan do os apo sen ta dos e pen si o-
nis tas, po pu la ção mais vul ne rá vel à
pan de mia; pro pos ta de ses são so le ne
com en tre ga de pla ca de hon ra ao mé- 
ri to ao go ver na dor Flá vio Di no, ao
pre fei to Edi val do Jú ni or e ao Juiz
Dou glas Mar tins, pe la ini ci a ti va de es-
ta be le cer o “lock down” na ilha de São
Luís, pa ra pro te ger fa mí li as lu do vi- 
cen ses con tra o ví rus Co vid-19; e so li- 
ci ta ção ao Go ver no do Es ta do pa ra
im plan ta ção de uma Uni da de de
Pron to Aten di men to – UPA, no an ti go
pré dio do In cra, na Ave ni da San tos
Du mont, no Anil, den tre ou tros, fo- 
ram te mas de re que ri men tos e in di ca- 
ções de di fe ren tes ve re a do res que se-
rão en ca mi nha das pe la Me sa Di re to- 
ra.

1

2

3

Ban ca da co or de na da

Pau a pau

Con sen so

“Sai da qui”.

Es que çam o 2020
per di do

Se não bas tas se o Bra sil ter se tor nan do o epi cen tro da
pan de mia no mun do e a ação em jul ga men to no Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral con tra a cha pa que ele geu o pre si- 
den te Jair Bol so na ro e o vi ce Ha mil ton Mou rão, o que
tor na o ce ná rio econô mi co ain da mais in cer to são os in- 
di ca do res pro je ta dos pa ra o Pro du to In ter no Bru to (PIB)
do Bra sil e do res to do mun do pa ra 2020. As pre vi são de
me nos 4,5 ou 5% em mar ço, já apa re cem nos or ga nis mo
in ter na ci o nais com va ri a ções en tre -5% e – 7%.

O Ban co Mun di al é mais pes si mis ta quan to o Bra sil,
em re la ção ao pro je to com que da de 8% em 2020, o que
se ria uma re tra ção glo bal nun ca vis ta an tes des de Se- 
gun da Guer ra Mun di al. Em ja nei ro o mes mo or ga nis mo
in ter na ci o nal pro je ta va cres ci men to de 2% pa ra o Bra sil
nes te ano. Na oca sião, o mi nis tro Pau lo Gue des fa la va
em pou co mais de 2,5%. Mas ago ra, di an te da imen si dão
da cri se do co ro na ví rus, nem pro je ção ele ar ris ca fa zer
mais. Ul ti ma men te, Gue des tem da do pou co pal pi te so- 
bre es se te ma car re ga do de in cer te za nos qua tro can tos
do mun do. Além de ter uma re tra ção su pe ri or à mé dia
mun di al de 5,2%, o país te rá uma re cu pe ra ção mais len- 
ta.

 A pro je ção de cres ci men to pa ra 2021 é de 2,2%, pou- 
co, mais da me ta de do cres ci men to mun di al de 4,2% es- 
pe ra do pa ra o pró xi mo ano. On tem a OC DE (Or ga ni za- 
ção pa ra a Co o pe ra ção e De sen vol vi men to Econô mi co)
es ti mou uma con tra ção mai or da eco no mia bra si lei ra,
no pa ta mar de 9,1% pa ra es te ano de 2020, ca so ocor ra
uma se gun da on da de dis se mi na ção do no vo co ro na ví- 
rus. Pe lo me nos é is so que su ge rem vá ri as pes qui sa do- 
res ao re dor do mun do.

Se tais da dos se con fir ma rem no Bra sil, o Ma ra nhão,
com seus fun da men tos econô mi cos apoi a dos no agro- 
ne gó cio e su as com mo di ti es de ex por ta ção e um con tin- 
gen te po pu la ci o nal su pe ri o res à me ta de dos 7,1 mi lhões
de ha bi tan tes vi ven do na po bre za, po de ser ar ras ta do
com mai or for ça pe la cri se. Não há dú vi da de que quan- 
do to das as ati vi da des econô mi cas es ti ve rem em ple na
car ga, lá pa ra ju lho, o de sem pre go no Ma ra nhão se rá
bem mai or do que quan do a cri se co me çou e as res tri- 
ções fo ram im pos tas. Só nos res ta es pe rar a união das
for ças po lí ti cas, econô mi cas, e tor cer pa ra Deus in di car
o ru mo cer to na su pe ra ção des sa on da de vas ta do ra do
co ro na ví rus.

Com um vo to de van ta gem, dos 21 par la men ta res
ma ra nhen ses no Con gres so Na ci o nal, o de pu ta do Jú ni- 
or Mar re ca (Pa tri o ta) se rá o no vo co or de na dor fe de ral
em Bra sí lia. O de pu ta do An dré Fu fu ca (PP) de sis tiu on- 
tem de dis pu tar a po si ção, pois fi cou nos 10 vo tos.

A elei ção pa ra o co or de na dor se ria on tem à tar de, po- 
rém, lo go de ma nhã An dré Fu fu ca re cu ou quan do per- 
ce beu que não al can ça ria a mai o ria dos vo tos dos 18 de- 
pu ta dos fe de rais e três se na do res. Ago ra, Mar re ca subs- 
ti tui rá Jus ce li no Fi lho na co or de na ção.

A en cren ca da dis pu ta du rou mais de uma se ma na. O
de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho – que es tá em to- 
das – en trou na que da de bra ço, apoi an do Jú ni or Lou- 
ren ço que, po rém, de sis tiu. Mar re ca, 28, é da ba se fla vis- 
ta e o mais jo vem do Ma ra nhão.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro a uma mu lher apoi a do ra
que o co brou, on tem, pe las 38 mil mor tes. Após ou vir que
“traiu a po pu la ção”, pre si den te man dou co brar dos go- 
ver na do res a res pon sa bi li da de pe los óbi tos por Co vid-19.

 

É bom que fi que bem cla ro: os de cre tos de ca- 
la mi da de pú bli ca que a As sem bleia Le gis la ti va
do Ma ra nhão tem apro va do pa ra mais de 30

mu ni cí pi os atin gi dos pe la cri se do covid19, não são car- 
tas bran cas pa ra ges to res sair fa zen do bar ba ri da de com
o di nhei ro pú bli co.

 
A Em pre sa ma ra nhen se de Ad mi nis tra ção Por- 

tuá ria (Emap) foi au to ri za da (ter ça-fei ra, 9)
pe lo Mi nis té rio da In fra es tru tu ra a ex plo rar
in di re ta men te áre as não afe tas às ope ra ções

por tuá ri as do Por to do Ita qui (MA).
 

Pe la por ta ria do Min fra, as áre as es tão li mi ta das
aos ter mos de pro pos ta en ca mi nha da pe la
EMAP, que cons ta no Pla no de De sen vol vi- 
men to e Zo ne a men to (PDZ) do Por to Pú bli co

do Ma ra nhão. A atu a li za ção foi apro va da no iní cio

São Luís, quinta-feira, 11 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Marinha do Brasil solicitou oficialmente à Capitania dos Portos do Maranhão
autorização para o afundamento da embarcação previsto para o dia 12

Aci den te com o na vio

NAVIO MV STELLAR BANNER

Os impactos de
afundar o navio
PATRÍCIA CUNHA

A
pós três me ses e 15 di as en ca- 
lha do na Baía de São Mar cos, 
o na vio mer can te Stel lar Ban- 
ner se rá afun da do a 150 km 

da cos ta ma ra nhen se, ou ali ja do, o 
ter mo téc ni co náu ti co ade qua do pa ra 
a ope ra ção. A Ma ri nha do Bra sil, em 
no ta, in for mou que a em pre sa Po la ris 
Ship ping, pro pri e tá ria do na vio, so li- 
ci tou ofi ci al men te à Ca pi ta nia dos 
Por tos do Ma ra nhão (CP MA) au to ri- 
za ção pa ra o afun da men to da em bar- 
ca ção, ca ben do às au to ri da des Ma rí ti- 
ma e Am bi en tal a apre ci a ção e apro- 
va ção do pla no. A pre vi são é de que a 
ope ra ção acon te ça na sex ta-fei ra, 12.

A pre o cu pa ção dos es pe ci a lis tas 
em meio am bi en te são com os cui da- 
dos que de ve rão ser to ma dos pa ra 
que não ha ja im pac to na vi da ma ri- 
nha. 

APÓS RELATÓRIOS, FICOU DEFINIDO QUE O NAVIO DEVE SER AFUNDADO AMANHÃ

JOABE/ CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

De acor do com a Ma ri nha, an tes de 
afun dar o na vio, equi pes es pe ci a li za- 
das nes te ti po de ope ra ção ain da vão 
re ti rar o que so brou de óleo na em bar- 
ca ção. No úl ti mo dia 4, o Stel lar Ban- 
ner foi re bo ca do de on de fi cou en ca- 
lha do e pas sou a fi car em águas mais 
pro fun das.

A en ge nhei ra am bi en tal La ris se Ai- 
res, dis se que em bo ra se ja um pro ces- 
so pla ne ja do, por que já fo ram re mo- 
vi dos cer ca de 145 mil to ne la das de 
mi né rio de fer ro e 4.000 to ne la das de 
me tros cú bi cos de óleo de em bar ca- 
ção, ain da em abril, de ve ha ver sim 
um im pac to am bi en tal.  “Quan do a 
gen te fa la so bre ali ja men to de na vio 
va le res sal tar que há sim um im pac to 
am bi en tal ine ren te a es se pro ces so 
prin ci pal men te aos se res vi vos bentô- 
ni cos (ma cro al gas, mi cro al gas e plan- 
tas aquá ti cas…) e al guns mi cro se res 
me no res da ca deia ma ri nha que são 

ime di a ta men te im pac ta dos, prin ci- 
pal men te por pro du tos tó xi cos, que 
en vol ve o óleo, a tin ta do na vio e etc”, 
dis se a en ge nhei ra.

Quan do a gen te fa la 

so bre ali ja men to de 

na vio va le res sal tar que 

há sim um im pac to 

am bi en tal ine ren te a 

es se pro ces so 

prin ci pal men te aos se res 

vi vos bentô ni cos

“Vai ser liberado um material fino nas águas”

O en ge nhei ro am bi en tal Már cio
Vaz, dis se que, em um con tex to ge ral,
um im pac to, em bo ra me nos sig ni fi ca- 
ti vo, po de ser es ta be le ci do, se gun do
ele, co mo a tur bi dez das águas no en- 
tor no do cas co. 

“Se não foi re ti ra do to do o mi né rio
dei xa do no po rão, não é gra ve por que
o mi né rio é ma te ri al iner te, é ar gi la,
óxi do de fer ro. Es se ma te ri al vai oxi- 
dar, vai en fer ru jar e vai ser li be ra do
um ma te ri al fi no nas águas de en tor- 
no mo di fi can do ma te ri al em sus pen- 
são que a gen te cha ma de tur bi dez, só
que is so não é sig ni fi ca ti vo em fun ção
do vo lu me de se di men to que se ria li- 
be ra do a par tir des se mi né rio no con- 
tex to de mi lhões e mi lhões de me tros
cú bi cos de água do mar no en tor no.
En tão, no má xi mo, vo cê po de ria ter
uma tur bi dez sen do afe ta da lo cal- 
men te no en tor no do cas co, que não
se ria de for ma al gum im pac to sig ni fi- 
ca ti vo no am bi en te ma ri nho”, dis se
Már cio Vaz.

Vo cê po de ria ter uma

tur bi dez sen do afe ta da

lo cal men te no en tor no

do cas co

A Se cre ta ria de Es ta do de Meio Am- 
bi en te e Re cur sos Na tu rais (Se ma)
dis se que o pla no fi nal pa ra ali ja men- 
to do Stel lar Ban ner se gue em aná li se
pe la Ma ri nha do Bra sil e Iba ma. Es tão
sen do con si de ra dos to dos os pon tos
re le van tes à se gu ran ça da ope ra ção,
bem co mo ações que mi ni mi zem pos- 
sí veis im pac tos am bi en tais cau sa dos
em de cor rên cia do afun da men to. To- 
dos os pro ce di men tos e pro to co los
es tão se guin do a “Con ven ção de Lon- 
dres” e nor mas téc ni cas da Di re to ria
de Por tos e Cos tas da Ma ri nha. “A de- 
ci são de afun da men to do na vio foi da
em pre sa ar ma do ra da em bar ca ção,
Po la ris Ship ping, uma vez que to das
as pos si bi li da des se es go ta ram, sen do
o ali ja men to a so lu ção mais se gu ra e
viá vel, le van do em con si de ra ção as
se ve ras ava ri as so fri das pe lo na vio,
cons ta ta das após aná li se de re la tó ri os
es tru tu rais. A Se ma vem acom pa- 
nhan do as tra ta ti vas e pro ce di men tos
ado ta dos pe la em pre sa de sal va ta gem
des de o iní cio do in ci den te ma rí ti mo,
au xi li an do na to ma da de de ci sões das
au to ri da des ma rí ti ma e am bi en tal”,
in for mou.

Pa ra ates tar que ne nhum im pac to
am bi en tal acon te ça no pro ces so de
ali ja men to, as em bar ca ções AHTS
(An chor Han dling Tug Supply) Be ar,
OSRV (Oil Spill Res pon se Ves sel) Água
Ma ri nha, OSV (Offsho re Sup port Ves- 
sel) Nor mand Ins tal ler e o Na vio-Pa- 

tru lha “Gua na ba ra” de vem acom pa- 
nhar a ação.

O ali ja men to a so lu ção

mais se gu ra e viá vel,

le van do em

con si de ra ção as se ve ras

ava ri as so fri das pe lo

na vio, cons ta ta das após

aná li se de re la tó ri os

es tru tu rais

O na vio Stel lar Ban ner so freu du as
fis su ras no cas co no dia 25 de fe ve rei- 
ro, lo go após ter saí do do Ter mi nal
Por tuá rio da Pon ta da Ma dei ra em
São Luís, com des ti no a um com pra-
dor em Quing do, na Chi na. A em bar- 
ca ção pos sui ca pa ci da de pa ra 300 mil
to ne la das de mi né rio de fer ro e tem
340 me tros de com pri men to, o equi-
va len te a dois cam pos de fu te bol. O
na vio ti nha 20 tri pu lan tes, sen do 12
co re a nos e oi to fi li pi nos. Nin guém fi- 
cou fe ri do.

SAU LO DU AI LI BE

NA QUARENTENA

Como comemorar o
Dia dos Namorados

FAZER SURPRESA PARA O AMOR SEMPRE É BOM NESTA DATA

DIVULGAÇÃO

As sim co mo foi o Dia das Mães, ou tra da ta co me mo- 
ra ti va de ve so frer im pac to com a qua ren te na do no vo
co ro na ví rus: o Dia dos Na mo ra dos. Pa ra não per der o
ro man ce e dar le ve za aos ca sais nes se mo men to, se pa- 
ra mos al gu mas di cas do que fa zer pa ra co me mo rar a da- 
ta tan to pa ra quem mo ra jun to, quan to pa ra quem vai
pas sar es se dia se pa ra do.Va mos pa ra as di cas?

Pa ra ca sais que não mo ram jun tos
1. Co me ce o dia com uma sur pre sa

Pre pa re uma ces ta de ca fé da ma nhã ou en vie al guns
qui tu tes pa ra que o seu amor co me ce o dia com vá ri as
co mi di nhas gos to sas.

2. Pre pa re uma playlist
Vo cê usa Spotify? Mon te uma playlist com as mú si cas fa- 
vo ri tas de vo cês!

3. O jan tar
Não dá pa ra ir até um res tau ran te le gal es se ano, mas dá
pa ra co mer “jun to”. Pe ça a co mi da do seu res tau ran te
fa vo ri to ou co zi nhe um pra to, ca da um na sua ca sa.

4. Co me ce o dia tran qui lo
Fa çam jun tos uma re cei ta fa vo ri ta pa ra o ca fé da ma nhã,
tro quem pre sen tes e fa çam pla nos pa ra o fu tu ro. Is so vai
pas sar e vo cês po de rão co me mo rar em uma vi a gem ou
em um pas seio em bre ve.

5. Ve jam um fil me jun tos
Ti re o dia pa ra fi car jo ga do no so fá fa zen do ma ra to na de
fil mes e sé ri es que vo cês amam! Fa çam uma lis ta de fil- 
mes, pe guem a pi po ca e a co ber ta, li guem a Net flix e
mon tem um ci ne ma par ti cu lar den tro de ca sa!

6. Co zi nhe a co mi da fa vo ri ta de vo cês
To do ca sal tem um pra to fa vo ri to. Pro cu re uma re cei ta
na in ter net e ten te re pro du zir em ca sa. Não pre ci sa ser
um co zi nhei ro ex pe ri en te nem ar ra sar na es co lha.

7. Or ga ni ze o jan tar
Ago ra que a co mi da já es tá pron ta, que tal abrir um vi- 
nho? Mon te uma de co ra ção pa ra o mo men to es pe ci al.
Va le co lo car uma rou pa de sair e se ar ru mar.

CASO MÃE E FILHA

Suspeito de feminicídio
é considerado foragido

GERALDO É CONSIDERADO O  PRINCIPAL SUSPEITO DO CRIME

DIVULGAÇÃO

As in ves ti ga ções do ca so de fe mi ni cí dio, que vi ti mou
mãe e fi lha, no bair ro Quin tas do Ca lhau, no úl ti mo do- 
min go (7), já in di cam o em pre sá rio Ge ral do Aba de co- 
mo fo ra gi do.

Ele é o prin ci pal sus pei to de ter as sas si na do a ex-es- 
po sa Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra e a flha de la, Ta li ta
Fri sei ro de Oli vei ra, de 27 anos. A Se cre ta ria da Se gu ran- 
ça Pú bli ca (SSP) do Ma ra nhão con fir mou a in for ma ção.

Ge ral do é em pre sá rio do ra mo de lo ca ção de con tai- 
ners, e es tá sen do pro cu ra do pe la po lí cia des de o dia do
du plo fe mi ni cí dio. O Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim)
re ti rou ma te ri al ge né ti co do cor po das du as ví ti mas,
prin ci pal men te de Ta li ta.

O ma te ri al foi re ti ra do das unhas de la, pois há in dí ci- 
os de lu ta cor po ral en tre ela e o au tor do cri me, in clu si ve
Ta li ta es ta va com três unhas que bra das.

Ta li ta ain da so freu trau ma tis mo cra ni a no, em vir tu de
de for tes pan ca das na ca be ça, en quan to Gra ça Oli vei ra
foi mor ta por es tran gu la men to.

As du as fo ram acha das mor tas e en ro la das em um
len çol, den tro de um dos car ros que es ta vam na ga ra- 
gem da re si dên cia das ví ti mas, lo ca li za da na Rua Du que
Ba ce lar, nº 21, Quin ta dos Ca lhau.

São Luís, quinta-feira, 11 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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AVISO AO LEITOR   
Informamos aos nossos leitores que o Jornal 
Pequeno não circulará nesta sexta-feira,12, em 
função do feriado de hoje, de Corpus Christie, 
quando os nossos funcionários estarão liberados.
O JP volta a circular normalmente no sábado.

A Diretoria 

Guardadores de carro foram beneficiados com testes do novo coronavírus e vacina contra a H1N1

GILSON FERREIRA 

Empresário 
suspeito de 
matar mãe 
e filha é 
considerado 
foragido
O empresário Geraldo Abade Souza, ex-marido de Graça 
Maria Pereira de Oliveira, de 59 anos, já é considerado 
foragido pela Polícia Civil, segundo informações 
confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) 
ao blog O Informante, nessa quarta-feira (10). PÁG. 12

Cotação – Comercial C. R$ 5,0832| V. R$ 5,0862 – Turismo C. R$ 5,05 | V. 5,36 – Euro C. R$ 5,717| V. R$5,7224 – Libra C. R$ 6,3979 | V. R$ 6,4037– Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Baixamar – 4:32 1,3 m|  1ª Preamar– 10:33 5,1 m|  2ª  Baixamar– 17:07 1,3 m | 1ª Preamar–23:12 4,6 m
Loteria – Mega Sena  – 2269 (10/06/2020) 01-11-14-23-29-55 |  Quina –  5292 (10/06/2020) –  12-28-37-39-67 |  
 Lotofácil –  1978 (10/06/2020) –  01-04-05-06-07-08-09-10-12-13-15-16-20-23-24 | 

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

24° – 31° Manhã Tarde Noite

Deputados do MA contribuem com sugestões a Bolsonaro 
para aperfeiçoar medidas econômicas de combate à Covid

Receita 
regulamenta 
Programa
de Apoio às 
Microempresas 
e Empresas de 
Pequeno Porte

Weverton 
reforça que
Congresso 
dará palavra 
final sobre 
adiamento
das eleições

Justiça 
manda soltar 
empresário 
preso na 
operação 
Cobiça Fatal da 
Polícia Federal

Maranhão 
possui 
25.391
casos ativos
da Covid-19
e 26.795 
recuperados

  PÁG.3

PÁG. 11 PÁG. 12 PÁG. 12 PÁG. 3

Além do arrendamento de sete terminais, foi aprovada a desestatização do Porto de Itajaí e a 
relicitação dos aeroportos de São Gonçalo/RN e Viracopos/SP

RODOVIAS
QUE CORTAM O 
MARANHÃO ENTRAM 
NO PROGRAMA DE 
CONCESSÕES DO 
GOVERNO FEDERAL
Trecho aprovado é fundamental para o escoamento 
de grãos do Matopiba, que envolve Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia

Rodovias federais que cortam o Maranhão, as BRs 135 e 316 entraram no programa de concessões do Governo Federal. Elas fazem parte dos onze novos ativos de infraestrutura de transportes que foram 
qualificados na tarde desta quarta-feira (10), durante a 13ª Reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI). O trecho de 438 km é fundamental para o escoamento de grãos da região 
conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e deve ir a leilão em 2022.  PÁG. 3

A Polícia Civil, a 
Secretaria Municipal da 
Criança e Assistência 
Social (Semcas) e o 
Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool 
e Drogas (Caps-
AD) fizeram, ontem 
(10), testes rápidos 
de coronavírus em 
guardadores de carro do 
Centro Histórico de São 
Luís. Os exames foram 
feitos no coreto da 
Praça Benedito Leite. 

PÁG. 5

Centro Histórico

AÇÃO SOCIAL BENEFICIA GUARDADORES 
DE CARROS COM TESTES DE COVID-19, 
EPIS E CESTAS BÁSICAS



Silenciar para 
perceber as emoções
O medo de expressar aquilo 
que sente pode levar você a um 
lugar perigoso de isolamento 
social, sofrimento interior e 
dor. Conter uma emoção gera 
bloqueio tanto no corpo sutil 
(energético) quanto no corpo 
físico.
O corpo humano tem a 
capacidade de equilibrar o 
meio externo com o interno, 
denominado autopoiese 
(auto cura); porém, quando 
o trauma é muito forte, ou 
o sistema imunológico está 
fraco por conta de tantos 
sabotadores (mágoas, 
decepções, frustrações, crenças 
limitantes...), a célula pode 
não reconhecer o agressor 
(antígeno) e, dessa forma, não 
consegue produzir anticorpos 
para combater o antígeno.
O medo gera desequilíbrio e 
dúvida do seu lugar no mundo 
e de quem você é de verdade.
Quando você se deixa ser 
conduzido pela mente e 
esquece de ouvir seu coração, 
você passa a ser guiado apenas 
pelas suas programações 
mentais limitadas.
A mente limita e capta as 

sensações por experiências 
interpretadas, como certo ou 
errado, como bom ou ruim 
criando uma persona(?) de 
você  vítima ou agressor 
daquele acontecimento.
As percepções são distorcidas 
do que de fato são por 
serem vistas apenas por uma 
perspectiva da realidade.
 Se você deseja solucionar 
algo em sua vida é necessário 
ir além da visão limitada 
da mente. Práticas como 
meditação diária, respiração 
consciente, processo de auto 
desenvolvimento, yoga, 
música, dança... são excelentes 
ferramentas para o auxílio do 
seu despertar interior, para 
silenciar os ruídos internos 
e alcançar o estado de 
vulnerabilidade.
Esse estado inclui a sensação 
percebida como dolorosa 
e cria um espaço vazio de 
reconhecimento e acolhimento, 
um lugar de solidariedade e 
compaixão consigo.
A alma busca conexão e 
expansão. Dizer um SIM à sua 
história da forma como foi é 
libertador e te permite fluir.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Deus usa o silêncio para ensinar sobre a 

responsabilidade das palavras”.
(Paulo Coelho, Manual do Guerreiro 

da Luz, 1997)

Sobe
A cidade de São Luís está entre 
as que apresentam menor ritmo 
de contágio do coronavírus, de 
acordo com estudo da plataforma 
Farol Covid divulgado nessa 
quarta-feira (10) pelo portal G1, 
da TV Globo.

Desce
Uma mulher foi condenada 
na Justiça do Trabalho por 
manter uma emprega doméstica 
trabalhando por mais de 35 anos 
sem receber remuneração, em 
Santo Antônio de Jesus, recôncavo 
da Bahia. A trabalhadora informou 
que o serviço era trocado pela 
moradia, alimentação e vestuário.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço desta quinta-
feira vai para o ator maranhense 
Domingos de Almeida, que 
apresentará a cena vencedora do 
Festival Virtual Cenas Curtas de 
Teatro do LuAr, às 20h, nas redes 
sociais da Universidade Federal 
do Maranhão (@cultura.ufma e 
ufma.cultura). Com ‘Seguindo em 
Frente’, adaptação do monólogo 
‘Filho da Coragem, Filho do 
Nordeste’, de Raul Lenk, o artista 
venceu o  festival nacional, 
realizado pela Escola Lugar de 
Arte, no Rio de Janeiro/RJ.

Cancelaram E O VENTO 
LEVOU.Nunca é demais lembrar 
que toda ditadura de submissão 
totalitária começa com boas 
intenções. @franciscorazzo

O pessoal quer apagar a história. 
HBO retirou E o vento levou 
do catálogo. Estão derrubando 
estátuas de personalidades. 
Vão destruir todos os bustos de 
Nero ou de César também? Em 
que isso contribui para o fim da 
discriminação? @anartam

“E o Vento Levou” foi retirado 
de uma plataforma de streaming 
pela gritaria dos mimizentos. 
Os mesmos que dizem ser 
antifascistas e vandalizam a 
estátua do Churchill. Os mesmos 
“democratas” que defendem o uso 
da violência. Gente chata, mimada 
e hipócrita. Não podemos nos 
calar. @paulomathias

O passado deve nos servir de 
referência, tanto de coisas boas 
— que devemos exaltar, preservar 
e repetir — quanto de coisas 
ruins — que devemos evitar. Não 
se destrói o passado; destruir o 
passado é perder as referências, e 
tentar construir o futuro no vácuo 
ideológico. @paulocruzphi

Já repararam que depois que 
aquele Haitiano falou pro 
Bolsonaro: “Você acabou, o 
Governo acabou, Bolsonaro!”, 
a coisa desandou de vez? @
priweinstein

Em tempos de coronavírus
Me recuso a envelhecer um ano 
que não vivi.
***
A quarentena vai me transformar 
em um carro. Já apareceu outro 
pneu.
***
Contra o Coronavírus: mastigue 
duas cabeças de alho. Não serve 
pra nada, mas todos ficarão a uma 
distância segura de você.
***
Esse vai ser o primeiro ano que 
eu não tiro férias em Dubai, por 
causa da pandemia. Nos outros 
anos, foi por falta de dinheiro 
mesmo.

***
Em isolamento, sem me contagiar 
com o COVID-19, finalmente 
descobri o significado da frase: “O 
que não mata, engorda”
***
Não sou muito bom com frases 
motivacionais, mas vamos lá: 
Você que lute. 

MDR amplia prazo de inscrições para 
contratação de temporários aposentados
O Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) ampliou, 
até domingo (14), o período 
de inscrições para o edital 
que possibilita a contratação 
de 249 profissionais que 
integrarão quadros técnicos 
da Pasta por até 2 anos. Serão 
preenchidas posições para 
engenheiros, arquitetos e analistas 
administrativos. As vagas são 
destinadas exclusivamente a 
aposentados do Regime Próprio 
de Previdência Social da União.
A admissão dos profissionais será 
feita por meio do chamamento 
público já disponível. O objetivo é 
atender à necessidade temporária 
e excepcional, de acordo com a 
Lei n. 8.745/1993.

“Essa iniciativa permitirá que 
reforcemos o quadro do MDR 
para atender à demanda que 
temos atualmente. Isso vai 
garantir mais celeridade à análise 
e acompanhamento de processos 
e obras públicas sob supervisão 
do Ministério, possibilitando 
que as ações sejam aplicadas de 
forma mais efetiva e alcancem 
seu objetivo principal: beneficiar 
a população”, destacou o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho.
Serão contratados 144 
engenheiros e arquitetos – oito 
vagas são destinadas a pessoas 
com deficiência. A maior parte 
dos profissionais, 119, atuará no 
Distrito Federal. Outros 16 deles 

desempenharão atividades nos 
estados do Pará, Pernambuco, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul, 
sendo quatro para cada unidade 
federativa. Outras nove posições 
serão preenchidas para atuação 
na Bahia, Ceará e Minas Gerais – 
três por Unidade Federativa.
Os engenheiros exercerão 
atividades de planejamento, 
coordenação e elaboração de 
projetos e relatórios de obras 
públicas em geral.
Também há 105 vagas para 
analistas administrativos, com 
seis voltadas para pessoas 
com deficiência. Todas as 
oportunidades são para atuação no 
Distrito Federal. (MDR) 

Senadordefende controle de
qualidade na compra de respiradores
O senador Weverton (PDT-
MA) quer garantir a compra 
de respiradores com qualidade 
para a população. O parlamentar 
apresentou uma emenda ao 
PL 2294/2020, que muda as 
regras para a Anvisa autorizar a 
fabricação e a comercialização 
de equipamentos ventiladores 
pulmonares durante a pandemia. 
A proposta apresentada pelo 
senador garante autonomia para 
a Anvisa indeferir pedidos de 
registros de equipamentos que 
apresentem algum risco à saúde 
dos pacientes.
“Diversos mecanismos estão 
previstos para que as empresas 

fabriquem equipamentos. Já 
ouvimos notícias de fraudes e 
não vamos permitir que a saúde 
da população seja prejudicada”, 
declarou Weverton.
O projeto prevê que a fabricação 
e comercialização de ventiladores 
pulmonares ficam autorizadas, em 
regime extraordinário, a qualquer 
empresa com condições técnicas, 
independentemente de seu objeto 
social. A medida visa suprir a 
insuficiência de equipamentos 
disponíveis atualmente, para 
responder ao rápido aumento de 
hospitalizados em decorrência da 
Covid-19.
“É preciso fiscalizar. Saber se o 

equipamento fabricado atende a 
todos os requisitos de segurança”, 
ressaltou.
A Anvisa será o órgão responsável 
pela análise, certificação e 
autorização das empresas 
interessadas na fabricação e 
comercialização dos ventiladores 
pulmonares. Para o pleito, porém, 
é necessário o cumprimento de 
alguns requisitos. “Essa emenda 
é importante porque prevê a 
possibilidade de cancelamento 
de uma autorização já concedida, 
caso o equipamento não tenha 
condições de funcionar em 
segurança”, explicou.

Justiça lança campanha nacional 
para incentivar denúncia de 
violência doméstica
A Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) uniram 
forças e lançaram, nesta quarta-
feira (10), a campanha Sinal 
Vermelho contra a violência 
doméstica. O Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA), por meio 
da Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar 
(CEMulher), promoverá a 
campanha no âmbito do Estado 
do Maranhão. A CEMulher é 
presidida pelo desembargador 
Cleones Cunha.
FARMÁCIAS
O objetivo é incentivar denúncias 
por meio de um símbolo: ao 
desenhar um “X” na mão e 
exibi-lo ao farmacêutico ou ao 

atendente da farmácia, a vítima 
poderá receber auxílio e acionar 
as autoridades. 
A ação conta com a participação 
de quase 10 mil farmácias em 
todo o país, e é uma resposta 
conjunta de membros do 
Judiciário ao recente aumento 
nos registros de violência em 
meio à pandemia. Uma das 
consequências da quarentena foi 
expôr mulheres e crianças a uma 
maior vulnerabilidade dentro do 
próprio lar. “A vítima, muitas 
vezes, não consegue denunciar 
as agressões porque está sob 
constante vigilância. Por isso, 
é preciso agir com urgência”, 
explica a presidente da AMB, 
Renata Gil, que é juíza criminal 
no Rio de Janeiro há 22 anos.

SESI-MA inicia vacinação contra
H1N1 em indústrias maranhenses
O Serviço Social da Indústria 
do Maranhão (SESI-MA) 
está desenvolvendo o serviço 
de vacinação contra a H1N1 
dentro das empresas. Os 
estabelecimentos interessados 
podem entrar em contato com 
o SESI-MA para aquisição 
das doses da vacina, que têm 
valores diferenciados para o setor 
industrial.
Somente nesta semana, duas 
grandes indústrias estão sendo 
atendidas em São Luís: a Cimento 
Bravo e a Moinhos Cruzeiro do 
Sul. Além delas, os colaboradores 
do Sistema FIEMA (SESI, 

SENAI, IEL e Federação) também 
estão sendo imunizados até nesta 
sexta-feira. A gripe atinge pessoas 
de qualquer idade e é considerada 
um dos graves problemas de 
saúde pública.
O acesso às vacinas pode ser 
realizado pelo número (98) 
2109-1859 para atendimentos em 
São Luís, Caxias e Imperatriz. A 
empresa também pode escolher se 
deseja enviar seus colaboradores 
para a imunização na clínica do 
SESI, no caso da capital, ou se 
prefere ser atendida via unidade 
móvel, dentro da própria empresa.

Série de lives do Teatro Arthur Azevedo, 
recebe cantor e compositor Zeca Baleiro
Bate-Palco, série de lives do 
Teatro Arthur Azevedo no 
Instagram, recebe, nesta sexta-
feira (12), o cantor e compositor 
Zeca Baleiro, para uma conversa 
sobre os caminhos da arte e 
adaptações do fazer artístico no 
atual cenário.
Com uma carreira consolidada 
na música – e a mais conhecida 
do grande público – Zeca Baleiro 
é também cronista e bastante 
envolvido com a produção teatral. 
No Teatro Arthur Azevedo, foram 
inúmeras as apresentações e 
algumas produções, como o disco 
“O Samba é Bom”, do Mestre 
Antônio Vieira, gravado no Teatro 
Arthur Azevedo em 2001.
Maranhense de São Luís, Zeca 
Baleiro lançou seu primeiro 
disco, “Por Onde Andará Stephen 
Fry?”, em 1997. Desde então, 
lançou outros dez discos autorais, 
projetos especiais e oito DVDs.
“Bate-Palco” é parte do projeto 
Conexão Cultural e traz artistas, 
produtores e técnicos em 
uma boa conversa sobre arte 
e cultura às sextas-feiras, das 
17h30 às 18h30, no Instagram 
do Teatro Arthur Azevedo (@
teatroarthurazevedooficial). As 
entrevistas estarão disponíveis 
também no IGTV.
Vacina brasileira contra a 

Covid-19 será testada in vivo pela 
Fiocruz
Uma vacina contra a Covid-19 
será testada em seres vivos 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), por meio do Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos). O teste 
será em modelo animal, fase de 
desenvolvimento chamada de 
estudos pré-clínicos. A informação 
foi divulgada em nota, nesta 
quarta-feira (10), pela Fiocruz.
“A abordagem do projeto é de 
uma vacina sintética, com base em 
peptídeos antigênicos de células 
B e T – ou seja, com pequenas 
partes de proteínas do vírus 
capazes de induzir a produção 
de anticorpos específicos para 
defender o organismo contra 
agentes desconhecidos – neste 
caso, o Sars-CoV-2 [covid-19]”, 
explicou a Fiocruz.
Segundo o instituto, essas 
biomoléculas, identificadas 
em modelo computacional (in 
silico), foram produzidas por 
síntese química e validadas 
in vitro. Os peptídeos foram 
acoplados em nanopartículas, 
que funcionam como uma forma 
de “entrega”, para apresentar 
essas biomoléculas para o 
sistema imune com melhor 
imunogenicidade e ativar sua 

defesa.
“As vantagens da abordagem 
vacinal sintética são a rapidez 
no desenvolvimento em 
comparação às metodologias 
tradicionais e o não requerimento 
de instalações de biossegurança 
nível 3 para as primeiras etapas 
de desenvolvimento (sendo 
necessárias somente a partir dos 
estudos pré-clínicos), bem como 
o custo reduzido de produção 
e a estabilidade da vacina para 
armazenagem”, detalhou a 
Fiocruz.
A fundação explicou que, na 
próxima etapa, serão feitas 
formulações vacinais com essas 
biomoléculas acopladas em 
nanopartículas, para avaliação 
in vivo, onde serão obtidos os 
primeiros resultados relacionados 
à imunidade conferida ao novo 
coronavírus.
“A partir dos resultados dos 
estudos pré-clínicos, parte-se 
para a fase dos estudos clínicos 
de fases I, II e III. De qualquer 
forma, mesmo em processo 
acelerado de desenvolvimento 
tecnológico e, obtendo resultados 
positivos em todas as etapas 
futuras, a vacina autóctone de 
Bio-Manguinhos/Fiocruz não 
chegará ao registro antes de 
2022”, concluiu.

GIL MARANHÃO

O vice-líder do PCdoB na Câmara 
Federal, deputado Márcio Jerry 
(MA), criticou, nessa quarta-feira, 
10, a nova Medida Provisória 
editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) que 
permite ao ministro da Educação 
escolher reitores temporários das 
universidades e institutos federais, 
sem a necessidade de consultar a 
comunidade acadêmica.
“Interventores em universidades 
é coisa de ditadura. E, apesar da 
vontade de Bolsonaro, o Brasil 
não é nem voltará a ser. Total 
repúdio a essa decisão absurda 
do governo federal contra a qual 
a bancada do PCdoB na Câmara 

recorrerá. Não a intervenções”, 
disse o parlamentar maranhense.
A MP foi publicada ontem, no 
Diário Oficial da União, e já 

está em vigor. O texto precisa 
ser aprovado pelo Congresso em 
até 120 dias para não perder a 
validade.

“Total repúdio a essa MP”, disse Márcio Jerry

“Interventores em universidades é coisa 
de ditadura”, diz Márcio Jerry sobre 
decreto de Jair Bolsonaro

Patrícia Rabêlo 
Bogéa de Matos

Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual, 
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414
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Seinc apoia mediação e arbitragem empresarial 
para celeridade na resolução de conflitos
Com a pandemia do novo 
coronavírus, cresceu a procura 
por arbitragem para resolução 
de conflitos empresariais 
e gestão de processos. No 
Estado, a Câmara de Mediação 
e Arbitragem Empresarial do 
Maranhão (CBMAE-MA), que 
conta com o apoio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Energia 
(Seinc) e de diversas entidades 
empresariais, tem realizado os 
serviços, que acontecem via on-
line e proporcionam agilidade aos 

processos.
Durante a pandemia, a Câmara de 
Arbitragem pode ser uma aliada 
na resolução de conflitos, inclusive 
trabalhista, como explicou o 
secretário da Seinc, Simplício 
Araújo. “A resolução de conflitos 
on-line nesse período ajuda em 
processos como os trabalhistas 
por exemplo. A Câmara recebe 
nosso apoio, tendo em vista 
que a celeridade nesse período 
é fundamental para empresas 
e também para empregadores 

possam ganhar tempo e resolver 
as questões”, avaliou Simplício 
Araújo.
O empresário faz sua solicitação 
na plataforma, a outra parte é 
convidada para uma negociação 
e os dois transacionam 100% 
online, com ou sem o auxílio de 
um mediador capacitado e treinado 
para estimular a negociação 
e propostas. Em média, uma 
ação via Câmara de Mediação é 
julgada entre 30 dias a 6 meses, no 
máximo.

“A celeridade no tratamento 
de um conflito por mediação 
ou do julgamento da causa por 
arbitragem é um benefício atrativo, 
pois gera para as empresas rapidez, 
sigilo e segurança jurídica. Uma 
ação judicial pode levar um certo 
tempo, superando as vezes o prazo 
de 5 a 10 anos para ser julgado, o 
que ocasiona além da demora na 
solução do conflito, o aumento dos 
custos do processo e prejuízos para 
a empresa”, explicou o presidente 
CBMAE-MA, Ivaldo Praddo

ESPLANADEIRA

# A Arezzo lança nova linha de calçados homewear, a Arezzo Home, 
dia 18. # 10ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa conta com 
a participação de Danielle Coimbra, Chico Chico, Dorina e João 
Suplicy de 12 e 14. https://pag.ae/7W4RLc6uo. # Pesquisa da TIM 
revela que 98% dos colaboradores preferem continuar em home 
office após pandemia, e que 72% dos trabalhadores se sentem mais 
produtivos em casa. # Grupo Boticário abre 48 vagas para área de 
tecnologia, em Curitiba e SP. Interessados devem se inscrever até dia 
30, no www.eufacobonito.com.br .
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República dos Togados 
Sete homens tiram o sono do presidente da República, Jair Bolsonaro. 
São os ministros titulares do Tribunal Superior Eleitoral que analisam 
ações que pedem cassação da chapa vitoriosa de 2018 para o Planalto, 
por crimes eleitorais – principalmente envolvendo fake news. Na 
terça-feira, a maioria na Corte suspendeu duas ações e pediu perícias 
em documentos nos autos. Caso derrube todas as ações em análise, 
Bolsonaro corre para o abraço, porque já conseguiu a governabilidade 
no Congresso Nacional, ao abrir espaço para o Centrão. Mas se houver 
cassação da chapa no TSE, e referendada pelo STF, será o fim. Neste 
cenário, nada passa pelo aval do Congresso. 

Seu dinheiro
Aliás, o TSE enquadrou 31 
partidos , que terão de devolver 
R$ 27 milhões por arquivos 
irregulares na prestação de 
contas do Fundo Partidário de 
2014.
Lado B 
Há barracos de lona com 
moradores em calçadas de 
Taguatinga e Ceilândia, no DF, e 

até no Sudoeste, bairro nobre de 
Brasília, que surgiram há dois 
meses. 
Americanos
O STJ autorizou entrada no 
Brasil de casal de idosos norte-
americano (87 e 88 anos), após 
o Ministério da Justiça recusar. 
Mas mediante provas de que não 
estão infectados por Covid-19. 
Já o brasileiro que quer chegar 
aos Estados Unidos.... 

Vidente
A Operação Covidão já atingiu três governadores (por acaso, são 
de oposição ao presidente Jair Bolsonaro: Waldez Gois, do Amapá; 
Wilson Witzel, do Rio de Janeiro; e Hélder Barbalho, do Pará. A 
deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) tem o desafio de provar 
que é vidente, ou sabia de algo. É uma ou outra coisa. Não tem meio 
termo.
Vai, Catolé!
A Prefeitura de Catolé do Rocha (PB) é outra pioneira no País em 
pagar caro nessa pandemia. Saiu na frente com camburão atrás, 
pelo visto. Vai pagar R$ 2.800 a unidade do kit de teste rápido para 
diagnóstico de Covid-19. Serão R$ 56 mil para 20 kits.

Alívio oficial
O clã Bolsonaro lavou a alma. 
Ninguém melhor para eles que 
um delegado do Departamento 
de Homicídios da Polícia Civil 
do Rio, subordinada ao rival 
político Wilson Witzel, para 
afirmar que a família não tem 
nada a ver com a morte da 
vereadora Marielle Franco. São 
palavras do delegado Antônio 
Nunes. O resto é politicagem
Desabafo
O senador Flávio Bolsonaro, o 
Zero Um dos irmãos, desabafou 
pelo whatsapp: “É menos uma 
narrativa escrota e mentirosa 
que a esquerda tem para atacar 
a família Bolsonaro e tentar 
vinculá-los, criminosamente, a 
milícias”.
Rifa da Mercedes
Um empresário dono de 

conhecida revenda de carros de 
Brasília inovou – embora tenha 
arriscado. Está rifando (talão a 
R$ 590) para no máximo 100 
participantes uma Mercedes 
C250 ano 2015 (R$ 130 mil). 
Interessados são cadastrados 
num grupo de whatsapp. Ele já 
rifou mês passado uma BMW, e 
entregou a um feliz que pagou 
R$ 500
Cidadania virtual
O Mercado Livre e a Plataforma 
Parceiros pela Amazônia 
se uniram para promover 
soluções inovadoras para o 
desenvolvimento sustentável 
da região. Nesta Semana do 
Meio Ambiente acontece o 
lançamento das vendas online 
de produtos da biodiversidade 
amazônica, de artesãos 
indígenas e nativos de diferentes 
comunidades.

CNBB..
A CNBB mandou nota sobre o publicado na terça, referente a 
orientações para não uso de cloroquina em pessoas contaminadas – o 
site da entidade replicou e avalizou ofício da Pastoral da Criança com 
recomendações baseadas em estudos médicos.
..e Cloroquina
“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil esclarece que não emite 
manifestações a respeito de medicamentos a serem utilizados ou não 
em casos de Covid-19 e em qualquer outra circunstância. Recomenda 
que sigam-se sempre as orientações das autoridades médicas”.
Ponto Final
“Quem criou o ‘nós contra eles’ foi o Lula. O Bolsonaro vitaminou”. 
Do jornalista Eduardo Oinegue, pertinente, na rádio Band News.

Câmara reforça ações de enfrentamento à Covid-19
em São Luís com apreciação de novas propostas

Vacinas na linha de frente irão para testes clínicos em breve, diz OMS

Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus no país, a 
Câmara Municipal de São Luís, 
presidida pelo vereador Osmar 
Filho (PDT), tem trabalhado 
em conjunto dentro do próprio 
Legislativo para desenvolver 
ações econômicas contra a crise 
e elaborar medidas assistenciais 
e de saúde.
Neste período, os parlamentares 
construíram vários PLs 
(Projetos de Lei) com propostas 
de combate à Covid-19, e 
aprovaram importantes ações 
com o objetivo de somar 
esforços na prevenção e combate 
à doença visando contribuir para 
a redução de seus impactos no 
município.
Ontem (10), durante sessão 
extraordinária, os parlamentares 
ludovicenses apresentaram 
novas proposições, impondo 
e sugerindo medidas para o 
enfrentamento da pandemia e 
suas consequências.
Para virar leis na capital 
maranhense, entretanto, as 

normas devem ir à deliberação 
das comissões temáticas e, sem 
seguida, serem votadas pelos 
vereadores em plenário de forma 
presencial (ou por votação 
remota).
Dos seis projetos que constavam 
na ordem do dia, dois estavam 
em primeira discussão e 1ª 
votação e quatro passaram 
a tramitar nas Comissões de 
Justiça, Saúde, Assistência Social 
e Orçamento. Os autores das 
propostas foram os vereadores 
Ricardo Diniz (DEM), Fátima 
Araújo (PCdoB), Chico Carvalho 
(PSL) e Concita Pinto (PCdoB).
SEGURO 
ANTICORRUPÇÃO
Visando restituir os cofres 
públicos de possíveis prejuízos 
e de problemas com atrasos, 
em relação ao que tiver sido 
contratado, o PL nº 102/19, 
de Ricardo Diniz (DEM), 
tinha a intenção de obrigar 
o município a contratar um 
seguro anticorrupção para toda 

obra pública que a Prefeitura 
pretenda licitar. O projeto foi 
retirado de pauta devido à sua 
inconstitucionalidade.
Outra sugestão que aguardava 
a 2ª votação e foi aprovada 
quarta-feira, foi apresentada por 
Chico Carvalho (PSL), por meio 
do PL nº 066/19, que autoriza 
a instalação de detectores de 
metais nas escolas da rede 
pública municipal. Pela proposta, 
o acesso de qualquer pessoa aos 
estabelecimentos de ensino será 
condicionado à passagem pelo 
detector de metais.
DOENÇA 
OCUPACIONAL
Outras duas propostas 
apresentadas pelo parlamentar 
foi o PL nº 093/20, que considera 
de utilidade pública a Igreja 
Evangélica Assembleia de 
Deus Nova Visão e o PL nº 
097/20, que dispõe sobre a 
morte ou redução da capacidade 
laboral, decorrente do contágio 
da doença Covid-19 causada 

pelo coronavírus, aos guardas 
municipais e profissionais 
de saúde, social e do serviço 
funerário, sendo considerado 
acidente em serviço ou ato de 
serviço para fins de reflexos 
previdenciários, financeiros e 
trabalhistas. As matérias foram 
encaminhadas às Comissões de 
Justiça, Saúde e Orçamento.
PARCERIA PARA 
ALIMENTAÇÃO
Preocupada com a situação das 
pessoas em vulnerabilidade 
socioeconômica durante a 
pandemia do covid-19, Concita 
Pinto (PCdoB) apresentou o PL 
nº 096/20 que autoriza parceria 
da Prefeitura com o Governo 
do Estado para que restaurantes 
populares forneçam alimentação 
destinada à população em 
situação vulnerável atendidas 
pela Secretaria Municipal da 
Criança e Assistência Social 
(Semcas). A norma tramita 
nas Comissões de Justiça e 
Assistência Social.

O diretor-geral da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
afirmou nesta quarta-feira, 10, 
que as vacinas contra a covid-19 
na linha de frente das pesquisas 
em andamento seguirão para 
testes clínicos “em breve”. Ele 
não mencionou, porém, prazos 
ou expectativas para uma 
eventualvacina eficiente para a 
doença.
Durante entrevista coletiva da 

entidade, Ghebreyesus disse que 
há “mais de 37 países” envolvidos 
no ensaio clínico Solidariedade 
da OMS, inclusive da América 
Latina. No caso das vacinas, ele 
notou que a entidade não tolerará 
qualquer teste direcionado para 
alguma população ou país como 
“cobaia”, mas buscará garantir 
que os protocolos sejam usados e 
aplicados da mesma maneira em 
todas as nações envolvidas.
Em outro momento, o diretor-

geral pediu que exista um 
compromisso político dos países 
para que, quando uma vacina for 
encontrada, ela esteja disponível 
para todos.
Diretor executivo da OMS, 
Michael Ryan foi questionado 
sobre um estudo da Escola de 
Medicina de Harvard, segundo o 
qual o novo coronavírus poderia 
ter surgido antes do que se sabe 
na China.
O estudo usava imagens de 

satélite para monitorar o 
tráfego em seis hospitais de 
Wuhan, epicentro da pandemia, 
e descobriu um aumento 
significativo do tráfego nesses 
centros a partir de agosto, com 
pico em dezembro. Ryan disse que 
a investigação mostrava um uso 
interessante de informações do 
tipo, mas pediu “cautela quando 
se faz essas associações” de que a 
covid-19 teria então surgido antes.
(ESTADÃO CONTEÚDO)

Advogado-geral pede ao Supremo que
preserve liberdade de expressão ampla
“Na dúvida entre liberdade de 
expressão e possível fake news, 
deve ser assegurada a liberdade de 
expressão”, afirmou nessa quarta-
feira (10) o Advogado-Geral 
da União, José Levi Mello, no 
Supremo Tribunal Federal (STF).
A declaração foi dada durante 
sustentação oral no julgamento 
por videoconferência da Arguição 
de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 572, por 
meio da qual o partido Rede 
Sustentabilidade questiona o 
Inquérito (INQ) 4781 – aberto 
para apurar a disseminação de 
notícias falsas e ameaças contra o 
Supremo.
José Levi defendeu a regularidade 

da portaria que instaurou o 
inquérito. Para o Advogado-Geral, 
não se pode recusar à Suprema 
Corte do país os meios necessários 
para o próprio resguardo 
constitucional. Levi ponderou, 
no entanto, que tal instrumento 
não exclui a possibilidade de 
realizar ponderações sobre o 
desenvolvimento do inquérito.  
“Não se pode criminalizar a 
liberdade de expressão ou a 
liberdade de imprensa, inclusive e 
em especial na Internet”, afirmou.
Liberdade plena
“Quando um país, quando uma 
nação, quando um povo tem a 
inestimável fortuna de construir 
uma democracia, o desafio 

seguinte é buscar progressivo 
aprimoramento na prática 
democrática, ou seja, avançar 
na qualidade da democracia”, 
afirmou o Advogado-Geral. “Em 
uma democracia saudável, a 
liberdade de expressão deve ser 
plena, assim como a liberdade de 
imprensa. Ademais, para decantar 
potenciais erros e manipulações, 
a democracia exige fontes 
alternativas e independentes de 
informação para que os cidadãos 
tenham a necessária compreensão 
esclarecida acerca dos negócios 
públicos. Isso envolve as 
liberdades de expressão e de 
imprensa pelos meios tradicionais, 
mas também, pelos novos meios 

eletrônicos que tanto aproximam 
as pessoas, sejam elas jornalistas 
ou não”, acrescentou.
O Advogado-Geral afirmou ainda 
que a inviolabilidade parlamentar, 
enquanto forma mais ampla da 
liberdade de expressão, também 
deve ser preservada, e sugeriu 
que a distinção entre liberdade 
de expressão e fake News deve 
ser feita conforme o art. 17 da 
Constituição Federal, que impõe o 
resguardo da soberania nacional; 
do regime democrático; do 
pluripartidarismo e, sobretudo, dos 
direitos fundamentais da pessoa 
humana, entre eles o de expressão.
O julgamento segue em 
andamento. (AGU)
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José Luiz Almeida
Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Escreve para o Jornal Pequeno aos Domingos, quinzenalmente / jose.luiz.almeida@globo.com / www.joseluizalmeida.com

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020. 
A Pregoeira da Prefeitura Barra do Corda-MA, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a 
égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2020, lei 
nº 13.979/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico – do tipo menor preço por item, que tem como 
objeto Contratação de empresa para aquisição de 04 (quatro) 
ambulâncias zero km do tipo (A) simples remoçãoconforme termo 
de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde 
de Barra do Corda, no dia18 de Junho de 2020, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da 
informação, site https://www.comprasnet.gov.br, sendo presidida 
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Isaac Martins, nº 371, 
Centro, Barra do Corda - MA. O edital e seus anexos encontram-
se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas 
– endereço https://www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpl@barradocorda.
ma.gov.br das 08:00 as 12:00hs. Barra do Corda – MA, 09 de 
junho de 2020. Aldely da Silva Souza Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. 
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento 
de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE: 
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação 
e retirada de bombas, serviços técnicos CBM submersível,em 
atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura 
do Município de Barra do Corda. BASE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento 
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do 
dia 26 de Junho de 2020. O Edital estará à disposição para 
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no 
site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos 
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a 
retirada do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do 
Corda - MA. Sara Ferreira Costa Fleury- Pregoeira.

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDO-
RES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE SÃO LUÍS 
E REGIÃO

-SINPROVEFARM-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os associados fundadores do SINDICATO DOS PROPAGANDIS-
TAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE SÃO LUÍS E REGIÃO - SINPRO-
VEFARM, convocam a categoria para a Assembleia Geral Extraordinária a 
se realizar no dia 18 de junho de 2020, às 09:00h, na sua sede, sito à Ave-
nida Jerônimo, n- 3719, sala 107, Casa do Trabalhador, Calhau - São Luís/
MA, CEP: 65070-903, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

a. Reativação e Reorganização do Sindicato;
b. Eleição da gestão provisória.

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que 
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, no modo de 
disputa aberto, com orçamento sigiloso, no dia 10/07/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por 
meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para 
contratação de empresa especializada para renovação de subscrição de Suporte Premium (LOTE 1) 
e licença Threat prevention (LOTE 2) para SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALOALTO NETWORKS, de 
acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 0571/2020 - EMAP, de 17/04/2020 e 
especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 
de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão 
à disposição dos interessados nos sítios www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link 
Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08h 
às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.

 
São Luís-MA, 10 de junho de 2020. 

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP

 AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020-EMAP

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº 
06.272.793/0001-84, torna público, que recebeu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a Licença 
Ambiental Única - LAU, conforme processo N.º 245101/2019, para a 
interligação do ponto de suprimento São Luís IV (Rede Básica) ao sistema 
de distribuição da Ilha de São Luís em tensão de 69 kV, a se localizar na 
Zona Industrial Portuária em São Luís.

Paulo Ramos/Marajá do Sena

MPMA requer transparência 
de gastos de combate à pandemia 
Para garantir a transparência 
das despesas realizadas pelas 
Prefeituras de Paulo Ramos e 
Marajá do Sena no combate 
à pandemia de Covid-19, o 
Ministério Público do Maranhão 
(MPMA) ajuizou duas Ações 
Civis Públicas, com pedidos de 
tutela de urgência contra os dois 
municípios, respectivamente, nos 
dias 3 e 8 de junho.
As manifestações foram 
formuladas pelo titular da 
Promotoria de Justiça de Paulo 
Ramos, Rodrigo Freire Wiltshire 
de Carvalho. Marajá do Sena é 
termo judiciário de Paulo Ramos.
Nas ACPs, o representante 
do MPMA requer a criação 
e a alimentação diária de 
abas específicas nos referidos 
Portais da Transparência, 
informando detalhadamente 
valores orçamentários e despesas 
executadas, relativos ao combate 
à pandemia.

As informações devem incluir 
contratos de prestação e 
fornecimento de bens e serviços, 
notas de empenho, liquidação e 
pagamentos. Também devem ser 
descritos os bens e/ou serviços, 
com quantidades, valores 
unitários e totais das aquisições. 
Devem ser, ainda, informadas 
datas das aquisições e nomes dos 
fornecedores (com CNPJ).
A divulgação dos valores e 
despesas é prevista pela lei 
federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre medidas de enfrentamento 
da pandemia. Segundo a lei, 
contratações ou aquisições 
nela baseadas devem ser 
imediatamente disponibilizadas 
em website específico.
Em função da pandemia, os 
dois Municípios tomaram 
medidas de combate ao vírus, 
incluindo higienização de 
logradouros públicos e aquisição 

de termômetros infravermelhos, 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs).
No caso do Município de Marajá 
do Sena, acrescentaram-se às 
medidas a compra de leitos, 
200 testes rápidos e balões 
de oxigênio. Além disso, 
havia a intenção de locar uma 
ambulância.
PAULO RAMOS
Os pedidos do MPMA ao 
Município já haviam sido feitos 
em Recomendação encaminhada, 
em abril, à secretária municipal 
de Saúde, Rosana Almeida, que 
informou que a Prefeitura já tinha 
dado cumprimento. Entretanto, o 
Ministério Público constatou que, 
apesar de haver aba específica no 
referido Portal da Transparência 
para valores orçamentários 
e despesas executadas, as 
informações não são publicadas 
detalhadamente.

MARAJÁ DO SENA
Também em abril, a Promotoria 
de Justiça de Paulo Ramos 
encaminhou Recomendação ao 
secretário municipal de Saúde de 
Marajá do Sena, Bruno Henrique 
Oliveira, fazendo os mesmos 
pedidos da ACP ajuizada contra o 
referido Município.
A Recomendação também 
solicitava que fossem informadas 
as providências tomadas para 
o cumprimento dos pedidos, 
reforçados por um ofício – que 
dava 10 dias para fornecer as 
informações. Não houve nenhuma 
resposta do Município aos 
documentos.
No caso do Município, foi 
constatada a inexistência de 
aba específica e, obviamente, a 
atualização diária detalhada de 
valores orçamentários e execução 
de despesas relacionadas à 
pandemia.

O juiz Marco Adriano Ramos 
Fonsêca (1ª Vara da comarca 
de Pedreiras) extinguiu, por 
falta de requisitos legais para 
sua admissão, Ação Popular em 
que o advogado José Walterby 
Nunes Silva, pediu a suspensão 
do contrato firmado pelo Estado 
do Maranhão para instalação de 
UTIs no Hospital “Dr. Walber 
Rodrigues”, no bairro do 
Engenho, na cidade de Pedreiras.

De acordo com a sentença 
judicial, os pedidos formulados 
pelo autor ultrapassam os limites 
objetivos da ação constitucional, 
por tratar da impugnação 
aos critérios de escolhas 
administrativas feita pelo Estado 
do Maranhão para definição de 
qual ou quais estabelecimentos 
hospitalares da cidade deveriam 
ser instalados temporariamente 
(hospitais de campanha).

Segundo o juiz, o pedido trata 
sobre a discricionariedade 
administrativa das escolhas do 
gestor público estadual, no estrito 
exercício de suas prerrogativas, 
sem discriminar em que medida 
tal ato configuraria ilegalidade 
e, consequentemente, não cabe 
a ação popular nesse caso. Cabe 
recurso da sentença ao Tribunal de 
Justiça do Estado.
“[...] Nenhum dos expedientes 

apresentados pelo autor apresenta 
quais seriam os indícios de 
violação a princípios com estatura 
constitucional ou legal, e desta 
forma, evidencia a fragilidade do 
instrumental documental acostado 
à inicial, não tendo o autor sequer 
diligenciado para apresentar o 
suposto contrato ou convênio, ou 
justificar o motivo pelo qual não 
teve acesso a tais documentos”, 
ressaltou o juiz.

Judiciário extingue pedido para suspender 
instalação de UTIs no Hospital Walber Rodrigues

Membros do Ministério Público 
do Maranhão participaram, na 
manhã dessa quarta-feira, dia 10, de 
uma reunião virtual da Comissão 
Intergestores Regional (CIR) de 
Timon, que teve como pauta as 
ações de combate ao enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 pelos 
municípios da região.

Participaram das discussões os 
promotores de justiça Renato 
IghorViturino Aragão – da Comarca 
de Matões, Carlos Pinto de Almeida 
Júnior – de Parnarama, Leonardo 
Soares Bezerra – de São Francisco 
do Maranhão, e Antônio Borges 
Nunes Júnior – de Timon, além de 
todos os secretários municipais de 

saúde dos quatro municípios que 
compõem a Região de Saúde de 
Timon - Leste Maranhense.
Entre os itens debatidos, teve 
destaque, especialmente, 
o levantamento dos dados 
epidemiológicos sobre a Covid-19 
e a atual estrutura de atendimento 
nas redes de saúde dos quatro 

municípios.
Esta foi a segunda reunião virtual 
da CIR, durante a pandemia, em 
que os membros do Ministério 
Público discutiram diretamente as 
estratégias de enfrentamento com 
os quatro gestores municipais. A 
primeira ocorreu no dia 5 de maio 
passado.

Membros do MP da Regional de Timon 
debatem ações de combate à Covid-19

Chamo a atenção, de logo, 
para o seu direito – ainda que 
o exercício desse direito seja 
uma excentricidade perigosa 
-  de, querendo, se expor à 
contaminação pelo coronavírus; 
decisão que, de rigor, não há 
como ser controlada, conquanto 
seja razoável, em face dos riscos 
decorrentes da Covid-19, evitar, 
na medida do possível, expor-se à 
contaminação. 
Na mesma toada digo, no entanto, 
que você não tem o direito de, 
conscientemente, expor outras 
pessoas à contaminação, porque 
dessa ação voluntária e consciente 
pode resultar, sim, consequências 
legais/morais. 
Dito isso, digo, agora, ingressando 
no tema que trago à reflexão, 
que, nas situações adversas e 
extremadas, o homem se revela – 
para o bem ou para o mal. 
Lembro-me, à guisa de 
ilustração, de um filme a que 
assisti recentemente, intitulado 
“Até o último homem”, de Mel 
Gibson. É um drama biográfico, 
de nacionalidade Australiana/
americana, disponível nos 
melhores serviços de streaming de 
vídeos.
Nele, o protagonista, um 
médico do exército americano, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, se recusa a pegar em 
arma para matar pessoas, pelo 
que é incompreendido e, até, 
desrespeitado.  
Todavia, durante a Batalha de 
Okinawa, na ala médica, ele, 
superando todas as adversidades, 

salva 75 homens, a reafirmar o 
que eu disse no início, ou seja, 
que, diante das adversidades, o 
homem se supera, para o bem ou 
para o mal.
Em relação à pandemia que 
vivenciamos nos dias presentes, 
há, da mesma forma e com a 
mesma intensidade do exemplo 
ilustrativo acima narrado, 
profissionais de saúde superando 
as adversidades para salvar vidas; 
superação para o bem, portanto.
Mas há, noutro giro, diante 
da mesma tragédia dos dias 
presentes, os que se revelam 
para o mal, com destaque, nessa 
perspectiva, para os que não se 
colocam no lugar do próximo, 
destituídos de sentimentos básicos 
que devem permear as relações 
entre as pessoas.
 Falo, nessa senda, dos que 
afrontam o novo coronavírus 
e se expõem à infecção como 
um desafio, sem medir as 
consequências que decorrem da 
possibilidade de expor outras 
pessoas à contaminação, inclusive 
de sua própria família, esquecidos 
que, em termos difíceis, exige-se 
sacrifício compartilhado (Thiago 
Bronzatto, filósofo americano).
Um dia desses, acreditem, 
assisti, no YouTube, um cidadão 
dizendo não estar nem aí para o 
coronavírus, e que era preciso 
enfrentá-lo como homem, 
repetindo o que ouviu de uma 
determinada liderança política. 
No mesmo YouTube, vi um grupo 
de jovens, todos aparentemente 
saudáveis, num iate portentoso, 

num ambiente animado -  e ao que 
tudo indica, regado a muito álcool 
-, em plena pandemia, trocando 
beijos e carícias, e, pasmem, 
debochando do sars-cov-2.
Diante de comportamentos dessa 
natureza, reafirmo o que eu disse 
no início deste artigo: o cidadão 
(?), ainda que isso flerte com a 
irracionalidade, tem o direito de se 
expor à Covid-19, mas não pode 
nem deve expor outras pessoas à 
contaminação. 
As cenas dantescas descritas 
acima revoltam, mas a mim 
não surpreendem, pois apenas 
reafirmam a minha constatação: 
há pessoas que se superam na 
capacidade de fazer o mal, como 
há, da mesma forma, as que se 
superam pela capacidade de fazer 
o bem.
No cenário devastado pela 
Covid-19, não são poucos os que, 
embora podendo não o fazer, se 
expõem ao novo coronavírus, 
quase como um capricho, como 
um desafio, até mesmo para dar 
vazão aos seus sentimentos mais 
egoísticos.
E, o que é mais grave no quadro 
acima delineado, é que não são 
poucos os que o fazem por birra 
(acredite!), por alinhamento 
político, ideologizando o novo 
coronavírus, apontado, nesse afã, 
como consequência de uma ação 
de esquerdistas.
 A que ponto chegamos?!
É preciso ter presente que, diante 
de um inimigo tão poderoso e 
devastador, todos devem assumir 
padrões de comportamento 

adequados. E é bom que 
esqueçam - se é que é possível aos 
radicais - que não há coronavírus 
de direita ou de esquerda, na 
medida em que, seja qual for 
a ideologia do seu portador, a 
Covid-19 pode levar à morte.
Lembro, agora, que, se é verdade 
que todos nós temos o direito 
constitucional de ir e vir – 
argumento dos negacionistas 
para descumprirem o isolamento 
social –, não é menos verdadeiro 
que nenhum direito é absoluto. 
Ademais, temos que ter respeito 
pelo próximo, sobretudo 
por aqueles que, racional e 
responsavelmente, têm-se mantido 
isolados, não porque queiram, 
mas pelo fato de ser necessário 
fazê-lo, para preservarem tanto a 
si quanto ao próximo e aos seus 
entes queridos.
Repito, já temendo pela exaustão, 
as pessoas, diante do inusitado, 
costumam se superar, para o 
bem e para o mal; os exemplos 
citados acima e o mais que tenho 
testemunhado todos os dias 
reafirmam essa verdade elementar.
A propósito dos dias que vivemos 
e do comportamento insano dos 
que, mesmo podendo, não deixam 
de se expor ao novo coronavírus, 
lembro, inspirado no poeta 
popular, que “ninguém destrói 
essa guerra plantando brisa e 
colhendo vendaval”, música/tema 
(do saudoso Moraes Moreira) 
da novela Roque Santeiro, que 
a minha geração conhece muito 
bem.
É isso.

O direito de se contaminar
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde 

declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus; CONSIDERANDO que, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19; CONSIDERANDO os sucessivos decretos do 

governador do Estado do Maranhão estabelecendo regras de isolamento social, inclusive lock down na região 

metropolitana de São Luís, proibindo qualquer tipo de aglomeração de pessoas; CONSIDERANDO o último 

decreto governamental, de nº 35.831, de 20 de maio de 2020, no seu artigo 5º, II, proibindo qualquer 

aglomeração de pessoas em locais públicos ou privados, incluindo congressos e plenárias; CONSIDERANDO 

a necessidade de proteger vida e a saúde de seus associados, boa parte deles idosos e pessoas vulneráveis 

à infecção da pandemia; CONSIDERANDO que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – 

CONTAG por intermédio da PARECER de nº 02/2020, autoriza a realização de congressos, conselhos e 

plenárias virtuais para as eleições das FETAGs em todo território nacional; CONSIDERANDO que a 

FETAEMA, com base no PARECER de nº 02/2020 da CONTAG, aprovou no dia 09 de junho de 2020 a 

RESOLUÇÃO de nº 03/2020, que define em caráter excepcional as regras que adotará, bem como as 

providências para realizar seu Congresso Estadual a partir das tecnologias virtuais disponíveis, evitando 

aglomerações de pessoas conforme as orientações sanitárias em vigor. A Federação dos Trabalhadores 

Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão – FETAEMA, por intermédio de seu 

presidente, com fundamento nos art. 26, inciso I; art. 30 do seu Estatuto Social, CONVOCA todos os 

sindicatos filiados e quites com suas obrigações sociais para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO DELIBERATIVO, a ser realizada no dia 19 de junho de 2020, com início às 9h, em primeira 

convocação e às 9:30h em segunda e última convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia, 

ADOTANDO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL A TECNOLOGIA VIRTUAL: a) aprovação do novo modelo de 

congresso virtual; b) aprovação do regimento eleitoral do Congresso Virtual da FETAEMA; c) eleição da 

comissão eleitoral do Congresso Virtual da FETAEMA; d) reforma estatutária; e) outros assuntos de interesse 

da categoria. A assembléia Geral extraordinária funcionará conforme os seguintes critérios de representação, 

considerando a situação de excepcionalidade de crise sanitária: * 02 (dois) delegados(as) para sindicatos de  

200 a 1.000 sócios quites; * 04 (quatro) delegados(as) para sindicatos com 1.001 a 2.000 sócios quites; * 06 

(seis) delegados (as) com sindicatos com mais de 2.001 associados quites. O link de acesso para a sala 

virtual da Assembleia Geral Extraordinária Conselho será divulgado por meio eletrônico para todos os 

sindicatos associados até o dia anterior da reunião. 

 

São José de Ribamar/MA, 09 de junho de 2020. 

 

                                                                                 

COMUNICADO

GABRIEL INTROVINI, C.P.F.:338.765.179-15, torna público que REQUEREU 
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, 
A Licença Única Ambiental de Regularização– LUAR,para a atividade 
Agrossilvipastoril,conforme processo nº77533/2020.A ser localizadona Fa-
zenda São Bernardo e outros, ZonaRural de Buriti – MA.

Receita regulamenta Programa Nacional 
de Apoio  às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte
A Receita Federal iniciará envio 
de comunicado às Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), com a informação 
do valor da receita bruta, com 
base nas declarações desses 
contribuintes ao fisco, para 
viabilizar a análise à linha de 
crédito do Pronampe, junto às 
instituições financeiras.
Nesta primeira etapa, receberão 
o comunicado, a partir de 9 de 
junho, via Domicílio Tributário 
Eletrônico do Simples Nacional 
(DTE-SN) as ME e EPP optantes 
pelo Simples Nacional.
Numa segunda etapa, que terá 
início, a partir do dia 11 de junho, 
o comunicado será enviado via 
Caixa postal localizada no e-CAC 
às ME e EPP não incluídas no 
Simples Nacional.

Terão direito ao programa as 
empresas com data de abertura 
até 31/dezembro/2019. Somente 
receberão os comunicados as 
ME e as EPP que declararam, 
respectivamente, suas receitas nas 
respectivas declarações da tabela 
acima (Origem das informações 
enviadas pela RFB).
Caso exista divergência na 
informação da receita bruta ou 
não tenha ocorrido a entrega 
da respectiva declaração, a 
retificação ou inclusão da 
informação de receita bruta 
deverá ser realizada por meio da 
respectiva declaração.
O detalhamento da medida está na 
Portaria RFB nº 978 de 8 de junho 
de 2020, publicada no Diário 
Oficial da União de hoje (09/06).
O Pronampe, que poderá 

ser acessado por um total de 
aproximadamente 4,58 milhões 
de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (cerca de 3.8 
milhões do Simples e cerca de 78o 
mil de fora do Simples), prevê 
como regra geral, que a linha 
de crédito corresponderá a no 
máximo 30% (trinta por cento) da 
receita bruta anual, calculada com 
base no exercício de 2019.
No caso das empresas que tenham 
menos de um ano de atividade, 
a linha de crédito concedida 
corresponderá ao maior valor 
apurado, desde o início das suas 
atividades, entre: 50% do seu 
capital social;ou30% da média de 
seu faturamento mensal.
Os recursos recebidos no 
âmbito do Pronampe servirão 
ao financiamento da atividade 

empresarial nas suas diversas 
dimensões e poderão ser utilizados 
para investimentos e para capital 
de giro, vedada a sua destinação 
para distribuição de lucros e 
dividendos entre os sócios.
A medida não será aplicada às 
Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte que iniciaram 
as suas atividades em 2020, 
conforme estabeleceu a Lei nº 
13.999, de 18 de maio de 2020, 
que instituiu o programa.
A Receita Federal está 
trabalhando para facilitar a adesão 
das Micro e Pequenas Empresas 
ao Pronampe, tornando mais fácil 
para as empresas interessadas 
comprovarem a sua receita 
declarada, entretanto, a concessão 
depende da instituição financeira 
participante do programa.

Boi Oriente celebra 30 anos de devoção 
à cultura popular maranhense

No dia 21 de abril, o Boi Oriente 
completou 30 anos de existência 
e intensas atividades culturais. 
No entanto, sem grandes 
comemorações devido à pandemia 
que assola o país. Uma celebração 
contida, baseada no amor, fé 
e devoção à cultura popular 
maranhense.
Originário da Baixada 
Maranhense, o Boi Oriente surgiu 
no município de São João Batista, 
onde o Sr. Benedito Santos se 
dedicou por mais de 60 anos na 
brincadeira de bumba-meu-boi, 
motivando desta forma a sua filha, 
Dona Juliana, a desenvolver sua 
expressiva dedicação e devoção 

pela cultura popular.
Presidente do Boi Oriente, D. 
Maria Juliana conduziu a entidade 
cultural a aproveitar como poucos 
as oportunidades que surgiram, 
como: viajar para Brasília, Rio 
de Janeiro e São Paulo, para 
mostrar o brilho e o encanto 
da manifestação genuinamente 
maranhense. Além do bumba-
meu-boi, a associação também 
mantém o Tambor de Crioula 
Oriente, como mais uma forma de 
propagar a cultura pelo Maranhão 
e Brasil afora.
Entre os momentos de destaque 
do Boi Oriente, está a participação 
no Programa Esquenta, da Regina 

Cazé na Rede Globo, no ano de 
2009.
DISCOGRAFIA
Nesse período de 30 anos, o 
Boi Oriente lançou no mercado 
cultural 11 CDs e 3 DVDs que 
fazem parte da sua biografia, 
além de enaltecer a cultura e o 
estado do Maranhão pelas suas 
qualidades, por onde quer que 
passe.
BATIZADO
Apesar do momento difícil que o 
país atravessa com a pandemia, 
o Boi Oriente mantém viva suas 
tradições, tanto que no próximo 

dia 13 de junho, como todos 
os anos, acontece o Batizado 
do Boi. E este ano, como não 
poderia ser diferente, mas sem as 
mesmas comemorações das vezes 
anteriores.
Considerado um ato religioso, 
o batizado do Boi Oriente 
está garantido na agenda da 
associação, que acontecerá 
observando todas as medidas de 
segurança sanitária, somente com 
os padrinhos da manifestação 
cultural. O evento será transmitido 
por Live para que todos os 
brincantes e simpatizante possam 
assistir e se emocionar, afirmou 
Maria Juliana, a presidente.

Boi Oriente comemora seus 30 anos presentes no São João do Maranhão

2ª Vara da Infância adota inspeção 
virtual em centros socioeducativos
O juiz José dos Santos Costa, 
titular da 2ª Vara da Infância e da 
Juventude de São Luís, adotou 
o sistema de videoconferência 
para realizar inspeção em centros 
socioeducativos da Grande Ilha. 
Na última semana do mês de 
maio, a nova tecnologia garantiu 
a realização de inspeções nas seis 
unidades sob a competência da 
Unidade, que realiza as inspeções 
a cada dois meses.
A medida adotada pelo 
magistrado segue orientação 
técnica do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), elaborada a 
partir da Resolução 313 e da 

Recomendação 62, também 
editadas pelo órgão. A norma 
visa garantir a manutenção da 
realização das inspeções em 
estabelecimentos de internação 
de pessoas a distância, ao mesmo 
tempo em que assegura a proteção 
ao contágio pela Covid-19.
Com o uso da nova ferramenta, 
o juiz ouviu diretores, 
coordenadores e membros de 
equipes técnicas, além de três 
adolescentes (socioeducandos) 
de cada uma das seis unidades. 
Foram inspecionados os centros 
socioeducativos Canaã, São 
José de Ribamar, São Cristóvão, 

Sítio Nova Vida, do Vinhais e 
Florescer, que é feminina.
Em São Luís, a 2ª Vara da 
Infância e da Juventude tem 
competência para apurar e julgar 
atos infracionais cometidos 
por adolescentes e acompanhar 
a execução de medidas 
em meio aberto (liberdade 
assistida, prestação de serviço à 
comunidade e reparação de dano). 
A Unidade também é responsável 
pelo acompanhamento da 
execução em meio fechado 
em toda a Comarca da Ilha, 
contemplando os municípios de 
São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa.
Por dentro da notícia – É 
comum a utilização da expressão 
“adolescente em conflito da 
lei”. Ela está correta e deve ser 
empregada para fazer referência 
ao adolescente envolvido na 
prática de um ato infracional. 
No entanto, há diferença entre a 
aplicação dos termos “interno”, 
usado para adolescente que 
cumpre medida cautelar de 45 
dias (internação provisória) e 
“socioeducando”, quando o menor 
cumpre medida socioeducativa, 
após ser sentenciado. 
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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

DIVULGAÇÃO

Maranhão possui 25.391 casos ativos
da Covid-19 e 26.795 recuperados

O Maranhão registrou, nessa quarta-feira (10), 1.439 novos casos da 
Covid-19. Foram 258 casos na Ilha de São Luís, 48 em Imperatriz 
e 1.133 nas demais regiões do estado. Com isso, o número total de 
casos chegou a 53.508. Destes, 25.391 estão ativos, 1.322 pessoas 
faleceram e há 26.795 pacientes recuperados. Já foram realizados 
98.904 testes, sendo 44.822 casos descartados e há 868 suspeitos. O 
número de profissionais de saúde infectados chegou a 1.505. Destes, 
1.357 se recuperaram e 24 faleceram.
ÓBITOS – Foram registrados no boletim de ontem mais 37 óbitos: 
doze em Açailândia, nove em Imperatriz, três em São Luís. Caxias e 
Ribamar Fiquene, Davinópolis, Matinha, Barreirinhas, Porto Franco, 
Cajari e Grajaú registraram 1 caso cada um.
INTERNAÇÕES – Estão em isolamento domiciliar 24.304 
pacientes; 663 pessoas estão em enfermarias, sendo 74 na rede 
particular e 589 na rede pública de saúde. Em UTIs se encontram 424 
pacientes, sendo 61 na rede particular e 363 na rede pública.
Há 84,17% de ocupação dos leitos de UTI na rede pública de saúde 
na Ilha de São Luís e 24,07% de ocupação nos leitos de enfermaria 
do SUS. Em Imperatriz a taxa de ocupação dos leitos do SUS de 
UTI está em 83,33% e os leitos de enfermaria estão com 79,01% de 
ocupação.
Nas demais regiões do estado os leitos de UTI do SUS possuem 
79,45% de ocupação e 78,72% nos leitos de enfermaria do SUS.

Fachin vota pela validade do inquérito
das fake News e julgamento é suspenso

O ministro Edson Fachin 
votou nesta quarta-feira (10) a 
favor da validade do chamado 
“inquérito das fake news”, que 
investiga ameaças a ministros 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e a disseminação de 
conteúdo falso na internet. Após 
o voto de Fachin, relator do 
caso, o julgamento foi suspenso 
e será retomado na próxima 
quarta (17). O inquérito foi 
instaurado no ano passado sem 
pedido da Procuradoria Geral 
da República – o presidente 

do STF, Dias Toffoli, abriu 
a investigação “de ofício” e 
nomeou o ministro Alexandre 
de Moraes como relator. A 
investigação foi questionada 
em ação movida pelo partido 
Rede Sustentabilidade. Na 
ocasião, o partido argumentou 
que o inquérito tinha sido 
instaurado sem alvos 
determinados e que teria 
como suspeitos “servidores 
da Receita que investigavam 
pessoas politicamente expostas 
e congressistas”.

Assembleia do Rio abre processo de
Impeachment contra governador Witzel

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu, por 
unanimidade em votação, ontem, 10, abrir o processo de impeachment 
contra o governador Wilson Witzel. A decisão não o afasta do cargo. 
O anúncio foi feito por volta de 17h35 pelo presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), a quem cabia acolher o pedido ou não. Antes, 
entretanto, ele colocou a decisão para uma votação simbólica no 
plenário. O pleito foi unânime com 69 votos favoráveis. Witzel é 
acusado de crime de responsabilidade em casos ligados à pandemia do 
coronavírus e às contas do governo.
Após confirmação do resultado, Witzel, que permanece no cargo 
até o fim do processo na Aler      j, disse ter tranquilidade sobre sua 
inocência. “Recebo a notícia com espírito democrático e resiliência”, 
afirmou.
A insatisfação com o governador é grande. Nos bastidores, 
parlamentares afirmam estar sendo chantageados, com ameaça de uso 
de dossiês, para vetar o impeachment.
Agora será formada uma comissão especial para analisar as denúncias 
contra o governador.

Com 1.300 novas mortes, Brasil se
aproxima dos 40 mil casos fatais de Covid

O Brasil se aproxima do 
número de mortes registrados 
pelo Reino Unido, segundo 
país com mais óbitos ligados 
à pandemia do coronavírus. 
Hoje, o país chegou a 
39.797 casos fatais — 1.300 
confirmados nas últimas 24 
horas. Também acrescentou 
33.100 casos à lista de 
contágios, que soma 775.184. 
Os dados foram compilados 
pelo consórcio de veículos de 
imprensa.
O Ministério da Saúde também 
divulgou novo boletim, por 
volta das 19h, em que confirma 
772.416 contágios e 39.680 
óbitos.

São Paulo voltou a registrar 
recorde de mortes, com a 
confirmação de 340 vítimas em 
24 horas. O governo paulista 
recuou no plano de flexibilizar 
restrições no interior — três 
regiões terão que voltar à 
quarentena mais rígida. O 
governador João Doria (PSDB) 
também prorrogou, pela quinta 
vez, a quarentena no estado. 
Hoje, a cidade de São Paulo 
reabriu o comércio de rua.
O estado do Rio passou de 7 
mil mortes por Covid-19. A 
prefeitura da capital fluminense 
antecipou para esta quinta-feira 
a reabertura dos shoppings 
centers na cidade.

AIDÊ ROCHA

O empresário Geraldo Abade 
Souza, ex-marido de Graça Maria 
Pereira de Oliveira, de 59 anos, 
já é considerado foragido pela 
Polícia Civil, segundo informações 
confirmadas pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) ao blog 
O Informante, nessa quarta-feira 
(10). Os corpos de Graça e da filha 
dela, Talita Frizeiro de Oliveira, 25, 
foram encontrados por familiares, 
no domingo (7),dentro de um carro, 
na casa onde as duas moravam, no 
bairro Quintas do Calhau.
De acordo com a delegada Viviane 
Fontinelle, chefe do Departamento 
de Feminicídio, da Superintendência 
Estadual de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (SHPP), Talita Frizeiro foi 
encontrada no banco do passageiro, 
na frente do veículo; e a empresária 
no banco traseiro. Ambas estavam 
com as mãos amarradas com arame 
e amordaçadas.
Ainda segundo a Polícia Civil, os 
primeiros levantamentos periciais 
apontam que as vítimas podem 
ter travado luta corporal com o 
suspeito; além de também terem 
sido torturadas antes de serem 
assassinadas.  

“Foram coletados vários vestígios. 
Talita, de acordo com informações 
preliminares da perícia, teve uma 
luta corporal muito grande com o 
agressor. Tanto que foram quebradas 
três unhas; todo esse material foi 
encaminhado para que seja feita 
extração de DNA e um futuro 
confronto genético com o suspeito 
do crime”, explicou. 
Ainda conforme a delegadaViviane 
Fontinelle, o crime de latrocínio foi 
logo descartado, visto que a casa 
não tinha sinais de arrombamento e 
nenhum objeto de valor foi levado. 

Viviane Fontinelle disse que, por 
não haver sinais de arrombamento, 
a principal hipótese é que o autor 
do duplo assassinato tenha entrado 
no imóvel com o consentimento das 
vítimas.
DE SEXTA PARA SÁBADO
Conforme levantado por equipes 
do plantão da SHPP e do Instituto 
de Criminalística do Maranhão 
(Icrim), o crime pode ter acontecido 
entre a noite de sexta-feira (5) e a 
madrugada de sábado (6). Também 
foi determinado que Graça Maria 

pode ter sido morta no banheiro 
do seu quarto, tendo o autor, 
em seguida, atacado Talita. “As 
duas vítimas foram amarradas, 
amordaçadas e tinham várias lesões 
pelo corpo, o que indica que podem 
ter sido torturadas”, revelou um dos 
investigadores. Foi dito ainda que, 
após toda essa sessão de agressão e 
tortura, mãe e filha foram mortas por 
estrangulamento.
CASADOS POR 15 ANOS
Um dos pontos levantados pela 
polícia para a motivação do crime 
seria uma disputa judicial entre 
Graça Maria e o ex-marido.
O casal, que se relacionou por 15 
anos, estava separado há cinco. 
Desde então, vinham brigando na 
justiça por imóveis, inclusive o no 
qual mãe e filha foram mortas, e pela 
divisão da empresa da qual eram 
sócios. 
De acordo com parentes, a vítima já 
tinha ganhado a causa e garantido 
metade dos bens, mas o ex-marido 
não aceitava a decisão e se negava 
a dividir. 
Por considerado o principal suspeito 
de matar mãe e filha, o empresário 
está sendo procurado pela polícia 
desde o dia do crime.

Empresário suspeito de matar 
mãe e filha é considerado foragido
Os corpos das vítimas foram achados dentro de um carro, na manhã de domingo (7), na casa 
onde elas moravam

O empresário Geraldo Abade é o principal suspeito de ter matado 
Graça Maria e Talita Frizeiro
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O subtenente do Corpo de 
BombeirosVálber Nélio Costa 
Pereira, de 57 anos, foi morto 
com um tiro na cabeça durante 
um assalto, na noite de terça-feira 
(9), no bairro Vassoural, em Paço 
do Lumiar. O crime foi cometido 
por suspeitos, que estavam em 
um Gol branco, e abordaram o 
militar quando ele chegava em sua 
residência.
De acordo com a Polícia Militar, 
a vítima desceu do carro para 
abrir o portão de casa, quando 
foi abordada pelos suspeitos, que 
estavam escondidos em um matagal 
nas proximidades. Na ocasião, 
o subtenente reagiu e teve início 
a uma troca de tiros. Ele acabou 
alvejado com um tiro na cabeça 
e um dos envolvidos também foi 
possivelmente atingido, conforme 
levantamentos feitos pelos policiais. 
Após o crime, os suspeitos, que 
estavam em um Gol branco, de placa 
clonada, fugiram levando a pistola 
da vítima. Um celular usado por eles 
foi encontrado no local. 
Familiares de Válber ainda o 
levaram com vida à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do 
Parque Vitória. De lá, o subtenente 
foi encaminhado ao Hospital 
Municipal Djalma Marques,o 

Socorrão 1, onde chegou a passar 
pelos primeiros atendimentos, mas 
não resistiu aos ferimentos. 
SUSPEITOS PRESOS E UM 
MORTO
Durante diligências feitas pela 
Polícia Militar, ainda na noite de 
terça-feira (9), um dos suspeitos 
teria sido localizado na região do 
Anjo da Guarda. Daniel William 
Cabral de Sousa, de 25 anos, morreu 

no Socorrão 1, depois de ter sido 
ferido durante troca de tiros com os 
policiais. 
O carro, modelo Gol, utilizado pelos 
assaltantes e um revólver calibre 38 
foram apreendidos. Também foram 
presasduas pessoas; que, segundo 
a polícia, deram apoio logístico 
na ação que resultou na morte do 
subtenente. Elas foram identificadas 

como Luís Carmerindo Sales Neto 
e Alisson Brendo Cabral Pinheiro. 
Ambos seriam moradores do bairro 
Anjo da Guarda. 
Conforme informações da polícia, a 
dupla voltou, em um veículo Vectra 
prata, placa NNC-3216, ao local do 
crime para resgatar um dos suspeitos 
que acabou sendo deixado pelos 
comparsas durante a fuga. 
Segundo o delegado Felipe César, da 
Superintendência de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP), a polícia 
segue investigando o caso para 
prender os demais envolvidos no 
latrocínio.  (AIDÊ ROCHA)

Subtenente do Corpo de Bombeiros é 
morto por assaltantes com tiro na cabeça

Além da morte do subtenente 
Válber Nélio e de Daniel William, 
a terça-feira (9) registrou mais três 
homicídios e um latrocínio na região 
metropolitana de São Luís. 
No Coroadinho, ainda pela manhã, 
Jhonatan William Fernandes dos 
Santos, foi assassinado ao reagir a 
uma abordagem policial. Ele era um 
dos suspeitos pela morte de Joelson 
Neris, assassinado na segunda-feira 
(8).
Também pela manhã, no Residencial 
Ribeira, Rafael Washington Correa 
Ribeiro, de 32 anos, foi assassinado 
com um tiro na nuca. Ele era 
morador do Bairro de Fátima e no 
momento do crime trabalhava como 

motorista de aplicativo. 
Já no bairro J. Câmara, em São José 
de Ribamar, próximo à feira, Heli 
Santos Lima, de 18 anos, foi morto 
com quatro tiros. De acordo com 
testemunhas, os suspeitos chegaram 
em um veículo Gol e dispararam 
contra a vítima, que estava dentro de 
um táxi lotação.
Na Jordoa, Raimundo Nonato Pires 
dos Santos, de 47 anos, foi vítima de 
latrocínio, quando voltava da feira 
do João Paulo, onde trabalhava. 
Segundo a mulher da vítima, dois 
homens chegaram em uma moto e 
anunciaram o assalto. Ela disse que o 
marido não reagiu, mas mesmo assim 
foi alvejado com um tiro na cabeça.

Mais quatro assassinatos na 
terça-feira, na Grande São Luís

O subtenente Válber Nélio 
foi abordado e morto por 
assaltantes quando chegava em 
casa, em Paço do Lumiar

Solto empresário preso  
na Operação Cobiça Fatal
Nessa quarta-feira (10), o juiz 
federal Francisco Codevila 
concedeu habeas corpus 
ao empresário Alexandre 
Chuairy Cunha. Ele é uma das 
três pessoas presas durante 
a Operação Cobiça Fatal, 
desencadeada pela Polícia 
Federal, na terça-feira (9), nas 
cidades de São Luís e São José 

de Ribamar, para investigar 
suposto superfaturamento na 
compra de EPIs para uso no 
combate ao novo coronavírus. 
Os advogados do empresário 
alegaram não existir indícios 
suficientes de materialidade 
delitiva, e que sua prisão foi 
decretada com fundamentação 
genérica.

Um crime bárbaro chocou os 
moradores da cidade de Coelho 
Neto. Uma criança de apenas um 
ano de idade morreu, na terça-feira 
(9), após ser agredida pelo padrasto, 
um adolescente de 17 anos.  
De acordo com a Polícia Civil, 
conselheiras tutelares da cidade 
foram à delegacia e informaram 
que a criança havia dado entrada na 
maternidade desacordada. No local, 
o padrasto disse que ela se engasgou 
enquanto tomava mamadeira. 
O médico, conforme a polícia, 
desconfiou da versão ao verificar 
vários sinais de agressões físicas 
pelo corpo da menina. 
“Fomos à maternidade e, ao 

conversar com o médico, ele 
afirmou suspeitar das agressões 
físicas. Nesse momento, percebi que 
a criança ainda estava desacordada 
e com várias manchas roxas pelo 
corpo e na cabeça”, relatou o 
delegado titular de Coelho Neto, 
Márcio Mendes. 
Ainda segundo o delegado, o 
padrasto foi apreendido horas 
depois. Ele negou o crime, mas 
também não teria sabido explicar 
os hematomas na criança. O 
adolescente foi autuado em 
flagrante, inicialmente, pelo crime 
de ato infracional análogo à lesão 
corporal grave.
 “Quando ele foi autuado e a 

apreensão comunicada ao Poder 
Judiciário, a criança ainda estava 
viva. Agora se instaura auto de 
investigação de ato infracional. 
Vamos ouvir testemunhas e levantar 
mais informações, ao final a 
conclusão se dará, possivelmente, 
pelo homicídio ou lesões corporais 
seguidas de morte”, pontuou. 
A mãe, também uma adolescente de 
17 anos, foi ouvida, e disse apenas 
que desconfiava das marcas na 
filha. Durante as buscas do suspeito, 
testemunhas confirmaram que 
ouviam constantemente gritos do 
suspeito e choros fortes da criança 
quando a mãe não estava em casa.
O corpo da meninafoi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal (IML), 
onde serão feitos exames que 
identifiquem a causa da morte. (AR)

Padrasto é suspeito pela morte de 
criança de um ano em Coelho Neto

Uma operação da Polícia Civil, 
nessa quarta-feira (10), deu 
cumprimento a mandado de busca 
e apreensão na Câmara Municipal 
de Vereadores de Chapadinha. Na 
ocasião, uma empresa provedora de 
serviços de internet,as residências 
dos gestores da Câmara e da 
empresa, também, foram alvos da 
ação policial. Durante as buscas, os 
policiais apreenderam três aparelhos 
telefônicos, três notebooks, um 
tablet e três computadores. Um 
pistolaTaurus, calibre 380,com 16 
munições, também foi encontrada. 
De acordo com informações da 
Polícia Civil, a operação intitulada 
“Arroba” envolve investigações 
que apuram fraudes em licitações e 
peculato.(AR)

Câmara de Chapadinha 
é alvo de operação da 
Polícia Civil
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Polícia Civil faz busca e apreensão na Câmara de
Chapadinha, em casas de vereadores e em empresa de
tecnologia em operação contra corrupção
Por Daniel Matos • quinta-feira, 11 de junho de 2020

Viatura da Polícia Civil em frente à Câmara Municipal de Chapadinha no ato da busca e apreensão

A Polícia Civil do Estado do Maranhão deflagrou, nessa quarta-feira (10), a Operação “Arroba” e cumpriu, em
Chapadinha, mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores do município, em uma empresa
provedora de serviços de internet e nas residências dos gestores da Câmara e da referida empresa.

Na ocasião, foram apreendidos três aparelhos telefônicos, três notebooks, um tablet e três computadores, além de
uma arma de fogo (pistola Taurus calibre 380), com 16 munições. A Operação envolve investigações que apuram
fraudes em licitações e peculato.

A Polícia Civil em Chapadinha dispõe do número (98) 98145-4350 para o recebimento de denúncias, por meio do
aplicativo WhatsApp, com garantia de garantido sigilo absoluto.

  0 comentário
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Polícia Civil faz busca ePolícia Civil faz busca e
apreensão contra Vera Lúcia e naapreensão contra Vera Lúcia e na
Câmara de ChapadinhaCâmara de Chapadinha
Operação Arroba apura suposta fraude em licitação e peculato pelaOperação Arroba apura suposta fraude em licitação e peculato pela
presidente da Casa, vereadora Vera Lúciapresidente da Casa, vereadora Vera Lúcia

A Polícia Civil Maranhão cumpriu quatroA Polícia Civil Maranhão cumpriu quatro
mandados de busca e apreensão emmandados de busca e apreensão em
Chapadinha, nesta quarta-feira 10, durante a deflagração daChapadinha, nesta quarta-feira 10, durante a deflagração da
Operação Arroba, que apura suposta fraude em licitação eOperação Arroba, que apura suposta fraude em licitação e
peculato.peculato.

A presidente da Câmara de Vereadores, Vera Lúcia Aguiar (PTB), e o próprioA presidente da Câmara de Vereadores, Vera Lúcia Aguiar (PTB), e o próprio
Palácio Francisco Carneiro Almeida, sede do Poder Legislativo do municipal,Palácio Francisco Carneiro Almeida, sede do Poder Legislativo do municipal,
figuram entre os alvos.figuram entre os alvos.
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Na ação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares,Na ação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares,
notebooks, computadores e tablet. Não há informações sobre apreensão denotebooks, computadores e tablet. Não há informações sobre apreensão de
documentos.documentos.

O inquérito, segundo a Polícia Civil, permanece sob sigilo.O inquérito, segundo a Polícia Civil, permanece sob sigilo.

Em nota, Vera Lúcia disse que a Câmara de Chapadinha “possui certificado deEm nota, Vera Lúcia disse que a Câmara de Chapadinha “possui certificado de
transparência”, e que a investigação policial, instaurada a partir de denúnciatransparência”, e que a investigação policial, instaurada a partir de denúncia
formulada por vereadores que fazem oposição à sua gestão, tem o “intuito único eformulada por vereadores que fazem oposição à sua gestão, tem o “intuito único e
exclusivo” de atacá-la. “Todos os dados oriundos de folha de pagamento,exclusivo” de atacá-la. “Todos os dados oriundos de folha de pagamento,
pagamento de fornecedores entre outros encontram-se inseridos no portal dapagamento de fornecedores entre outros encontram-se inseridos no portal da
transparência”, garantiu.transparência”, garantiu.



Polícia Civil faz busca e apreensão contra Vera Lúcia e na
Câmara de Chapadinha

ATUAL7

Operação Arroba apura suposta fraude em licitação e peculato pela presidente da
Casa, vereadora Vera Lúcia

A Polícia Civil Maranhão cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Chapadinha, nesta
quarta-feira 10, durante a deflagração da Operação Arroba, que apura suposta fraude em licitação e
peculato.
A presidente da Câmara de Vereadores, Vera Lúcia Aguiar (PTB), e o próprio Palácio
Francisco Carneiro Almeida, sede do Poder Legislativo do municipal, figuram entre os
alvos.

Na ação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks,
computadores e tablet. Não há informações sobre apreensão de documentos.

O inquérito, segundo a Polícia Civil, permanece sob sigilo.

Em nota, Vera Lúcia disse que a Câmara de Chapadinha “possui certificado de
transparência”, e que a investigação policial, instaurada a partir de denúncia formulada
por vereadores que fazem oposição à sua gestão, tem o “intuito único e exclusivo” de
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atacá-la. “Todos os dados oriundos de folha de pagamento, pagamento de fornecedores
entre outros encontram-se inseridos no portal da transparência”, garantiu.



Edilázio aciona a Justiça por devolução de R$ 4,9
milhões pagos por respiradores no MA

O deputado federal Edilázio Júnior (PSD) protocolou uma ação popular na 21ª Vara
Cível de Brasília, com pedido de liminar, para que o Estado do Maranhão, o
Consórcio Nordeste e a HempCare Pharma sejam obrigados a devolver aos cofres
públicos os mais de R$ 4,9 milhões que o governo Flávio Dino (PCdoB) repassou ao
consórcio para a compra de 30 respiradores que seriam utilizados em UTIs de
Covid-19, mas nunca foram entregues pela empresa. 

Na ação, o parlamentar pede, ainda, que os três réus sejam obrigados a pagar dano
moral coletivo de valor igual ao desembolsado pelos equipamentos que não chegaram ao
Maranhão.

 “Os fatos e as provas atestam a ausência de lisura na gestão do patrimônio público e a
prática de ato ilícito, ao realizar adiantamento do pagamento mesmo sem ter o
recebimento dos respiradores, o que não se coaduna com os princípios mais básicos do
direito administrativo e do que s e entenda por aquisição idônea”, destaca trecho da ação.

https://luiscardoso.com.br/acao-judicial/2020/06/edilazio-aciona-a-justica-por-devolucao-de-r-49-milhoes-pagos-por-respiradores-no-ma/


Edilázio afirma que o caso é ainda mais grave quando analisado no contexto da pandemia
do novo coronavírus, em que vários maranhenses infectados “agonizam nos hospitais”
principalmente em virtude da falta de equipamentos como ventiladores mecânicos.

“O ato jurídico praticado ganha ainda mais relevo no contexto atual, no qual os recursos
para o combate da pandemia do coronavírus são escassos e os pacientes em estado
grave agonizam nos hospitais em virtude, principalmente, da falta de equipamentos para
atender à demanda. É manifesto o atentado ao direito coletivo no caso em espeque, afinal
é assegurado a todo cidadão ter uma administração honesta, profícua e respeitadora dos
princípios que regem a Administração Pública”, completa.

Edilázio aguarda a decisão da Justiça.



Saúde teve recursos extras de R$ 13,6
milhões em São Luís
POSTED ON 10/06/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Dinheiro repassado por membros da bancada federal
maranhense (R$ 7,4 milhões) e por vereadores (R$ 6,2
milhões) foram usados exclusivamente no custeio de unidades
de saúde, nas ações de combate ao coronavírus e na compra
de equipamentos de proteção individual, como as máscaras,
agora sob investigação da Polícia Federal

 

Lula Fylho (primeiro no alto, à esquerda) na audiência pública da Câmara Municipal em que declarou
usar R$ 3,1 milhões das emendas parlamentares na compra de EPIs

Reportagem Especial 
A Secretaria de Saúde de São Luís movimentou – exclusivamente no combate ao
coronavírus – nada menos que R$ 13,6 milhões em recursos extras, repassados por
membros da bancada federal maranhense e por vereadores.
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Segundo levantamento do blog Marco Aurélio D’Eça, foram R$ 7,4 milhões
destinados por três parlamentares e outros R$ 6,2 milhões em emendas da Câmara
Municipal.  

A Semus efetivou, entre março e maio, a compra de máscaras descartáveis
superfaturadas em mais de R$ 2,3 milhões, segundo investigação da Polícia Federal.
A compra culminou na prisão de empresários e na quebra do sigilo bancário do
secretário Lula Fylho. (Relembre aqui, aqui e aqui)

No dia 20 de março, quando havia sido registrado o primeiro caso de coVID-19 em
São Luís, os vereadores aprovaram emenda coletiva de R$ 3,1 milhões (cada um
participando com R$ 100 mil) para ajudar no combate ao coronavírus.

Quatro dias depois, em 24 de março – em “inédita audiência pública virtual”,segundo
o próprio release do Parlamento – o secretário Lula Fylho anunciou que os recursos
destinados pelos vereadores seriam usados na aquisição de insumos e EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) para as unidades de Saúde.

Disse textualmente o secretário:

– Agradeço o apoio da Câmara e gostaria de afirmar que os R$ 3,1 milhões serão
usados na compra de EPIs e insumos para ações de combate à expansão do
vírus. (Veja a íntegra da audiência aqui)
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Vereadores em visita ao almoxarifado da Semus, após as primeiras denúncias de suspeitas na
compra de equipamentos contra a coVID-19

No dia 31 de março, a Câmara voltou a aprovar nova emenda coletiva de R$ 3,1
milhões, desta feita para “a Secretaria da Criança e Assistência Social usar no
benefício a famílias carentes inscritas nos seus programas sociais e em situação de
extrema vulnerabilidade”. (Entenda aqui)

No dia 16 de abril, a própria Prefeitura de São Luís publicou em sua página oficial
notícia dando conta de que usaria os R$ 3,1 milhões dos vereadores para comprar
EPIs.

R$ 7,4 milhões em recursos extras da bancada federal
Além dos recursos locais para uso contra a coVID-19, a prefeitura também teve
recursos federais extras abastecendo sua conta para o combate à coVID-19.

Levantamento do blog Marco Aurélio D’Eça confirmou três fontes distintas de
repasses, totalizando R$ 7,4 milhões a mais, exclusivamente para uso no combate ao
coronavírus. 

No dia 30 de março, o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) anunciou recursos da
ordem de R$ 5,3 milhões, divididos entre o Governo do Estado e a prefeitura,
exclusivamente no custeio da rede de saúde. (Entenda aqui)

No dia 1º de maio, o senador Roberto Rocha anunciou que destinou R$ 1,4 milhão
para uso no Hospital da Mulher, usado como referência da prefeitura no atendimento a
pacientes de coVID-19.

E no dia 8 e maio o também senador Weverton Rocha (PDT) destinou mais R$ 1
milhão, para “ações de combate e prevenção à coVID-19”.

https://www.camara.slz.br/vereadores-destinam-r-62-milhoes-em-emendas-para-acoes-de-enfrentamento-ao-covid-19-em-sao-luis/
http://www.agenciasaoluis.com.br/noticia/28368/
https://vermelho.org.br/2020/03/30/marcio-jerry-destina-r-63-milhoes-para-acoes-de-combate-a-covid-19/
https://www.maranhaohoje.com/roberto-rocha-diz-que-governo-federal-ja-repassou-mais-de-r-2262-milhoes-para-o-maranhao-combater-covid-19/
https://www.pdt.org.br/index.php/weverton-rocha-destina-r-29-milhoes-em-emendas-para-a-saude-do-maranhao/


Policiais Federais no mesmo almoxarifado da Prefeitura de São Luís, constatando que a visita dos
vereadores apenas chancelou a irregularidade da Semus

Outros milhões foram repassados voluntariamente pelo Governo Federal, e também
por emendas parlamentares, à conta da Prefeitura de São Luís, para o combate ao
coVID-19. (Entenda aqui)

Mas estes R$ 13,6 milhões são mais significativos para o atual momento por que
podem estar no bolo da compra superfaturada de máscaras descartáveis, que resultou
na operação “Cobiça Fatal”, da Polícia Federal.

E podem levar a novas investigações…
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‘Cobiça Fatal’: alvo da PF fechou contratos de
material didático em ITZ
Publicado em 10 de junho de 2020 por gilbertoleda

Uma das empresas alvo da Polícia Federal na “Operação Cobiça Fatal”, a Pleno Distribuidora mantém, ou manteve, pelo
menos três contratos com a Prefeitura de Imperatriz entre 2019 e 2020.

Em todos, o objeto era o fornecimento de material didático.

Num deles, a empresa foi contratada em 20 de novembro do ano passado, por R$ 1.370.834,40, para fornecer “Material
Didático para Combate e Prevenção ao Bullying, Prevenção e Cuidados com Drogas e Educação Física, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Administração Geral)”. O contrato foi dividido com a Inca
Tecnologia de Produtos e Serviços.

No segundo caso, o contrato foi de R$ 1,5 milhão, com validade a partir do dia 8 de abril de 2020. Objeto: material
didático de Educação Física para o Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.
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Uma terceira contratação é anterior a essa duas. Em março de 2019, a Pleno Distribuidora venceu pregão e arrematou,
também por R$ 1,5 milhão, dois lotes de uma licitação para fornecimento de material didático.

Participação

A Pleno Distribuidora pertence a João Antônio Martins Bringel, alvo de busca e apreensão na Península durante a
deflagração da “Cobiça Fatal”.

Segundo a PF, a empresa dele integrou o consórcio que se uniu para fraudar licitações de máscaras e EPIs em processos
nas prefeituras de Timbiras e Matinha, no interior do Maranhão.

Bringel também teve os sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem do juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 1ª Vara de São
Luís. O magistrado autorizou, ainda, a quebra do sigilo de emails da Pleno Distribuidora.



Justiça bloqueou R$ 7,7 milhões de alvos da
‘Operação Cobiça Fatal’
Publicado em 11 de junho de 2020 por gilbertoleda

De O Estado

O juiz juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 1ª Vara de São Luís e relator da “Operação Cobiça Fatal” na Justiça Federal,
deferiu pedidos da Polícia Federal e bloqueou R$ 7,7 milhões em ativos financeiros e bens de empresários alvos da ação
policial e de suas empresas.

Segundo decisão do magistrado, foram alvo dos bloqueios os três empresários presos temporariamente. Alexandre
Chuairy Cunha, apontado como “sócio oculto” da Precision Soluções em Diagnósticos, teve bloqueado R$ 1,691 milhão,
mesmo valor do bloqueio em relação a Sormane Silva Santana, ex-sócio e operador da mesma empresa, segundo os
investigadores.

A decisão determinou, ainda, o bloqueio de R$ 473 mil de João de Deus Souza Lima Júnior, sócio responsável da C. J.
Comércio Saneantes.

No seu despacho, Bonfim autorizou, por fim, o bloqueio de R$ 1,691 milhão da Precision Soluções em Diagnósticos, igual
valor da Global Diagnósticos e outros R$ 473 mil da C. J. Comércio Saneantes.

“O bloqueio de ativos financeiros existentes nos nomes dos requeridos acima nominados, [deve ser feito] por meio do
sistema BACENJUD a ser executado por este Juízo”, destacou o juiz na decisão.

Os empresários foram presos temporariamente pela Polícia Federal na segunda-feira, 9, acusados de montar um
consórcio que combinava preços superfaturados durante a fase de cotação em processos de dispensa de licitação para a
compra emergencial de máscaras, EPIs e outros insumos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus em
pelo menos sete prefeitura do Maranhão.

Em São Luís, de acordo coma investigações, foram verificados indícios de superfaturamento na compra de 320 mil
máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (Semus). A PF afirma que a pasta pagou R$ 9,90 por cada
unidade, quando o preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, apontando pra um superfaturamento
aproximado de R$ 2,3 milhões.
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A Semus nega qualquer irregularidade, e diz que efetuou a compra de todo o material  “menor preço proposto pelo
mercado na ocasião”.

O relatório que embasou a decisão judicial aponta, ainda, possíveis irregularidades nos municípios de Matinha e Timbiras,
no interior do estado. E cita contratos do mesmo grupo em Icatu, Cajapió, Lago do Junco, e Porto Rico do Maranhão. Um
sétimo contrato foi assinado em Turilândia, na Baixada Maranhense, mas não incluído nas investigações porque
publicado no Diário Oficial apenas na sexta-feira passada, 5.

Mais

A Controladoria-Geral da União (CGU) informou em nota, após a deflagração da operação, em conjunto com a Polícia
Federal, que uma das empresas contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de São Luís para o
fornecimento de máscaras contra a Covid-19 nunca havia fornecido o produto antes. Para o órgão, uma das empresas
investigadas não tinha “capacidade técnico-operacional” para vender os equipamentos de proteção individual. Suspeita-
se, ainda, que uma segunda firma era “de fachada”, gerida por “laranjas”.


