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São Luís é a
8ª capital em
pessoas com
anticorpos
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CGU diz que
operação
deve ser
ampliada

70% apoiam reabertura
gradual do comércio

POLÍTICA 3

Decisão do governo de permitir a reabertura gradual das atividades, após
meses de medidas rígidas de isolamento social, tem apoio da população.

Shoppings
se preparam
para reabrir
lojas em SL
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2.000

59%

24%

foram entrevistadas no Maranhão, na
pesquisa realizada pela Escutec/OEstado

aﬁrmam que o governo do Estado tem
tomado atitudes corretas contra a Covid-19

que o governo Bolsonaro tem adotado
atitudes corretas no combate à Covid-19
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CGU, PF e Rede de
Controle seguem
dinheiro desviado na
pandemia. POLÍTICA 3

COTAÇÕES

ESTADO
MAIOR

Ouça pelo
celular ou em
oestadoma.com/485301

Domingo

Podcast
traz operação
"Cobiça Fatal" e
suas implicações

prego, espalhando a fome e colocando à mostra a fragilidade dos
sistemas de saúde do mundo inteiro, que não estavam preparados
—, foi invadindo todos nós uma
solidão misturada com medo, e foi
crescendo dentro da gente a falta
dos amigos, o martelar das notícias cada vez mais trágicas e certa
apatia pelos fatos, distantes e próximos, e ela cada vez mais chegando perto de nossa rua, de nossa casa, com a perda dos amigos
sem a misericórdia de um sepultamento cristão, e começou a crescer dentro da gente um sentimento para o qual não fomos feitos. Se pensarmos em algo semelhante, lembramos o banzo, que
misturava saudade e o sentimento permanente da morte.
Nossa esperança está na fé de
que Deus nos criou e mandou Seu
filho à Terra para que não nos sentíssemos abandonados e sem algo superior ao nosso lado.
O medo e a solidão doem. Como dizia Drummond de Itabira:
“Apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!”
Vamos sair logo de tudo isso e
voltarão a alegria e a vida, se Deus
quiser!

Sábado

Recordação
das grandes
festas e suas
belas mulheres

TÁBUA
DE MARÉS

Revista

irritação com a OMS: mandou fazer o mesmo.
O nome que usamos para essa
prática de saúde pública data do
século 14, para combater a peste
negra que se julgava — e era — trazida pelas galeras que aportavam
em Veneza. A palavra veneta quarentena queria dizer quarenta dias.
Até as primeiras décadas do século passado, era costume depois
do parto as mulheres cumprirem
um período chamado de quarentena ou resguardo, para atravessar
o puerpério, período a que a OMS
considera que não se dá suficiente
atenção.
Muitas tribos brasileiras são mais
machistas e, em vez da mulher
cumprir essa quarentena, são os
homens que descansam, ficando
recolhidos enquanto as mulheres
logo começam a trabalhar. Como
as mulheres sofreram ao longo da
evolução e ainda continuam na luta para evitar a discriminação!
Eu desejava falar mesmo era sobre a nossa quarentena. No princípio a encaramos com certa naturalidade. Com o desenrolar do
tempo, diante do avanço da doença — destruindo todas as economias nacionais, dizimando o em-

TEMPO

N

unca pensei em minha vida
que passaria meses em prisão domiciliar, sem culpa nenhuma, mas por absoluta necessidade de autodefesa.
Só que esta circunstância também é inédita no mundo, pois jamais a Humanidade esteve sob a
ameaça de um vírus de ação tão “eficiente”. Ele veio montado na globalização dos meios de transporte, capazes de cobrir o mundo em vinte e
quatro horas.
A quarentena, na acepção de reclusão e isolamento para evitar contágio, é atualmente a única maneira que temos para evitar a Covid19. O esforço mundial para descobrir vacinas, remédios e curas tem
mobilizado os laboratórios e centros
de pesquisa do mundo inteiro e é
até agora infrutífero.
O isolamento para evitar o contágio é prática muito antiga, já registrada na lei mosaica (o Levítico
é do século VII a.C.) e na lei islâmica (século VII d.C.). A Newsweek reproduziu esta semana instruções do Profeta: “Se ouvir notícia de praga numa terra, não entre nela; mas se a praga começa
num lugar onde você está, não
saia dele.” Talvez daí venha certa

Alternativo

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/485284

3215-5055 (Central do Assinante)

2

São Luís, 13 e 14 de junho de 2020. Sábado/Domingo O Estado do Maranhão

POLÍTICA

70% dizem apoiar
reabertura, aponta
Escutec/O Estado
Pesquisa revela que maranhenses concordam com retomada das atividades
comerciais e aprovam gestão Dino durante pandemia do novo coronavírus
Paulo Soares/O Estado

GILBERTO LÉDA
Editora de Política

A

decisão do governador
Flávio Dino (PCdoB) de,
após meses de medidas
rígidas pelo isolamento
social – em virtude da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19) -, começar a permitir a reabertura gradual das atividades comerciais no
estado tem o apoio de 70% da população maranhense.
O dado é de pesquisa Escutec/O
Estado, realizada entre os dias 4 e
9 de junho, em todas as regiões do
Maranhão. Para isso, foram ouvidos,
por telefone, 2 mil entrevistados.
Segundo o levantamento, apenas 27% das pessoas ouvidas não
concordam com a mudança de postura do governo, e acreditam que
essas atividades deveriam permanecer suspensas. Outros 3% não
sabem ou não responderam ao
questionamento.
Desde o início do mês, a gestão
comunista vem liberando, com base
em protocolos definidos pela Casa
Civil – debatidos pelo secretáriochefe, Marcelo tavares (PSB), com
membros da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) e da Secretaria de
Estado da Indústria, Comércio e
Energia (Seinc) – a retomada gradativa das atividades comerciais e
industriais no estado.
Há pouco mais de uma semana,
foi autorizada a reabertura de pequenos comércios familiares, lojas
de material de construção e afins.
No início desta semana, foi a vez de
salões de beleza, barbearias. Neste
fim de semana, passam a poder reabrir igrejas, templos religiosos e similares. E, na segunda-feira, 15, voltam a funcionar shopping centers e
o setor lojista em geral.

Maioria dos maranhenses aprova retomada gradual das atividades comerciais, como definido pelo governo

Academias, bares e restaurantes
devem poder reabrir ainda em
junho, mas apenas a partir do dia
28. As escolas só devem retomar as
aulas em julho.

Maranhense
aprova ações de
Flávio Dino

Aprovação
O Escutec apurou, ainda, que os maranhenses também estão aprovando
as atitudes do governador Flávio
Dino no enfrentamento à pandemia. Para 59% dos entrevistados, o
comunista tem tomado “atitudes
corretas para enfrentar o novo coronavírus”. Apenas 23% disseram

não concordar com essa afirmação,
e 16% disseram não concordar com,
nem discordar disso. Há 2% que não
sabem, ou não responderam.
Quando o mesmo questionamento é realizado em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro,
a situação se inverte: apenas 24%
dizem concordar que ele tem adotado atitudes corretas para o combate à Covid-19, e 61% discordam.
A avaliação das duas administrações, de forma geral, também
segue caminho parecido. Segundo
a consulta, 57% aprovam a gestão
Flávio Dino, contra 35% que desaprovam – 8% não sabem, ou não
responderam. De outro lado, apenas 34% aprovam a aforma como
Jair Bolsonaro vem realizando seu
trabalho à frente do governo federal. A desaprovação, nesse caso,
chega a 60%. 

SAIBA MAIS

Máscaras
O instituto Escutec apurou,
ainda, como anda a
obediência dos
maranhenses ao decreto
governamental que
tornou obrigatório o uso
de máscaras em locais
públicos – como
repartições, por exemplo -,
ou privados de uso
coletivo, como
supermercados: 80%
disseram “sempre usar
máscara” ao precisar sair
de casa. Apenas 1%
disseram não usar máscara
“em nenhuma situação.

Pedido foi feito ao STF na noite de quinta-feira (11); liminar obrigando
Ministério da Saúde a divulgar dados é do ministro Alexandre de Moraes

A Advocacia-Geral da União pediu
ao Supremo Tribunal Federal na
quinta, 11, a revogação da liminar
do ministro Alexandre de Moraes
que mandou o Ministério da Saúde
retomar a divulgação da íntegra
dos dados de Covid-19 em balanços diários, como estava sendo
feito até a última quinta, 4. O governo Bolsonaro alega que não
houve omissão na divulgação de
dados sobre a pandemia do novo
coronavírus e afirmou que 'eventuais intercorrências transitórias'
no Painel Coronavírus da pasta se
deram em razão de 'aprimoramento das plataformas informativas'.
A manifestação da AGU, órgão
do governo que atua junto ao Judiciário, se deu no âmbito ação movida pela Rede Sustentabilidade,
PSOL e PCdoB. Foi em tal processo
que Alexandre determinou o retorno de dados ao site do Ministério da Saúde, sob o entendimento
de que cabe às autoridades brasileiras, 'em todos os níveis de go-

verno', a efetivação concreta da
proteção à saúde pública - incluindo o fornecimento de todas
as informações necessárias para o
planejamento e combate à doença.
A liminar foi submetida para referendo do Plenário do STF, motivo
pelo qual a AGU pediu eventualmente o não referendo da cautelar.
A decisão de Alexandre foi dada
após uma série de mudanças na
forma de apresentar dados da
covid-19 pelo ministério da Saúde.
A pasta atrasou a divulgação do boletim diário por quatro dias na última semana. Bolsonaro chegou a
comemorar a medida, afirmando
que 'acabou a matéria no Jornal
Nacional' sobre a doença e cobrou
que sejam divulgados apenas os
números de pessoas que morreram
naquele dia.
Na sexta, 5, o Ministério da
Saúde chegou a retirar do ar o portal 'covid.saude.gov.br', que apresenta os dados da pandemia no
Brasil. O site retornou no dia seguinte apenas com dados de curados da doença e novos casos e óbitos. Todas as demais informações

históricas da doença no País foram
omitidas. No domingo, 7, ainda
apresentou dados conflitantes.
Reportagem do Estadão revelou
que a mudança ocorreu por pressão do presidente Jair Bolsonaro,
que exigiu do corpo técnico do Ministério da Saúde um método de
publicidade que exibisse menos de
mil mortos por dia.
Modelo
Ao Supremo, o governo alegou que
desde domingo, 7, o modelo de divulgação de informações sobre o
coronavírus foi submetido 'a um
processo de reformulação parcial'
com a metodologia de contabilização de número de óbitos pela
data de falecimento dos pacientes. Antes, o ministério somava
todas as mortes registradas no
mesmo dia - independente da
data do óbito - para contabilizar
mortes que, no momento do falecimento, eram consideradas suspeitas e só tiveram o diagnóstico
confirmado para covid-19 naquele
dia. Tal método foi criticado pelo
ministro interino da Saúde,

Ministro da Educação posicionou-se nas redes
sociais, e foi apoiado por vários bolsonaristas
BRASÍLIA
O ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, Abraham
Weintraub, publicou em sua conta
no Twitter um trecho de quatro segundos de um vídeo no qual o governador de São Paulo, João Doria
(PSDB), anuncia parceria com o
laboratório chinês Sinovac para
produzir vacinas contra a Covid19. "Sabem com quem o Gov
'Dória' fez mais um acordinho?
Bem docinho!", ironizou Weintraub, comentando o vídeo do governador.
A provocação faz eco a discursos dos seguidores do presidente
Bolsonaro nas redes sociais, marcados por grande aversão à China,
país que há uma década é o maior
parceiro comercial do Brasil.
Em resposta ao tuíte de Weintraub, apoiadores do presidente
reafirmaram o discurso antiChina.
"Eu que não vou tomar vacina
nenhuma da China! Comunistas
não são confiáveis! #BolsonaroTemRazão", escreveu uma usuária.
A publicação de Weintraub não
foi a primeira do ministro com po-

Eduardo Pazuello, em audiência
na Câmara dos Deputados nesta
terça, 9.
Segundo a AGU, o novo modelo
permitira um conhecimento mais
preciso do percurso epidemiológico da covid-19 no País. "Não
houve intuito de interromper, dificultar ou omitir dados de interesse público sobre a disseminação do Covid-19 no território
brasileiro . O que sucedeu foi um
processo de melhoria no modelo
de divulgação, a ser promovido,
dentre outras vias, pela integração
de plataformas", registra a manifestação enviada ao STF nesta
quinta, 11.
O texto que a AGU apresentou
ao STF diz ainda que o próprio Ministério da Saúde 'reconhece que
o processo de integração de plataformas gerou uma instabilidade
temporária de acesso' e destaca
que a nova plataforma elaborada
pela pasta 'não interromperá a
contabilidade histórica dos casos
de contaminação ou de mortes por
Covid-19 e não trabalhará com
prazos limites de atualização'. 

tencial de ofender os chineses. No
começo de abril, o ministro ridicularizou o sotaque chinês ao fazer
referência ao personagem Cebolinha, dos quadrinhos da Turma
da Mônica.

Apoiadores
reforçaram
discurso
"Geopolíticamente sic, quem
podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha?
Quem são os aliados no BLasil do
plano infalível do Cebolinha paLa
dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?", escreveu o titular que comanda a
pasta da Educação do Brasil.
Na ocasião, a Embaixada da
China no Brasil cobrou do governo
uma retratação.
O episódio rendeu a Weintraub
a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para
apurar se o ministro cometeu
crime de racismo. 

Bolsonaro nunca
pregou golpe, diz
general Ramos
Militar alertou oposição, contudo, a “não esticar
corda” no atual momento do debate político
Valter Campanato/Agência Brasil

Ministro concedeu entrevista à versão online da Revista Veja

BRASÍLIA

AGU quer revogar liminar
sobre dados da Covid-19
BRASÍLIA

Weintraub volta a
provocar China em
aceno a aliados

Ministro da Secretaria de Governo,
o general Luiz Eduardo Ramos declarou que o presidente Jair Bolsonaro nunca defendeu golpe militar
no País, mas alertou a oposição a
"não esticar a corda". A afirmação
foi feita em uma entrevista à revista
Veja, publicada na sexta-feira, 12.
A declaração de Ramos foi resposta a um questionamento sobre
a possibilidade de um golpe militar.
O ministro citou que foi instrutor da
academia do Exército por vários
anos e que formou boa parte dos
comandantes da Força, mas que
eles veem como ofensiva a narrativa de que as Forças Armadas vão
romper com o regime democrático.
"O próprio presidente nunca
pregou o golpe. Agora o outro lado
tem de entender também o seguinte: não estica a corda", disse.
Na entrevista, o ministro também criticou o Poder Judiciário, citando o processo de impugnação
da chapa Bolsonaro/Mourão que
corre no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o qual disse ter viés político
e classificou como um "julgamento

casuístico" e a comparação feita pelo
ministro Celso de Mello, que comparou o presidente a Hitler. "Vazou
a mensagem de WhatsApp em que
o ministro do Supremo comparou
o presidente Bolsonaro ao Hitler e
os seus seguidores a nazistas. Isso
contribui para o clima de diálogo e
para buscar uma harmonia entre os
poderes? Acredito que não."
Em outro momento, o general
afirma que se infiltrou na manifestação contra o presidente do último
domingo, 7, em Brasília, disfarçado
com gorro, máscara e óculos escuros. O ministro afirmou que a rua é
pública, mas que as roupas pretas
o passavam a ideia de "autoritarismo" e "black blocks". "Eles não
usavam vermelho para não pegar
mal. Mas me pareceu que eram petistas", disse à publicação.
Ao longo da entrevista, Ramos
também comenta outros temas,
como seu pedido para integrar a reserva das Forças Armadas, o cenário da pandemia e a articulações
com o Centrão para melhorar a governabilidade. A entrevista completa
vai às bancas na edição do dia 17 de
junho de 2020. 
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Entrevista

ESTADO
MAIOR

Leylane da Silva

“Cobiça Fatal” foi apenas
ponto de partida, afirma
titular da CGU no MA
Superintendente da CGU no Maranhão, Leylane da Silva destaca
atuação do órgão contra desvios de recursos durante a pandemia
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da Equipe de Política

rimeira mulher a assumir o
comando da Superintendência da Controladoria
Geral da União (CGU) no
Maranhão, Leylane Maria da Silva é
auditora do órgão de fiscalização e
controle há 17 anos e, nesta semana,
esteve, junto com a Polícia Federal,
à frente de uma operação desencadeada para coibir desvios de recursos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus em pelo
menos seis municípios do Maranhão, inclusive São Luís.
Segundo ela, contudo, este foi
apenas o ponto de partida para uma
série de fiscalizações de verba federal empregada contra a Covid-19 em
todo o Maranhão.
“Desde o início da pandemia e
assim que começaram os repasses
de recursos para os estados e municípios, a CGU começou a levantar os dados correspondentes”,
destacou.
A titular da CGU aponta, ainda,
que não apenas municípios, mas
também o Governo do Estado e até
órgãos federais podem entrar na
mira das fiscalizações, desde que
haja indícios de irregularidade.
Para Leylane da Silva, além da
atuação coordenada com outros órgãos como a PF, o TCE e o Ministério Público, a CGU conta com a colaboração da população para chegar
aos malfeitos. “A população é quem
mais tem condições de reportar de
forma enriquecida o que está acontecendo na sua realidade local, o que
pode ajudar bastante a desbaratar
esquemas de desvios. Os canais de
denúncia estão abertos e disponíveis”, ressaltou.

P

Nesta semana a Controladoria
Geral da União (CGU), em conjunto com a Polícia Federal, desbaratou um suposto esquema de
fraude em licitações em pelo menos seis municípios do Maranhão, São Luís incluída. Pode-se
dizer que a Operação Cobiça Fatal foi o ponto de partida para
uma atuação mais efetiva contra
desvios de recursos destinados
ao combate à Covid-19?
Com certeza. Desde o início da
pandemia e assim que começaram
os repasses de recursos para os estados e municípios, a CGU começou a
levantar os dados correspondentes
para buscar uma atuação coordenada juntamente com os órgãos da Rede de Controle da Gestão Pública no
Maranhão. Todos os órgãos estão
atuando dentro das suas competências. Além do contrato que foi objeto
da Operação Cobiça Fatal, vários outros contratos suspeitos estão sendo
acompanhados pela CGU neste momento, com o repasse e a troca de informações entre os órgãos parceiros
em tempo real.
Já foi possível rastrear o destino
do dinheiro desviado no caso da
compra superfaturada de máscaras em São Luís? E qual pode ter
sido a participação efetiva de servidores da Semus?
O rastreio dos recursos desviados
será possível com a análise dos dados
do sigilo bancário dos envolvidos,
afastado por decisão do Juízo da 1ª
Vara Federal do Maranhão. De forma
bastante resumida eu diria que os
mesmos agentes públicos que participaram - do início ao fim - do processo de contratação de 100 mil máscaras ao preço unitário de R$ 2,90 no
dia 30 de março, foram os mesmos
que participaram da contratação de
320 mil máscaras ao valor unitário de
R$ 9,90 a partir de cotações de preços
apresentadas apenas 3 dias após a
contratação de 30 de março, igno-
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De olho em tudo

D

urante entrevista a O Estado nesta semana, a
superintendente da Controladoria Geral da União (CGU)
no Maranhão, Leylane Silva, deu duas importantes
informações sobre o trabalho do órgão – que, em parceria com a
Polícia Federal, deflagrou nesta semana a Operação “Cobiça
Fatal” -, contra o desvio de recursos do combate à Covid-19 em
municípios do estado, São Luís aí incluída.
Segundo ela, a operação do início da semana foi apenas o ponto
de partida para uma série de fiscalizações que ainda ocorrerão
com o objetivo de “seguir o dinheiro” em caso de desvios.
Ela apontou, ainda, que as prefeituras investigadas na “Cobiça
Fatal” não serão as únicas. E não
descarta nem mesmo apuração
sobre aplicação de recursos pelo CGU, PF e Rede
Governo do Estado e mesmo por
de Controle
órgãos federais em atuação no
Maranhão.
seguem dinheiro
- A CGU analisa a aplicação de
desviado na
qualquer recurso público
destinado ao enfrentamento da pandemia da
Covid-19 pelos municípios, pelo
Estado, pelos órgãos e entidades Covid-19
do Governo Federal e por
entidades privadas sem fins
lucrativos, necessitando apenas que o recurso seja de origem
federal -, destacou.
E disse mais: com o auxílio de outros órgãos - como a PF, o
Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), por
exemplo -, é possível manter os olhos abertos para todos os 217
municípios maranhenses. Sem exceção.
- A partir da análise de riscos que a CGU realiza eu diria que
temos capacidade para enxergar grande parte dos problemas. E a
CGU não está sozinha nessa tarefa. A atuação com órgãos
parceiros da Rede de Controle da Gestão Pública amplifica esse
acompanhamento -, completou.
E assim, fecha-se o cerco contra a roubalheira.

Bateu...

Leylane da Silva acredita em parceria com outros órgãos para garantir fiscalização efetiva de recursos públicos

“As atividades
de fiscalização
poderão
permanecer,
mesmo depois
de debelada a
pandemia”

“Além do
contrato que foi
objeto da
Operação Cobiça
Fatal, vários
outros contratos
suspeitos estão
sendo
acompanhados
pela CGU neste
momento”

rando o fato de que as propostas de
preços nos valores de R$ 3,00 e R$ 3,50
constantes do Processo nº 17637 ainda estavam dentro do prazo de validade. O que justificaria um órgão ter
adquirido máscaras a R$ 9,90 a unidade, se poderia ter aproveitado as
propostas de preços constantes de
um processo feito poucos dias antes,
com valores bem inferiores, R$ 3,00 e
R$ 3,50 e que, frise-se, ainda estavam
válidas e se encontravam à disposição da Secretaria de Saúde?
Além de contratos com prefeituras, a CGU analisa, junto com a PF,
a aplicação de recursos de enfrentamento ao Covid-19 pelo Governo do Estado?
Sim. A CGU analisa a aplicação de
qualquer recurso público destinado
ao enfrentamento do Covid-19 pelos
municípios, pelo Estado, pelos órgãos
e entidades do Governo Federal e por
entidades privadas sem fins lucrativos, necessitando apenas que o recurso seja de origem federal.
Há uma diretriz geral de apuração,
para se “seguir o dinheiro", ou a
CGU trata caso a caso?

A partir dos repasses que são feitos para os entes subnacionais e órgãos do governo federal, a CGU levanta todos os dados correspondentes e faz uma avaliação preliminar de
riscos das contratações para elencar
as prioridades de atuação. Essa análise envolve a avaliação do valor total
do contrato (materialidade), valor
unitário dos itens contratados (possibilidade de sobrepreço e superfaturamento de valor), objeto do contrato (compatibilidade quantitativa
e qualitativa do contrato), empresa
contratada (capacidade de fornecer
o objeto, empresas de fachada ou
constituídas e nome de laranja, etc.),
existência de pagamentos antecipados e outros indicadores. Todos esses dados são levantados a partir de
consultas de sistema e cruzados para então se definir em quais contratações atuar.
Existe alguma estimativa de qual
o montante dos recursos para
aplicação na pandemia a serem
fiscalizados?
Qualquer valor repassado pelo
Governo Federal pode ser fiscalizado pela CGU. Não há uma definição
de valores para tanto. As fiscalizações serão realizadas a partir das
análises de riscos e levando-se em
conta a capacidade operacional da
CGU. Neste momento uma boa parte da nossa capacidade operacional
está dedicada exclusivamente para
acompanhamento dos gastos no enfrentamento do Covid-19. As atividades de fiscalização poderão permanecer, mesmo depois de debelada a pandemia.
Em se tratando de 217 municípios existentes no Maranhão, a
CGU possui aparato para uma investigação dessa magnitude ao
mesmo tempo?
A partir da análise de riscos que a
CGU realiza eu diria que temos capacidade para enxergar grande parte dos problemas. E a CGU não está
sozinha nessa tarefa. A atuação com
órgãos parceiros da Rede de Controle da Gestão Pública amplifica esse
acompanhamento.
A população pode ajudar a CGU
a fiscalizar os recursos públicos
a serem aplicados nos seus municípios?
A análise de riscos da CGU também contempla os casos das denúncias que são recebidas. A população
é quem mais tem condições de reportar de forma enriquecida o que está acontecendo na sua realidade local, o que pode ajudar bastante a desbaratar esquemas de desvios. Os canais de denúncia estão abertos e dis-

poníveis tanto fisicamente no protocolo da CGU, quanto eletronicamente por meio da Plataforma Falabr
no endereço eletrônico http://falabr.cgu.gov.br.
Imagino que deva ser gratificante, por meio das fiscalizações, conseguir barrar uma ação corrupta
de um gestor público, principalmente em meio à pandemia do
novo coronavírus. Mas é também
frustrante saber que, em meio a
tanta dor, a tantas perdas, há pessoas pensando em desviar recursos que poderiam salvar vidas?
Essa difícil realidade faz parte do
cotidiano dos nossos trabalhos e isso
nos traz um dever maior e uma sensibilidade no cumprimento do nosso mister, tanto em agir repressiva,
quanto em agir preventivamente.
Nesse momento de pandemia e de
risco de morte de muita gente, os desvios chocam mais ainda. Nos últimos
anos, a CGU tem investido sobremaneira em fortalecer os mecanismos
de controle, de forma a impedir o cometimento de fraudes e minimizar
os desvios de recursos públicos, incentivando e cobrando a transparência pública, fortalecendo o controle social, buscando instrumentos
mais transparentes nas aquisições públicas - a exemplo da exigência do
pregão eletrônico-, buscando a atuação em parceria e de forma coordenada com as diversas instituições de
defesa do Estado, trocando dados e
informações com estruturas de controle dos entes subnacionais, impedindo repasses de valores indevidos,
dentre muitas outras. Mas é certo que
ainda há um longo caminho a ser percorrido até que vejamos a totalidade
dos recursos serem efetivamente aplicados nas políticas públicas.
Passado estado de calamidade decretado por conta da pandemia,
haverá algum prazo especial para a prestação de contas dos recursos aplicados? Ou eles devem
ser informados na prestação de
contas padrão, ao fim do exercício financeiro?
O acompanhamento dos gastos
permanece enquanto for necessário.
Não há prazo específico para a prestação de contas dos repasses para o
enfrentamento do Covid-19. Mas isso não impede em nada o trabalho da
CGU em acompanhar os gastos, a
exemplo do que aconteceu com a fiscalização dos recursos aplicados pela Prefeitura de São Luís na compra
de máscaras. A CGU não precisou solicitar nenhum documento ao município e mesmo assim fez um trabalho
bem robusto e consistente sobre a
contratação e o fornecimento. 

O deputado estadual Yglésio Moyses, pré-candidato a prefeito de
São Luís pelo Pros, decidiu partir para o ataque contra o deputado
federal Eduardo Braide, pré-candidato do Podemos.
Após a deflagração da Operação “Cobiça Fatal” - contra desvios
de recursos da Saúde em municípios do Maranhão, ele relacionou
o concorrente com possíveis desvios na cidade de Icatu.
Braide mandou emendas para o município, que é citado pela PF
no relatório da ação. O parlamentar, contudo, nega qualquer irregularidade.

...levou

Após a denúncia inicial de Yglésio, no entanto, Braide decidiu reagir, e, mesmo sem citar o nome do seu oponente atribuiu ao jogo
político-eleitoral da denúncia do deputado estadual.
Líder na corrida pela sucessão em São Luís, o pré-candidato do
Podemos disse que é alvo do “consórcio de candidatos” ligado ao
Palácio dos Leões.
Para ele, o ataque não é de Yglésio apenas, mas de todos os précandidatos ligados ao governo Flávio Dino (PCdoB).

Falando nisso…

Por falar em Icatu, a Prefeitura Municipal também já se posicionou sobre o assunto.
Em vídeo disparado nas redes sociais, a gestão local afirma que
não houve irregularidades na compra de EPIs e insumos durante a
pandemia da Covid-19 e que todos os processos foram legais.
A PF e a CGU, contudo, apontam que a empresa que venceu licitação lá é a mesma Precision Soluções em Diagnóstico que superfaturou máscaras em São Luís.

Vai fechar

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, confirmou à coluna, na sexta-feira, 12, que o Estado está fechando os leitos clínicos
disponíveis no Hospital Real.
Os leitos haviam sido requisitados administrativamente no pico
da pandemia de Covid-19 em São Luís.
Segundo ele, a estrutura de leitos de UTI será deslocada a outra
unidade, mas os leitos de internação já são dispensáveis no atual
momento de combate da doença.

Igrejas abertas

A reabertura de atividades no Maranhão vai ganhando uma amplitude maior à medida que o mês de junho avança.
Neste fim de semana, segundo portaria da Casa Civil do Governo do Estado, já estarão autorizados a reabrir igrejas e templos religiosos.
Por ora, ainda haverá restrições de acesso e necessidade de adoção de medidas sanitárias rígidas.

DE OLHO

R$ 2,8 mil
TÍTULOS DE ELEITOR foram transferidos para Paço do
Lumiar em 2020, o que chamou a atenção do MP.

Shoppings também

Já na segunda-feira, 15, estão autorizados a reabrir os shopping
centers de todo o estado, bem como as demais lojas que ainda estavam fechadas.
Segue proibido o funcionamento de praças de alimentação, cinemas, áreas infantis e quaisquer grandes promoções ou eventos
que possam causar grandes aglomerações ou gerar tumultos.
Os restaurantes, lanchonetes, bares e similares localizados em
galerias e shopping centers somente poderão funcionar com entrega ou retirada no local.

E MAIS
• O Partido dos Trabalhadores segue efervescendo em debates internos sobre as eleições municipais deste ano em São Luís.

• São basicamente quatro alas no partido: uma defende Zé Inácio candidato; outra, Cricielle Muniz; uma terceira quer compor com Duarte Jr. (PRB); e
há quem defenda aliança com um candidato do governo.
• Em nota emitida na sexta-feira, 12, a Pleno Distribuidora negou qualquer
envolvimento nas fraudes licitatórias apontadas pela PF no bojo da Operação Cobiça Fatal.
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São Luís é a 8ª cidade em
proporção da população
com anticorpos da Covid-19
Estudo Epicovid19-BR, da Universidade Federal de Pelotas, constatou que a capital
maranhense está entre as 10 com percentuais mais altos da população com esses anticorpos
Divulgação

S

ão Luís é a oitava capital
brasileira em proporção
da população com anticorpos para coronavírus,
segundo o estudo da segunda fase
do Epicovid19-BR, que é coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do
Sul. A pesquisa foi realizada de 4 a
7 deste mês, em 133 cidades do
país, e foi concluído um total de
31.165 entrevistas e testes para a
Covid-19. Em cada cidade, pelo
menos, 200 pessoas foram selecionadas por sorteio.
De acordo com o Epicovid19BR, a capital maranhense está na oitiva posição com percentuais mais
altos da população com anticorpos
ou que tem ou já teve coronavírus,
apresentando uma estimativa de
6,6%. Enquanto, a primeira cidade
foi Boa Vista, com 25%; em seguida,
Belém, 16,9%; logo após, Fortaleza,
15, 6%; Macapá, 15%; Manaus, 14,
6%; Maceió, 12,2% e Rio de Janeiro,
uma quantidade de 7,5%.
Em São Luís, 232 pessoas foram
entrevistadas para a pesquisa.
Neste grupo, ficou constatado que
13 pessoas tinham sido infectadas
pelo coronavírus e 6,6 % havia anticorpos para essa doença. Mais
cinco municípios maranhenses

SAIBA MAIS
Dez capitais com
percentuais mais altos da
população com anticorpos
para o novo coronavírus
Boa Vista (RR): 25,4%
Belém (PA): 16,9%
Fortaleza (CE): 15,6%
Macapá (AP): 15%
Manaus (AM): 14,6%
Maceió (AL): 12,2%
Rio de Janeiro (RJ): 7,5%
São Luís (MA): 6,6%
João Pessoa (PA): 6,1%
Salvador (BA): 5,4%
Fonte: Epicovid19-BR

Das 232 pessoas entrevistadas na pesquisa, em São Luís, que 13 tinham sido infectadas e 6,6 % os anticorpos

participaram desse estudo. Um
deles foi Imperatriz, com 250 pessoas entrevistadas. Entre elas, 35
testaram positivo para coronavírus e 16,5% criaram anticorpos.
A outra foi Bacabal, com um total
de 250 moradores participaram do
estudo e comprovaram 10 infectados como ainda 4,7% possuem anticorpos para essa enfermidade. Em
Caxias, 250 foram entrevistados.
Entre eles, um testou positivo para
a Covid-19 e menor de 1% adquiriu

anticorpos. Em Presidente Dutra,
também 250 participaram da pesquisa e 18 pessoas tinham sido infectadas, dos quais 8,4% possuíam
anticorpos para o coronavírus. No
município de São Mateus, 250 moradores foram entrevistados, foram
submetidos ao teste da Covid-19,
mas, deram não reagentes.
A infectologista Maria dos Remédios informou que isso significa
que as medidas de isolamento social e distanciamento social, além

do uso de máscara, estão funcionando de maneira bastante heterogênea pelas cidades do país, o que
justificaria as diferentes taxas de prevalência e apresentando um cenário bastante preocupante.
Estudo
O Epicovid19-BR é um estudo do
Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, financiado pelo Ministério da
Saúde e ainda contou com o apoio

Projeto arrecada alimentos e
roupas para carentes em SL
O "Projeto Multiplicação" é coordenado por Henrique Almeida, e conta com a parceria de
projetos sociais atuantes na região metropolitana de São Luís, para ajudar famílias necessitadas
De Jesus

“Não temos em nossas mãos as soluções para todos os problemas do
mundo, mas diante de todos os problemas do mundo temos as nossas
mãos”. Essa frase, atribuída ao filósofo Friedrich Schiller, mostra como
a solidariedade é um gesto de amor
admirável. Em momento delicado,
como esse da pandemia da Covid19, um ato de compaixão tem ainda
mais valor. Nesse contexto, o planeta
precisa de multiplicadores. Sendo
assim, o “Projeto Multiplicação” faz
muito bem esse papel em São Luís,
capital maranhense, por meio da arrecadação de roupas, alimentos e
materiais de higiene pessoal, que são
distribuídos às famílias carentes.
O projeto, idealizado por Henrique Almeida, surgiu da necessidade
das pessoas de doarem sem saírem
de casa, por causa do isolamento social/quarentena, medida de prevenção que tem como objetivo conter a
disseminação do novo coronavírus.
Devido a pandemia, algumas ações
sociais em São Luís, como em outras
partes do mundo, sofreram limitações. Isso está ocorrendo porque as
pessoas estão com medo de formarem aglomerações. A fim de resgatar
esses atos filantrópicos, o “Multiplicação” entrou em cena e teve como
retorno o sorriso no rosto de quem
recebeu as doações, fundamentais
para a sobrevivência das famílias que
tanto precisam.
“Tivemos a ideia de suprir essa necessidade. Entrei em contato com as
oito administradoras parceiras, incluindo a Solys. Todas toparam, o que
me deixou muito feliz. As administradoras divulgaram e os síndicos
também, dentro dos condomínios”,
contou Henrique Almeida. Ele explicou que os voluntários aguardam
entre uma semana a 10 dias, para
comparecer aos locais de coleta, a fim
de reunir as doações. O procedimento
é feito com toda segurança possível,

Material doado será entregue na comunidade Cotovelo, em Paço

para que o morador não se exponha
nas ruas, devido ao novo coronavírus.
Na sede do “Multiplicação”, em São
Luís, as roupas são higienizadas, e os
materiais são organizados, ou seja,
separados em blocos, a fim de que
sejam distribuídos aos projetos sociais atuantes na capital maranhense.
Boa ação
“São projetos cadastrados previamente. Nós já fizemos entrega das
doações em uma escola comunitária
localizada no Residencial Turiúba, em
São José de Ribamar. E vamos entregar na comunidade Cotovelo, em
Paço do Lumiar. Já fizemos, também,
ações de ‘quentinhas’ com pessoas
em situação de rua. Tudo isso é ligado
a algum projeto social ou ação social
existente”, frisou o idealizador do projeto. Henrique Almeida destacou que
os interessados em participar, e que
fazem ações filantrópicas na cidade,
podem procurá-lo por meio do instagram “Plataforma Multiplicação”
ou pelo WhatsApp (98) 98124-0585.
A entrega dos materiais arrecada-

dos na comunidade “Cotovelo”, aliás,
ocorrerá neste sábado, 13. Ele comentou que é feito um questionário,
para que os membros dos projetos
sociais recebam informações sobre
como o “Multiplicação” funciona.
“O projeto nasceu dessas doações
diretamente dos condomínios, mas,
em paralelo a isso, surgiu um movimento espontâneo, de grupos de
amigos, que arrecadaram doações e
as deixam conosco, e até mesmo de
empresas. São roupas, kits de higiene
pessoal e alimentos não perecíveis”,
esclareceu Henrique Almeida.
Doação em prédio
No prédio Studio Design Holandeses, situado na Avenida dos Holandeses, em São Luís, foi separado um
espaço no local, logo na entrada, por
onde os moradores passam, para
que as doações pudessem ser feitas.
“Estou orgulhoso de participar dessa
ação tão nobre, tão maravilhosa. É
uma forma de nos preocuparmos
com o próximo, mas de uma maneira autêntica, sincera e com bas-

tante carinho, no sentido de ajudar
quem precisa. É uma concepção altruísta interessante”, declarou o síndico Marcelo Alvares.
O síndico disse que a administradora encaminhou informações sobre
o projeto aos moradores, que acharam interessante a ideia, tanto que
aderiram em massa. “É uma alegria
muito grande na hora em que as pessoas recebem as doações. Parece
pouco, mas o sorriso delas é muito
gratificante”, observou ele. De igual
modo analisou Paloma Balluz, gerente de área da Administradora
Solys. Segundo ela, o grupo ficou sabendo do “Multiplicação” por meio
do Sindicato das Administradoras de
Condomínio de São Luís.
“O Henrique entrou em contato.
Foi divulgado como funcionava o
projeto. Então, nós aderimos à ideia.
Achamos interessante em ajudar alguém nesse período difícil, sem que
os moradores corressem qualquer
risco. Fizemos as divulgações em
todos os condomínios que administramos, por meio de mídias digitais
e materiais impressos. Muitos abraçaram a campanha. Nós conseguimos arrecadar em praticamente
todos os 7 prédios que administramos na capital maranhense, não só
residenciais, como também comerciais”, enfatizou Paloma Balluz.
Ações como essas realizadas pelo
“Multiplicação” transformam a vida
de muitas pessoas e as motivam a enfrentarem a pandemia com mais
vigor. Madre Teresa de Calcutá disse
certa vez o seguinte: “Eu sei que o
meu trabalho é uma gota no oceano,
mas sem ele o oceano seria menor”.
Portanto, o mundo precisa de mais
multiplicadores, que colocam o
conforto do próximo acima de
qualquer comportamento egoísta,
uma vez que a coletividade é mais
forte quando todos se reúnem em
prol de uma causa nobre.

do Instituto Serrapilheira, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco), da Pastoral da Criança e
do programa da JBS Fazer o Bem Faz
Bem. Já a coleta de dados é de responsabilidade do Ibope Inteligência.
Na primeira fase da pesquisa,
que ocorreu de 14 e 21 de maio,
foram entrevistadas e testadas
25.025 pessoas, em 90 cidades,
sendo possível testar 200 ou mais

participantes. No segundo estudo,
ocorrido durante a primeira semana
deste mês, foram 31.165 pessoas entrevistadas em 120 cidades brasileiras.
“Esse avanço metodológico talvez seja o grande destaque da segunda fase da pesquisa. Com um
maior número de entrevistas realizadas e de cidades incluídas nas
análises, aumenta a nossa capacidade, enquanto epidemiologistas,
de interpretar os dados sobre coronavírus no Brasil”, avaliou o coordenador geral do estudo, Pedro Curi
Hallal.
As 120 cidades, que participaram
da pesquisa, correspondem a 32,7%
da população nacional, totalizando
68,6 milhões de pessoas, entre as
quais, 1,9 milhão (margem de erro
de 1,7 a 2,1 milhões) estão ou já estiveram infectadas. A única cidade
que não autorizou a realização da
segunda fase da pesquisa foi Santo
Antônio de Jesus, no estado da
Bahia.
Pandemia no Maranhão
Segundo o boletim da Secretaria de
Estado da Saúde (SES) do Maranhão
do último dia 11, no Maranhão há
55.680 casos confirmados da Covid19. Entre estes casos, há 24.802 ativos e um total de 1.360 infectados
vieram a falecer. Somente na capital maranhense, 11.597 casos confirmados e já houve o registro de 599
óbitos.
Os dados da SES também revelam que a quantidade de recuperados dessa enfermidade superou o
número de casos ativos no estado.
Atualmente, há 29.518 pessoas recuperadas e 24.802 casos ativos da
Covid-19. No Maranhão, 103.159
pessoas já realizaram o teste do
novo coronavírus e, entre essa quantidade, 46.905 foram descartados
para a doença.
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VOCÊ TEM DIREITO!

Shoppings vão reabrir
na segunda-feira, com
protocolos sanitários

Lei dos descontos nas
mensalidades educacionais:
versão do SINEP/MA

Como adaptação ao contexto do novo coronavírus, os estabelecimentos instalados no Maranhão terão
horário reduzido e funcionarão das 12h às 20h; objetivo é diminuir o tempo de permanência do público

R

ecentemente, houve a abertura progressiva dos estabelecimentos comerciais
no Maranhão, por meio de
um decreto publicado pelo Governo
do Estado, logo após o período conhecido como lockdown, também
denominado bloqueio total, que limitou a locomoção de pessoas e tráfego de veículos na Grande Ilha – São
Luís, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa. Dessa vez, ocorrerá
a reabertura dos shopping centers, na
segunda-feira, 15, depois de quase
três meses fechados. Esses empreendimentos, no entanto, terão que se
adaptar à realidade da pandemia, por
meio do cumprimento de exigências
protocolares de saúde.
Como adaptação ao contexto do
novo coronavírus, os shopping centers
situados no Maranhão terão horário
reduzido, isto é, das 12h às 20h. O objetivo é diminuir o tempo de permanência das pessoas nesses locais, para
evitar aglomeração. Os empreendimentos terão que garantir a segurança
dos clientes em todos os estabelecimentos comerciais.
São Luís Shopping
No São Luís Shopping, situado no Jaracati, em São Luís, na primeira hora de
funcionamento, será assegurado o
acesso exclusivo aos idosos, de 60 anos
oumais,epessoaspertencentesaosgrupos de risco. De acordo com o superintendente Carvalho, do São Luís
Shopping, o acesso às dependências
do local somente ocorrerá para quem
estiver utilizando máscara de proteção,
caseira ou descartável. “Estamos preparados para um novo momento que
atingiu os diversos setores do comércio no país, a exemplo dos shoppings,
que, em razão da Covid-19, tiveram que
suspender as suas atividades e, consequentemente, sofrendo um impacto
significativo”, pontuou ele.
Ele destacou a ampla campanha
do shopping em suas instalações para
orientar os consumidores sobre questões de higiene e segurança.
No São Luís Shopping, há totens
informativos, para que o público
possa adentrar respeitando apenas a
lotação máxima permitida. Será utilizado termômetro de medição instantânea por aproximação em todas

De Jesus

Entrada principal de veículos do Rio Anil Shopping está sinalizada e com outras adaptações aos protocolos

as entradas. As pessoas que apresentarem temperatura maior que 37,2º
serão somente orientadas, para que
busquem atendimento médico imediatamente. “Além disso, o shopping
vai dispor de tapetes antissépticos nas
portarias e dispenses de pedal com
álcool gel para a higienização constante dos clientes. As escadas rolantes terão medidas de afastamento e
os elevadores restrição de uso (liberados apenas para deficientes e idosos)”, afirmou o empreendimento.
Além disso, o cinema e o parque
de diversões permanecerão fechados
por tempo indeterminado. O estabelecimento sofrerá redução de sua capacidade, para 30%, restringindo o
ingresso de clientes. As praças de alimentação não vão funcionar, mas poderão comercializar seus respectivos
produtos, por meio de serviço de entrega (delivery) ou de retirada no próprio local (drive thru e take away).
“Para a retomada de operações, as dependências do shopping passaram
por amplo processo de sanitização,
compreendendo diversos sistemas
estruturais - como o ar condicionado
que recebeu pastilhas antibactericidas. Essas ações atendem às medidas
orientadas pelo Governo do Estado e
a Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce), com base em protocolos sanitários epidemiológicos já

executadas com sucesso no Brasil e
no exterior”, assinalou o shopping.
O São Luís Shopping também informou que o secretário de Indústria,
Comércio e Energia, Simplício Araújo,
visitou o local e manifestou aprovação pelas medidas executadas pelo
empreendimento, conforme as determinações do Governo do Estado.
Shopping da Ilha
Já o Shopping da Ilha, situado na Cohama, às margens da Avenida Daniel
de La Touche, em São Luís, confirmou
o horário reduzido, a partir de segunda-feira, como uma forma de
atender às determinações referentes aos protocolos de segurança, em
virtude da pandemia da Covid-19. “É
o início de uma nova etapa! Preparamos tudo com muito carinho e cuidado para receber você num ambiente seguro. Adotamos todos os
protocolos determinados pelas autoridades e implantamos dezenas de
medidas que buscam garantir sua
saúde e bem-estar”, disse o empreendimento.
“Se cada um fizer a sua parte e seguir as regrinhas direitinho, vamos
superar tudo isso, juntos!”, enfatizou
o Shopping da Ilha.
Rio Anil Shopping
Após quase três meses de portas fe-

MP monitora adoção de
medidas pós -lockdown
na região metropolitana
Instituição cobra aplicação de critérios técnicos nas medidas de combate
ao novo coronavírus; foi pedida a divulgação semanal de informações
Após o pedido de Reconsideração do
Ministério Público do Maranhão,
feito em 22 de maio, o Poder Judiciário determinou, em 26 de maio, o
prazo de 48 horas para que o Estado
do Maranhão e os Municípios de São
Luís, São José de Ribamar, Raposa e
Paço do Lumiar informem sobre as
medidas de combate à Covid-19.
Antes da manifestação ministerial,
o prazo tinha sido fixado em 15 dias.
O documento, com os pedidos,
direcionado ao juízo da Vara de Interesses Difusos, foi assinado pelos
promotores de justiça Maria da Glória Mafra Silva (Defesa da Saúde de
São Luís), Reinaldo Campos Castro
Júnior (Raposa), Gabriela Brandão
da Costa Tavernard (Paço do Lumiar)
e Márcio José Bezerra Cruz (São José
de Ribamar).
A titular da Promotoria de Justiça
da Saúde de São Luís explica que, de
acordo com a Lei nº 11.419/2006, os
réus têm 10 dias corridos para tomar
ciência do ato e se fossem dados
mais 15 dias o caso poderia se agravar. “Ao final, seriam 25 dias, dentro

Divulgação

A promotora Glória Mafra assinou pedidos encaminhados à Justiça

de uma situação de emergência sanitária. Precisamos de agilidade e respostas rápidas e embasadas tecnicamente”, afirmou Glória Mafra.
Os membros do MPMA destacam
que a Ação Civil Pública (ACP), ajuizada em 30 de abril, que resultou na
aplicação do lockdown, não trata
apenas da restrição de acesso, mas
também da obrigatoriedade dos réus
somente decidirem quanto às me-

didas restritivas não farmacológicas
após apresentação de estudo técnico comprovando o impacto positivo das restrições. “Dúvida não há
de que não se vive tempos de normalidade, necessitando que todas
as ações de combate à Covid-19
sejam urgentes e prementes, principalmente, frente a altíssima virulência do patógeno”, afirmaram, no
pedido de Reconsideração, os pro-
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chadas, o Rio Anil Shopping, situado
no Turu, às margens da Avenida São
Luís Rei de França, na capital maranhense, também reabrirá com horário diferenciado, adotando uma
série de novos procedimentos, em
respeito às normas sanitárias para
controle da Covid-19. Como informou a direção do empreendimento,
todos os assentos, cadeiras, bancos
e lounges foram recolhidos do mall.
Além disso, as operações que oferecem lazer e entretenimento não funcionarão agora.
Rafael Saldanha, superintendente
do Rio Anil Shopping, observou que
as portas serão reabertas com todos
os cuidados redobrados, devido à
pandemia. Segundo frisou, a prioridade é resguardar a vida e a saúde das
pessoas.
Medidas adotadas
Atendendo às normas sanitárias, o
Rio Anil Shopping funcionará, inicialmente, apenas das 12h às 20h, de
segunda a domingo. Para entrar no
local, todos os clientes deverão, obrigatoriamente, utilizar máscara de proteção facial. Essa medida vale, também, para lojistas, comerciários e
colaboradores.. Somente três acessos
serão liberados aos consumidores. 
Íntegra em oestadoma.com/485296

motores de justiça dos quatro municípios da Ilha de São Luís.
Histórico
Após o término do período de lockdown implementado nos municípios da Ilha de São Luís, o MPMA requereu, em 17 de maio, a decretação
do retorno das medidas restritivas já
implementadas anteriormente ao
confinamento ou edição de novos
decretos, com adequações necessárias baseadas em relatórios do Centro de Operações de Emergências
(COE) em Saúde Pública do Estado
do Maranhão, além de informações
atualizadas sobre a estrutura do sistema de saúde e sobre a contaminação pelo coronavírus.
As ações tiveram o propósito de
desafogar o sistema de saúde, sobretudo os leitos de UTI (evitando
o colapso do sistema), e diminuir a
transmissão da Covid-19.
O COE foi instituído pela Portaria
nº 253, da Secretaria de Estado da
Saúde, em 24 de abril de 2020. A portaria destaca que sua função é “planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem
empregadas durante a Emergência
em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), , nos termos das
diretrizes fixadas pelo ministro de
Estado da Saúde”.
Entre os pedidos do MPMA estão a
apresentação do inventário atualizado de Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs) disponóveis. 
Íntegra em oestadoma.com/485319

S

emana passada, no artigo “Direitos do consumidor na lei dos
descontos nas mensalidades educacionais”, pontuamos, como
o título sugere, as prerrogativas que a citada norma confere aos
consumidores de serviços educacionais.
Após a veiculação, por meio de nota, o SINEP/MA contactou a coluna e externou descontentamento com o conteúdo. Tendo o feito
apresentando argumentos contrários aos sublinhados pelo autor do
artigo, considera-se respeitoso e oportuno, consignar ao leitor, na íntegra, o posicionamento do SINEP/MA.
Segundo o sindicado: “O artigo de autoria do advogado e conselheiro estadual da advocacia, Sérgio Melo, publicado na edição do último final de semana de O Estado e que discute a Lei estadual nº
11.259, estimula o conflito entre pais e escolas ao defender que o desconto determinado pela lei inclui as mensalidades anteriores à sua vigência, sobre a
redução das mensalidades da
rede privada de ensino durante
o Plano de Contingência da
COVID-19”.
Acrescenta ainda: “Antes da
aprovação da lei, o SINEPEMA apresentou proposta de
acordo ao MP/Consumidor e
PROCON, no mês de março,
visando estabelecer margem
de desconto proporcional à redução de gastos e outras despesas das instituições a serem
comprovados mediante apresentação de documentos fiscais para as famílias e PROCON. A proposta não foi aceita,
em detrimento à realidade financeira de cada escola, que em um momento de adversidade não
se furtou ao diálogo com as autoridades para encontrar um ponto de
equilíbrio. Em audiência com parlamentares na Assembleia Legislativa do Maranhão, o SINEPE também apresentou justificativas que
evidenciam a inviabilidade da aplicação dos descontos propostos. A
adoção de medidas unilaterais, sem respeitar as condições específicas de cada escola, pode afetar a possibilidade de ensino de cerca de
45 mil alunos, gerar o desemprego de 3,3 mil docentes e o fechamento
de 285 escolas da educação básica. O SINEPE encomendou ao Escritório SALES Advogados Associados, Nota técnica de analise da lei
estadual n.º11.259/2020”. Entre as conclusões da nota estão:
1 - A Lei Estadual n.º 11.259/2020 não gera efeitos retroativos,
seja por ferir s i tuações jurídicas consolidadas (ato jurídico perfeito
e o direito adquirido), seja por inexistir disposição expressa acerca da
retroatividade;
2 - Em virtude da publicação da Lei Estadual n.º11.259/2020 ter
ocorrido somente nesta data, o seus efeitos não deveriam contar do dia 14/ 05/2020. Todavia, diante da inutilidade da discussão,
recomenda - se que seja observada a contar do dia 14 / 05 / 2020 . São
Luís/MA, 18 de maio de 2020. - Edgard Carvalho Sales Neto - OAB/M
A n . º 5.336.
Nesse sentido, conclui o sindicato: “Portanto, a lei é clara, não dando
margem a interpretações “à luz dos interesses econômicos”. E pensar de forma diferente é gerar um descompasso na relação entre
instituições de ensino e pais de alunos”.
Posto isso, o consumidor, do jornal e das fornecedoras de serviços
educacionais, tem sob seus olhos as duas visões jurídicas sobre o tema
“lei dos descontos nas mensalidades de serviços educacionais”.
Desse modo a coluna cumpre – novamente – seu papel: informar
sobre direitos do consumidor.

O consumidor
do jornal e de
serviços
educacionais
tem sob seus
olhos as duas
visões
jurídicas sobre
a “lei dos
descontos nas
mensalidades”

SÉRGIO MELO
Advogado e Membro do Conselho Estadual da Jovem
Advocacia da OAB/MA

Campo para alunos
de Medicina da
UFMA é ampliado
Acadêmicos atuarão no Hospital Macrorregional Dr.
Jackson Lago e em unidades de saúde de Pinheiro
Em reunião por webconferênciacom
professores de Medicina do Centro
de Ciências Humanas, Naturais,
Saúde e Tecnologia, UFMA Pinheiro,
o reitor Natalino Salgado ouviu as
demandas do curso para melhorar
as práticas de aprendizagem dos alunos da graduaçaõ . Também participaram da reunião o diretor do câmpus, Alexandre Vítor de Lima
Fonseca, e membros da gestão superior da UFMA.
Para a coordenadora do internato, a prioridade do curso é a ampliaçao
̃ da oferta na rede de saúde
visando estabelecer uma proximidade maior entre a vida acadêmica
e a assistência à comunidade. "É
fundamental adquirir um melhor
cenário de prática a fim de otimi-

zar a preparaçao
̃ dos alunos, fazendo disso um porto forte da atuaçao
̃ do curso de Medicina Campus
Pinheiro na Baixada", disse Andréa
Neiva Granja.
Campo de atuação
Além do Hospital Macrorregional Dr.
Jackson Lago, administrado pelo Estado, os estudantes atuam em unidades de saúde do municipio. O reitor defendeu a ampliaçaõ das
atividades para cidades próximas,
como Cururupu. "A implantaçaõ do
curso de Medicina em Pinheiro, há
cinco anos, envolveu um grande trabalho de articulaçaõ e representou um
marco para a Baixada Maranhense. 
Íntegra em oestadoma.com/485320
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POLÍCIA

Motoristas de aplicativo
são alvos de criminosos
na Grande São Luís
No comparativo deste ano com 2019, houve aumento de 12% no estado;
números são do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

quantidade de óbitos aumentou durante o período de pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, no país e no Maranhão. Dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil revelam que durante os cinco primeiros meses deste ano ocorreram
10.342 mortes ocasionadas por causa natural ou violenta em todo o estado e, no decorrer do mesmo período do ano passado, contou com
apenas 9.146 casos, registrando um
aumento de 12% dos números de
mortes. Em relação à Grande Ilha, o
aumento foi de 24%. No decorrer de
janeiro a maio deste ano, o registro
foi de 4.099 óbitos, enquanto, durante os cinco primeiros meses do
ano passado, houve 3.220 mortes.
Os motoristas de aplicativo estão sendo alvos de bandidos na
Grande Ilha. Somente nesta semana, a polícia registrou, pelo menos,
duas ações criminosos em que tiveram como vítimas esses profissionais. Uma desses casos ocorreu
durante a madrugada de sexta-feira, 12, na área da Cidade Olímpica.
A vítima foi sequestrada e o seu veículo Fiat Argo preto, de placas não
identificadas, tomado de assalto.
Inclusive, nessa ação ilegal, segundo a polícia, houve a participação
de menores de idade.
A vítima disse para a polícia que
recebeu uma solicitação de uma
corrida do bairro Janaína até o São
Cristóvão e quatro homens entraram em seu veículo como passageiro. Nas imediações do Jardim América, eles anunciaram o assalto e portavam arma de fogo.

A

A polícia ainda não efetuou a prisão dos acusados de ter assassinado o motorista de aplicativo Rafael Ribeiro

ÁREA VERMELHA
Os motoristas de aplicativo já consideram alguns bairros da
Grande Ilha como sendo locais de perigos, denominadas como
área vermelha, e até mesmo chegam a recusar corridas,
principalmente durante o período da madrugada. Uma delas é a
área da Cidade Olímpica.
No dia 18 do mês passado, os policiais do Batalhão Tiradentes
prenderam dois suspeitos de assalto a um motorista de
aplicativo, nas proximidades da entrada do Jardim Tropical, em
São José de Ribamar.
Os militares perceberam os sinais luminosos feitos pela vítima e
abordaram o veículo. Na revista, os policiais encontraram uma
arma de fogo e vários objetos provenientes de roubo. Ainda
nesse dia, os bandidos já tinham assaltado outras pessoas.

apreenderam uma arma de fogo de
fabricação caseira, celulares e uma
quantia em dinheiro. Eles foram
apresentados no Plantão de Polícia
Civil da Cidade Operária onde tomaram as devidas providências. Ainda segundo a polícia, esses criminosos são suspeitos de integrar facção
e, além de roubo, tráfico de droga.

Estado do Maranhão

Acusado de matar
o irmão é levado
para presídio
O corpo da vítima foi encontrado no quintal
de sua residência, em São Vicente Ferrer
A polícia encaminhou na sexta-feira (12), um homem, nome não revelado, para o presídio, em Viana,
acusado de ter degolado o próprio
irmão, identificado como Paulo
Gomes da Costa Filho, Terror. O
crime ocorreu no último dia 8, na
cidade de São Vicente Ferrer, e, de
acordo com a polícia, foi praticado por duas pessoas.
Ainda segundo a polícia, a vítima foi encontrada degolada no
quintal de sua residência pelos populares e acionaram os militares.
O corpo da vítima foi encaminhado para o hospital da cidade para
ser autopsiado e, logo após, liberado para os familiares.
Os policiais civis investigaram
o caso e constataram que um dos
acusados era o próprio irmão da

vítima, que teve a prisão decretada pelo Poder Judiciário. No último dia 11, o acusado foi preso na
Região da Baixada Maranhense e
confessou o crime tendo o apoio
de mais uma pessoa, que ainda
não foi capturada. Ele não revelou
a motivação do assassinato.
Assassinato
Ainda na sexta-feira (12), não tinha sido preso Isaías Mota dos
Santos, que de acordo com a polícia, é acusado de ter assassinado
o próprio irmão, Genivaldo Mota
dos Santos. O crime ocorreu na
quarta-feira (11), na zona rural da
cidade de Pedro do Rosário.
Os moradores disseram para a
polícia que a vítima levou um tiro
de espingarda no peito.

Detido bando de
furto de eletrônicos
Os criminosos agiam na Ilha e, segundo a polícia,
comercializavam os artigos roubados na internet

Monitoramento
O delegado Carlos Alessandro de
Assis, que é superintendente da
Polícia Civil da Capital, informou

que a polícia vinha monitorando os
passos desses quadrilheiros e, no último dia 11, foram presos na região
da área Itaqui-Bacanga. Com eles,
foram apreendidos armamento e
vários produtos provenientes de
empreitadas criminosas.
Ainda de acordo com a polícia,
esses quadrilheiros roubavam os
aparelhos eletrônicos, principalmente, celulares e, logo após,
vendiam esses produtos por
meio da internet. As incursões
continuam para prender os outros integrantes desse bando.

EUA reiteram alerta de
segurança da Covid-19 e
teme aumento de casos

Protestos
antirraciais
pelo mundo
atacam
símbolos

Governador
de Nova York
defende
estátuas de
Colombo

LONDRES

NOVA YORK

Como os Estados Unidos estão reativando a economia, vários estados, incluindo
Texas, Arizona e Flórida, relaxaram suas diretrizes de distanciamento social

De Cecil Rhodes, na Inglaterra, ao
capitão James Cook, na Austrália,
Cristóvão Colombo, nos Estados
Unidos, e o rei Leopoldo 2º, na Bélgica, os imperialistas estão sob ataque, às vezes de descendentes daqueles que um dia colonizaram.
O motivo? Uma ampla reavaliação global da história e do racismo desencadeada pela morte
de George Floyd, um negro, depois que um policial branco de
Mineápolis se ajoelhou sobre seu
pescoço durante quase nove minutos no dia 25 de maio enquanto
o detinha.
“A escravidão ainda é uma história muito real para os negros ainda estamos vivendo suas consequências, com uma hierarquia
racial que coloca os negros lá embaixo”, disse Mary Ononokpono,
doutoranda na Universidade de
Cambridge.
“Reino Unido, Europa e América
- e África - têm que confrontar sua
história. Precisamos urgentemente
ter uma conversa honesta e há
muito adiada sobre a história da escravidão e seu legado.e um império
e pela busca de tesouros.

O Estado de Nova York deveria
manter as estátuas que homenageiam Cristóvão Colombo, apesar de a brutalização dos habitantes das Índias Ocidentais que
ele encontrou em suas viagens ao
Novo Mundo ser imperdoável,
disse seu governador, Andrew
Cuomo.
Cuomo afirmou que Colombo é
uma figura importante para os
ítalo-norte-americanos, simbolizando sua contribuição para Nova
York, e que por esta razão é contra
a remoção das estátuas.
Como manifestantes atacaram
estátuas de Colombo nos últimos
dias durante protestos antirracismo,
um repórter perguntou a Cuomo se
é hora de se livrar dos monumentos
estaduais que homenageiam o explorador italiano.
De jeito nenhum, respondeu
Cuomo. “Entendo os sentimentos
a respeito de Cristóvão Colombo
e alguns de seus atos, que ninguém pode apoiar”, disse ele em
uma coletiva de imprensa. “Mas a
estátua passou a representar e significar gratidão pela contribuição
ítalo-americana.

Ainda de acordo com a vítima, ela
foi feita refém, colocada amarrada
no porta-malas e, após algumas horas, foi liberada devido ter faltado gasolina no carro. Os criminosos abandonaram o veículo na área da Cidade Operária. O motorista de aplicativo pediu ajuda para populares e informaram o caso para a polícia.
Guarnições do 6º Batalhão da Po-

lícia Militar começaram a realizar
rondas nessa localidade e conseguiram localizar os envolvidos na Cidade Olímpica. Um deles possui 17
anos, enquanto, os outros foram
identificados como Wanderson Bezerra Santos, 22 anos; Railton da Silva Miranda, de 18 anos; e Rafael Vinícius da Silva, de 20 anos.
Em poder deles, os militares

Latrocínio
A polícia ainda na sexta-feira, 12, não
tinha conseguido efetuar a prisão
dos acusados de ter roubado e assassinado a tiros o motorista de aplicativo, identificado como Rafael
Washington Correa Ribeiro, de 32
anos. O caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) e possui o prazo de 30 dias
para encaminhar o inquérito para o
Poder Judiciário. 
Integra em o estadoma.com/485306

Um cerco policial realizado na
Grande Ilha conseguiu desarticular no último dia 11 um bando
especializado de roubo e furto de
eletrônicos. Quatro pessoas foram presas como ainda apreenderam dois notebooks, uma televisão, 11 celulares, arma de fogo,
diversas carcaças de celulares e
uma quantia de 1.206.

Mundo

Divulgação

NOVA YORK
Autoridades de saúde dos Estados Unidos aconselharam os
norte-americanos na sexta-feira
a continuarem aderindo ao distanciamento social e a outras medidas de segurança contra a
Covid-19 devido aos temores
crescentes de especialistas de que
a reativação da economia do país
possa desencadear uma nova
onda de infecções.
Autoridades do Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) disseram que os Estados
podem precisar readotar restrições severas se os casos de Covid19 aumentarem.
“Se os casos começarem a
subir novamente, particularmente se subirem dramaticamente, é importante reconhecer
que mais esforços de mitigação
como os que foram implantados
em março podem ser necessários
novamente”, disse Jay Butler,

Estados podem readotar restrições se os casos de Covid-19 crescerem

vice-diretor de doenças infecciosas do CDC.
Ele disse que o público deve-

ria continuar a manter o distanciamento social de cerca 2 metros, lavar as mãos regularmente

e usar proteção facial para diminuir o risco de infecções.
Como os EUA estão reativando a economia, vários Estados, incluindo Texas, Arizona e
Flórida, relaxaram suas diretrizes de distanciamento social nas
últimas semanas, e muitos não
exigem que seus moradores
usem máscaras.
A maioria dos norte-americanos apoia as determinações de
confinamento domiciliar e disse
que usa proteção facial sempre
ou com frequência em áreas públicas, de acordo com resultados
de uma pesquisa virtual realizada
no início de maio com mais de
dois mil adultos das cidades de
Nova York e de Los Angeles. A
maioria também disse que se sentiria insegura se as restrições fossem suspensas.
Cerca de meia dúzia de Estados está vendo um número crescente de pacientes de coronavírus ocupando leitos.
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“Desapego” pode
gerar renda extra
Vender produtos usados
favorece o bolso e o meio ambiente, atestam especialistas.
Internet é melhor ferramenta
para venda de desapegos

Serviços levam qualidade de vida e
mobilidade à população dos bairros
como Alto da Esperança, João Paulo,
Residencial Alexandra Tavares, Ilhinha e outros. PÁGINA 13

PÁGINA 12

ALERTA VERMELHO

Navio é afundado
Mancha preocupante
De acordo com as autoridades marítimas, agora, após o afundamento, haverá monitoramento da área. “O AHTS (Anchor Handling Tug Supply) Bear, o OSRV (Oil Spill Response Vessel) Água
Marinha na contingência, o OSV (Offshore Support Vessel) Normand Installer e o Navio de Apoio
Oceânico "guatemi", da MB, permanecerão na área pelos próximos três dias, a fim de verificar possíveis objetos que, por ventura, podem se soltar, assim como manchas de óleo. PÁGINA 11

QUARENTENA
MPMA fiscaliza
implementação
de medidas de
reabertura
do comércio

SÃO JOÃO VIRTUAL

Veja vídeo do
momento em
que o navio é
afundado na Baia
de São Marcos.
oimparcial.combr

ECONOMIA
São Luís registra
deflação pelo
segundo mês
PÁGINA 11

CONGRESSO

PÁGINA 7

Números no Brasil ainda
estão altos diz OMS
PÁGINA 2 e 3

TEMPO E TEMPERATURA

Boi de Nina Rodrigues
festeja 30 anos
com live hoje
PÁGINA 16

A história de Zé
Olhinho, amo do
Boi de Santa Fé
PÁGINA 17

BASTIDORES
não tem dono
APARTE O combate
Transparentes
Diante da tragédia planetária do coronavírus que, no Brasil já matou mais
de 42 mil pessoas e continua avançando em todos os estados, com impactos
devastadores na economia e na vida de todo mundo, no Maranhão, entretanto, a política miúda permanece não aguçada e prejudicial como sempre foi.

Marreca Filho
asume comando
da bancada do
Maranhão
PÁGINA 7
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03H41 ................ 1.0M
09H26 ................ 5.4M
16H08 ................ 1.0M
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Preocupação

Brasil se torna
segundo em mortes

O

Brasil totalizou, nesta sexta-feira (12), 41.828
mortes por covid-19 desde a chegada do novo
coronavírus. Com o número atual, o país superou os registros do Reino Unido (que teve
até hoje 41.481 mortes) e se tornou o segundo com mais
mortes pelo vírus em todo o mundo — está atrás apenas
dos Estados Unidos, que tem quase 114 mil óbitos.
Desde a chegada do novo coronavírus no Brasil, o
país já registrou 828.810 casos de covid-19.
Somente nas últimas 24 horas, foram registradas 909
mortes e 25.982 novos casos do novo coronavírus. Os
dados são do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) — a entidade criou
uma plataforma para registrar os dados sobre o coronavírus no país, após o Ministério da Saúde ter, na semana
passada, decidido divulgar os números de forma menos
completa.
Após a controvérsia causada pela mudança e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto, a pasta recuou e voltou a divulgar os números completos no início da noite. A taxa de letalidade do novo
coronavírus no país é de 5,1%. Os estados com mais
mortes acumuladas no Brasil são: São Paulo (10.368),
Rio de Janeiro (7.417), Ceará (4.663), Pará (4.132) e Pernambuco (3.694).

ticamente dois terços dos mortos eram de dias anteriores, os mais variados possíveis. Tem que divulgar o do
dia. O resto consolida para trás. Se quiser fazer um programa do Fantástico todinho sobre mortos nas últimas
semanas, tudo bem.”
Também houve alteração no tipo de dado informado
à imprensa. Nesta sexta-feira, o boletim não trouxe mais
números totais de mortes e casos de covid-19 — apenas
dados para as últimas 24 horas. Assim, veículos como a
BBC News Brasil estão fazendo cálculos manualmente,
com base em informações dispersas ao longo dos dias.
Governo quer recontar dados, diz ex-futuro secretário

Mudanças e atraso na divulgação de dados
O painel covid-19, do governo, que costumava trazer
diversos dados e gráﬁcos sobre a doença, ﬁcou fora do ar
por algumas horas entre sexta-feira (5/6) e sábado.
Quando voltou ao ar, trazia apenas os dados das últimas
24 horas, e não fazia referência ao total de mortes.
Diversos dados detalhados deixaram de ser exibidos.
Além disso, houve mudança nos horário de divulgação dos dados. Eles eram enviados à imprensa por volta
das 19h. Na quarta-feira (3), foi enviada uma mensagem
a jornalistas aﬁrmando que, por “problemas técnicos”,
as informações seriam enviadas “excepcionalmente” às
22h.
No dia seguinte, quinta-feira, os dados só chegaram
às 22h, mas desta vez sem qualquer justiﬁcativa quanto
ao horário.
Nesta sexta-feira (5), o ministério enviou uma mensagem informando que os números sairiam às 22h, argumentando que os “dados de casos e óbitos são informados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde”,
que são então analisados e consolidados pela pasta e em
alguns casos precisam “de checagem junto aos gestores
locais”.
Em entrevista à noite, perguntado sobre alterações no
horário de divulgação, Bolsonaro brincou com o horário
do Jornal Nacional, da TV Globo, normalmente exibido
por volta de 20h30.
“Acabou matéria no Jornal Nacional?”, disse, rindo.
“Mas é para pegar o dado mais consolidado, e tem
que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, pra-

sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais
‘orçamento’, o secretário, além de revelar sua profunda
ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas
aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas
famílias”, diz nota publicada em seu site.
Piora dramática no último mês
No intervalo de apenas um mês, o Brasil multiplicou
por cinco o seu total de mortes por covid-19, em mais
uma marca dramática atingida pela pandemia no país.
Na terça-feira (2), o país passou a marca de 30 mil óbitos.
Em 2 de maio, o relatório diário da Organização da Saúde (OMS) mostrava que o Brasil tinha 5,9 mil mortes pela doença.
Outra marca trágica atingida pelo país na quinta-feira
(4) foi ter passado a Itália e ter se tornado o terceiro país
no mundo com mais mortos pela covid-19, atrás apenas
dos Estados Unidos e Reino Unido. Em número de casos, o Brasil está em segundo lugar, atrás dos EUA, como
mostra um painel global da universidade Johns Hopkins.
No momento em que muitos Estados e municípios
brasileiros já discutem e implementam medidas de ﬂexibilização da quarentena, os dados globais da universidade mostram que a curva de contágio do Brasil continua ascendente, diferentemente de outros países europeus e asiáticos em processo de ﬂexibilização, cujos dados parecem indicar, no momento, uma estabilização
no número de casos.
Pandemia

O empresário Carlos Wizard, que assumiria o posto
de secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, mas desistiu da empreitada em 7/6, disse ao jornal O Globo em 5/6 que o ministério deve recontar o número de mortes causadas pelo novo coronavírus.
Ele disse, sem apresentar provas, que gestores locais
estão inﬂando os dados para obter mais recursos.
“Tinha muita gente morrendo por outras causas e os
gestores públicos, puramente por interesse de ter um
orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como covid. Estamos revendo esses óbitos”, disse Wizard.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) negou as acusações.
“Ao aﬁrmar que Secretários de Saúde falseiam dados

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 24
de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em
São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.
O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos
conﬁrmados vindos da China no ﬁnal de 2019, é tratado
como pandemia pela OMS desde 11 de março.
As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado
consideravelmente de país para país, também segundo
a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino
Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os
infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países
como EUA e Brasil.
Estudos apontam que a grande maioria dos casos do
novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser
tratado nos postos de saúde ou em casa. Mas, entre
aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação
gira em torno de três semanas, o que gera um impacto
sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já
que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI)
ﬁcam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.
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Marreca Filho prioriza
a união da bancada
O deputado federal do Patriota foi aclamado como coordenador da bancada
maranhense no Congresso
RAIMUNDO BORGES

C

om apenas 28 anos e no primeiro mandato na Câmara, o
deputado Marreca Filho (Patriota) promete trabalhar pela união política da bancada maranhense no Congresso, na qual foi eleito esta semana, por aclamação, como
coordenador. Sua indicação foi resultado de uma construção de unidade,
com a participação direta do vice-governador Carlos Brandão, com o
apoio do governador Flávio Dino e sugerida, inicialmente, pelo deputado
Josimar do Maranhãozinho.
Marreca Filho e o colega André Fufuca (PP) tornaram-se candidato à coordenação da bancada, mas depois da
articulação envolvendo parlamentares governistas e de oposição, como o
senador Roberto Rocha (PSDB) e o deputado Eduardo Braide (Podemos), o
processo das duas candidaturas evoluiu até quarta-feira de manhã (1),
quando André Fufuca desistiu. Segundo o próprio Marreca Filho, Fufuca teve uma postura de grandeza e tudo acabou na unanimidade em torno
de seu nome.
– Sou um político jovem, mas centrado em uma posição de que é impossível se trabalhar pela população,
em qualquer circunstância, de forma
isolada. Acredito no poder de transformação liderado pela juventude –
explicou. Os dois deputados que por
pouco não entraram em disputa pela
coordenação – Marreca e Fufuca – são
os mais jovens do Maranhão na Câmara – também pertencentes à base
aliada do governo Flávio Dino.
A função do líder de bancada é representar todos junto aos poderes da

MARRECA FILHO FOI ELEITO O COORDENADOR DA BANCADA FEDERAL DO CONGRESSO
República, organizar ações de interesse do Estado, atuar junto à Comissão
Mista de Orçamento na ocasião das
apresentações de emendas, cobrar a
liberação dos recursos federais e execução das obras amparadas pelas
emendas de bancada. Por exemplo, a
bancada conseguiu, em 2020, recursos para o Hospital Aldenora Bello e
também para recuperação das rodovias federais que cortam o Estado do
Maranhão.
Também é função do coordenador
de bancada trabalhar sempre em ação
articulada na Câmara e no Senado,
para que os pleitos de todos sejam vistos com mais responsabilidade nos
ministérios e organismos federais.
“Como acredito muito na juventude,

essa é uma excelente oportunidade
para todos possam trabalhar efetivamente em prol do Maranhão, sem se
imiscuir nas questões políticas particulares de cada parlamentar”, disse
Marreca Filho.
Ele avalia como positiva a sua obrigação de lutar pela união de todos no
Congresso. “quem ganha com isso é o
Maranhão”, justiﬁca. Também respondeu sobre como vê a atuação do
governador Flávio Dino na pandemia:
“Ele está indo no rumo certo. Mostrou
que o lockdown foi necessário e evitou que muitos mais pessoas fossem
contaminadas e viessem a óbito. Basta observar o que está ocorrendo em
muitos municípios, onde a contaminação cresce de forma assustadora.

ABERTURA

MPMA fiscaliza implementação de medidas

O combate não
tem dono
Diante da tragédia planetária do coronavírus, que no Brasil já
matou mais de 42 mil pessoas e continua avançando em todos os
estados, com impactos devastadores na economia e na vida de todo mundo, no Maranhão, entretanto, a política miúda permanece
não aguçada e prejudicial como sempre foi. Com mais de 1.300
óbitos registrados, mais de 24 mil casos ativos e a contaminação
evoluindo pelos municípios maranhenses, vários políticos ainda
encontram espaço para explorar esse tema dramático, pensando
em eleição.
Acreditamos que qualquer mandatário que tiver denúncia
contra quem quer que seja, deveria usar as prerrogativas do mandato para recorrer a quem tem a função de examinar denúncias: o
Ministério Público, à Polícia e à Justiça. Simples assim. A dor de
tantas famílias pelas perdas de forma estúpida deveria ser motivo
de solidariedade e não de açulamento da crise com blablablá pelas redes sociais. Se há irregularidades no uso do dinheiro ou corrupção no combate à pandemia, qualquer um pode denunciar.
Mas o que se tem visto é o jogo político atrapalhando muitas
ações que estão dando certo. Até a contagem dos mortos e doentes são motivos dessa politicalha desavergonhada. Políticos que
estão escondidos, temendo o contágio do convid13 aproveitam
para disparar a esmo, de seu conﬁnamento, para atingir adversários. Nenhuma ação para minimizar o sofrimento de milhares de
maranhenses. As eleições têm o momento deﬁnida em lei, e as
municipais de 2020 nem isso está garantido. Uma prova da gravidade da crise pandêmica. Mas muitos políticos preferem alimentar as velhas divergências políticas, nem que sejam sobre milhares
de cadáveres no Maranhão e pelo Brasil afora.
O Maranhão precisa sair dessa crise em condições de respirar.
Sua economia é frágil e a pobreza é espantosa. Essa mesma população que pena dentro e fora dos hospitais não quer saber de politicagem. Prefere que todos se deem as mãos e lutem juntos – políticos de qualquer origem ou cor partidária, empresários grandes e
pequenos – para apressar a saída da pandemia. Todos ganham. O
coronavírus não escolhe partido, ideologia ou condição social. Ele
mata sem direito de defesa. Portanto, as eleições têm seu momento certo. Deﬁnitivamente esse momento não é agora. O que todos
querem é união de esforços na guerra contra esse maldito inimigo
invisível.

Gabinete do ódio na Esplanada (1)

Deputado federal Gastão Vieira (Pros) tem um diagnóstico certeiro sobre a recriação do Ministério das Comunicações pelo presidente Jair Bolsonaro e ocupá-lo com o deputado Flávio Farias
(PSD-RN), ﬁna nata do Centrão e genro de Sílvio Santos: atende
aos ﬁlhos 01, 02 e 03.

Gabinete do ódio na Esplanada (2)

Para Gastão, o objetivo do feito está bem claro: “Tirar do Planalto o escritório de crimes cibernéticos e evitar uma busca e
apreensão do STF, no lugar de trabalho do presidente. Farias será
uma peça a ser movida pelos ﬁlhos do presidente da República”.

Espetáculo em alto mar

O afundamento do graneleiro coreano Stella Banner, encalhado há três meses no litoral maranhense, virou um espetáculo ao
longo de 150 quilômetros do litoral maranhense, ao amanhecer
de ontem. A Marinha do Brasil disse que a operação do “alijamento” foi perfeita.

“Tem de entender também o seguinte: não
estica a corda”.

Do ministro chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, para quem “é ultrajante e ofensivo dizer que as Forças
Armadas, em particular o Exército, vão dar golpe”.

AS AÇÕES TIVERAM O PROPÓSITO DE DESAFOGAR O SISTEMA DE SAÚDE, SOBRETUDO OS LEITOS DE UTI E DIMINUIR A TRANSMISSÃO
Após o pedido de Reconsideração
do Ministério Público do Maranhão,
feito em 22 de maio, o Poder Judiciário
determinou, em 26 de maio, o prazo
de 48 horas para que o Estado do Maranhão e os Municípios de São Luís,
São José de Ribamar, Raposa e Paço
do Lumiar informem sobre as medidas de combate à Covid-19. Antes da
manifestação ministerial, o prazo tinha sido ﬁxado em 15 dias.
O documento, com os pedidos, direcionado ao juízo da Vara de Interesses Difusos, foi assinado pelos promotores de justiça Maria da Glória
Mafra Silva (Defesa da Saúde de São
Luís), Reinaldo Campos Castro Júnior
(Raposa), Gabriela Brandão da Costa
Tavernard (Paço do Lumiar) e Márcio
José Bezerra Cruz (São José de Ribamar).
A titular da Promotoria de Justiça
da Saúde de São Luís explica que, de
acordo com a Lei nº 11.419/2006, os
requeridos têm 10 dias corridos para
tomar ciência do ato e se fossem dados mais 15 dias a situação poderia se
agravar. “Ao ﬁnal, seriam 25 dias, den-

tro de uma situação de emergência
sanitária. Precisamos de agilidade e
respostas rápidas e embasadas tecnicamente”, aﬁrmou Glória Mafra.
Os membros do MPMA destacam
que a Ação Civil Pública (ACP), ajuizada em 30 de abril, que resultou na
aplicação do lockdown, não trata apenas da restrição de acesso, mas também da obrigatoriedade dos requeridos somente decidirem quanto às
medidas restritivas não farmacológicas após apresentação de estudo técnico comprovando o impacto positivo das restrições.
“Dúvida não há de que não se vive
tempos de normalidade, necessitando que todas as ações de combate à
Covid-19 sejam urgentes e prementes, principalmente, frente a altíssima
virulência do patógeno”, aﬁrmaram,
no pedido de Reconsideração, os promotores de justiça dos quatro municípios da Ilha de São Luís.
HISTÓRICO
Após o término do período de lockdown implementado nos municípios

da Ilha de São Luís, o MPMA requereu, em 17 de maio, a decretação do
retorno das medidas restritivas já implementadas anteriormente ao conﬁnamento ou edição de novos decretos, com adequações necessárias baseadas em relatórios do Centro de
Operações de Emergências (COE) em
Saúde Pública do Estado do Maranhão, além de informações atualizadas sobre a estrutura do sistema de
saúde e sobre a contaminação pelo
coronavírus (Covid – 19).
As ações tiveram o propósito de desafogar o sistema de saúde, sobretudo
os leitos de UTI (evitando o colapso
do sistema), e diminuir a transmissão
da Covid-19.
O COE foi instituído pela Portaria
nº 253, da Secretaria de Estado da
Saúde, em 24 de abril de 2020. A portaria destaca que sua função é “planejar, organizar, coordenar e controlar
as medidas a serem empregadas durante a Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), nos
termos das diretrizes ﬁxadas pelo ministro de Estado da Saúde”.

1

O secretário de Educação do Maranhão, Felipe Camarão, comentou a repercussão nacional da medida
adota pelo governador Flávio Dino de implantar um 4º
ano opcional, em 2021, como forma de minimizar os impactos na
vida dos estudantes concludentes do Ensino Médio em 2020.

2
3

Tudo que se possa imaginar de absurdo tem ocorrido
no Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro. Ele incentivar seguidores a invadir hospitais para ﬁlmar eventuais leitos vazios é insanidade. Quem se responsabilidade por contágio de pessoas que o mistiﬁcam?
O Fórum Estadual de Prevenção da Automotilação e do
Suicídio agradeceu ontem, publicamente, o ex-procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho
pelo apoio e seu empenho na aprovação da lei estadual
sobre esse tema delicado.

Antídoto

A cobiça poderá ser fatal para empresários da blogosfera que
usam as redes para desqualiﬁcar empresas idôneas fornecedoras
de material utilizado na batalha contra a covid-19. No vizinho Piauí, onde houve disparo de infectados nós últimos dias, o achaque contra empresários resultou em prisão. O Maranhão aponta
para o mesmo caminho.

“Vem que mostro”
“Se ele quiser visitar os nossos hospitais, eu mesmo mostro para ele”, reagiu ontem Flávio Dino, após o presidente Jair Bolsonaro
pedir a seus seguidores que invadam e ﬁlmem hospitais para
“provar que existem leitos vazios”.

VIDA

oimparcial.com.br
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SÃO LUÍS

AFUNDAMENTO DO STELLAR BANNER

Monitoramentopara
evitardanosambientais

Capital tem deflação
pelo segundo mês

DIVULGAÇÃO

Navio Stellar Banner é afundado na costa do Maranhão. Monitoramento será mantido
pelos próximos dias a fim de evitar maiores impactos ambientais
DALVA RÊGO

E

m menos de dois minutos, toda a estrutura de um verdadeiro “gigante do mar” é engolida no meio do oceano
Atlântico, na costa maranhense.

O afundamento do navio mercante
Stellar Banner ocorreu exatamente às
10h, da sexta-feira (12), de acordo
com a nota emitida pela Marinha do
Brasil, por meio do Comando do 4º
Distrito Naval (Com4ºDN).
Apesar do momento crucial ter
ocorrido de forma rápida, os procedimentos para que o afundamento fosse realizado se iniciaram às 5h e transcorreram, ainda segundo a nota da
MB, como planejados e detalhados no
Plano de Alijamento, aprovado pela
Autoridade Marítima com anuência
da Autoridade Ambiental.
A nota assegura que a fase de preparação para o afundamento ocorreu
“em consonância com os pareceres da
Sociedade Protection and Indemnity
(P&I) e da organização ITOPF (International Tanker Owners Polutions Federation) que reúnem boas práticas
mundialmente reconhecidas nas
questões ambientais”, apresenta o
texto.

Mancha preocupante
Assim que é afundado, jorrou um
líquido de cor marrom do navio, que
seria a mistura da água do mar com
óleo e resíduos do minério de ferro
transportados pelo graneleiro. Na última quarta-feira (3), a Marinha Brasil
já havia informado o encerramento
da fase de retirada da carga, com remoção de cerca de 145 mil toneladas
de minério de ferro.

De acordo com as autoridades marítimas, agora, após o afundamento,
haverá monitoramento da área. “O
AHTS (Anchor Handling Tug Supply)
Bear, o OSRV (Oil Spill Response Vessel) Água Marinha na contingência, o
OSV (Offshore Support Vessel) Normand Installer e o Navio de Apoio
Oceânico ‘guatemi’, da MB, permanecerão na área pelos próximos três dias, a ﬁm de veriﬁcar possíveis objetos
que por ventura se soltem do Navio e
manchas de óleo na cena de ação”, diz
o comunicado, que também informa

participação do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com a contratação da aeronave POSEIDON, que
realizou voos nesta manhã e continuará no local pelos próximos dias. A Capitania dos Portos do Maranhão também irá manter a ﬁscalização com as
autoridades ambientais estaduais e
federais.
Relembre o caso
O Stellar Banner encalhou no dia 24
de fevereiro de 2020, após sofrer avaria na proa, ao deixar o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (porto privado da Vale), em São Luís. O problema ocorreu no canal de acesso ao porto, a 100 quilômetros do litoral. O destino da embarcação era a China. O navio é um mineraleiro do tipo Valemax
com capacidade para transportar até
300 mil toneladas de carga, segundo o
site da Polaris, empresa sul-coreana
responsável pela fabricação do navio.
No dia 4, com o navio já ﬂutuando,
mergulhadores e um veículo submarino
operado
remotamente
(Remotely operated underwater vehicle – ROV) inspecionaram o caso da
embarcação.
No dia seguinte, o relatório fotográﬁco subaquático da inspeção teria sido entregue ao Departamento de Portos e Costas. O documento comprovou que o casco, principalmente a
proa, do Stellar Banner estava deteriorado. No relatório, constaria que, pelo menos, três porões da embarcação
estavam com problemas que afetavam diretamente as dimensões do navio; isto tornava a embarcação instável, capaz de emborcar quando sujeita a agentes externos. A situação seria
tão grave que o destino dado ao Stellar
Banner foi inevitável.

ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIU NO RESULTADO DA DEFLAÇÃO
SAULO DUAILIBE
A capital, São Luís, registrou mais uma vez queda no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A redução foi consecutiva, pois a primeira foi em
abril e agora em maio. No mês passado foi de -0,22%,
sendo que a queda dos preços no mês de maio foi menor
que a queda detectada no mês de abril, que foi de
-0,44%. São Luís seguiu o comportamento geral dos preços das 16 regiões pesquisadas, havendo deﬂação em
todas elas, sendo que a maior deﬂação no mês de maio
foi detectada em Belo Horizonte (-0,60%) e a menor deﬂação foi observada em Recife (-0,18%). Depois de Recife, São Luís foi a segunda região de investigação da pesquisa a apresentar maior resistência à queda de preços.
No caso de São Luís, dentre os nove grupos de produtos e serviços investigados pela pesquisa de preços ao
consumidor do IBGE, em cinco deles foram detectados
recuos de preços em relação ao mês anterior, sendo que
três desses grupos são os de maior peso nas despesas
mensais das famílias: alimentação e bebidas, peso de
23,93%; transporte, 17,74%; e habitação, 14,57%. Dessa
forma, os recuos de preços nos respectivos grupos impactaram consideravelmente a queda geral dos preços
em São Luís no mês de maio.
As maiores taxas de deﬂação foram observadas nos
grupos habitação, -0,60%, transporte, 0,40%, e alimentação e bebidas, -0,37%. Os outros dois grupos de despesas que apresentaram diminuição de preços foram vestuário, -0,04%, e artigos de residência, -0,03%.
Na contramão desse quadro deﬂacionário, isto é, com
apontamento de elevação de preços, estão comunicação, +0,21%, despesas pessoais, +0,15%, educação,
+0,07%, e saúde e cuidados pessoais, +0,05%. Como esses grupos de despesas, excetuando saúde e cuidados
pessoais, têm menor peso nas despesas mensais das famílias em São Luís.

COROATÁ

Letícia e as “Marias”
3 meses do Stellar Banner na costa do Maranhão recebem alta médica

DIVULGAÇÃO

No dia 24 de fevereiro de 2020, o
Stellar Banner encalhou. Três dias depois, 27 de fevereiro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fez
seu primeiro sobrevoo na região, e teria encontrado uma mancha de óleo.
Também no dia 27, foi conﬁrmado pela Marinha do Brasil que os tripulantes, 20 pessoas, já tinham sido resgatados com segurança, e levados para a
capital maranhense.
No dia 29 de fevereiro, o Ibama informou à imprensa que a mancha de
óleo, de 333 litros, era do óleo residual
na parte superior do navio e em vários
equipamentos. Naquele dia, as embarcações ‘C-Sailor’ e ‘C-Atlas’ utilizaram radares e não foram identiﬁcados
vestígios de óleo do navio na água.
Ainda assim, a mancha se espalhou
no entorno da embarcação, numa
área de 800 metros. Segundo o Ibama,
os tanques com 3,8 milhões de litros
de combustível estavam intactos.
No dia 1º de março, uma equipe de
mergulhadores começou a avaliar a
extensão dos rasgos no casco do navio
MV Stellar Banner. No dia 11 de março, duas outras embarcações navegaram para a área onde está o Stellar
Banner. Seriam elas: Bigua e Carmo-

ran. A partir das 14h10 daquele dia,
começou a ser feita a retirada do óleo
combustível e diesel do navio Stellar
Banner.
No dia 14 de março, teve início a
operação de descarga do minério de
ferro do porão nº 4 do navio chamado
de MV Stellar Banner.
A remoção da carga de minério do
Stellar Banner começou a ser feita no
dia 16 de abril. Foram transferidas 3,5
mil toneladas para o batelão LEEUW,
e despejadas na área de alijamento n°
4. A balsa Superpesa II, que faria o restante do descarregamento, devido supostamente ter equipamentos velhos,
apresentou problema e não teve como realizar a atividade, partindo para
o Rio de Janeiro, sendo que ainda está
a caminho do estado. No dia 28 de
abril, foi iniciado o descarregamento
de minério de ferro no navio Alfred
Oldendorff.
No dia 3 de junho, a Marinha do
Brasil informou que encerrou a fase
de retirada da carga do Navio Mercante Stellar Banner. Foram removidas
145 mil toneladas de minério de ferro,
tendo sido iniciada a etapa de ﬂutuação no dia 1º deste mês.
Outro episódio foi o sobrevoo do
ministro do Meio Ambiente Ricardo

Salles, na manhã do dia 4 de março, na
área em que está encalhado o navio
Stellar Banner.
Antes do sobrevoo, durante entrevista coletiva à imprensa de São Luís,
na capital maranhense, Salles falou da
preocupação do governo federal na
retirada do óleo de forma correta, para que não houvesse vazamento e fez
elogios ao Gabinete de Crise.
Embarcações Velamax

O tipo de navio mercante Valemax
é, atualmente, o maior mineraleiro
em operação no mundo, com 362 metros de comprimento e 65 metros de
largura. Transporta até 400 mil toneladas e diminuiu em 35% a emissão de
carbono por tonelada transportada.

LETÍCIA E AS FILHAS TRIGÊMEAS AO RECEBEREM ALTA MÉDICA
Letícia Chaves dos Santos, Maria Jhenifer, Maria Kelly
e Maria Jeiza tiveram alta do Hospital Macrorregional
Alexandre Mamede Trovão, em Coroatá. Nestes tempos
de pandemia do coronavírus, todos podem achar que
essas quatro pessoas venceram a doença! Mas não, elas
venceram outra batalha! Letícia é mãe das três Marias,
que são trigêmeas e nasceram na unidade de saúde e receberam alta nesta semana após dias internadas na UTI
Neonatal, para que Letícia e as três Marias puderam ir
para casa.
Naturais de Codó, as meninas nasceram com apenas
32 semanas, duas delas pesando 1.700kg e a terceira
com ainda menos peso, necessitando de cuidados intensivos. Quadro que tornou necessário a transferência
delas através de uma Unidade de Suporte Avançado
(USA) para a UTI Neonatal do Hospital Macrorregional
de Coroatá Alexandre Mamede Trovão.
O trabalho do hospital na área da obstetrícia de alta
complexidade e a UTI Neonatal possibilitam resposta
imediata às demandas da região, como no caso das Marias. Após o nascimento, as crianças permaneceram na
UTI Neonatal sob o acompanhamento da equipe médica. Letícia Chaves, que já tem uma ﬁlha de 6 anos, contou que com o nascimento das trigêmeas, a felicidade só
aumentou. “Uma dádiva de Deus, e se Deus me permitiu
é porque sou capaz de criar minhas ﬁlhas. Saio ainda
mais revigorada, pois o amor só triplica”, comemora a
mãe.
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MARANHÃO

EM TEMPOS DE CRISE

Agências da Caixa
ficam abertas hoje

“Desapego” pode
gerar renda extra

DIVULGAÇÃO

Vender produtos usados favorece o bolso e o meio ambiente, atestam especialistas.
Internet é melhor ferramenta para venda de desapegos

R

oupas, sapatos, eletrodomésticos ou eletrônicos, quantos
desses itens você mantém
guardados em casa e não usa
há um bom tempo? Muita gente ao redor do mundo já descobriu o quanto
se desapegar faz bem! Além de saudável, o negócio é lucrativo, principalmente para quem tem objetos sobrando em casa, já que eles podem
gerar uma renda extra em tempos de
crise.
Um levantamento feito por um site
de vendas online revela que 72% dos
internautas brasileiros têm e pensam
em vender itens de casa que não estão
mais em uso. Se todas essas vendas
fossem efetivadas, isso geraria uma
receita adicional de até R$ 277 bilhões.
Dados da pesquisa também mostraram que, cada vez mais as pessoas
estão passando para frente objetos
que antes ﬁcavam parados em casa.
Entre os segmentos com mais sucesso
nas vendas estão os eletrônicos e celulares, com 84%; móveis para casa,
com 81%, e artigos infantis, com 77%.
A categoria de música, hobbies, vestuário e beleza também se destacam,
ambas representando 74%.
O mestre em Economia, Diego
Henrique Matos Pinheiro, conta que a
prática do desapego tem efeitos diretos na renda. “Com a internet e as redes sociais, com o marketing a custo
zero, ﬁcou mais fácil vender e comprar produtos sem sair de casa. Com a
facilidade, abrir negócios de roupas
usadas ou de coisas que as pessoas

DIVULGAÇÃO

EM SÃO LUÍS, 5 UNIDADES ESTARÃO ABERTAS DE 8 ÀS 12H
PALOMA PINHEIRO

VESTUÁRIO E BELEZA REPRESENTANDO 74% DAS VENDAS EM SITES ESPECIALIZADOS
não querem mais ou querem trocar ﬁcou ao alcance de todos”, explica.
Se para quem vende o principal benefício é a renda extra, para quem
compra a vantagem está nos preços
dos artigos vendidos. Em alguns casos, o valor chegar a ser até 90% mais
barato que o produto na loja. Sendo
mais em conta, os consumidores podem economizar ainda mais, como
conta o engenheiro, Jean Pablo que
compra e vende itens pela internet.
“Em algumas compras, consigo economizar até 50% do valor se fosse
comprar o produto direto da loja, novo. Nos sites de vendas, encontro
muitos produtos de boa qualidade e
conservados, já comprei câmeras fotográﬁcas, celulares, itens para casa,
À

mas também já vendi bastante. Às vezes, é um celular que você não quer
mais ou um móvel, na venda, consigo
tirar parte do valor pra comprar um
novo”, compartilha Jean.
O economista lembra que a prática
do jovem, de 25 anos, tem se tornado
muito comum e gera uma importante
renda, extra ou até única, sobretudo
em momentos de crise. “Vivemos
uma crise econômica causada pela
pandemia do novo coronavírus, onde
muitos perderam empregos ou tiveram baixa salarial. Vender itens em
bom estado e que não se usa mais é
uma ótima saída para recuperar a renda perdida ou até aumentá-la, guardando como fundo de emergência”,
aconselha.

Desapegar faz bem pra saúde, diz especialista

Após liberar, ontem, os saques e transferências da 2ª
parcela do auxílio emergencial para nascidos em novembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) irá concluir o
pagamento para nascidos em dezembro neste sábado
(13).

As agências

Para isso, 22 agências irão funcionar amanhã no Maranhão, no horário de 8 às 12h. Em São Luís, 5 unidades
estarão abertas. Veja:
• Centro – Rua do Sol
• Centro – Praça Deodoro
• Cohab Anil – Av. Jerônimo de Albuquerque
• Canto da Fabril – Av. Getúlio Vargas
• Jardim Renascença – Av. Colares Moreira (Monumental Shopping)

Bolsa Família

Já os beneﬁciários do Bolsa Família, devem começar a
receber o pagamento da terceira parcela a partir do dia
17.
Até a última quarta-feira (10), a Caixa havia pagado
R$ 76,6 bilhões em auxílio emergencial, para 58,6 milhões de beneﬁciários.

SÃO VICENTE FERRER

Irmão degola “Terror”
dentro de casa
SAULO DUAILIBE
A Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Vicente
Ferrer recebeu denúncia dando conta de que um homem foi encontrado degolado, no quintal de sua residência.
Após o inicio das investigações e diligências, a vítima
foi identiﬁcada como Paulo Gomes da Costa Filho, mais
conhecido como “Terror”.
No decorrer das investigações, os fatos apontaram
duas pessoas como prováveis autores da brutalidade.
Em seu interrogatório, o irmão da vítima confessou o
crime e detalhou a dinâmica do homicídio, que fora praticado em parceria com outra pessoa.
A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos e, com o mandamento judicial
em mãos, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar,
deu cumprimento à prisão do irmão da vítima e segue
em diligência a ﬁm de localizar e prender o outro investigado.

O DESAPEGO DE COISAS QUE VOCÊ POSSUI NÃO SIGNIFICA PERDA, INDEPENDENTE DA CIRCUNSTÂNCIAS QUE ACONTECEU
A prática do desapego traz diversos
benefícios que vão além do ﬁnanceiro. Saúde emocional e mental são algumas das vantagens da prática na vida das pessoas.
No entanto, o contrário pode gerar
prejuízos, como explica a psicóloga
Celiane Chagas. “Apegar-se a coisas,
ideias, pessoas, quando em excesso,
nos mantém reféns da vida, fazendo
com que o dia a dia se torne pesado e
sem alegria. O excesso de apego pode
trazer consequências danosas ao nosso sistema emocional, principalmente quando a posse se torna dependência emocional, alienação, ﬁxação e sofrimento”, orienta a especialista.
Na cultura de compra que promove
a acumulação de objetos, muitas pessoas se tornam reféns de uma realidade aprisionadora: para elas, quanto
mais melhor.
Diante disso, acaba criando sua
identidade e segurança pessoal baseadas naquilo que elas têm e não se dá

conta que estão construindo uma prisão no ciclo do consumismo.
“Precisamos ter mais e mais para
nos sentirmos confortáveis, quando
realmente precisamos de muito menos do que temos para sermos felizes
e sentirmo-nos tranquilos. Desapegar
de algo que não usamos mais signiﬁca
deixar ir o que para você não há mais
utilidade, além de se libertar da necessidade de possuí-lo”, comenta Celiane Chagas.
A especialista defende que o desapego não está relacionado apenas ao
material. “Desapegar é viver uma nova liberdade, de poder utilizar o espaço aberto, com novas condições, pessoas e objetos que realmente sejam de
nossas verdadeiras necessidades, que
possam nos fazer bem. O desapego ao
material é apenas um exemplo do que
nos apegamos, até sem perceber”,
destaca.
A psicóloga ainda reforça que não
se deve lamentar quando algo não

serve mais, pois algo novo vem, assim
como novas perspectivas de satisfação e realização.
A psicóloga destaca, ainda, que o
desapego não signiﬁca perda, independente da circunstâncias. “Se precisou desapegar foi porque precisava
passar. Mudar de casa, conhecer novos amigos, trocar os móveis, doar
roupas sem uso, vender os livros já lidos, tudo foi necessário para a sua
construção como pessoa. Lembre-se,
nada é insubstituível e sim adaptável”, conclui.

Desapegar é viver uma
nova liberdade, de poder
utilizar o espaço aberto,
com novas condições

BR-010

Mulher em acidente
entre caminhão e moto
DA REDAÇÃO
Um grave acidente tirou a vida de uma pessoa nas estradas que cortam o Maranhão.
O acidente, envolvendo uma moto e um caminhão,
aconteceu na BR-010, na altura da cidade de Itinga do
Maranhão, distante cerca de 615 km da capital maranhense. A vítima foi identiﬁcada como Thais da Silva
Ferreira, de 31 anos.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) do Maranhão, a mulher estava uma moto modelo
Honda Pop, saindo de um estabelecimento comercial,
localizado às margens da rodovia federal, quando foi
surpreendida por um caminhão caçamba que seguia o
ﬂuxo.
O condutor do caminhão, um homem de 38 anos, teria tentado evitar a colisão jogando o veículo para fora
da pista. Após o impacto entre os veículos, a moto acabou pegando fogo e a vítima não resistiu, vindo a óbito
no local.
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DESBUROCRATIZAÇÃO

APENAS EM APLICATIVO

Caixa libera R$ 1.045
do FGTS na segunda
O dinheiro só estará disponível para saques e transferências para outros bancos 30 dias
depois, ou seja, a partir de 15 de julho, e de forma escalonada pelo mês de aniversário

O

um cartão de débito digital, que pode
ser usado para comprar em sites e
aplicativos. Várias grandes lojas de
departamentos já colocaram em seus
sites a possibilidade de pagamento
via Caixa Tem.
O dinheiro do FGTS só não estará
disponível para saque em espécie a
partir de segunda-feira porque não há
papel moeda suﬁciente para honrar
todos os saques. Isso porque ela se soma ao programa de auxílio emergencial, que inicialmente liberou três parcelas de R$ 600 para milhões de pessoas, e colocou nas mãos dos brasileiros dezenas de bilhões de reais, o que,
até o início da pandemia, não era previsto.
Essa liberação de dinheiro levou a
Casa da Moeda a produzir mais papel
moeda a toque de caixa. Desde 13 de
março, o total de dinheiro em circulação no país aumentou R$ 70 bilhões,
saindo de R$ 256 bilhões em 13 de
março, para R$ 326 bilhões, de acordo
com dados do Banco Central. Mas
O Governo Federal, por 30 dias (de mesmo com esse esforço, a Caixa foi
15 de junho a 15 de julho), os R$ 36 bi- obrigada a achar uma maneira alterlhões do novo “saque emergencial” do nativa de liberar os recursos sem ter
FGTS só estarão disponíveis no apli- de colocar as notas de dinheiro efeticativo Caixa Tem, o mesmo usado por vamente na mão das pessoas. E essa
beneﬁciários do auxílio emergencial, alternativa foi o aplicativo
Em um primeiro momento, as pesaquele de R$ 600. De acordo com essa
mesma fonte, a partir de 15 de julho, o soas usam os recursos via Caixa Tem
dinheiro poderá ser sacado ou trans- para pagar contas, boletos e fazer
ferido para outros bancos, mas com compras em lojas. Em tese, num seum escalonamento de datas, com ba- gundo momento, na hora em que os
recursos ﬁcam de fato liberados para
se no mês de aniversário da pessoa.
Por meio do app Caixa Tem é possí- saques e transferências para contas
vel fazer pagamento de contas e bole- de outros bancos, a quantidade de ditos de água, luz, telefone e cartões de nheiro que as pessoas ainda têm discrédito. A pessoa também pode emitir ponível para sacar é menor e, consegoverno vai liberar, na segunda-feira (15), o acesso a
até R$ 1.045 (valor do salário
mínimo) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
para todos os trabalhadores que tenham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS.

quentemente, a necessidade de papel
moeda também é menor. Esse é o
grande raciocínio por trás da criação
do Caixa Tem e depois do escalonamento dos pagamentos de acordo
com o mês de aniversário da pessoa,
explica.
Assim, os R$ 1.045 do FGTS devem
estar disponíveis no Caixa Tem a partir de segunda-feira para todos que forem elegíveis e, só a partir de 15 de julho, para saques e transferências, a
partir de um calendário com o mês de
aniversário das pessoas, que deve ser
anunciado no começo da próxima semana. O pedido de transferência dos
recursos para outros bancos, provavelmente, será feito também via o
aplicativo Caixa Tem, lembra essa
fonte. Todos esses detalhes devem ser
anunciados na semana que vem.
O governo anunciou o saque emergencial por meio da Medida Provisória 946, em função da pandemia do
coronavírus. Terá direito a sacar até
R$ 1.045 do FGTS todo trabalhador
que tem saldo na conta ativa – do emprego atual – ou inativa – de empregos
anteriores. Se você tiver R$ 500 no
FGTS, poderá sacar esses R$ 500 e se
você tiver R$ 500 mil, terá acesso aos
R$ 1.045.
Cada trabalhador terá direito a um
saque, independentemente do número de contas. Ao todo, são mais de 60
milhões de brasileiros com contas do
FGTS, dos quais 20 milhões não têm
conta em banco. A medida deve injetar até R$ 36,2 bilhões na economia.
Para 30,7 milhões de cotistas, a liberação fará com que a conta do FGTS ﬁque zerada.

DURANTE PANDEMIA

Fórum teme aumento de trabalho infantil
DIVULGAÇÃO

Senado discute
modernização de
pesquisa e inovação
Uma proposta para desburocratizar a chamada Lei
do Bem, que concede incentivos ﬁscais às empresas
brasileiras que realizam pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica, está em tramitação no Senado Federal. O texto, de autoria do senador Izalci Lucas (PSDBDF), permite que despesas de empresas com pesquisas
tecnológicas sejam aproveitadas em períodos posteriores, caso ocorra prejuízo ﬁscal.
Editada há 14 anos, a lei diminui o pagamento de tributos de empresas – como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL) – que realizarem pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações estima que, para cada R$
1 de isenção, as empresas invistam R$ 4,50 em pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
Ainda não há previsão para a proposta ser pautada no
plenário, mas Izalci tem se mobilizado nos bastidores
para tentar incluir o projeto de lei na lista para votação
nas próximas semanas.
De acordo com a lei, o benefício da exclusão adicional
só pode ser usado pelas empresas que tiveram lucro ﬁscal no período, e tal exclusão está limitada ao valor das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou seja, somente pode ser usado até zerar as bases. Além disso, eventual saldo remanescente de um ano não poderá ser aproveitado
em períodos posteriores.
Segundo a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), o atual
cenário pode fazer com que empresas tenham seus projetos de inovação prejudicados por não ter acesso aos
benefícios da lei em meio à crise provocada pela pandemia de covid-19. “Existe uma grande preocupação, que
não é de hoje, ainda que haja prejuízo ﬁscal cumulativo,
de que, se eu tenho prejuízo [como empresa], não posso
usar o benefício da lei. Com a questão do covid-19, todas
as empresas estão preocupadas com o resultado. Então,
é mais que oportuno trazer esse pleito para que sejam as
despesas consideradas para 2020 e para anos vindouros”, disse o vice-presidente da Anpei, Rafael Navarro.
De acordo com Navarro, a modernização da Lei do
Bem é fundamental diante do atual cenário brasileiro.
Navarro lembrou que outros países oferecem benefícios
ﬁscais e incentivos para que empresas que investem em
pesquisa e desenvolvimento se mantenham, e esse projeto de lei pode mantê-las em ação no país. A perspectiva, no entanto, não é ampliar o universo de empresas
que já usufruem do benefício. “O pleito é para não perder o pouco que já tem. É uma mostra pequena [as empresas que usufruem do benefício ﬁscal], que já tem
uma representatividade importante, mas não tem o objetivo de atrair novas empresas”, acrescentou Navarro.

Proposta

Ao justiﬁcar a proposta, Izalci argumentou que a restrição provocada pelo prejuízo ﬁscal tem limitado as
empresas que podem ser beneﬁciárias dos incentivos
ﬁscais da Lei do Bem, desestimulando os investimentos
em inovação no Brasil.
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, 1.783 empresas se beneﬁciaram
da Lei do Bem em 2018 e pouco mais de 1.800 em 2019.
Atualmente, são 155 mil as que apuram pelo lucro real,
conforme informações da Receita Federal do Brasil.
Segundo Izalci, inovar implica incertezas e riscos,
tanto do ponto de vista mercadológico, quanto tecnológico. “As empresas buscam apoio para minimizar o risco
tecnológico e o desembolso ﬁnanceiro do projeto de
inovação. Vem desse processo a necessidade de políticas
públicas favoráveis à mitigação do risco tecnológico,
evoluindo e amadurecendo a tecnologia a ponto de viabilizar seu fornecimento em escala.”

Pesquisa

NO BRASIL, MAIS DE 2 MILHÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 17 ANOS ESTÃO EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL
O Dia Mundial contra o Trabalho
Infantil e também Dia Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil foi ontem, dia 12 de junho. A atividade é ilegal conforme a Constituição Federal,
o Estatuto da Criança e do Adolescente e duas convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) subscritas pelo Brasil – uma sobre a idade
mínima para admissão ao trabalho e
outra sobre a proibição das pioras formas de trabalho infantil. A Lei da
Aprendizagem estabelece regras para
a ocupação de adolescentes com 14
anos ou mais na condição de aprendiz.
A rigor, o Brasil e todo o planeta voltam-se contra prática, que pode provocar “a queda no desempenho e o
abandono escolar, conduzir crianças
e adolescentes a uma vida adulta limitada, na qual exercem subempregos,
com salários baixos e em condições
degradantes, além de ﬁcarem expostas a outras tantas violências, como o
envolvimento com drogas, exploração sexual, acidente de trabalho, e ou-

tras”, afrima a desembargadora do
Trabalho Maria Zuila Lima Dutra, do
Tribunal Regional do Trabalho (8ª Região) do Pará e Amapá.
A desembargadora Maria Zuila,
que também é gestora nacional e coordenadora regional do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do
Trabalho, diz que está especialmente
preocupada com a possibilidade de a
crise econômica provocada pela pandemia da covid-19 resultar no aumento do número de crianças e adolescentes trabalhando ilegalmente. “A situação é agravada nesse tempo de
pandemia pelo aumento do número
de desempregados no país, o que nos
leva a projetar que o índice de trabalho infantil será elevado porque a necessidade de sobrevivência empurra
crianças e adolescentes a trocar a sua
força de trabalho por comida”, ressalta a desembargadora.
Números
Segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua do

IBGE, havia em 2016, quando o país
estava em recessão econômica, 2,4
milhões de crianças e adolescentes de
5 a 17 anos em situação de trabalho
infantil, ou 6% da população (40,1 milhões) na faixa etária.
Como destaca o Fórum Nacional
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, “desse universo, 1,7 milhão exerciam também afazeres domésticos de forma concomitante ao
trabalho e, provavelmente, aos estudos”.
De acordo com o levantamento, as
regiões Nordeste e Sudeste registraram as maiores taxas de ocupação na
faixa etária dos 5 aos 17 anos, respectivamente 33% e 28,8%. “Em termos
absolutos, os estados de São Paulo
(314 mil), Minas Gerais (298 mil),
Bahia (252 mil), Maranhão (147 mil),
ocupam os primeiros lugares entre as
unidades da Federação. Nas outras regiões, destacam-se os estados do Pará
(193 mil), do Paraná (144 mil) e do Rio
Grande do Sul (151 mil)”, enumera o
Fórum.

Pesquisa realizada pela Anpei, em parceria com o Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, revelou que
mais de 64% das empresas que disseram já ter suas atividades de pesquisa e desenvolvimento afetadas negativamente informaram que o prazo máximo para que a situação não se agravasse era o ﬁm de maio.
Entre as medidas adotadas na ocasião, destacaram-se
a redução parcial das atividades, adiamento de novos
projetos por prazo indeterminado, demissão ou redução das equipes de pesquisa e desenvolvimento, congelamento de contratações, isolamento social das equipes
de pesquisa.
O levantamento foi realizado no início da pandemia
de covid-19 no Brasil, entre os dias 2 e 6 de abril, com
108 empresas dos setores de tecnologia, indústria, serviços, educação, saúde e agricultura.
Heloisa acrescentou que, no primeiro trimestre deste
ano, as empresas já estavam receosas de manter ou iniciar projetos de pesquisa e desenvolvimento. Na avaliação da consultora, o atual cenário pode fazer com que
empresas paralisem os projetos já iniciados e até mesmo comprometer o futuro, sacriﬁcando outros em um
momento crítico para as empresas e para o país. “Se as
empresas tiverem prejuízos ﬁcais, que é o mais certo de
ocorrer, então nem os gastos realizados em 2020 poderão ser objetos de incentivos ﬁscais. Podem prejudicar
2021 e provavelmente 2022. Se, por um lado, a crise
mostrou a importância da ciência, da tecnologia, de desenvolvimento, muito rapidamente, por outro lado,
mostra a ameaça nos recursos”, aﬁrmou.
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Conheça as regras que lojas de rua e shoppings
precisam seguir para reabrir a partir de segunda
PÁG. 4

Governadores
do Amazonas
e de Santa
Catarina
são alvos da
Procuradoria
da República

Bolsonaro
revoga MP
que permitia
ao ministro
da Educação
escolha livre
de reitores

INFORME JP – PÁG. 3

PÁG. 3

MA teve acesso
a créditos de
R$ 34,4 milhões
para combate
à Covid-19
no Norte e
Nordeste

Maranhão
registra 1.925
novos casos
de Covid-19,
segundo boletim
da Secretaria
de Saúde

PÁG. 3

PÁG. 12

Em carta a Bolsonaro

FLÁVIO DINO E GOVERNADORES DE
OITO ESTADOS CONDENAM INVASÃO
DE HOSPITAIS E OPERAÇÕES DA PF
Governadores de nove estados que compõem o Consórcio Nordeste, dentre eles Flávio Dino, do Maranhão, lançaram, nessa sexta-feira, 12, uma carta contra o presidente da República
Jair Bolsonaro dizendo que “não é invadindo hospitais e perseguindo gestores que o Brasil vencerá a pandemia”, informa a jornalista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo.
Na carta, os governadores chamam de “ações espetaculares” as operações policiais contra chefes de executivo estadual.

A implantação de uma ampla rede de infraestrutura
está transformando o perfil urbanístico de São Luís.
Por meio do programa São Luís em Obras, a gestão
do prefeito Edivaldo Holanda Junior está equipando
os bairros da capital com nova pavimentação
asfáltica, promovendo o desenvolvimento urbano,
garantindo mobilidade e qualidade de vida.
PÁG. 5

Jornalista Arimateia
Azevedo é preso acusado
de extorsão contra
médico que denunciou
no Portal AZ

MAURÍCIO ALEXANDRE

Edivaldo consolida
maior pacote de
pavimentação de vias
com novas frentes do
“São Luís em Obras”

Ações do Programa São Luís em obras leva urbanização para
diversos bairros da capital maranhense

Parlamentares do Maranhão
articulam criação de Frente
para Fortalecimento do SUS

Weverton e Márcio Jerry articulam criação da
nova frente parlamentar do Congresso

Dois parlamentares do Maranhão – o deputado Mácio Jerry e o senador
Weverton Rocha – estão à frente de um movimento para criação da Frente
Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O
recolhimento de assinaturas de deputados federais e senadores para formação
do colegiado teve início nessa sexta-feira (12). A ideia é, a partir do colegiado,
assegurar a estruturação de uma política pública de saúde universal e de
qualidade no Brasil. PÁG. 3

Cotação – Comercial C. R$ 5,0436 | V. R$ 5,0454 – Turismo C. R$ 4,84 | V. 5,25– Euro C. R$ 5,6766 | V. R$ 5,6782 – Libra C. R$ 6,3161 | V. R$ 6,3199 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 0:12 4,6 m| 1ª Baixamar -6:32 1,8 m | 2ª Preamar – 12:34 4,6 m| 2ª Baixamar -19:06 1,5 m |
Loteria – Quina – 5293 (12/06/2020) – 02-18-20-23-38| Lotomania – 2082 (12/06/2020) – 05-13-19-20-25-28-42-44-49-54-55-57-66-68-76-78-84-86-89-90 |Dupla Sena
– 2090 (12/06/2020)– 1º sorteio 16-28-35-41-42-43 | 2º sorteio 13-16-30-32-43-50| Lotofácil – 1979 (12/06/2020) – 04-05-06-09-10-11-12-13-14-15-16-18-21-22-25 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

PÁG. 4 E 12

Arimateia Azevedo acusou o médico de ter
deixado gase no seio de uma paciente durante
uma cirurgia de estética
O jornalista Arimateia Azevedo, proprietário
do Portal AZ, foi preso, ontem, 12, em
Teresina, pelo Grupo de Repressão ao Crime
Organizado (GRECO), por suposta extorsão.
Ele havia denunciado um médico da cidade por
imperícia numa cirurgia de estética. PÁG. 12

Fux diz que Forças
Armadas não são ‘poder
moderador’ em eventual
conflito entre poderes
PÁG. 12

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

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite

S Ã O

4

L U Í S

–

M A R A N H Ã O

|

S Á B A D O

|

1 3

J U N H O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Política
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Carlos Brandão
Vice-governador do Maranhão e vice-presidente nacional do Republicanos

O nascimento oficial
do ZEE no Maranhão
A luta contra a pandemia mundial continua. Seguimos firmes
na tarefa de minimizar perdas e tornar mais seguros, tanto
quanto possível, os nossos ambientes. O enfrentamento é diário
com profissionais da saúde, investimentos em equipamentos,
medicamentos e instalações. Nosso foco tem sido buscar a segurança
necessária que o cidadão maranhense procura e merece. Temos
convivido com notícias ruins, é claro. Vidas são perdidas. Mas,
também, estamos conseguindo salvar muitas outras. Aos poucos,
de forma sólida, caminhamos para uma curva descendente. Como
disse antes, nosso foco é esse. No entanto, paralelamente ao esforço
de combate à pandemia, muita coisa positiva está acontecendo em
outras áreas. Muito trabalho sendo desenvolvido. Muitas conquistas
sendo alcançadas.
No último dia 3, por exemplo, o governador Flávio Dino sancionou
a lei que institui o Zoneamento Ecológico Econômico do Bioma
Amazônico do Estado do Maranhão (ZEE-MA), considerado o
maior conjunto de informações técnico-científicas a respeito do
território maranhense. O Projeto de Lei 003/20 foi aprovado pela
Assembleia Legislativa no último mês de maio. Com relatoria do
deputado Carlinhos Florêncio, o parlamento consolidou a atitude do
governo do Estado em investir na construção desse projeto. Lembro
bem que, em outubro do ano passado, eu escrevia exatamente sobre
a importância do ZEE, que teve suas discussões iniciadas há cerca
de trinta anos. Até chegar à sanção do governador, foi um longo
caminho que envolveu parceria com diversas secretarias de Estado
e instituições, como por exemplo: a Universidade Estadual do
Maranhão (Uema); a Universidade Federal do Maranhão (Ufma); a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); o Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), entre outras. Toda a pesquisa do
ZEE-MA foi coordenada pelo Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc), autarquia vinculada à
Secretaria de Estado de Programas Estratégicos (Sepe).
O ZEE-MA é um importante instrumento de planejamento e
ordenamento territorial regional e cada estado deve ter o seu, em
observância à Política Nacional do Meio Ambiente. Inclusive,
quando eu era deputado federal, acompanhei de perto a necessidade
do Brasil planejar suas ações, envolvendo o meio ambiente
bem como suas peculiaridades regionais e locais. Participando,
ativamente, das discussões sobre a elaboração do novo Código
Florestal Brasileiro, sancionado pela Presidência da República
em 2012, pude acompanhar os trabalhos que resultaram em cerca
de sessenta audiências públicas realizadas em todo o país. Para o
Maranhão, consegui trazer uma dessas audiências, que aconteceu
na Câmara Municipal de Imperatriz, com ampla participação
popular. Importante dizer que cabe a cada Unidade da Federação a
elaboração do seu Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). E cabe
aos municípios a elaboração de seu Plano Diretor, levando em conta
o ZEE. O Maranhão é um dos poucos estados que têm avançado
nessa temática.
Construir um trabalho como esse é como montar um grande
quebra-cabeça. Além disso, a vontade política de fazer é essencial.
Liderada pelo amigo competente, economista Luis Fernando
Silva, secretário de Estado de Programas Estratégicos, a proposta
foi finalizada após uma série de audiências públicas, ouvindo-se
a sociedade em sete polos regionais. O maior objetivo sempre foi
o de apresentar um planejamento que contemplasse os interesses
do cidadão. Enquanto governo, queremos um Estado que gere
mais oportunidades de emprego e renda para a nossa população,
respeitando nosso meio ambiente. O ZEE será importante para
evitarmos a perda de biodiversidade e a diminuição de territórios
de populações tradicionais. É imprescindível que todos entendam
a força do Maranhão quando se fala em potencial ecológico,
agrícola e econômico. E tudo é relevante. Agora, temos um
profundo diagnóstico de nossa biodiversidade; de nossos recursos
minerais, hídricos; do uso de nossas terras e, é claro, da situação
socioeconômica em que vivemos.
O ZEE do Bioma Amazônico compreende 108 dos nossos 217
municípios e onde vive cerca de 61% de nossa população. O
trabalho segue, agora, em direção aos biomas do Cerrado e Zona
Costeira.
Todos nós buscamos o desenvolvimento, a geração de novas
oportunidades. Mas, principalmente, em um estado como o nosso,
gigante e com grandes possibilidades de crescimento, é necessário
que sempre tenhamos, como norte, pensar nosso futuro baseado
em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso,
independentemente de qual governo, o zoneamento ambiental
e econômico deve ser sempre visto como um instrumento de
planejamento e gestão a ser utilizado pelo poder público para
caminharmos em direção ao desenvolvimento sustentável.
O Maranhão reconhece e agradece a toda a equipe que trabalhou,
durante anos, para alcançar esse objetivo. E, também, aos deputados
que, demonstrando preocupação com o crescimento aliado à
sustentabilidade ambiental, aprovaram a mensagem enviada
à Assembleia. Temos, agora, uma “bússola” que nos garante
segurança jurídica ainda maior e que pode clarear os caminhos
para novos investimentos no Maranhão. Assim, vamos vencendo as
dificuldades e conquistando vitórias.

MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H
SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H
FONE: 8839-4760 /
8265-9425 / 3243-3371
AV. DOS AFRICANOS
(próximo a barreira eletrônica)

Em carta, governadores do Nordeste
chamam Bolsonaro de inconsequente
Em carta tornada pública
nesta sexta-feira, 12, os nove
governadores da região Nordeste
definiram como inconsequente o
incentivo dado pelo presidente Jair
Bolsonaro, em uma live nas redes
sociais, para que pessoas invadam
hospitais públicos e de campanha
com o intuito de checar se os leitos
estão de fato livres ou ocupados.
O documento é assinado pelos
governadores da Bahia, Rui
Costa, de Alagoas, Renan Filho,
do Ceará, Camilo Santana,
do Maranhão, Flávio Dino,
da Paraíba, João Azevedo, de
Pernambuco, Paulo Câmara, do
Piauí, Wellington Dias, do Rio
Grande do Norte, Fátima Bezerra,
e de Sergipe, Belivaldo Chagas.
“O presidente Bolsonaro
segue, assim, o mesmo método
inconsequente que o levou a
incentivar aglomerações por todo
o país, contrariando as orientações
científicas, bem como a estimular
agressões contra jornalistas
e veículos de comunicação,
violando a liberdade de imprensa
garantida na Constituição”,
afirmam os governadores.
“No último episódio, que choca a
todos, o presidente da República
usa as redes sociais para
incentivar as pessoas a invadirem
hospitais, indo de encontro a
todos os protocolos médicos,
desrespeitando profissionais e
colocando a vida das pessoas em
risco, principalmente aquelas que

estão internadas nessas unidades
de saúde”, diz a carta.
Após a crítica às invasões dos
hospitais, os governadores
levantam suspeita sobre a lisura
das operações da Polícia Federal
que tem atingido governos
estaduais em meio à pandemia. Na
missiva, os políticos do Nordeste
insinuam que ações policiais não
estariam sendo feita de forma
isenta e responsável.
“Além de tudo isso, instaurase no Brasil uma inusitada e
preocupante situação. Após
ameaças políticas reiteradas e

estranhos anúncios prévios de
que haveria operações policiais,
intensificaram-se as ações
espetaculares, inclusive nas
casas de governadores, sem
haver sequer a prévia oitiva
dos investigados e a requisição
de documentos”, afirmam os
governadores da região no
documento.
Os políticos ainda ressaltam:
“é como se houvesse uma
absurda presunção de que todos
os processos de compra neste
período de pandemia fossem
fraudados, e governadores de

tudo saberiam, inclusive quanto
a produtos que estão em outros
países, gerando uma inexistente
responsabilidade penal objetiva”.
Em outro momento da missiva,
os governadores do Nordeste
apontam que o governo federal
“adotou o negacionismo como
prática permanente, e tem
insistido em não reconhecer a
grave crise sanitária enfrentada
pelo Brasil, mesmo diante dos
trágicos números registrados, que
colocam o país como o segundo
do mundo, com mais de 800 mil
casos”.

Leia a íntegra da carta:
12 de Junho de 2020

CARTA DOS GOVERNADORES DO NORDESTE

Não é invadindo hospitais e perseguindo gestores que o Brasil vencerá a pandemia
“Os governadores de Estado têm lutado fortemente contra o coronavírus e a favor da saúde da população, em
condições muito difíceis.
Ampliamos estruturas e realizamos compras de equipamentos e insumos de saúde de forma emergencial pelo
rápido agravamento da pandemia. Foi graças à ampliação da rede pública de saúde, executada essencialmente
pelos Estados, que o país conseguiu alcançar a marca de 345 mil brasileiros recuperados pela Covid-19 até
agora, apesar das mais de 41 mil vidas lamentavelmente perdidas no país.
Desde o início da pandemia, os Governadores do Nordeste têm buscado atuação coordenada com o Governo
Federal, tanto que, na época, solicitamos reunião com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi
realizada no dia 23/03/2020, com escassos resultados. O Governo Federal adotou o negacionismo como prática
permanente, e tem insistido em não reconhecer a grave crise sanitária enfrentada pelo Brasil, mesmo diante dos
trágicos números registrados, que colocam o país como o segundo do mundo, com mais de 800 mil casos.
No último episódio, que choca a todos, o presidente da República usa as redes sociais para incentivar as
pessoas a INVADIREM HOSPITAIS, indo de encontro a todos os protocolos médicos, desrespeitando
profissionais e colocando a vida das pessoas em risco, principalmente aquelas que estão internadas nessas
unidades de saúde.

Lojas de rua e shoppings deverão
seguir regras para reabrir na segunda-feira
Portaria publicada pela Casa
Civil do Governo do Maranhão
estabeleceu uma série de regras
sanitárias para o funcionamento
de todo o setor lojista no Estado a
partir da próxima segunda-feira,
dia 15 de junho.
Isso quer dizer que, além das
regras gerais que valem para todos
os estabelecimentos e que haviam
sido divulgadas anteriormente,
as lojas precisam seguir também
medidas específicas.
Parte do setor lojista já estava
autorizada a funcionar. Agora,
a partir de 15 de junho, como já
estava previsto, as demais lojas
de rua e de shopping (tais como
sapatarias, lojas de roupas e
presentes) também podem reabrir.
Mas continua proibido o
funcionamento de praças de
alimentação, cinemas, áreas
infantis e quaisquer grandes
promoções ou eventos que possam
causar grandes aglomerações ou
gerar tumultos.
Os restaurantes, lanchonetes,

bares e similares localizados
em galerias e shopping centers
somente poderão funcionar com
delivery (entrega) ou drivethru (retirada no local) . Essa
regra já valia para esse tipo de
estabelecimento fora do shopping
também.
Ou seja, qualquer bar, restaurante
ou similar – dentro ou fora de
shopping – não pode vender para
consumo no local. Academias
de ginástica também não podem
reabrir ainda.

LIMITE DE CLIENTES
Como em todos os locais públicos
e privados de uso coletivo, o uso
de máscaras é obrigatório, bem
como a higienização das mãos com
água e sabão ou álcool em gel.
As lojas só podem deixar entrar
clientes até o limite de 30%
de sua capacidade. Ou seja, se
normalmente cabem dez pessoas
na loja, só podem entrar três ao
mesmo tempo. E precisam manter
distância de dois metros entre elas.

Se houver mais gente querendo
entrar, deve haver fila do lado de
fora com distância de pelo menos
dois metros entre as pessoas. A
regra dos 30% também vale para
o estacionamento da loja.
Bancos e sofás deverão ser
retirados para garantir a circulação
constante de pessoa.
É preciso criar horários
específicos para tender idosos e
adultos do grupo de risco.
Higienização
Nos shoppings, além de pontos de
higienização das mãos na entrada
e na saída, estes também devem
ser oferecidos a cada 20 metros
pelo menos.
Todas as lojas devem higienizar os
ambientes, com especial atenção a
vitrines, provadores e outras áreas de
contato direto com o público, pelo
menos uma vez a cada quatro horas.
O serviço de manobrista
continua suspenso, assim como o
empréstimo de carrinhos de bebês
nos shopping centers.
Horários dos estabelecimentos

Para evitar aglomeração nos
transportes públicos, cada
segmento precisa adotar um
horário diferente de início das
atividades. Fica assim:
Começam entre 5 e 7 horas:
postos de combustíveis e
panificadoras
Começam entre 6 e 8 horas:
supermercados; área de saúde;
indústrias alimentícias; indústrias
farmacêuticas; e construção civil
Começam entre 7 e 9 horas:
agências loterias; vigilantes,
zeladores e porteiros; farmácias
e drogarias; oficinas mecânicas
e borracharias; lojas de produtos
agropecuários e veterinários;
hospitais e clínicas veterinárias; e
agências lotéricas
Começam entre 9 e 11 horas:
bancos; salões de beleza; lojas de
veículos; e comércios de rua que
estejam autorizados a funcionar.
Os prefeitos podem editar regras
mais rígidas nos municípios, de
acordo com a análise da evolução
da doença.

Relatório da ONU alerta para aumento de trabalho
infantil por conta da crise causada pela pandemia
A crise econômica gerada pela
pandemia de coronavírus pode
causar um aumento no trabalho
infantil na América Latina, é o
que diz um relatório conjunto
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e da Comissão
Econômica para a América Latina
e o Caribe (CEPAL) divulgado na
quinta-feira, 11. “A desaceleração
da produção, o desemprego,
a baixa cobertura da proteção
social, a falta de acesso à
seguridade social e os níveis mais
altos de pobreza são condições

que favorecem o aumento do
trabalho infantil”, diz o relatório
dessas duas agências da ONU.
A publicação foi feita no dia
internacional contra o trabalho
infantil e pede que governos
da região tomem medidas para
evitar esse cenário.
“Indicadores de trabalho
infantil e trabalho adolescente
perigoso podem aumentar
significativamente se medidas
e estratégias não forem
implementadas para reduzir o
impacto”, enfatiza. O fechamento

temporário de escolas na região,
devido ao risco de disseminação
da covid-19, é um dos fatores que
favorece o aumento do trabalho
infantil no contexto de pobreza.
A partir do relatório que
cobre apenas México, Peru
e Costa Rica, a UNICEF fez
um apelo a empresas públicas
e privadas no Brasil para que
reforcem seu compromisso
com a implementação da Lei da
Aprendizagem. A Constituição
Federal proíbe o trabalho de
menores de 16 anos no Brasil,

exceto na condição de aprendiz,
a partir dos 14 anos. A Lei da
Aprendizagem (10.097/2000)
determina que toda empresa de
médio ou grande porte tenha de
5% a 15% de aprendizes, entre
14 e 24 anos considerando as
funções que exijam formação
profissional. Dessa forma, a
Lei permite que meninas e
meninos que cursam a escola
regular no Ensino Médio tenham
oportunidades de formação
técnico-profissional. (PORTAL
TERRA)
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Grande São Luís

Ministério Público pede informações sobre
medidas implementadas após o lockdown
Instituição cobra aplicação de critérios técnicos nas providências de combate ao novo coronavírus

Escola de Cegos doMaranhão - ‘ESCEMA’
Utilid.Publ.Est. Nº 3391-4/73–Utilid. Publ. Munic Nº 2106-/73
CNPJ12.567.368/0001-15–Trav.Bequimão, Nº 25, Bequimão
Fone: (98) 32462277 – CEP 65.060-490, São Luís/MA.
EDITAL DECONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Escola de Cegos do Maranhão – ESCEMA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Estatuto Social, convida
os seus associados em pleno gozo de seus direitos sociais para a reunião em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de junhodo ano
em curso na Sede da ESCEMA, localizada na Travessa Bequimão, nº 25, Bairro
Bequimão,São Luís/MA,com abertura às 09:30 horas e fechamento as 12:00
horas, com o propósito de:
a) Possível prorrogação do mandato da atual diretoria até 31.12.2020;
b) Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio
compreendido entre 01.01.2021 a 31.12.2024;
c) O que ocorrer.
Deve-se levar em consideração o momentodiferente vivido em nosso país em
relação à crise ocasionada pela pandemia da COVID-19 e a necessidade de
compatibilizar o fim da gestão com o exercício financeiro, o que possibilitaria
um conjunto de situações que organizaria o processo eleitoral.

Após o pedido de
Reconsideração do Ministério
Público do Maranhão, feito em
22 de maio, o Poder Judiciário
determinou, em 26 do mesmo
mês, o prazo de 48 horas para
que o Estado do Maranhão e
os municípios de São Luís,
São José de Ribamar, Raposa
e Paço do Lumiar informem
sobre as medidas de combate à
Covid-19. Antes da manifestação
ministerial, o prazo tinha sido
fixado em 15 dias.
O documento, com os pedidos,
direcionado ao juízo da Vara de
Interesses Difusos, foi assinado
pelos promotores de justiça
Maria da Glória Mafra Silva
(Defesa da Saúde de São Luís),
Reinaldo Campos Castro Júnior
(Raposa), Gabriela Brandão
da Costa Tavernard (Paço do
Lumiar) e Márcio José Bezerra
Cruz (São José de Ribamar).
A titular da Promotoria de Justiça
da Saúde de São Luís explicou
que, de acordo com a Lei nº
11.419/2006, os requeridos têm
10 dias corridos para tomar
ciência do ato e se fossem dados
mais 15 dias a situação poderia
se agravar. “Ao final, seriam 25
dias, dentro de uma situação de
emergência sanitária. Precisamos
de agilidade e respostas rápidas
e embasadas tecnicamente”,
afirmou Glória Mafra.
Os membros do MPMA
destacam que a Ação Civil
Pública (ACP), ajuizada em
30 de abril, que resultou na
aplicação do lockdown, não trata
apenas da restrição de acesso,
mas também da obrigatoriedade
dos requeridos somente
decidirem quanto às medidas
restritivas não farmacológicas
após apresentação de estudo
técnico comprovando o impacto
positivo das restrições.
“Dúvida não há de que não se
vive tempos de normalidade,
necessitando que todas asações
de combate à Covid-19
sejam urgentes e prementes,

DIVULGAÇÃO

A promotora Glória Mafra, da Promotoria de Defesa da Saúde de
São Luís, é uma das que assinou o requerimento
principalmente, frente a altíssima
virulência do patógeno”,
afirmaram, no pedido de
Reconsideração, os promotores
de justiça dos quatro municípios
da Ilha de São Luís.
HISTÓRICO
Após o término do período
de lockdown implementado
nos municípios da Ilha de São
Luís, o MPMA requereu, em
17 de maio, a decretação do
retorno das medidas restritivas
já implementadas anteriormente
ao confinamento ou edição
de novos decretos, com
adequações necessárias baseadas
em relatórios do Centro de
Operações de Emergências
(COE) em Saúde Pública do
Estado do Maranhão, além de
informações atualizadas sobre
a estrutura do sistema de saúde
e sobre a contaminação pelo
coronavírus (Covid-19).
As ações tiveram o propósito de
desafogar o sistema de saúde,
sobretudo os leitos de UTI
(evitando o colapso do sistema),
e diminuir a transmissão da
Covid-19.
O COE foi instituído pela
Portaria nº 253, da Secretaria de
Estado da Saúde, em 24 de abril

Sebrae lança jingle em forma de toada durante live do Boi de Maracanã neste sábado
Dando a largada para o Mobiliza
SLZ, o Sebrae no Maranhão
lança neste sábado (13), o
jingle oficial do movimento
durante a Live Solidária do Boi
de Maracanã. Quem lidera o
batalhão é o cantador Ribinha
de Maracanã, compositor e
intérprete da toada promocional.
A live, que será transmitida
pelo canal Boi de Maracanã
Oficial no You Tube (https://

bit.ly/3hngoaH), acontece a
partir de 19h, com participação
de cerca de 25 pessoas, entre
cantadores, percussionistas
e personagens do auto do
bumba-meu-boi trajados com a
indumentária própria, além de
equipe técnica, respeitando-se
todos os protocolos de saúde e
segurança sanitária.
Além do jingle do Mobiliza
SLZ, que será conhecido em

São Luís, 12 de junho de 2020
Maria Raimunda da Silva Rocha
Presidente da Comissão Eleitoral

de 2020. A portaria destaca que
sua função é “planejar, organizar,
coordenar e controlar as medidas
a serem empregadas durante a
Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (Espin),
nos termos das diretrizes fixadas
pelo ministro de Estado da
Saúde”.
“Todos os municípios e
estados que decretaram
emergência sanitária, por lei,
precisam constituir o Centro
de Operações de Emergência,
com profissionais de várias
áreas. Só assim as medidas
restritivas ou de flexibilização
terão embasamento técnico
para serem implementadas. É
nesse ponto que o Ministério
Público está trabalhando agora,
fiscalizando para garantir que
isso seja respeitado, sob pena
de responsabilização caso esse
trâmite legal não seja cumprido”,
destacou Glória Mafra.
INFORMAÇÕES
Entre os pedidos do MPMA estão
a apresentação do inventário
atualizado de Equipamentos
de Proteção Individuais (EPIs)
disponíveis, semanalmente,
com indicação das medidas a
serem implementadas em caso

de dificuldades para aquisição;
divulgação das informações
atualizadas, de forma semanal,
sobre os dados de ocupação de
leitos na rede pública estadual e
municipal e rede privada.
Também foi solicitado
o relatório do plano de
dispensação dos medicamentos
indicados no protocolo de
atendimento adotado pela
Secretaria de Estado da Saúde
(azitromicina, hidroxicloroquina,
vermífugos, vitamina D, zinco,
anticoagulantes e corticoides)
e recomendado pelo Conselho
Federal de Medicina e Conselho
Regional de Medicina.
No plano, devem constar ainda
informações sobre a compra dos
medicamentos, os quantitativos e
valores (processo administrativo
integral, relativo à licitação ou
dispensa, conforme o caso, e
processo administrativo integral
relativo ao pagamento), locais
de armazenamento, distribuição,
entre outros, com ampla
divulgação para a sociedade.
Outra medida é a apresentação
das informações sobre a
ampliação de leitos (hospitais
de campanhas e outros), com
fornecimento do processo
administrativo integral de
contratação e pagamento, com
atualização dessas informações
sempre que implementada
qualquer ampliação ou redução.
“As medidas permitem ao
Ministério Público seguir
acompanhando as ações
implementadas pelos
demandados, sobretudo as
restritivas que, embora menos
drásticas, ainda se revelam
necessárias, de acordo com
os Boletins Epidemiológicos
Covid-19 que vêm sendo
divulgados, tudo com o intuito
de garantir o atendimento aos
pacientes que necessitarem e, em
última análise, o direito à saúde e
à vida”, afirmaram os autores, no
requerimento.
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primeira mão, devem compor
o lineup da Live cerca de 40
toadas do repertório do Bumba
meu boi de Maracanã (oriundo
do bairro do Maracanã, zona
rural de São Luís), pedidas por
internautas e fãs da brincadeira,
um dos grupos mais tradicionais
dos festejos juninos do
Maranhão.
Por meio de vídeo, o diretor
superintendente do Sebrae no

Maranhão, Albertino Leal de
Barros Filho, participa da Live,
ressaltando uma das mais belas
tradições culturais do Maranhão,
personificadas no bumba meu
boi. “No dia de Santo Antônio,
tradicional data da abertura dos
festejos juninos no Maranhão,
nada mais oportuno do que aliar
este momento para celebrar a
esperança de que logo possamos
voltar a festejar as nossas
tradições, lançando o jingle
oficial do Mobiliza SLZ, durante
uma live do Boi de Maracanã,
uma de nossas mais caras
tradições juninas. O Mobiliza,
que colocará em evidência
através de múltiplas conexões,
o que de melhor o Maranhão
tem – a nossa gente, nossas
tradições culturais, economia
criativa e turismo”, afirmou o
superintendente do Sebrae.
“Para o bumba boi de Maracanã,
para os que fazem a cultura
popular de nosso estado, é
uma alegria estar unido ao
Sebrae neste momento em que,
juntos, todos estamos buscando
caminhos para superar os
momentos difíceis e resgatar a
alegria da nossa gente, ainda
que de um modo diferente
este ano. O Mobiliza SLZ será
uma grande oportunidade para
isso”, complementou o cantador
Ribinha de Maracanã.
Nos próximos dias, o Sebrae
também apresentará o site oficial
do Mobiliza SLZ, o mobilizaslz.
sebraema.com.br.
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“Dever cumprido!”, diz Luiz
Gonzaga Martins ao fazer balanço
de sua gestão à frente do MPMA
O procurador-geral de Justiça,
Luiz Gonzaga Martins Coelho,
encerra seu mandato à frente do
Ministério Público do Maranhão
em 15 de junho. Foram quatro anos
no comando da instituição e vários
projetos premiados nacionalmente
e iniciativas pioneiras nas questões
sociais. Com um estilo ousado e
dialogador, Gonzaga ascendeu
ao cargo de procurador-geral de
Justiça enquanto era titular da
Promotoria de Justiça da Infância e
Juventude de São Luís, para onde
deve retornar. Nesta entrevista, o
chefe do MP maranhense faz um
balanço de sua gestão e aborda os
desafios enfrentados para garantir a
justiça social.
Jornal Pequeno - A poucos dias
para o final de sua gestão à
frente do Ministério Público do
Maranhão, como o senhor avalia
este período?
Luiz Gonzaga- Com a sensação
gratificante do dever cumprido!
Tive, por vontade de Deus, ao
mesmo tempo, um privilégio e
um desafio ao dirigir o Ministério
Público justamente no momento
da pior crise política, institucional
e econômica que o Brasil
experimentou ao longo dos últimos
100 anos. E quando o cenário
econômico apresentava sinais de
melhora, veio a pandemia que
se abateu sobre o mundo todo.
As dificuldades foram muitas
no sentido de não deixar cair
a qualidade de vida funcional
dos membros e servidores do
Ministério Público e ao mesmo
tempo assegurar a efetividade
dos nossos serviços. Mesmo
neste momento de incidência
da pandemia, com acentuada
redução da arrecadação federal e
estadual, ainda estamos em uma
posição confortável, de acordo
com o último relatório de gestão

fiscal, pois continuamos abaixo
de limite prudencial. Os desafios
continuam para o próximo gestor
e devemos manter todo o critério
de economicidade. Nestes quatro
anos, foram priorizados o combate
à corrupção e à sonegação fiscal,
protegendo o dinheiro do povo
para garantir mais e melhores
políticas públicas para a população,
o que mereceu o reconhecimento
nacional com várias premiações
pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
JP - Qual a grande dificuldade
em administrar uma instituição
do porte do MP?
LG - Evidentemente que, com o
aumento das responsabilidades
legais, também as cobranças
por uma atuação eficaz vieram
na mesma proporção. Ocorre
que, no início deste século, um
novo dispositivo legal retirou
bastante os meios de atuação do
Ministério Público dos Estados,
uma vez que, por imposição
da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o orçamento de pessoal
do Ministério Público é apenas
um terço do Poder Judiciário.
Tal determinação não é
justificável, haja vista que onde
existe uma comarca deve haver
uma promotoria, com ambas
necessitando de um corpo de
membros (em número paritário)
e servidores, além da estrutura
física necessária. Além da atuação
judicial, é elevada a cobrança
social pela atuação extrajudicial
do promotor de justiça que, na
maioria dos casos, por meio da
autocomposicão e mediação, deve
resolver a demanda, desafogando o
próprio Judiciário.
JP - Quais os principais feitos de
sua gestão na área estrutural?
LG - A partir de 2016, priorizamos
os investimentos na estrutura física
do MPMA, com a melhoria das

instalações físicas e do parque
tecnológico. Para tanto, foi
necessário criar os mecanismos
administrativos que viabilizassem
atingir essa meta, permitindo
o desenvolvimento integral
de um projeto. Pudemos dar
início a um amplo programa de
construções e reformas completas,
que efetivamente deram um
novo aspecto ao Ministério
Público do Maranhão, que, hoje,
é conhecido por possuir sedes
amplas, modernas, confortáveis
e totalmente acessíveis aos mais
diferentes tipos de necessidades.
Conseguimos inaugurar mais de
40 novas instalações, a maioria
delas construídas ou reformadas,
destacando a conclusão das
promotorias de Justiça da Capital,
de Imperatriz, Timon, Caxias,
Codó e Açailândia, além da
completa reforma e transformação
em Centro Cultural e
Administrativo, que antes era nossa
antiga sede da PGJ, no Centro de
São Luís. Estamos deixando ainda
em andamento 13 obras, que não
puderam ser concluídas por força
da pandemia. Além disso, devido
ao nosso programa de manutenção
predial, todos os órgãos do
MPMA passaram por reformas e
manutenções ao longo desses anos.
As Promotorias inauguradas e as
por serem entregues correspondem
a mais da metade das comarcas
do Estado que são em número de
107. Não por outra razão é que o
MPMA figura como o segundo
melhor do país, e melhor do
Nordeste, no aspecto de estrutura
física, de acordo com o CNMP.
Também tivemos a oportunidade
de encaminhar a cada promotoria
um veículo, além de mobiliário
e equipamentos de informática
novos. Ressalto, ainda, que
pudemos incrementar a nossa rede
de dados, aumentando a velocidade

Morador reclama de praça abandonada na Cohama
LUCIENE VIEIRA

O servidor público César Veiga
Arruda, morador do bairro da
Cohama, reclama que uma praça,
localizada na Avenida Daniel de
La Touche, atrás da lanchonete
“XanXan Lanches”, no mesmo
bairro, está abandonada pela
Prefeitura de São Luís. “Essa praça
é uma das poucas áreas de lazer da
região, mas precisa ser reformada
e cuidada pelo serviço público”,
afirmou César Veiga.
De acordo com o servidor
público, antigamente o local era
frequentado por crianças, jovens e

idosos, e por esportistas do skate,
mas hoje a praça está vazia e
abandonada.
“Vinha todo mundo passear,
brincar e praticar esporte.
Mas, depois que o local ficou
negligenciado pela prefeitura, as
pessoas pararam de frequentar. Os
bancos estão deteriorados, o mato
cresceu tomou conta do entorno,
há lixo doméstico por toda parte, e,
sem iluminação pública adequada,
quando escurece, usuários de droga
costumam ficar na praça, tanto
consumindo entorpecentes, quanto
vendendo”, disse César.
O servidor público disse que

protocolou diversos pedidos na
prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Urbanismo e
Habitação (Semurh), mas mesmo
assim, o local continua à espera de
uma reforma. “Sempre quando a
imprensa vem aqui, aí a prefeitura
envia uma equipe de agentes de
limpeza. Caso contrário, a praça
fica suja por meses. Peço a ajuda
do Jornal Pequeno para resolver
este problema. Se a Prefeitura
pudesse ouvir essa reclamação,
por meio de vocês e realizar os
serviços, seria muito de felicidade
para muitas pessoas”, disse o
servidor público.

e capacidade da internet em todas
as promotorias do Maranhão, o que
viabilizou, por exemplo, nesses
momentos de dificuldade, a ampla
utilização do trabalho remoto sem
a perda da qualidade do nosso
serviço.
JP - E na área institucional,
quais as realizações que
merecem destaque?
LG - Nesta área ficam marcados
os prêmios e o reconhecimento
nacional que o MPMA obteve.
Fomos tricampeões na categoria
combate à corrupção, do prêmio
anual do Conselho Nacional
do Ministério Público. No ano
passado, ainda ocupamos as três
primeiras posições nesse critério.
Ao todo, a nossa gestão foi
agraciada com nove prêmios do
CNMP, o que evidencia a firme
disposição do Ministério Público
de lutar pelos interesses principais
da sociedade e sobretudo contra a
corrupção. Com o nosso projeto
de qualidade de vida, alcançamos
o segundo lugar no prêmio da
Agenda A3P, oferecido pelo
Ministério do Meio Ambiente
a todas as entidades nacionais
que concorressem com projetos
de sustentabilidade. Também
fomos premiados pela Estratégia
Nacional de Combate à Corrupção
e Lavagem de Dinheiro, do
Ministério da Justiça, por conta
de dois projetos institucionais que
desenvolvemos, o “Ler, escrever
e pensar”, e o projeto “Corrupção:
capacitando o cidadão”. Outros
projetos levaram a todos os
municípios do Maranhão alguma
ação institucional, como, por
exemplo, a campanha “Maranhão
na prevenção às drogas, quem
escolhe seu caminho?”, que atingiu
mais de 90 municípios, alcançando
mais de 50 mil pessoas, bem como
a campanha de “Municipalização
do Trânsito” e o projeto “Ler

DIVULGAÇÃO
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O procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, encerra
seu mandato à frente do MPMA na segunda-feira (15)
escrever e pensar”, que esteve
em mais de 32 municípios,
alcançando mais de 70 mil alunos
e professores. Algumas de nossas
iniciativas, em conjunto com
outros órgãos encarregados da
fiscalização dos recursos públicos,
tiveram alcance nacional, como
a questão dos precatórios do
Fundef que, apenas no Maranhão,
resultou em R$ 8 bilhões voltados
para a educação e a questão do
acúmulo de cargos que se estendeu
para todas as cidades do Estado,
envolvendo aproximadamente
R$ 400 milhões. É relevante
destacar, ainda, que, por meio da
Escola Superior do Ministério
Público, investimos como nunca
no aprimoramento funcional de
membros e servidores, propiciando
uma ampla gama de treinamentos
e cursos.
JP-Qual seria a maior obra da
sua gestão?
LG - É difícil destacar uma entre
tantas conquistas importantes no
campo estrutural, institucional e
administrativo. Arrisco, porém,
a apontar como marco principal
de nossa gestão a construção
de um clima organizacional
equilibrado, em que as pessoas
foram respeitadas e incentivadas
em suas competências e
habilidades. Tivemos uma gestão
que primou pela interiorização
e descentralização das ações
administrativas, buscando diálogo
permanente e trato republicano,
com o gabinete aberto e acessível
a todos, independentemente

de convicções políticas ou
ideológicas. Fizemos uma gestão
pautada na ética, transparência,
impessoalidade, planejamento,
eficiência e, sobretudo, com
respeito ao capital humano. Espero
que meu sucessor adote uma
linha semelhante, sem permitir
retrocessos.
JP - Quais são seus planos
agora?
LG - Descansar um pouco, curtir
minha família e ser feliz. Após
esse merecido descanso, voltarei
ao órgão de execução e, como
titular da Promotoria de Justiça
da Infância e Juventude, fazer o
que sempre fiz e gosto de fazer:
trabalhar e servir a sociedade.
JP - Para finalizar, o senhor tem
algo a acrescentar?
LG - Apesar de muito haver sido
feito, ainda há muito por fazer,
pois o MP é uma obra inacabada.
Temos que caminhar ainda mais
firmes na busca de consolidar o
nosso papel de transformadores da
realidade social. Estou convencido
de que deixo o MP maior e
melhor do que o encontramos.
Não posso deixar de agradecer a
toda a minha equipe de membros
e servidores, que foi incansável e
aderiu à nossa proposta de gestão.
O meu sentimento é de missão
cumprida e de ter combatido, ao
lado de todos os que compõem o
Ministério Público do Maranhão,
o bom combate! Encerro com uma
palavra: gratidão. E desejando ao
meu sucessor sucesso na missão.

Após 3 meses encalhado, navio Stellar
Banner é afundado na costa maranhense
DIVULGAÇÃO

GILSON FERREIRA

O Stellar Banner foi
afundado na manhã
de ontem, a 150 km da
costa maranhense

Praça na Cohama
está necessitando de
manutenção, para dar fim
ao cenário de abandono

O Navio Stellar Banner foi afundado na manhã dessa
sexta-feira (12), após três meses encalhado no litoral
do Maranhão. O processo de afundamento teve início
às 5h da manhã e ocorreu a 150 quilômetros da costa
maranhense.
De acordo com a Marinha do Brasil, todos
procedimentos transcorreram como planejados e
detalhados no Plano de Alijamento, aprovado pela
Autoridade Marítima com anuência da Autoridade
Ambiental.
A fase de preparação para o afundamento ocorreu em
consonância com os pareceres da Sociedade Protection
and Indemnity (P&I) e da organização ITOPF
(International Tanker Owners Polutions Federation)
que, segundo a Marinha, reúnem boas práticas
mundialmente reconhecidas nas questões ambientais.
O AHTS (Anchor Handling Tug Supply) Bear, o
OSRV (Oil Spill Response Vessel) Água Marinha
na contingência, o OSV (Offshore Support Vessel)
Normand Installer e o Navio de Apoio Oceânico
“Iguatemi”, da MB, permanecerão na área pelos

próximos três dias, a fim de verificar possíveis objetos
que por ventura se soltem do Navio e manchas de óleo
na cena de ação. A aeronave Poseidon, contratada pelo
Ibama, realizou voos pela manhã para monitoramento e
continuará no local nos próximos dias.
A Marinha do Brasil, por meio do Com4ºDN e
da Capitania dos Portos do Maranhão, manterá a
fiscalização das atividades junto com as autoridades
ambientais do estado do Maranhão, na presença da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis.

O CASO
O MV Stellar Banner, com bandeira das Ilhas Marshall,
de propriedade e operado pela empresa Polaris,
apresentou um problema nas proximidades da boia nº
1 no canal da Baía de São Marcos, cerca de 32 milhas
do Farol de Santana. O incidente ocorreu no dia 24
de fevereiro de 2020, por volta das 21h30. Foram
identificados dois vazamentos avante da embarcação.

(JP ONLINE)
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Em Ribamar, todos os leitos
para pacientes com Covid-19 ficam livres

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020O município de
Açailândia (MA), através da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio
da Comissão Central de Licitação – CCL, torna público aos interessados que,
com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei nº 123/2006 e
suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 136/2015 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal 177/2018 e suas alterações posteriores, fará
realizar, no dia30 DE JUNHO DE 2020 ÀS09:00 H (NOVE HORAS), licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020, sob a forma de execução
indireta e regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço,
tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA REESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA
SANTA LUZIA BR-222, NAS PROXIMIDADES DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA, COM ÁREA TOTAL DE 2.872,00 M², DE
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
A presente licitação será realizada no auditório da Prefeitura Municipal de
Açailândia, situada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Açailândia
(MA). O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às
14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo – www.
acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo e-mail licitacao@
acailandia.ma.gov. Açailândia/MA, 09 de junho de 2020.Manoel Eduardo Rosa
Pinheiro Presidente da CCL.

Conselho Regional de Medicina do Maranhão
Nota de Falecimento
É com pesar que o CRM-MA
comunica aos médicos e à sociedade em
geral, o falecimento do Médico Augusto Cesar
Campos Nascimento, CRM nº 3375, ocorrido,no
dia09/06/2020, nesta cidade.
Á

família

enlutada

sinceros sentimentos.
São Luís, 11de junho de 2020.
Abdon José Murad Neto
Presidente

nossos

O município de São José
de Ribamar tem muito a
comemorar. No último boletim
epidemiológico, divulgado na
noite de quarta-feira (10), um
dado chamou muito atenção: não
existe nenhum paciente internado
com a Covid-19 no Hospital
Municipal.
O avanço é resultado dos fortes
investimentos da administração
municipal no enfrentamento à
pandemia causada pelo novo
coronavírus, a exemplo da Rede
Acolhe, formada por quatro
unidades de saúde exclusivas
para atendimento de pessoas com
síndrome gripais leves.
Foram feitas adequações no
próprio hospital e higienização de
sua área externa e interna, além de
novos respiradores e ambulância
equipada para transferência de
pacientes com a Covid-19.
Durante o período de isolamento
social, a Prefeitura realizou
distribuição de centenas de cestas
básicas, kits da merenda escolar
para as famílias dos estudantes
da rede municipal de ensino e
continua distribuindo milhares
de máscaras para a população.
Com o grande esforço nas ações
de enfrentamento à pandemia, o

DIVULGAÇÃO

Leitos destinados para pacientes com Covid-19 estão vazios, na cidade de São José de Ribamar
resultado não podia ser diferente.
Desde que iniciaram as
internações de pessoas infectadas
com o novo coronavírus, essa
é a primeira vez que o Hospital
Municipal zera o número de
internações por Covid-19.
O prefeito Eudes Sampaio
comemorou a notícia e falou

Vitorino Freire

2ª Vara orienta advogados
e servidores para utilização
do Gabinete Virtual
A 2ª Vara da Comarca de Vitorino
Freire regulamentou o uso de
meios eletrônicos para realização
de audiências de conciliação
e de instrução processual nas
demandas em curso no âmbito
da unidade judicial. A medida
foi regulamentada por meio
de Portaria assinada pela juíza
Josane Araújo Farias Braga,
titular da 2ª Vara.
O conteúdo do documento foi
tema de uma reunião virtual
realizada pela magistrada
nesta quinta-feira, dia 11, com
advogados militantes na comarca
em Vitorino Freire (termo
sede), e nos termos judiciários
de Altamira do Maranhão e

Brejo de Areia, que atualmente
estão em “lockdown”. Também
participaram da reunião, a
presidente da subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil em
Bacabal, advogada Andreia
Furtado, e servidores da unidade
judicial.
Durante a reunião, a juíza Josane
Braga falou, especialmente,
sobre as audiências do Juizado
que serão realizadas por
videoconferência ainda neste
mês de junho, e da suspensão dos
prazos processuais no âmbito do
Poder Judiciário.
Para a advogada Andreia
Furtado, a reunião realizada
pela 2ª Vara acontece em um

da alegria de ver o resultado do
trabalho realizado. “Essa é uma
notícia que me deixa muito feliz.
É o resultado de todo trabalho
desenvolvido até aqui e que
continua. Estamos preparados
para enfrentar essa pandemia e
com o apoio e a conscientização
da população iremos vencer.

Não ter neste momento nenhum
paciente internado com Covid-19
nos leitos do hospital municipal
é a prova da eficiência da
Rede Acolhe e do trabalho da
Administração Municipal e
dos profissionais da área da
saúde de São José de Ribamar”,
comemorou o gestor.

momento oportuno para tratar
de assuntos relacionados ao
andamento dos processos durante
a pandemia, utilizando os
recursos tecnológicos disponíveis.
“Desde o início da pandemia
temos mantido contato com
a juíza Josane Braga, que é
muito sensível às questões do
atendimento aos jurisdicionados
da comarca e trâmite processual”,
frisa a presidente da subseção.
A portaria determina que a
Secretaria Judicial faça o
controle, em tabela apropriada,
dos atos processuais a serem
realizados por videoconferência,
a partir dos recursos
disponibilizados pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão
– TJMA. Partes e advogados
podem solicitar atendimento e
a realização de audiências pelo
Gabinete Virtual, que atende no
e-mail: gab.virtual2varavfre@
gmail.com.

Imperatriz

Corregedoria realiza correição virtual
em São José de Ribamar e Raposa
A Corregedoria Geral da
Justiça realizará, no período de
15 a 19 de junho, correições
ordinárias na 2ª e 3ª Varas
Cíveis de São José de Ribamar
e na Vara Única de Raposa,
para verificação do andamento
regular dos processos em
tramitação e se as unidades
estão em dia com a remessa
de relatórios obrigatórios à
Corregedoria e ao CNJ.
Essas unidades constam do
calendário de correições
programadas pela Corregedoria
Geral da Justiça do Maranhão
na Portaria-CGJ – 4152020,
que alterou a PortariaCGJ-3302020 (Anexos I e II),

que estabeleceu os períodos
de realização das correições
ordinárias e extraordinárias
nas unidades jurisdicionais da
Região Metropolitana de São
Luís e do interior do Estado.
Durante a pandemia, que
suspendeu as audiências e os
atendimentos presenciais nos
fóruns judiciais e instituiu
o trabalho remoto para
magistrados e servidores,
as correições ordinárias e
extraordinárias estão sendo
feitas virtualmente, por meio do
programa de acompanhamento
processual Themis PG (Justiça
de primeiro grau) e outras
ferramentas eletrônicas

adotadas pelo Tribunal de
Justiça do Maranhão e o
Conselho Nacional de Justiça.

PROCESSOS
Durante as correições virtuais,
são analisados, mês a mês,
no período dos últimos dois
anos, o acervo pendente de
julgamento; a quantidade de
processos conclusos há mais
de cem dias, distribuídos e
julgados; e o tempo médio de
duração dos processos, medido
da distribuição até a sentença
e de conclusão para sentença,
medido desde a conclusão para
o magistrado até a realização da
decisão/despacho/sentença.

MPMA e
Polícia Militar
discutem
processos
que envolvem
militares
O Ministério Público do
Maranhão (MPMA) realizou
uma reunião na quarta-feira, 10,
com representantes da Polícia
Militar, para falar sobre casos
de investigação de militares e
atualizar sobre o andamento dos
processos em meio à pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).
A conferência se deu de maneira
virtual, por conta do isolamento
social, e teve a participação do
diretor das Promotorias de Justiça
de Imperatriz, Domingos Eduardo
da Silva, e dos promotores de
justiça criminais Raquel Sales
Duarte Chaves e Carlos Augusto
Ribeiro Barbosa.
Por parte da Polícia Militar,
participaram o coronel Luís
Eduardo Vaz, corregedor-adjunto
da Polícia Militar, e o tenentecoronel Andrade, comandante das
Áreas I a III da Região Tocantina.
Coronel Vaz forneceu detalhes
sobre os casos que estão sendo
investigados em relação à
corporação e ao andamento dos
processos.
“Ficamos satisfeitos de que a
Polícia Militar está apurando
todas as denúncias, de modo a
esclarecer à sociedade possíveis
envolvimentos ou não de militares
da região em quaisquer desvios
de conduta”, ressaltou o promotor
de justiça Domingos Eduardo da
Silva.
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Em Teresina

Jornalista Arimateia Azevedo é preso acusado de
extorsão contra médico que denunciou no Portalaz
O jornalista Arimateia Azevedo,
proprietário do Portal AZ, de
Teresina, foi preso em casa, no
bairro Todos os Santos, zona
sudeste da capital piauiense, nas
primeiras horas da manhã dessa
sexta-feira (12), pelo Grupo de
Repressão ao Crime Organizado
(Greco). O Greco cumpria
mandado de prisão preventiva
por suposto crime de extorsão
qualificada, expedido pelo juiz da
Central de Inquéritos, Valdemir
Ferreira Santos na quinta-feira
(11). A informação é do jornalista
BrunnoSuênio, do Portal GP1, de
Teresina, e também foi divulgada
pelo veículo de comunicação Meio
Norte. Segundo o Meio Norte, a
denúncia teria sido comprovada
por meio da quebra de sigilos
telefônicos, segundo decisão da
Justiça.
Segundo o portal, Arimateia
está sendo acusado de extorquir
um médico da capital piauiense,
publicando notícias contra o
profissional; que, depois de várias
tentativas, teria cedido e pago
R$ 20 mil, em espécie, a um
homem de confiança do jornalista,
identificado como Francisco de
Assis Barreto, professor da Uespi,
que também acabou sendo preso
por força de um mandado de
prisão preventiva.
A suposta extorsão teria
acontecido no mês de abril de
2020 e, desde então, a Polícia
Civil teria passado a investigar
o caso. A prisão foi solicitada
pelo delegado responsável pelo
inquérito.
“No âmbito de investigações
em curso aqui no Greco foi
detectado o crime de extorsão,
que é um crime ação pública
incondicionada. Foi determinada a
confirmação do que foi levantado
acerca dessa extorsão praticada
em Teresina e se constatou a
prática desse crime por conta de
um jornalista, proprietário de um
portal de notícia aqui de Teresina,
e de um professor da Universidade
Estadual. Foi instaurado um
inquérito policial pelo delegado
Laércio Evangelista para apurar
as condutas dessas duas pessoas”,
explicou o coordenador do Greco,
delegado Tales Gomes, ao portal
GP1.
Segundo o site, foram cumpridos
ainda mandados de busca

DIVULGAÇÃO

O jornalista Arimateia Azevedo foi preso ontem, em Teresina; mas,
ele garante ser inocente
e apreensão nos endereços
residenciais dos investigados e no
portal de notícias de propriedade
de Arimateia Azevedo.
A Polícia Civil do Piauí divulgou
uma nota sobre a prisão.
Confira a nota na íntegra
“A Polícia Civil do Estado do
Piauí deflagrou operação na
manhã desta sexta-feira, 12 de
junho, e efetuou a prisão de duas
pessoas em Teresina. Foram
cumpridos dois mandados de
prisão preventiva em desfavor
de um jornalista e um professor
universitário. Um dos presos
está sendo investigado pelo
cometimento de crime de extorsão,
na forma qualificada, praticado
contra um profissional liberal em
Teresina. O segundo preso se trata
de um professor universitário
que prestou auxílio ao jornalista
na prática delitiva, agindo como
coautor, segundo apontam as
investigações.
A operação foi desencadeada
pelo Grupo de Repressão ao
Crime Organizado, Greco. De
acordo com o coordenador do
Greco, delegado Tales Gomes,
a polícia civil também cumpriu
mandados de busca e apreensão
nos endereços residenciais dos
investigados e no portal de notícias
de propriedade de um dos presos.
A empresa de um dos alvos
também está sendo investigada
por receber pagamentos indevidos
do Estado do Piauí sem possuir
regularidade fiscal, usando, para
tanto, documentos fabricados.
Essa última investigação está a

cargo da Delegacia de Combate
à Corrupção (Deccor). Por conta
das medidas de prevenção ao
coronavírus em todo o Piauí,
não haverá entrevista coletiva
nem atendimento presencial à
imprensa”.

DENÚNCIA CONTRA O
MÉDICO
Jornalistas de Teresina se
pronunciaram nas redes sociais
sobre a prisão. Segundo eles,
Arimateia foi preso depois de
ter denunciado médico que teria
deixado gases no seio de uma
paciente.
O jornalista foi denunciado pelo
médico de ter supostamente
recebido dinheiro para não
publicar matéria em que este
foi acusado de ter errado num
procedimento cirúrgico numa
paciente, numa cirurgia de
estética”.
Segundo familiares do jornalista,
o médico foi denunciado e
processado pela família da
paciente, em Teresina e na justiça
de Brasília, acusado de colocar em
risco a vida de uma cliente.
Arimateia e o Portal AZ estão
impossibilitados de se manifestar,
pois durante a operação foram
apreendidos pela Polícia todos os
computadores do portal.
Consta na decisão do juiz
Valdemir Ferreira Santos:
“determino que os dados de
qualificação pessoal, endereço
residencial e profissional da vítima
sejam resguardados, bem como
que o Portal AZ se abstenha de
fazer quaisquer tipo de publicação

ofensiva à sua pessoa, de modo
a evitar que reincidam na mesma
conduta criminosa do caso em
tela, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dia
de publicação”.
“Curiosamente, o jornalista que
ajudou a desbaratar o Crime
Organizado no Piauí, Arimateia
Azevedo, agora se encontra preso
na sede do Grupo de Repressão
ao Crime Organizado (Greco),
na capital, após publicar em seu
portal de notícias Portal AZ, uma
matéria contendo informações a
respeito de um problema ocorrido
com o profissional liberal. O
profissional liberal que acusou
o jornalista foi processado na
10ª Vara Cível de Brasília. O
caso também foi levado para o
Conselho Regional da profissão
do acusado. No entanto, até
o momento, o Portal AZ está
impedido de informar os leitores
sobre os fatos”, disseram
familiares do acusado.

“AMEAÇA À LIBERDADE
DE EXPRESSÃO”
Nessa sexta-feira, jornalistas que
“conhecem o legado do jornalista
Arimateia Azevedo na luta pela
justiça e comprometimento
em denunciar todo tipo de
ação criminosa no Piauí” se
pronunciaram nas redes sociais.
O jornalista Zózimo Tavares foi
um deles: No Youtube, o jornalista
Toni Rodrigues denunciou a
“ameaça contra a liberdade de
expressão, bem como a tentativa
de criminalizar a atividade
jornalística”. E afirmou: “Sei que
o jornalista Arimateia Azevedo
é um dos grandes defensores
da liberdade de expressão e um
dos grandes combatentes do
Crime Organizado nesse estado.
Foi ele a primeira pessoa a
denunciar o senhor José Viriato
Correia Lima, ainda em 1987”,
lembrou Toni Rodrigues, sobre
o caso emblemático da prisão
do chefe do crime organizado
no Piauí, acusado de extorsões e
assassinatos.
“Naquele período Arimateia
Azevedo foi perseguido e
obrigado a sair de sua residência.
Sofreu atentados nos anos
90. Ultimamente, Arimateia
Azevedo vem fazendo constantes
denúncias”, destacou.

Homem é preso suspeito de degolar o próprio irmão em São Vicente Ferrer
A Polícia Civil prendeu, na
quinta-feira (11), em cumprimento
a mandado de prisão preventiva,
um homem suspeito de matar o
próprio irmão, na cidade de São
Vicente Férrer. O crime ocorreu na

última segunda-feira (8), naquele
município.
De acordo com a Polícia Civil,
uma denúncia apontou que tinha
um homem degolado e morto
no quintal de uma residência. A
vítima foi identificada como Paulo
Gomes da Costa Filho, conhecido

Polícia Militar apreende
armas e munições em São
José de Ribamar
Na tarde de ontem (12), policiais
militares apreenderam armas
e munições que estavam em
posse de integrantes de uma
facção criminosa. O material foi
localizado na região conhecida
como Mangue da Gambarrinha, no
bairro Vila Alcione, em São José
de Ribamar.
De acordo com a PM, os policiais
tomaram conhecimento de que
alguns membros de uma facção
criminosa estavam se organizando
para atacar um grupo rival.

Quando os militares chegaram
ao local indicado, os suspeitos
conseguiram fugir, mas deixaram
todo armamento.
Foram apreendidos uma pistola,
um rifle, 24 munições de calibre
9 e uma submetralhadora com
carregador. Um colete balístico
também foi encontrado.
Todo o material apreendido
foi entregue na delegacia do
Maiobão, onde foram tomadas
as providências necessárias.(AIDÊ
ROCHA)

como “Terror”.
Durante as investigações,
conforme a Polícia Civil, os fatos
apontaram para duas pessoas
como prováveis autores, sendo
uma delas o irmão da vítima.
O suspeito foi localizado e preso
com apoio da Polícia Militar.

Em seu interrogatório, o homem,
que não teve o nome divulgado,
confessou o crime e detalhou a
dinâmica do homicídio.
Ainda segundo a polícia, as
diligências seguem visando
localizar e prender o segundo
envolvido no crime.

DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Armas e munições apreendidas por policiais militares, e que
pertenceriam a membros de facção criminosa

Últimas Notícias
Em carta a Bolsonaro, Flávio Dino e
governadores de 8 estados condenam
invasão de hospitais e ações da PF
Governadores de nove estados
que compõem o Consórcio
Nordeste, dentre eles Flávio
Dino, do Maranhão lançaram,
nessa sexta-feira, 12, uma carta
contra o presidente da República
Jair Bolsonaro dizendo que
“não é invadindo hospitais e
perseguindo gestores que o
Brasil vencerá a pandemia”,
informa a jornalista Monica
Bergamo, da Folha de São
Paulo.
Na carta, os governadores
chamam de “ações
espetaculares” as operações
policiais contra chefes de
executivo estadual.
“Após ameaças políticas
reiteradas e estranhos
anúncios prévios de que
haveria operações policiais,
intensificaram-se as ações
espetaculares, inclusive nas
casas de governadores, sem
haver sequer a prévia oitiva dos
investigados e a requisição de
documentos”, afirma o texto.
“É como se houvesse uma
absurda presunção de que todos
os processos de compra neste
período de pandemia fossem
fraudados, e governadores
de tudo saberiam, inclusive
quanto a produtos que estão
em outros países, gerando uma
inexistente responsabilidade
penal objetiva”.
A carta segue dizendo que essas
operações da Polícia Federal
produzem duas consequências
imediatas. “A primeira, uma

retração nas equipes técnicas.
[...] A segunda, a condenação
antecipada de gestores, punidos
por espetáculos na porta de suas
casas e das sedes dos governos”.
O documento critica a fala
recente de Bolsonaro na qual ele
estimula a população a invadir
hospitais para filmar leitos.
“O governo federal adotou o
negacionismo como prática
permanente, e tem insistido
em não reconhecer a grave
crise sanitária enfrentada pelo
Brasil, mesmo diante dos
trágicos números registrados,
que colocam o país como
o segundo do mundo, com
mais de 800 mil casos”, diz
o documento, referindo-se ao
número de infectados pelo novo
coronavírus no país.
“No último episódio, que
choca a todos, o presidente da
República usa as redes sociais
para incentivar as pessoas a
invadirem hospitais, indo de
encontro a todos os protocolos
médicos, desrespeitando
profissionais e colocando a
vida das pessoas em risco,
principalmente aquelas que
estão internadas nessas unidades
de saúde”.
A carta é assinada pelos
governadores Rui Costa (BA),
Renan Filho (AL), Camilo
Santana (CE), Flávio Dino
(MA), João Azeredo (PB), Paulo
Câmara (PE) Wellington Dias
(PI).

Maranhão registra 1.925
novos casos da Covid-19
O Maranhão registrou, segundo boletim divulgado pela Secretaria de
Saúde, nessa sexta-feira (12), 1.925 novos casos da Covid-19, sendo
119 na Ilha de São Luís, 66 em Imperatriz e 1.740 nas demais regiões.
Já foram recuperadas 31.569 pessoas e 1.399 óbitos foram
confirmados. Com isto, o número de casos ativos é de 24.637.
No total, segundo a SES, 106.133 testes já foram realizados. Há
942 casos suspeitos e 47.954 descartados. Foram infectados 1.562
profissionais de saúde. Destes, 1.422 estão recuperados e 29 faleceram.
No boletim de ontem, 39 novos óbitos estão registrados: 11 em
Imperatriz, 8 em São Luís, 2 em São José de Ribamar, Chapadinha
e Barreirinhas e 1 óbito, cada, nas cidades de Duque Bacelar, Paço
do Lumiar, Timon, Paulo Ramos, Miranda do Norte, Graça Aranha,
Senador La Rocque, São Luiz Gonzaga, São João dos Patos, Raposa,
Humberto de Campos, Viana, Tutóia e Carutapera.

Fux diz que Forças Armadas não são
‘poder moderador’ em eventual conflito
entre poderes
O ministro Luiz Fux, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), concedeu uma liminar
(decisão provisória) nesta
sexta-feira (12) fixando que
as Forças Armadas não atuam
como poder moderador em
um eventual conflito entre os
poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.
A decisão do ministro atende
a um pedido do PDT, que
apresentou ação na última
quarta-feira (10) questionando
pontos de leis complementares
que tratam da atuação das
Forças Armadas. Estas leis
definem as Forças Armadas
e explicitam a atuação delas
na “garantia dos poderes
constitucionais”.
A decisão de Fux explicita
quatro atribuições das Forças
Armadas:
- missão institucional das
Forças Armadas na defesa da
Pátria, na garantia dos poderes
constitucionais e na garantia da
lei e da ordem não acomoda o
exercício de poder moderador
entre os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário;
- a chefia das Forças Armadas
é poder limitado, excluindose qualquer interpretação que
permita sua utilização para
indevidas intromissões no
independente funcionamento
dos outros Poderes,

relacionando-se a autoridade
sobre as Forças Armadas
às competências materiais
atribuídas pela Constituição ao
Presidente da República
- a prerrogativa do Presidente
da República de autorizar o
emprego das Forças Armadas,
por iniciativa própria ou
em atendimento a pedido
manifestado por quaisquer dos
outros poderes constitucionais –
por intermédio dos Presidentes
do Supremo Tribunal Federal,
do Senado Federal ou da
Câmara dos Deputados –, não
pode ser exercida contra os
próprios Poderes entre si;
- o emprego das Forças Armadas
para a “garantia da lei e da
ordem”, embora não se limite
às hipóteses de intervenção
federal, de estados de defesa
e de estado sítio, presta-se ao
excepcional enfrentamento
de grave e concreta violação
à segurança pública interna,
em caráter subsidiário, após o
esgotamento dos mecanismos
ordinários e preferenciais de
preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, mediante
a atuação colaborativa das
instituições estatais e sujeita
ao controle permanente dos
demais poderes, na forma da
Constituição e da lei.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.
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OS RISCOS QUE A ESCALADA DA TENSÃO
POLÍTICA SINALIZA PARA A DEMOCRACIA
Trombadas entre poderes e enfrentamentos nas ruas desviam os cuidados com o
coronavírus e fragilizam as instituições do país
Eleições devem
ser na data
constitucional
e tamanho de
mandatos é
exclusivo dos
constituintes,
alerta Hildo Rocha

Para Zé Dirceu,
candidatura
do PT com
Flávio Dino
de vice seria
imbatível

PÁG. 3

Prefeitura
disponibiliza
dados para
pagamento
do IPTU 2020,
a partir de
amanhã

INFORME JP – PÁG.3

PÁG.5

PÁG. 11

Caixa anuncia
calendário de
novos saques
do FGTS e
liberação
começa dia
29.06
PÁG.16

Em entrevista ao Jornal Pequeno, em Brasília

NOVO COORDENADOR DA
BANCADA DO MA DEFENDE
UNIÃO PARA SUPERAÇÃO DA CRISE

Saúde mais
perto de todos

E a retomada da
atividade econômica
do estado no
pós-pandemia

Desde 2015, quando assumimos o governo,
abrimos o maior número de leitos hospitalares
da história do Maranhão. Concluindo
obras inacabadas e iniciando outras,
efetivamos uma rede descentralizada que
levou a saúde para mais perto de todos.

Trabalhar unidos, independente de cor
partidária, na defesa dos interesses do estado
para o enfrentamento da crise sanitária, a
superação desse momento e a retomada
completa da atividade econômica, com a
recuperação de empregos e empregadores.
Este é o desafio inicial do novo coordenador
da Bancada Federal do Maranhão no
Congresso Nacional, deputado Marreca
Filho, eleito por unanimidade, esta semana,
após uma disputa interna no colegiado.

PÁG. 3

Flávio Dino

LEIA O ARTIGO COMPLETO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior
Novo coordenador da Bancada Federal do Maranhão, no Congresso, deputado Marreca
Filho falou com exclusividade ao Jornal Pequeno

Combate ao
trabalho infantil
Na sexta-feira, 12 de junho, foi o Dia Mundial
de Combate ao Trabalho Infantil, problema
que afeta, ainda nos dias de hoje, terrivelmente
nosso país, tirando de nossas crianças o direito
à infância e trazendo consequências que podem
ser irreparáveis, pois aumenta a evasão escolar,
causa problemas de saúde, torna crianças
e adolescentes mais vulneráveis ao uso de
entorpecentes e ao aliciamento pelo tráfico.

Weverton propõe uso
do Fies para reduzir
risco de fechamento de
universidades

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

As alterações no trânsito na área do Largo do Carmo

Weverton: “É necessário que sejam tomadas medidas
urgentes para mitigar o efeito da pandemia nessa redução
drástica do índice de jovens abandonando o ensino
universitário”.
Em artigo, o senador Weverton (PDT-MA) fala sobre o risco de
fechamento de universidades brasileiras e propõe a expansão do
Fies para reduzir inadimplência e evasão de estudantes.
PÁG. 4
CYAN

MAGENTA

As alterações no trânsito na área do Largo do Carmo

MAIS QUE PROFETA

Trânsito sofre alteração no
trecho da Magalhães de
Almeida, em frente ao Largo
do Carmo, a partir de segunda

Mateus 11:7-14; João 1:19-27

Em função das obras de revitalização do Complexo Largo do Carmo, Praça
João Lisboa, Rua de Nazaré e entorno, realizadas pela Prefeitura de São
Luís, a SMTT vai interditar, amanhã, 15, o trecho da Avenida Magalhães de
Almeida (Centro), a partir da Rua da Paz, em frente à Igreja do Carmo, até
a altura da Rua de Santana. PÁG.15
YELLOW

PÁG. 7

ANSIEDADE PODE GERAR
SINTOMAS FÍSICOS
PÁG. 9
BLACK
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PETINHADAS
*** Já se tem notícias de uma segunda onda de coronavírus ao menos em
dois países!!! Nos EUA, o número
de casos confirmados continua a
aumentar em alguns estados americanos!!! No Oregon, a governadora
Kate Brown anunciou uma pausa de
sete dias em todo o estado para reabrir
ainda mais, enquanto as autoridades
de saúde estudam os dados e tentam
conter surtos emergentes!!! No
Arizona, no entanto, o governador
Doug Ducey tentou tranquilizar as
pessoas afirmando que o aumento nos
casos confirmados era esperado e que
os hospitais do estado têm capacidade
para lidar com uma nova onda!!!
Bom, fato é que todos corremos riscos
de uma segunda onda!!! Em São Luís,
de repente a impressão que se tem é
de que o povo está baixando a guarda,
achando que tudo acabou, que o vírus
foi embora, que não existe mais riscos!!! Essa é apenas uma impressão,
mas ela está latente!!! No dia que
foram dados os primeiros passos para
a retomada das atividades econômicas, o governador Flávio Dino alertou
em entrevistas que era importante não
baixar a guarda!!! Parte da população
parece não ter levado em conta o
alerta!!! Bom tomar cuidado!!!
*** Enquanto parte do povo baixa
a guarda, os políticos, convictos de
que vai ter eleição este ano, partidos
políticos e pré-candidatos a prefeito
de São Luís voltaram a se movimentar fortemente nos bastidores!!! A
movimentação maior é na própria
base do governo Flávio Dino, onde
pré-candidatos até então ‘mergulhados’ parecem dispostos a surgir com
tudo e surpreender!!! O cenário continua o mesmo, com Eduardo Braide
liderando as pesquisas e Duarte
Júnior em segundo lugar!!! Mas as
movimentações devem crescer e esse
cenário pode ser alterado, principalmente se pré-candidatos não tomarem cuidado com passos errados!!! O
momento é de muita atenção!!!
*** E a ‘novela’ da eleição do novo
coordenador da bancada federal do
Maranhão no Congresso Nacional,
hein!!! Pois é..., rendeu muitas versões, sempre com alguém ‘puxando
brasa’ para a sua sardinha!!! Eis que,
juntando as peças, num sobrevoo
eficiente da ‘muriçoca chipada’ do Dr.
Pêta, deu para alinhavar e repassar
o que de fato aconteceu, capítulo a
capítulo!!!
Capítulo 1 – Três nomes se apresentaram aos colegas para a disputa:
Gil Cutrim, André Fufuca e Júnior
Lourenço!!!
Capítulo 2 – Gil Cutrim resolve
apoiar Fufuca, e Júnior Lourenço
retira sua candidatura, aparecendo em
seu lugar o nome de Marreca Filho!!!
Capítulo 3 – Aproxima-se a data
da escolha com placar apertado!!!
Cada lado contando com apenas
um voto de diferença para ser o
escolhido!!! No impasse, entram em
cena mediadores para construir um
acordo!!! Os próprios candidatos
fazem seguidas conversas, feitas
também com o deputado Márcio
Jerry, o senador Weverton e o vice-governador Carlos Brandão!!!
Capítulo 4 – A ‘novela’ tem, então, a
cena da reunião virtual com a presença de um ex-deputado, pai de deputado, um senador, e quatro deputados
federais, todos integrantes da base
de apoio do governador Flávio Dino,
a propósito!!! Várias considerações
feitas de lado a lado pelos dois concorrentes, celebra-se o acordo final,
ficando Marreca Filho como o nome
de consenso para a coordenação e
o de Gil Cutrim para subcoordenador!!! No acordo, também a garantia
de unidade para a escolha do próximo coordenador, com Marreca Filho
apoiando André Fufuca ou nome por
este construído!!!
Capítulo 5 – Tudo muito bem,
tudo muito bom, mas eis que, ‘do
nada’, aparece o nome do deputado
Edilázio Júnior para subcoordenador,
o que praticamente zerou o acordo
feito e tudo voltou, por minutos, a
um grande impasse!!! A continuar
esse impasse, a questão poderia ser
resolvida com uma resolução do
Congresso Nacional sobre escolha
de coordenação, que daria a André
Fufuca a vitória, já contando seguramente com 10 votos de deputados e
dois de senadores!!! Mas de novo os
‘conselheiros’ voltaram ‘a campo’,
os mesmos do terceiro capítulo, e a
paz foi selada com a confirmação de
Marreca Filho e Gil Cutrim!!!
Capítulo Final – A disputa de narrativas em cena, tentando dar interpreCYAN
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Mas, aos poucos, aquilo foi virando
um oásis neste momento atribulado
que, como qualquer empresário
brasileiro, eu vivo.

tação aos fatos diferentemente dos
próprios fatos, que são estes acima!!!
No final de tudo, coordenador e
sub integrados e ambos da base de
apoio do governador Flávio Dino, o
que é muito importante para alinhar
melhor a atuação da bancada com
as necessidades do nosso estado do
Maranhão!!!
*** O Jornal Pequeno (online),
mais precisamente o meu chefe, foi
criticado, terça-feira, 9, pela cobertura
que fez da operação “Cobiça Fatal”,
desencadeada pela Polícia Federal
em São Luís contra envolvidos em
denúncias de superfaturamento para
aquisição, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de máscaras
usadas no combate ao coronavírus!!!
“PF CUMPRE MANDADOS DE
SUPERFATURAMENTO NA
COMPRA DE EPIS”, postou o JP
Online!!! “PF CUMPRE MANDADOS NA ILHA DE SÃO LUÍS
CONTRA POSSÍVEIS ENVOLVIDOS EM SUPERFATURAMENTO
NA COMPRA DE MÁSCARAS”,
publicou o blog O INFORMANTE,
também do Grupo JP!!! Nos textos,
todas as informações divulgadas, em
releases, tanto pela Polícia Federal
quanto pela Controladoria Geral da
União (CGU)!!! Acostumado com o
sensacionalismo de parte da “blogosfera” local, que expõe pessoas, órgão,
autoridades e empresas antes mesmo
de qualquer comprovação, um leitor
postou nos ‘comentários’ sobre a
notícia, no próprio JP Online: “Jornal
Pequeno o nome já diz... Pequeno. O
maior passador de pano do Governo e
da Prefeitura, mesmo que esteja (sic)
na cara as falcatruas (sic). O secretário diz que vai pedir vistas. Depois diz
que não sabe do que se trata. Tu já foi
(sic) menos chapa branca, Lourival.
Mas o que o dinheiro não faz”...!!! Ou
seja, o leitor queria que O JP Online
e seu blog O INFORMANTE já
acusassem e julgassem os envolvidos, porque, para ele, as falcatruas
estão “na cara”!!! Tão “na cara” que
nem mandado de prisão preventiva
a Justiça Federal decretou!!! Se a
própria Justiça Federal não tem comprovação ainda, pois decretou apenas
prisão temporária para poder ouvir
os envolvidos, o Jornal Pequeno, por
meio de suas mídias, já tem que julgar
e condenar os suspeitos!!!
*** Quanto à afirmação do ‘leitor’,
de que o JP é o “maior passador de
pano do Governo e da Prefeitura”,
talvez fosse interessante ele ler
melhor o JP!!! Por exemplo, o INFORME JP de terça-feira!!! Se não
tiver lido, Dr. Pêta reproduz aqui:
“Até quando? Diante da mudança
feita pelo Ministério da Saúde em relação aos boletins sobre a Covid-19,
alterando o horário de divulgação
para após às 22h, curiosamente
a Secretaria de Estado da Saúde
passou a divulgar seu boletim às 19h,
quando desde o início da pandemia
o governo divulgava após às 21h.
Por mais boa vontade que qualquer
possa ter, não há como não ‘lincar’
o adiantamento da divulgação dos
boletins no Maranhãos com o atraso
bastante criticado da divulgação dos
boletins do Ministério da Saúde,
claramente feitos com o objetivo
de prejudicar veículos de imprensa,
principalmente a Rede Globo, que
se posicionam contra o Governo
Federal. O próprio presidente, numa
declaração completamente infantil,
chegou a declarar que tinha acabado
informação para o Jornal Nacional.
E disso se aproveita a SES para antecipar a sua divulgação no Maranhão,
a fim, logicamente, de mostrar que
o Governo Flávio Dino é mais eficiente que o Governo Jair Bolsonaro.
Até quando a rivalidade política vai
se sobrepor aos interesses maiores
exigidos pelo combate à pandemia
do coronavírus”?...
*** “... E agora? Resta saber, agora,
se os números no Maranhão continuarão a ser divulgados no início da
noite. Isto porque, ao contabilizar
37.134 mortes e 707 mil 412 casos, o
Ministério da Saúde divulgou o seu
boletim às 18h, nessa segunda-feira,
8. A divulgação dos dados no fim da
tarde passada ocorreu após críticas e
apelos por transparência. Ontem, a
pasta afirmou que dará publicidade
aos números diariamente até às 18h”.
*** Rapaz, o ex-deputado Emanoel
Viana, “o homem que não engana”,
‘surtou’ foi ‘feio’ nas redes sociais e
‘baixou o cacete’ nas TVs abertas da
‘Grande Ilha’!!! “São 22h e não tem
nada na TV aberta!!! Falar nisso, a
TV ‘tal’ está uma m...., os apresentadores e repórteres de rua, especialmente, falam como se estivessem
dando aula ou narrando enterro...
não tem editor lá? Ai vem a TV ‘tal’
(outra emissora), um tal de (cita o
nome do programa), o cidadão (apresentador) não tem notícias e só lê as
MAGENTA

Esta é uma crise braba, em que você
tem que fazer sacrifícios para salvar
o todo e vencer a crise. Um momento duro, de decisões duras, mas
decisões necessárias e inadiáveis.
Neste momento, é preciso pedir a
sabedoria que o jovem Salomão pediu
a Deus. A sabedoria que David, o
estadista, pediu tanto a Deus.
Só mesmo Deus vai nos dar, por
meio de seu Espírito Santo, as virtudes que não temos. No meu caso,
por exemplo: paciência, sabedoria,
parcimônia.
Davi diz nos seus lindos Salmos que
o Senhor salva o homem e a besta.
Tem uma besta no homem. E, se
deixar a besta solta numa crise como
essa, a besta desembesta.
Não rezo para ser santo. Rezo para ser
homem, para ser humano. No sentido
divino desta palavra: ser um líder
humano, um profissional humano, um
marido humano, um pai humano.
mensagens do celular..., o mesmo
acontece com a TV (cita outra0, um
cidadão da tarde, noite, é só mandar
abraços pelo celular... Se tirarem o
celular haverá programas? Se reduzir
o tempo, os repórteres continuarão falando como se estivessem
dando receita de bolo? Uma m....”!!!
Saaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii!!!

Eu não me medico, eu vou ao
médico.

*** “Tem blogueiro que está olhando
para o céu e vendo nuvem com formato de avião... pessoal, cuidado com
fake news, e blogueiro bom é aquele
que é jornalista, tem compromisso
com a verdade e pergunta antes de
publicar. Meu compromisso com
Caxias e com meu grupo continua
inabalável”!!! A postagem foi feita
pelo vice-prefeito de Caxias, Paulo
Marinho Júnior, depois que um blogueiro postou que ele seria candidato
a prefeito da ‘Princesa do Sertão’!!!
Rapaz, ‘nego’ ainda vai atrás de
conversa fiada de oposição porque
quer!!! E está certo Paulo Marinho
Júnior quando afirma que “jornalista
sério é aquele tem compromisso com
a verdade e pergunta antes de publicar”!!! Pessoal tá décadas na lida, mas
não aprende mesmo!!! Uma pena!!! E
tem gente boa no ramo fazendo esse
tipo de coisa errada!!!

A diferença na palavra é um acento;
assento não tem acento.

Quem baba não é a babá.
Você precisa ir à secretaria para falar
com a secretária.
Será que a romã é de Roma?
Seus pais vêm do mesmo país?

Assento é embaixo, acento é em
cima.
Embaixo é junto e em cima separado.
Seria maio o mês mais apropriado
para colocar um maiô?
Quem sabe mais entre a sábia e o
sabiá?
O que tem a pele do Pelé?
O que há em comum entre o camelo
e o camelô?
O que será que a fábrica fabrica?
E tudo que se musica vira música?
Será melhor lidar com as adversidades da conjunção ”mas” ou com as
más pessoas?

Humano como Francisco, o Papa,
que ao escolher seu nome já apontou
o caminho. Que em dois anos tirou
a Igreja Católica do intramuros do
Vaticano e a trouxe de volta para os
homens e as mulheres do mundo
todo e de todas as fés.
Minha amiga Arianna Huffington,
uma das empresárias e mulheres
mais interessantes destes tempos
modernos, me ensinou a prestar mais
atenção em meditação em seu novo
livro, “A Terceira Métrica”, publicado no Brasil pela editora Sextante.
Nos Estados Unidos, só se fala em
“mindfulness”, em meditação. Até no
Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, Meca mundial da
tecnologia, se fala disso.
Roberto Zeballos, que é um dos
médicos mais modernos do Brasil,
fala muito em meditação.
Rezar é meditar. E fortalece muito o
empresário. É bom para quem tem
fé, é bom para quem quer ter fé, é
bom para quem quer ter paz, é bom
para quem quer ter foco e discernimento.
Quando você reza ou medita, você
foca, concentra, reúne forças, toma
o controle da sua vida. Você toma
o controle da besta, como a inveja,
a usura, o olho gordo, a pequenez,
o medo e os instintos animais que
existem em cada um de nós.

*** E essa safadeza aí de dois vídeos
que fizeram sobre as obras do terminal rodoviários de São Luís!!! Pois
é..., distorceram os conteúdos para
passar a impressão de que a reforma
e revitalização já teriam acabado,
omitindo que apenas uma fase das
obras foi entregue e que a reforma
continua!!! No vídeo original, o
presidente da MOB, Lawrence Melo,
fala exclusivamente da conclusão do
setor que havia sido interditado por
apresentar riscos, e diz, textualmente,
que as obras vão continuar!!! No entanto, uma versão editada do vídeo dá
a entender que ele teria afirmado que
as obras da rodoviária, como um todo,
estavam concluídas!!! Um vereador,
inclusive, chegou a criticar a MOB
nas redes sociais, com base na versão
adulterada do vídeo!!! O vídeo editado após as fortes chuvas do meio da
semana que alagaram tudo, mostra a
parte do telhado que ainda não passou
por obras!!! Mas que viu entende que
essa etapa já tinha sido concluída!!!
Não tinha; ainda será!!! Segundo a
MOB, estão sendo investidos mais de
R$ 4,5 milhões nas obras de revitalização do Terminal Rodoviário de São
Luís!!! É assim!!!

Será que tudo que eu valido se torna
válido?

*** *** Rapaz, a criatividade nas
redes sociais continua am alta!!!
Olha a última: “Mais perdido do que
OMS em pandemia”!!! Essa ganhou
da ‘velha’ “Mais perdido que cego
em tiroteio”!!!

Na dúvida, com um pouquinho de
contexto, garanto que o público
entenda aquilo que publico.

********************

E paro por aqui, pois esta lista já está
longa.

No mundo real percebemos que
– para além da pandemia e dos
conflitos socais – temos um Brasil
em desconstrução com os eventos
traumáticos na política, num processo que cozinha em fogo baixo, com
um Estado inchado e ineficiente.

*** E essa outra!!! Português não é
para amador. Um poeta escreveu:
*”Entre doidos e doídos, prefiro não
acentuar”.
Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução.
Eu, por exemplo, prefiro a carne ao
carnê.
Assim como, obviamente, prefiro o
coco ao cocô.
No entanto, nem sempre a ausência
do acento é favorável...
Pense no cágado, por exemplo, o ser
vivo mais afetado quando alguém
pensa que o acento é mera decoração.
E há outros casos, claro!

E entre o amem e o amém, que tal
os dois?
Na sexta comprei uma cesta logo
após a sesta.
É a primeira vez que tu não o vês.
Vão tachar de ladrão se taxar muito
alto a taxa da tacha.
Asso um cervo na panela de aço que
será servido pelo servo.
Vão cassar o direito de casar de dois
pais no meu país.
Por tanto nevoeiro, portanto, a cerração impediu a serração.
Para começar o concerto tiveram que
fazer um conserto.
Ao empossar, permitiu-se à esposa
empoçar o palanque de lágrimas.
Uma mulher vivida é sempre mais
vívida, profetiza a profetisa.
Calça, você bota; bota, você calça.
Oxítona é proparoxítona.

Realmente, português não é para
amador! Se você foi capaz de entender tudo, parabéns..., seu Português
está muito bom!!! Excelente texto
para trabalhar a importância da acentuação, parônimos e homônimos!!!
*** E pra fechar...
Por que rezar? Um texto fantástico!
“Inspirado por Abilio Diniz e pelo
meu personal trainer, comecei a rezar
todas as manhãs. Leio os jornais e
depois rezo.
No início, foi como começar a correr
e fazer exercícios, uma decisão
intelectual, um gesto de disciplina,
que você faz por obrigação e pouco
prazer.
YELLOW

Sem a oração e a meditação a gente
desembesta a fumar, a beber, a tomar
Rivotril. Desembesta a sofrer e a passar as noites acordado. Desembesta
a pensar com o fígado em vez de
pensar com a cabeça, com o coração
e com a alma.
A besta é uma má pessoa e um
péssimo empresário. Rezar é o meu
antídoto contra ela.
A oração torna todo dia o dia 25 de
dezembro. Por meio da oração nasce
a cada dia um menino Jesus em nós.
Rezar é um Natal na alma.
Acreditar em Deus evita que a gente
se ache Deus. E evita que a gente seja
movida pela besta que está no homem.
É por isso que, a cada manhã e a cada
noite, eu rezo. Não para ser santo,
como disse, mas para não ser besta.
Para ser homem. (Nizan Guanaes)

Poder oculto e dissimulado

Essa desconstrução tem uma
carga de morte. Algo morreu e está
morrendo no país, com políticos
fisiológicos, persistentes, inabaláveis,
vorazes e sem futuro, viventes de um
tempo que já passou.
A violência que explode em linchamentos, chacinas e extermínios que
se propagam no país é sintoma de
uma chocante realidade que aparece
para além do teatro do poder de
Brasília, cujos atores não acreditam
na democracia.
(ANTONIO CARLOS LUA – JORNALISTA)

Mistérios
*** Por que será que a
eleição para a escolha
do novo coordenador da
Bancada do Maranhão
no Congresso estava tão
apertada – 10 a 10 até
os 45 do segundo tempo
– e, de repente, virou
unanimidade???!!! Tcham,
tcham, tcham, tcham...!!!
*** Quem é a empresa
de Alimentação, alvo da
Operação ‘Sermão aos
Peixes’, que está tentando
entrar novamente aqui na
‘terrinha’???!!!
*** Afinal, no que vai dar
essa operação ‘Cobiça Fatal’,
que a Polícia Federal realizou
no início da semana na Ilha
de São Luís???!!!
*** E quem foi o palaciano,
futuro peso pesado, que atuou
com muita desenvoltura e
conseguiu essa proeza???!!!
*** Qual é o marqueteiro
que anda orientando
equivocadamente um précandidato a prefeito de São
Luís, e ainda induzindo
‘gente grande’ ao erro???!!!
*** Quais blogueiros de São
Luís ficaram apreensivos
com prisão de um colega em
Teresina???!!! E quais foram
os outros que reclamaram do
valor da suposta extorsão:
“só 20 mil”???!!!
*** Por que o presidente
Bolsonaro não adotou
oficialmente o protocolo
da hidroxicloroquina???!!!
Estava tão empolgado com o
que a ministra Damare tinha
visto em Floriano!!!
*** Quem será o edil
presidente de diretório
municipal que fica ‘ouriçado’
quando um de seus pares
fala da rodoviária de São
Luís ou da Bahia, terra de
Rui Costa???!!! Marrapá...,
em vez de ficar ‘ouriçado’
deveria era tentar mostrar a
montagem!!!
*** Quem foi o vereador de
Câmara da ‘Grande Ilha’ que
fez um desabafo, em sessão
virtual, dizendo que “muitas
das medidas aprovadas
pelo legislativo municipal
durante a pandemia não
tiveram efeito prático junto
à sociedade, pois dependiam
de regulamentação do
executivo”???!!! ‘Rapá’...,
‘prestatenção’ no ‘serviço’!!!
*** Quem foi o ex-deputado
que ‘baixou o cacete’ nas
TVs abertas da ‘Grande
Ilha’ com seus respectivos
repórteres e apresentadores,
em postagem nas redes
sociais???!!! Pense num
‘surto’!!!
BLACK

5 Ã O

L U Í S

–

M A R A N H Ã O

|

D O M I N G O

|

1 4

D E

J U N H O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Cidade

5

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

São Luís
Dados para pagamento do IPTU 2020 estarão
disponíveis a partir desta segunda-feira (15)

A fim de evitar aglomerações e os riscos de contaminação pelo novo
coronavírus, a Central de Atendimento do IPTU será totalmente
digital
de Atendimento do IPTU será
totalmente digital. A Semfaz está
disponibilizando o atendimento
via aplicativo de mensagens de
celular e/ou ligação que também
começará a funcionar no dia 15
de junho.
A partir desta data, os
contribuintes que tiverem
dúvidas ou dificuldades quanto
a emissão dos boletos do IPTU
2020, deverão entrar em contato
diretamente com a Central de
Atendimento, no horário de 8h
às 13h, através dos contatos: (98)
99159-2769 / (98) 99162-5674
/ (98) 98847-5037 / (98) 99186-

Internos do sistema
prisional concluem obras
de revitalização de espaços
públicos na capital
Mais dois locais públicos,
revitalizados com mão de obra
carcerária, foram entregues
à população de São Luís.
Trata-se das obras de reforma
e revitalização da Praça do
Caratatiua e do calçamento da
Avenida dos Africanos.
A iniciativa é resultado de parceria
entre as Secretarias de Estado
Administração Penitenciária
(Seap), de Governo (Segov) e a
Agência Executiva Metropolitana
(Agem) e objetiva garantir a
reintegração social das pessoas
privadas de liberdade (PPLs), por
meio do trabalho.
As frentes de trabalho contaram
com a participação de 40 internos
do sistema prisional do Maranhão,
que estão inseridos no programa
Trabalho com Dignidade, ação

desenvolvida pela Seap que além
de promover a profissionalização
das pessoas presas, gera benefício
ao Estado.
“Com estas ações estamos
promovendo a ressocialização e
a profissionalização dos internos
e gerando uma economicidade
de cerca de 40% ao Estado
na execução destes serviços
que são imprescindíveis à
sociedade da nossa capital”,
afirmou o secretário de Estado
de Administração Penitenciária,
Murilo Andrade de Oliveira.
No bairro do Caratatiua, 20
internos fizeram toda a reforma
da praça e realizaram serviços
na área da construção civil,
além de pintura, paisagismo e
pavimentação, recuperando o
calçamento com meio fio, piso

3790. Pelo atendimento digital, o
contribuinte poderá emitir boleto,
vincular o CPF ao cadastro,
pesquisar débitos antigos, verificar
dados sobre isenção entre outras
ações.
Para atendimento presencial,
o contribuinte deverá marcar
previamente e o atendimento
acontecerá na sede da Semfaz,
localizada na Avenida Kennedy,
n° 1455, Bairro de Fátima.
BOLETO
Para emitir o boleto, o
contribuinte deverá ter em mãos
a inscrição imobiliária do imóvel

ou o CPF vinculado ao cadastro.
Ao acessar o portal da Semfaz, o
contribuinte deve buscar o item
‘IPTU’, clicar nele, depois em
‘Emissão IPTU 2020’ digitar a
inscrição imobiliária nova (17
dígitos), ou a antiga (16 dígitos),
ou o CPF vinculado ao cadastro,
digitar o código de verificação e
em seguida em ‘Consultar débitos
de IPTU’.
Uma barra azul, com o endereço
aparecerá. O contribuinte deve clicar
e logo todos os débitos referentes
ao imóvel aparecerão na tela, então
é só selecionar a parcela ou cota
única, escolher a data do pagamento
e emitir.
Caso o contribuinte tenha
dificuldades para emitir o seu boleto,
deve entrar em contato imediato com
a equipe da Central de Atendimento
do IPTU 2020, através dos telefones
informados acima.
PAGAMENTO
Contribuintes com CPF ou
CNPJ vinculado ao cadastro, o
pagamento poderá ser efetuado
em qualquer agência bancária.
Contribuintes sem CPF ou
CNPJ vinculado ao cadastro, o
pagamento poderá ser feito nos
canais de autoatendimento - caixa
eletrônico, ou pelo App do Banco
do Brasil.

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal
da Fazenda (Semfaz), vai
disponibilizar, a partir
destasegunda-feira (15), os dados
do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU 2020), no portal
do órgão (www.semfaz.saoluis.
ma.gov.br). A exemplo do ano
passado, nesta edição o carnê não
será enviado e o boleto deverá ser
emitido no site da Semfaz, ou pelo
atendimento digital (via aplicativo
de mensagens de celular e/ou
ligação). A primeira parcela e cota
única têm vencimento para o dia
7 de julho.
Os contribuintes que efetuarem
o pagamento a vista do IPTU,
terão 15% de desconto, já os
que optarem pelo parcelamento,
poderão fazê-lo em até seis vezes
com vencimento previsto para
o quinto dia útil de cada mês.
Este ano, por conta da pandemia
da covid-19, a municipalidade
teve de criar mecanismos para
beneficiar o cidadão nesse
momento crítico em diversas
áreas.
ATENDIMENTO DIGITAL
Para este ano, afim de evitar a
aglomeração de pessoas e os
riscos de contaminação pelo
novo coronavírus, a Central

MAURÍCIO ALEXANDRE

Cota única e primeira parcela vencem dia 7 de julho; devido à pandemia, o atendimento ao contribuinte será digital

Na primeira semana de reabertura das a vidades externas, o
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA),
realizou cerca de 2.000 atendimentos, por dia, em todo o
Maranhão. Os atendimentos são feitos mediante agendamentos
prévios, para todos os serviços oferecidos na sede do Órgão, na
Vila Palmeira, nos Postos Avançados de Atendimento e nas 15
Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).
Segundo dados da Coordenação de Tecnologia e Informá ca do
Detran-MA, para a próxima semana, de 15 a 19 de junho, já estão
agendados, cerca de 9.000 novos atendimentos para serem
executados em todo o Estado. Desde que retornou suas
a vidades externas, iniciadas no dia 08 de junho, o Órgão totaliza
mais de 6.000 atendimentos feitos na capital e nos municípios
maranhenses.
A Diretora Geral do Detran-MA, Larissa Abdalla Bri o, avalia a
primeira semana de a vidades externas de forma bastante
posi va e reconhece o esforço das equipes de atendimento e da
COINF para que os resultados fossem alcançados.
“Mesmo com o feriado de Corpus Chris , em apenas três dias, as
a vidades presenciais do Órgão aconteceram de forma bastante
organizada. O agendamento prévio facilita com que o usuário
cumpra seu horário e seja atendido com planejamento,
atendendo às medidas de combate à transmissão do
coronavírus”, destaca.

Obra do calçamento da Avenida dos Africanos foi feita pelos internos
do sistema prisional
interno, colocaram degraus,
bancos, fizeram canteiros e um
coreto no local.
Na Avenida dos Africanos, outro
grupo, com 20 custodiados,
colocou novo calçamento na
via, que fica ao lado do rio das
Bicas. Também foi realizada a
reestrutura da pavimentação com
colação de blocos de concreto em
um trecho de aproximadamente
1,8 quilômetros.
As duas obras contaram com cerca

de 50 mil blocos de concreto, que
foram produzidos pelos internos
que trabalham na fábrica de
blocos instalada no Complexo
Penitenciário de São Luís. Os
internos do sistema prisional
seguem realizando outras duas
obras na capital: a revitalização
do Farol do Saber Sousândrade,
no bairro da Cidade Operária,
e a pavimentação do Batalhão
Ambiental da Polícia Militar, no
bairro do Coroadinho.

Edivaldo Holanda Junior
Prefeito de São Luís

Combate ao trabalho infantil
Na sexta-feira, 12 de junho, foi o Dia Mundial
de Combate ao Trabalho Infantil, problema
que afeta, ainda nos dias de hoje, terrivelmente
nosso país, tirando de nossas crianças o direito
à infância e trazendo consequências que podem
ser irreparáveis, pois aumenta a evasão escolar,
causa problemas de saúde, torna crianças
e adolescentes mais vulneráveis ao uso de
entorpecentes e ao aliciamento pelo tráfico.
Para evitar que crianças e adolescentes
ingressem de modo precoce no mundo do
trabalho - e na vida adulta - não basta somente
contar com ações que encontrem, verifiquem
e afastem meninos e meninas desse tipo de
exploração. O combate ao trabalho infantil
passa pela estruturação de diferentes políticas
públicas em áreas como educação, assistência
social, cultura, entre outras.
Em São Luís, o enfrentamento a este problema
tem sido feito por meio do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, coordenado
pela Secretaria Municipal da Criança e
Assistência Social (Semcas), que mantém
agenda permanente de ações articulada com
vários setores da administração pública, como
conselheiros tutelares, agentes de saúde,
professores e outros profissionais da rede de
proteção às crianças e aos adolescentes.
Estas equipes trabalham com diversas ações
estratégicas, como campanhas, oficinas em
escolas, palestras com famílias de crianças
que se encontram em situação de trabalho

AGENDAMENTO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DO DETRAN-MA
GARANTE ORGANIZAÇÃO E RAPIDEZ NO ATENDIMENTO

infantil, sensibilização com gestores de feiras e
mercados, além de fiscalização nos principais
pontos de trabalho infantil da nossa cidade.
Quando um caso de trabalho infantil é
identificado, são acionados os membros do
Conselho Tutelar da Criança e Adolescente,
que realizam as primeiras abordagens
e encaminhamentos para os Centros de
Referência da Assistência Social (Cras) e
Centros de Referência Especializados da
Assistência Social (Creas) da Prefeitura de São Luís.
Temos ainda o trabalho feito pelo Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) que por meio das ações que realiza
para fortalecer as relações familiares e
comunitárias contribui para combater esta
prática por meio de atividades artísticas,
culturais, de lazer, esportivas, pedagógicas,
de formação social, entre outras, através de
oficinas, palestras, dinâmicas, jogos coletivos,
confraternizações eventuais, passeios e
equipamentos de cultura e lazer.
Estas atividades mantém crianças e
adolescentes ocupadas no contraturno escolar,
mantendo seu tempo ocupado com atividades
produtivas e adequadas, além de mantê-las fora
das ruas.
Temos ainda o programa “Dançando e
Educando”, coordenado voluntariamente pela
minha esposa, Camila Holanda, que atende
crianças de 4 a 15 anos de idade, oriundos
da rede municipal de ensino, com aulas de

ballet clássico, tanto para meninas quanto
para meninos, com o objetivo de desenvolver
a musicalidade, disciplina, foco, interação
e cultura dos alunos, possibilitando que as
crianças tenham uma atividade física e de
educação artística no dia.
Outra ferramenta importante que utilizamos
para garantir direito à cidadania de crianças
e adolescentes é a prática esportiva. Com o
programa “Movimento e Resgate” atendemos
aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes
com aulas regulares e de diversas modalidades
em 57 escolinhas esportivas localizadas em
bairros como Itaqui-Bacanga, São Cristóvão,
Turu, Cohab, Cidade Operária, Quebra Pote,
Vila Palmeira e Vicente Fialho.
Com a pandemia é preciso ficarmos ainda mais
atentos já que as famílias de baixa renda são as
mais afetadas pela crise econômica provocada
pela Covid-19, o que pode resultar no
aumento do número de crianças e adolescentes
trabalhando ilegalmente. Para aliviar os efeitos
desta crise estamos pagando um auxílio-renda
e fazendo a entrega de cestas de alimentos às
famílias mais vulneráveis.
É desta forma que temos combatido o trabalho
infantil em São Luís: implementando políticas
públicas para proteger crianças e adolescentes
que estejam mais vulneráveis ao aliciamento
para o trabalho infantil e articulando redes
que fortaleçam os vínculos comunitários e
familiares.

O atendimento ao público, para todos os serviços do Detran-MA,
é realizado somente mediante ao prévio agendamento, de forma
on-line, pelo www.detran.ma.gov.br ou pelo telefone 3089-1514.
No dia e hora marcados para o serviço, o usuário deverá
comparecer ao local, com uso obrigatório de máscara facial,
comprovante do agendamento e documento pessoal com foto.
A empresária, Joana Ferreira, que veio renovar a carteira de
Habilitação, aﬁrmou que ﬁcou surpresa com as medidas
sanitárias e a rapidez no atendimento. “Cheguei com 15 minutos
de antecedência, do horário para o meu atendimento, e tudo
ocorreu perfeitamente. Sen muita segurança logo na entrada do
prédio e com os protocolos de distanciamento social”, disse.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO - Para retomar o atendimento
presencial, a Direção Geral do Detran-MA executou uma série de
medidas preven vas à transmissão ao Covid-19, obedecendo as
orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e do
Governo do Estado. Todos os ambientes e móveis dos postos de
atendimento passaram por desinfecção e organização para
respeitar o distanciamento social entre funcionários e usuários.
Em todos os postos de atendimento, os servidores usam
máscaras de proteção. Além disso, foram instaladas câmaras de
desinfecção nas entradas da sede do Órgão, na Vila Palmeira, e do
Posto de Atendimento Avançado do Calhau, placas de acrílico nos
balcões de atendimento para , evitar o contato direto dos
funcionários com os usuários e, disponibilizados diversos totens
com álcool em gel nos ambientes dos prédios.
APOIO - Durante a primeira semana de a vidades presencias, o
Detran-MA contou com o apoio de equipes do Corpo de
Bombeiros do Maranhão (CBM) e do Batalhão de Polícia Militar
Rodoviária (BPRV) que auxiliaram no atendimento aos usuários.
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Lives -

Osmar Gomes
Juiz de Direito da Comarca da Ilha de São Luís, membro das academias Ludovicense de Letras,
Maranhense de Letras Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL É PROBLEMA DE TODOS
O dia 12 de junho, embora para muitos seja uma data para comemorar a união,
o amor entre duas pessoas, compartilhar carícias, presentes e juras de amor
eterno, também é uma data que, a cada ano, marca uma triste estatística que
o Brasil ainda não conseguiu superar: o trabalho infantil. Estudos recentes
mostram que o país ainda está longe de acabar com essa prática que tolhe os
sonhos da nação.
No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, também celebrado no 12 de
junho, o Brasil não tem o que comemorar. Os dados ainda são estarrecedores,
oriundos das mais diversas fontes que lidam com a problemática, a exemplo
de organismos internacionais, de entidades da sociedade civil organizada, de
órgãos públicos ligados ao combate da exploração da mão de obra infantil.
Pesquisa divulgada esta semana revela que o Maranhão, por exemplo,
ocupa o quinto lugar no Brasil na exploração do trabalho infantil e coloca a
problemática como obstáculo a ser vencido por todos os estados da federação.
Embora a divulgação seja recente, os dados são de 2016, obtidos a partir da
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (Pnad/IBGE).
Estudos mais recentes, porém, divulgados pelo Governo do Estado, com base
em informações do Ministério da Cidadania, apontam avanços significativos
nos últimos cinco anos. Enquanto em 2015 foram registrados casos de trabalho
infantil em mais de 18 mil famílias maranhenses inseridas no CadÚnico, no
ano de 2020 esse número caiu para pouco mais de 2 mil famílias.
Independente dos números – se houve ou não avanços aqui ou acolá, que, por
óbvio devem ser reconhecidos – defendo a linha de que determinados dados
não podem ser simplesmente comemorados. Não se pode celebrar enquanto
milhares de outras pessoas ainda sofrem com um problema que deve ser
erradicado em todo Brasil.
Como enaltecer, por exemplo, a queda da violência contra mulher, ou contra o
negro, ou a redução de homicídios, quando ainda temos milhões de brasileiros
sofrendo todo tipo de violência país afora? Comemorar certamente não é a
palavra ou a atitude mais adequada. Por outro lado, é necessário exercitar a
reflexão sobre as ações que deram certo e aquelas que se mostraram ineficazes
para que o problema pudesse ser solucionado por completo.
Como diz o jargão que tomou conta do país e do mundo nas últimas
semanas: “todas as vidas importam”. Negros, brancos, mulheres, homens,
idosos, jovens, gays, lésbicas, crianças, seres humanos. Todos importam:
independente de cor, credo, classe, religião, escolhas. A vida importa. Por que
não começar pelas crianças?
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma das obras primas
legislativas criadas em todo mundo, transmite aos nossos pequeninos um
conjunto de dispositivos de que buscam resguardar sua integridade. A norma
se funda naquela certeza que todos nós temos e costumamos propagar: as
crianças são o futuro da nação.
Em seu Art. 4º, o ECA nos ensina que “É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária”.
Este dispositivo, em suma, revela exatamente a forma como nós deveríamos
cuidar desse futuro. Criança precisa ser criança. E veja que a responsabilidade
é de todos – poder público e sociedade – na promoção dos direitos e na
garantia do desenvolvimento saudável. Nesse dever cívico, não podemos, os
adultos, nos dar direito de ter recreio. Para nós, sim, o trabalho precisa ser
incansável.
Mais do que refletir sobre esse dia, é preciso colocar em prática, no dia a dia,
ações que possam combater a exploração do trabalho infantil. Denunciar,
boicotar serviços e marcas, participar de discussões, conscientizar o próximo
são alguns dos caminhos que podemos trilhar nessa longa jornada.
Ainda acha que o problema não é seu? Enquanto você lê este artigo,
infelizmente há milhões de crianças trabalhando no mundo, dezenas de
milhares no Brasil, milhares no seu estado, centenas em seu município. Muitas
delas arregaçando as mangas – algumas em jornadas exaustivas – para garantir
que alguns bens de consumo cheguem até sua casa, de alimentos aos modernos
eletrônicos. E então?

Durante a próxima semana, o Campus Pedreiras da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) irá realizar o I Ciclo de Lives com
transmissão via Google Meets. As lives irão abordar assuntos relacionados ao
cenário atual de enfrentamento da pandemia da Covid-19. A iniciativa está sob
coordenação da diretora do Campus, Carmem Lúcia, e diretor do Curso de
Letras, Evaldo Monteiro.

Mobiliza (I)

**** Desde que foi inaugurado,
em 2010, o Rio Anil Shopping
mantém firme as ações de
responsabilidade social. Agora,
em meio à pandemia, não é
diferente. Com suporte da rede
brMalls, o shopping adotou uma
instituição na comunidade onde
está inserido, em São Luís, para
ajudar nesse período de tantos
impactos e incertezas: é o projeto
brMalls do Bem.

Nos próximos dias, o Sebrae
também apresentará o site
oficial do Mobiliza SLZ, o
mobilizaslz.sebraema.com.br.
Enfocando o tema “Conectar para
Transformar”, o Mobiliza São
Luís é um movimento liderado
pelo Sebrae Maranhão que vai
acontecer no mês de novembro,
reunindo eventos, projetos e
outras ações de valorização da
cultura, turismo e economia
criativa. Um movimento para a
cidade e pela cidade de São Luís,
com foco em três eixos: cultura,
economia criativa e turismo.

***A ONG beneficiada é o
Instituto Quarteto Solidário,
do Parque Vitória, com quem
o shopping já mantinha
relacionamento em ações
passadas. Agora, qualquer pessoa
pode doar para também contribuir
com a instituição

Juninas

Rionegro e Solimões apresentam
o seu “Arraiá”. Trata-se de
uma transmissão ao vivo
celebrando o período de festa
junina e que acontecerá no canal
oficial da dupla. A festança
está marcada para o dia 20 de
junho, impreterivelmente às 17h.
no canal www.youtube.com/
rnegroesolimoes.

Pesquisa

A Embrapa Cocais, em parceria
com Universidade Estadual
do Maranhão - UEMA,
Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural
do Maranhão - Agerp, Embrapa
Agrobiologia e Embrapa
Amapá, executa projeto de
pesquisa, com financiamento
da FAPEMA, para avaliar o
uso do resíduo da agroindústria
de açaí como fonte de matéria
orgânica. O objetivo é melhorar
os atributos físicos e químicos
do solo em sistema de cultivo
orgânico da cultura do milho
verde, especialmente na
agricultura familiar, garantindo
agregação de valor ao produto.
O estudo atende ao desafio de
inovação - reduzir a carência
de tecnologias para manejo e
conservação de solos em áreas
com sistemas de produção de
base ecológica - estabelecido
no Portfólio de projetos da
Embrapa com a denominação
“Sistemas de Produção de Base
Ecológica da Embrapa”.

Mobiliza (II)
Na telinha (I)

Neste domingo (14), o Canal Livre aborda as pesquisas em busca de vacinas
contra o coronavírus e os protocolos de tratamento no combate à doença.
O programa recebe o imunologista e pesquisador da USP, Gustavo Cabral,
e o médico intensivista Daniel Fortes, coordenador da equipe de cuidados
paliativos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A apresentação é de
Rodolfo Schneider. Participam como entrevistadores os jornalistas Fernando
Mitre e Olívia Freitas. O Canal Livre vai ao ar neste domingo, à meia-noite,
na tela da Band.

Na telinha (II)

Os usuários da TVN terão a oportunidade de conferir nesse domingo
(14.06) às 22H55 um especial que promete entrar para a história dos
debates em torno da questão racial; com transmissão simultaneamente
nos canais Discovery Channel, Home & Health e TLC. Em resposta à
contínua mobilização civil que ocorre nos Estados Unidos e outros países
após o trágico assassinato do segurança negro George Floyd por um
policial teremos o especial OPRAH WINFREY APRESENTA: PARA
ONDE VAMOS?. No programa, Oprah vai dialogar com diversos líderes,
ativistas e artistas da comunidade negra sobre o racismo estrutural e o
contexto atual nos Estados Unidos.

Congresso

A OAB Maranhão, através da Comissão da Jovem Advocacia, e em
parceria com a ESA e com o Conselho Estadual da Jovem Advocacia,
promoverá o I Congresso Online da Jovem Advocacia destinado a
advogadas e advogados em início de carreira. O evento está marcado para
os dias 9 e 10 de julho e será transmitido pela plataforma Zoom Video
Communications com retransmissão pelo Youtube da OAB/MA. A pauta
desse encontro inédito será “Democracia, Empreendedorismo Jurídico
e Novas Perspectivas para a Advocacia”, temas importantes para o atual
contexto brasileiro.

Reabertura

Com horário diferenciado, além de uma série de novos procedimentos em
respeito às normas sanitárias para controle do avanço da Covid-19, o Rio
Anil Shopping voltará a funcionar na próxima segunda-feira (15), após
quase 3 meses de portas fechadas.Em São Luís, os shoppings poderão
voltar a receber o público a partir dessa data em virtude das regras
estabelecidas no último decreto estadual, de nº 35.831/20, que ampliou o
leque de atividades comerciais permitidas durante o período de isolamento
social no Maranhão.

De 14 a 22 de novembro, diversos
cantos da Ilha de São Luís
(Litorânea, Centro Histórico e
Multicenter Negócios e Eventos)
vão agregar eventos técnicos
e culturais, shows, festivais
de música, cinema, teatro,
performances e intervenções
artísticas, dentre outros. Já estão
confirmados na programação
as seguintes ações: Festival
Maranhão Na Tela, Festival Br
135, Matsuri, Oficina Traços,
Oficina Aquarela Cores Da
Vila, Emaranhartes, CPD Moda
Fashion, Show Lição de Moda,
ações do segmento de Games,
Feira de Desenhistas, Festival
Gastronômico, Festival de
Cervejas Artesanais e Food Truck,
Feira Internacional de Negócios
Criativos e Colaborativos –
FINCC, e outras atividades.

Live

A Corregedoria Geral da
Justiça do Maranhão – CGJMA
promove no próximo dia 17, a
partir das 19h30, a live “Poder
Judiciário e Governança de
Terras”, com transmissão ao
vivo pelo instagram no perfil
@cgj.ma, com objetivo de
debater a relação do Judiciário
com os problemas fundiários
no Brasil, e as possibilidades
para o enfrentamento dessa
questão que resultem na melhoria
da governança de terras.O
palestrante da live será o consultor
Internacional em Governança
e Administração de Terras,
Richard Torsiano. A apresentação
e mediação será realizada pela
juíza de Direito Ticiany Palácio,
titular da 2ª Vara Cível do termo
judiciário de São José de Ribamar,
e pesquisadora do assunto.
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Tiago Bardal é condenado a mais de cinco anos
e deverá cumprir pena em Casa de Albergado
Sentença foi proferida pelo juiz Ronaldo Maciel, da 1ª Vara Criminal de São Luís
Na sexta-feira (12), o juiz Ronaldo
Maciel, da 1ª Vara Criminal de
São Luís, condenou o ex-delegado
Tiago Mattos Bardal a cinco anos
e oitos meses de reclusão, devido
à sua participação em um esquema
que exigia propina a assaltantes de
banco, a fim de que os criminosos
não fossem presos. Na mesma
ocasião, o juiz também condenou
o investigador da Polícia Civil,
João Batista de Souza Marques, às
mesmas penas que Tiago Bardal.
A ação contra Tiago Bardal e João
Batista foi movida pelo Ministério
Público do Maranhão (MPMA), a
partir de investigações realizadas
da Superintendência Estadual de
Combate à Corrupção (Seccor)
que apontaram a existência de um
esquema criminoso conduzido por
policiais civis e pelo então chefe
da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic).

os criminosos e João Batista,
considerado o braço direito de
Tiago Bardal. Em abril de 2016,
o grupo formado por policiais
civis teria recebido propina para
liberar da prisão suspeitos detidos
em uma operação na cidade de
Imperatriz.

DIVULGAÇÃO

WELLINGTON RABELLO

SENTENÇAS

Ex-delegado Tiago Bardal foi condenado, mas cumprirá pena em
regime aberto, conforme sentença do juiz Ronaldo Maciel
Ainda segundo os levantamentos
da Seccor, o esquema consistia em
exigir propina a membros de uma
organização criminosa especialista
em roubos a bancos, sendo R$
100 mil por assaltos, para garantir

cobertura policial e evitar que
fossem molestados.
Conforme as investigações,
o acerto para o pagamento da
propina teria sido feito em uma
reunião em outubro de 2015, entre

O ex-delegado Tiago Bardal
foi condenado a cinco anos e
oito meses de reclusão, mais o
pagamento de 203 dias-multa.
Porém, pelo fato de ele já estar
preso desde o dia 28 de novembro
de 2018, o juiz decidiu revogar o
regime para o aberto, mas para ser
cumprido em Casa de Albergado.
O mesmo, de acordo com a
decisão de Ronaldo Maciel, vale
para o investigador João Batista,
que estava preso desde 31 de maio
de 2019, totalizando um ano, dois
meses e 16 dias.
O juiz, também, condenou os dois
à perda do cargo público.

O promotor Rômulo Cordão,
que foi coordenador do Grupo
de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco),
relatou em conversa ao Lupa1, que
considera a decisão do magistrado
de prender o jornalista Arimatéia
Azevedo, “teratológica” e também
chamou de “operação do Greco
atabalhoada”.
Dr. Rômulo é comum o Greco
investigar esse tipo de crime?
Isso é crime organizado?
Inicialmente, deixo claro que
não tenho vínculo de amizade
ou inimizade com os presos e
as vítimas, e não conheço em
absolutamente nada os fatos
apurados. Mas algumas coisas me
deixaram perplexo. Assim faço
as seguintes reflexões: O Greco é
um grupo de repressão ao crime
organizado, porque tal grupo tratar
de um caso dessa natureza, que
pelo que parece, se quedou a um
fato pontual entre réus e vítima?
Se a investigação foi instaurada no
mês de fevereiro, por qual motivo
o Juiz concedeu as medidas sem
ouvir o MP. Ora estamos em
junho, não justifica durante todo
esse tempo a investigação correr
sem o acompanhamento do MP,
diga-se de passagem, titular
exclusivo da única ferramenta
processual que poderá punir os
réus, qual seja, a ação penal.
Qual sua avaliação da decisão
do juiz?
Interessante notar, outrossim,
que o juiz gasta cinco laudas
para justificar a não abertura de
vista ao MP antes de decidir,
talvez se desse o famoso “vista
ao MP”, seria mais rápido do que
confeccionar toda esta justificativa
de não abrir espaço para análise
do MP.
Em que ponto a decisão do
magistrado está equivocada?
O juiz cria falsa premissa ao
dizer “se condicionarmos a sua
representação ao parecer prévio
e favorável do titular da ação
penal, estaríamos, por via oblíqua,
o impedindo de encontrar os
fundamentos indispensáveis para
a formação da sua decisão final,
alijando por completo a própria
investigação”. A lei não fala em

DIVULGAÇÃO

Promotor Rômulo Cordão desqualifica trabalho
do Greco na prisão de Arimatéia Azevedo

O jornalista Arimateia Azevedo foi preso na sexta-feira (12), em
Teresina, sob suspeita de extorsão a um médico
condicionar a representação a
parecer prévio e favorável.
O parecer sendo favorável ou não,
o Juiz poderá decidir da forma que
quiser, na verdade, a vista prévia
ao MP, existe para o Parquet
exercer o seu poder-dever de
fiscalizar os atos da investigação,
decorrentes de ser o titular da
ação penal e de exercer o controle
externo da atividade policial.
Adotamos no Brasil o sistema
acusatório, onde ao Juiz é proibido
sair por aí produzindo provas
contra os réus . Pergunta-se. E se
o juiz negasse o pedido feito pelo
Delegado de Polícia, o que fazer,
já que o Depol não tem capacidade
postulatória para recorrer de
uma decisão judicial? Resposta,
somente o MP poderia recorrer
da decisão, daí mais um motivo
para o MP imprescindível e
necessariamente ter acesso prévio
aos autos, antes do Juiz decidir
O senhor viu censura na decisão
do magistrado?
A decisão chega ao auge da
teratologia ao censurar qualquer
publicação do Portal AZ, como
dito pelo magistrado, “ofensivas
a imagem do digno e responsável
Greco”, parece piada, mas a
censura prévia também ficou
estabelecida na mesma decisão.
O que mais cheira a um grave
abuso de autoridade praticado
pelo magistrado. Enfim, estas
são minhas impressões jurídicas.
Não entendi absolutamente nada

neste trecho, vá lá impedir notícia
em face da vítima, a fim de não
permitir a sua revitimização, mas
em face de um órgão do Estado,
do Greco, não vi sentido algum.
Clara censura imposta sem
qualquer justificativa plausível.
Como cidadão qual sua
avaliação sobre priorizar ações
dessa natureza em prejuízo
a operações de combate a
corrupção ?
Como cidadão, me parece que
no Piauí não temos corrupção,
que não se fraudam licitações
em prefeituras de Norte a Sul,
ou mesmo que não há casos
escabrosos de corrupção nas
secretarias de Saúde, Educação e,
inclusive, Segurança do Estado.
Várias investigações a cargo do
Greco e de especializadas de
combate a corrupção que não
chegam a lugar algum. A pergunta
é como se dá prioridade nas
investigações, é diante da maior
ofensa geral a sociedade ou de
acordo com o freguês que exige no
que a polícia trabalha?
Você acha que a polícia civil
vem cumprindo o seu papel
corretamente?
Casos nefastos de vazamento
de operações, fraudes em
investigações, como as ocorridas
na Terra Nullius, até hoje não
tiveram nenhum desfecho, a
polícia civil parece que virou
polícia política, é claro, com todo
o respeito àqueles são verdadeiros

policiais e honram o distintivo.
Uma Operação com grande apelo
midiático para prender dois senis,
quanta energia desperdiçada,
quanta falta de prioridades! Isso
só reforça a minha tese de que o
aparato estatal usa a máquina para
retirar o foco das coisas realmente
importantes. Lamentável.
Qual sua análise final sobre esse
caso?
Adotamos em um estado
democrático de direito o direito
penal do fato, parece que a decisão
se pegou ao direito penal do
autor, por ter o preso, no passado,
respondido a crimes contra a
honra. Não sou advogado de
ninguém, muito menos recebi
procuração para fazer qualquer
defesa de quem quer que seja,
nem estou aqui para minimizar
o suposto crime de extorsão
sofrido pela vítima, mas me soa
muito preocupante e estarrecedor,
quando Judiciário e Polícia agem
na surdina sem a devida, legal
e constitucional fiscalização do
Ministério Público. Mas como diz
o ditado “não estão roubando, na
verdade estão herdando”, vejamos
as aulas de direito inconstitucional
que o nosso STF vem dando,
por exemplo, com esse inquérito
das Fakes News realizado sem a
fiscalização do MP.
Ainda sobre o mesmo tema, veja
texto divulgado pelo advogado
Miguel Dias Pinheiro:
Li com detida atenção o decreto
de prisão preventiva do jornalista
Arimatéia Azevedo. Como se
trata de um procedimento judicial
público, sem o crivo do sigilo
processual, como deixou bem
claro o d. magistrado prolator,
descortina-se dele algumas
interpretações necessárias de
acordo com a Constituição
Federal, a lei processual penal e os
nossos tribunais.
O Supremo Tribunal
Federal (STF) entende que a
periculosidade não pode ser
aferida e nem demonstrada
levando-se em conta unicamente
a gravidade concreta de um delito,
especialmente se a investigação
não mereceu o crivo do Ministério
Público.

Últimas Notícias
Caixa anuncia calendário de novos saques
do FGTS E liberação começa em 29 de junho
O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães,
anunciou, nesse sábado (13), que as liberações emergenciais do FGTS
começarão no dia 29 de junho. Essa data é para o crédito em conta do
trabalhador nascido em janeiro. O saque em espécie ou transferências,
também dos aniversariantes de janeiro, estão liberados a partir de 25
de julho. Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da
pandemia do novo coronavírus, que afetou as atividades econômicas
e a renda dos trabalhadores. Para evitar aglomerações nas agências, a
Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta e para
o saque em espécie ou transferência dos valores. O calendário considera
o mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas a seguir:

CALENDÁRIO SAQUE EMERGENCIAL FGTS
Mês de nascimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Crédito em conta
29 de junho
6 de julho
13 de julho
20 de julho
27 de julho
3 de agosto
10 de agosto
24 de agosto
31 de agosto
8 de setembro
14 de setembro
21 de setembro

Saque ou transferência
25 de julho
8 de agosto
22 de agosto
5 de setembro
19 de setembro
3 de outubro
17 de outubro
17 de outubro
31 de outubro
31 de outubro
14 de novembro
14 de novembro
FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

“A cada semana realizaremos o credito digital na conta dos brasileiros.
Sempre às segundas-feiras, com exceção do dia 8 de setembro, porque
dia 7 é feriado. Teremos, a partir do dia 29, pelas próximas 12 semanas,
a cada segunda feira, 5 milhões de brasileiros recebendo esse depósito
e terão o saque sendo permitido a partir de cada sábado”, afirmou
Guimarães.
Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas (do
emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) do FGTS. Cada
trabalhador poderá sacar até R$ 1.045.
Se o trabalhador tiver mais de uma conta de FGTS, o saque será
feito primeiro das contas de contratos de trabalho extintos (inativas),
iniciando pela conta que tiver o menor saldo.
Depois, o dinheiro será sacado das demais contas, também iniciando
pela que tiver o menor saldo. Independentemente do número de contas
do trabalhador, o valor não pode passar de R$ 1.045.
Assim, ninguém poderá tirar mais do que esse valor, ainda que tenha
duas ou três contas com saldos superiores a essa quantia.

POUPANÇA DIGITAL
Nesse sábado, 13. o governo também editou uma medida provisória
autorizando o pagamento do FGTS em contas da poupança social digital
da Caixa. O texto foi publicado em edição extra do “Diário Oficial da
União” (DOU) (G1)

Pequim coloca 11 bairros em
confinamento após novos casos de
coronavírus
Onze bairros residenciais no
sul de Pequim, na China, foram
bloqueados e isolados neste
sábado (13) devido ao surgimento
de novos casos de coronavírus
vinculados a um mercado de
carne próximo dessas áreas,
informaram as autoridades.
Até agora, sete casos estão
relacionados o mercado
atacadista de carne de Xinfadi,
que foi fechado para passar por
um processo de desinfecção,

segundo a France Presse. Seis
casos foram confirmados neste
sábado. Nove escolas e jardins
de infância próximos foram
fechados.
Apesar do surto local ter sido
amplamente controlado, a
maioria dos casos registrados
na China nos últimos meses
surgiu entre cidadãos chineses
residentes no exterior e
foram detectados quando eles
retornavam ao país.

Forças Armadas não aceitam tentativas
de tomada de poder, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta sexta-feira, 12, que
as Forças Armadas não cumprem “ordens absurdas” como, por exemplo,
tomada de poder. O chefe do Planalto também disse que que os militares
também não aceitam julgamentos políticos.
Bolsonaro reproduziu publicação no Twitter da Secretaria de
Comunicação: “As FFAA do Brasil não cumprem ordens absurdas,
como p. ex. a tomada de Poder. Também não aceitam tentativas de
tomada de Poder por outro Poder da República, ao arrepio das Leis, ou
por conta de julgamentos políticos”. O texto também é assinado pelo
vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Defesa, Fernando
Azevedo.

CEF anuncia auxílio emergencial para
4,9 milhões de novos aprovados
A Caixa Econômica Federal
(CEF) anunciou, ontem, 13, que,
a partir do início da próxima
semana, pagará o auxílio
emergencial para 4,9 milhões de
novos cadastrados. O crédito da
primeira parcela do benefício, de
acordo com o banco, será feito
na conta dos recém-admitidos no
programa na próxima terça,16, e
quarta-feira,17. O repasse total,
segundo o governo federal, é de
3,2 bilhões de reais.
Na terça, a previsão é que
recebam os benefícios as pessoas
que nasceram entre janeiro e
junho (2,4 milhões de pessoas).
No dia seguinte será a vez das
pessoas com data de nascimento
entre julho e dezembro,

num total de 2,5 milhões de
brasileiros. Já o saque em
dinheiro seguirá um calendário
próprio, tendo início em 6 de
julho e variando a cada dia de
acordo com a data de aniversário.
A CEF explicou que a definição
de datas específicas, de acordo
com o calendário fixado pelo
Ministério da Cidadania, foi
adotada para evitar aglomerações
nos postos de atendimento. Ao
longo das últimas semanas,
foram registradas longas filas em
agências da Caixa em inúmeros
pontos do país. As datas para os
novos cadastrados receberem a
segunda parcela do benefício,
no entanto, ainda não foram
informadas pelo governo federal.

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

JOÃO 16:33
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Eduardo Nicolau toma posse na Procuradoria de Justiça
Por Zeca Soares • sábado, 13 de junho de 2020

0

comentário

O novo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, tomará posse
no cargo nesta segunda-feira, 15, às 10h, na Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís.
Devido à pandemia do novo coronavírus, a solenidade será restrita e parcialmente virtual. Na sala dos Órgãos
Colegiados, na PGJ, Luiz Gonzaga Martins Coelho passará a faixa de procurador-geral de justiça a Eduardo Hiluy
Nicolau para chefiar a instituição no biênio 2020/2022.
A cerimônia será acompanhada virtualmente pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Maranhão, por promotores de justiça, servidores e autoridades convidadas.
Eduardo Nicolau foi nomeado pelo governador Flávio Dino, no dia 1º junho, após compor a lista tríplice com os três
mais votados pelos membros da instituição.
No evento, o novo procurador-geral de justiça do MPMA fará o seu discurso de posse, assim como o seu
antecessor se pronunciará se despedindo da chefia da instituição.
A posse será transmitida ao vivo pelo canal oficial do MPMA no YouTube: www.youtube.com/mpmaoficial. O link de
transmissão também estará no site da instituição ministerial: www.mpma.mp.br

Trajetória – O futuro chefe do Ministério Público do Maranhão ingressou na instituição em 1980. Atuou como
promotor de justiça nas comarcas de Cândido Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz, Codó e Presidente Dutra, até
chegar à capital.
Em 1992, foi promovido a procurador de justiça. Além de corregedor-geral do MPMA, Eduardo Nicolau exerceu o
cargo de subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos.
Até o momento, o procurador de justiça Eduardo Nicolau exerce o cargo de corregedor-geral do MPMA pela terceira
vez. Na primeira, foi eleito para o biênio 2005/2007. Em 2017, exerceu o segundo mandato. Em 2019, foi
reconduzido para o biênio que se encerra em 2021.
Foto: Divulgação/MP

Gonzaga reclama de ação que barrou eleição
para a Escola Superior do MP
Publicado em 13 de junho de 2020 por gilbertoleda

8

O procurador-geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho – cujo mandato encerra-se na segunda-feira
(15) – reclamou ontem (12), durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público – da ação judicial que culminou
com a decisão que impediu o colegiado de realizar a indicação do novo diretor da Escola Superior do Ministério Público
(ESMP).
A liminar barrando a eleição foi concedida pelo desembargador Kleber Costa Carvalho, das Primeiras Câmaras Cíveis
Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), a pedido do procurador Eduardo Jorge Heluy Nicolau, que
substituirá Gonzaga na PGJ daqui a dois dias (saiba mais).
Em sua manifestação, o ainda procurador-geral disse lamentar que o caso tenha ido parar “às portas do judiciário”.
“Lamento profundamente porque a gente sempre esteve aberto ao diálogo, ao entendimento. Eu não recebi nenhum
telefonema do senhor corregedor e novo procurador [Eduardo Nicolau] para tratar desse tema, e nós sempre tivemos
esse diálogo. Estranhamente só não estamos tendo agora, no final da minha gestão, e após essa eleição, porque durante
os quatro anos, quem acompanhou sabe, e ele reconhecidamente, se um homem justo haverá de reconhecer, que eu fiz
uma gestão republicana, dando todas as condições à corregedoria”, afirmou.
Ele defendeu que o assunto poderia ter sido debatido, e resolvido, internamente. “Eu acho que a gente tem esse poder de
autocomposição, que é buscar a resolução internamente, nós não precisaríamos ir às portas do Judiciário. Achei uma
forma afrontosa, não a mim, mas ao Conselho Superior”, completou.
Luiz Gonzaga explicou, ainda, que não estava pensando em ter ingerência sobre a gestão do novo procurador-geral ao
marcar a escolha do diretor da ESMP para sexta-feira. Segundo ele, na verdade, o pleito foi adiado, não antecipado, em

virtude da eleição pra a PGJ.
“Por que não se foi marcada a eleição para antes? Porque nós estávamos no meio de uma eleição, onde um candidato,
tinha os dois candidatos disputando: doutor Márcio Thadeu que era o atual diretor [da Escola Superior do MP], e doutor
Eduardo Nicolau [eleito novo procuragor-geral]. Imagine abrir o processo de eleição da Escola em meio a um processo
eleitoral para o cargo de procurador-geral”, concluiu.
Mandado de segurança
No mandado de segurança protocolado no TJ, o novo procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, argumentou que a
decisão de antecipar a escolha do diretor da Escola Superior fora tomada por Luiz Gonzaga um dia após a sua nomeação
e que, diferentemente do último processo para o mesmo cargo – que durou mais de 100 dias -, neste caso, se não fosse
concedida a liminar, seria encerrado em menos 10 dias – já que o mandato do atual diretor encerra-se no dia 5 de julho.
O desembargador Kleber Carvalho atentou para isso ao decidir a favor de Eduardo Nicolau. “Em verdade, a dissonância
entre o rito anteriormente adotado para o processo de sucessão para o cargo de Diretor da Escola Superior do Ministério
Público e o atualmente intentado – injustificadamente, haja vista a permanência do atual Diretor até a data de 5 de julho
de 2020 (ID 6732144) –, afigura-se, a meu juízo, flagrantemente violador de direito líquido e certo do impetrante – o qual,
ressalte-se, sucederá o impetrado no cargo de Procurador-Geral de Justiça no dia útil seguinte àquele para o qual fora
designada a sessão do Conselho Superior do Ministério Público que, repise-se, pode vir a, açodadamente, escolher o
novo Diretor da ESMP”, destacou.
Para Nicolau, Gonzaga tentava “ingerir indevidamente” na sua gestão, que começa daqui a quatro dias. “O fato de o
impetrado [Luiz Gonzaga] instaurar e pretender concluir no apertadíssimo prazo de apenas 10 (dias) dias o atual processo
eleitoral para a indicação (pelo Conselho Superior do Ministério Público) e a nomeação (pelo Procurador-Geral de
Justiça), quando ele próprio levou mais de 100 (cem) dias para escolher o atual diretor da Escola Superior do Ministério
Público, comprova, de plano, o propósito de ingerir indevidamente na nova gestão do Ministério Público do Estado do
Maranhão a cargo do Impetrante”, afirmou.

