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PANDEMIA

Aglomeração de volta no
transporte público de São Luís
Nas paradas de ônibus, passageiros se aglomeram e também disputam espaço nos coletivos que
circulam lotados na capital maranhense, desobedendo o distanciamento social.
GERAL 8

De Jesus

Flexibilização das atividades econômicas tem resultado em mais pessoas nas ruas, o que tem impactado agora também em aglomerações no transporte público, aumentando o risco de contágio da Covid-19

Associação de Médicos
sugere mais hospitais de
campanha no interior

Pesquisa de Oxford
destaca dexametasona
contra a Covid-19

Cruz Vermelha realiza
em São Luís o projeto
"Sem fome na rua"

CIDADES 5

O MUNDO 7

CIDADES 6

Paulo Soares

Quase 300 casos
de violência são
registrados em SL

Especialistas alertam sobre os
cuidados de segurança que se deve
ter ao usar esses produtos,
principalmente com crianças. GERAL 9

Este ano, foram realizados mais de
800 atendimentos relacionados a
idosos, envolvendo violência física,
abuso financeiro, entre outros. CIDADES 6
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Sol e aumento de
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Pré-candidatos a prefeito
da capital maranhense
voltaram a se
movimentar. POLÍTICA 3

Apesar da não realização dos festejos juninos, lojas registram vendas
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Famílias compram
fogos de artifício
para usar em casa
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POLÍTICA

SL: com isolamento mais
frouxo, pré-candidatos
retomam movimentação
Deputado Neto Evangelista teve a confirmação do apoio do PDT ao seu projeto
de candidatura em São Luís e Rubens Júnior reedita o “diálogos por São Luís”
Fotos/Divulgação

3

ESTADO
MAIOR
Movimentações eleitorais

F

altam pouco mais de 30 dias para o início das convenções
partidárias e como o calendário eleitoral ainda está sendo
mantido, apesar da pandemia do novo coronavírus, os précandidatos a prefeito de São Luís voltaram a aparecer. Seja pelo
andar do calendário ou pela reabertura das atividades, o fato é
que os postulantes a comandar a capital voltaram a se mostrar.
O vereador Osmar Filho parece ter reiniciado o jogo, ao
anunciar a desistência de sua pré-candidatura e declarar apoio ao
deputado estadual Neto Evangelista (DEM) em 2020 na disputa
em São Luís.
E o presidente da Câmara da
capital não somente disse com
quem vai caminhar na
campanha. Garantiu que o PDT Pré-candidatos
vai junto. Claro que as
começaram a sair
declarações do pedetista
servem somente para oficializar das “tocas” para
o que já se vinha sendo
comentado: PDT abre mão em tentar retomar
2020 em troca do apoio total do rotina em busca de
DEM em 2022 com alvo
direcionado: o senador
votos em São Luís
Weverton Rocha.
Enquanto o PDT mostra
somente a confirmação de
cenários, o PCdoB vai à luta e quer colocar o seu pré-candidato,
Rubens Júnior, no centro do debate, repetindo o movimento de
2014 de Flávio Dino: os tais diálogos.
O governador fez os diálogos pelo Maranhão e Rubens Júnior,
que antes da pandemia se mantinha em pesquisas apenas com
um dígito, reedita a ideia e vai para as ruas com um tal diálogo
por São Luís.
Enquanto isso, o PT se movimenta para o encontro do dia 20 e
um dos nomes do partido, o vereador Honorato Fernandes, que
também é presidente municipal da legenda, já vem mostrando
que vem com força para apresentar sua tese de candidatura
própria, e o nome será o seu, claro!

Osmar Filho desistiu de candidatura e vai apoiar Neto Evangelista; enquanto isso, Rubens Júnior retoma pré-campanha reeditando o “diálogo por SL”
THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

Fora
Outra movimentação envolveu
dois pré-candidatos. Também na
se-gunda-feira, o presidente da Câ-

mara Municipal, vereador Osmar
Filho, até então pré-candidato do
PDT à Prefeitura de São Luís, anunciou sua saída da disputa.
Ato contínuo, ele revelou que
o PDT havia fechado questão em
torno do apoio da pré-candidatura
do DEM, encabeçada pelo deputado estadual Neto Evangelista.
A O Estado, o democrata comentou, já na manhã de ontem,
o movimento dos pede-tistas. E comemorou a aliança.
"Muito honrado em receber o
apoio do presidente da Câmara,
vereador Osmar Filho, um grande
quadro político que une-se a
nosso projeto de desenvolvimento para São Luís”, destacou
Evangelista.
Segundo Osmar Filho, formouse consenso no PDT em torno do
nome do pré-candidato do DEM.
O vereador disse contar com o
apoio tanto do presidente estadual do partido, senador Weverton
Rocha, quanto da bancada pedetista na Câmara.

moderna, inclusi-va, sustentável",
explica o professor Franklin Douglas.
A proposta foi lançada pelas redes
sociais. A consulta será via instrumentos digitais. Essa opção deu-se
por conta da pandemia do Covid-19,
e em respeito às orienta-ções sanitárias, como evitar aglomerações e
manter o distanciamento social.
Integram o movimento de consulta popular do Vumbora o professor e médico Anto-nio Gonçalves, os
professores Gentil Cutrim, Carlos

Wellington, Francilene Cardoso, Carlos André, César Chaves e Talita Liz,
a advogada Yanne Milano, as jornalistas Fernanda Saboia e Talita Romênia, o cineasta Murilo Santos, o
livreiro Arterio Muniz, os estudantes
Taíssa Monteiro, Taciana Cabral e
Claudio Serra, o designer Jarson Vasconcelos, as lideranças de bairros
José Lacerda, Magno Cutrim, Aru
Silva, José Ribamar Arouche, dentre
outros participantes do Núcleo Marielle Franco do PSOL. 

MAIS

Entusiasmo
om a confirmação do relaxamento de medidas de
isolamento no Maranhão,
sobre-tudo na Região Metropolitana de São Luís, pós-lockdown, pré-candidatos a prefeito da
capital maranhense voltam a focar
em agendas eleitorais.
O primeiro a retomar compromissos foi o deputado federal Rubens Júnior, nome do PCdoB do
governador Flávio Dino para a disputa local.
Já fora da Secretaria de Estado
das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), mas licenciado do
cargo na Câmara - justamente para
tentar recuperar o tempo perdido
em meio à pandemia do novo coronavírus -, o parlamentar relançou,
na segunda-feira (15), o movimento
"Diálogos por São Luís", numa
transmissão via in-ternet.
A iniciativa já havia sido lançada

C

Presidente estadual do
PCdoB, o deputado federal
Márcio Jerry participou na
segunda-feira do
relançamento da ação de
pré-campanha de Rubens
Júnior. E declarou que
acredita numa vitória do
companheiro de partido -

antes do alastramento da Covid-19,
mas precisou ser paralisada.
“Nós estamos criando o Diálogos
por São Luís para debater diversos
temas impor-tantes e encontrar
novas soluções para velhos problemas. Este movimento só pode acontecer de forma participativa”, destacou Júnior. Por conta da pandemia,
os en-contros, pelo menos por ora,
seguirão virtuais.
Rubens Júnior faz questão de des-

PSOL: participação popular
para plano de governo
O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Luís, Franklin Douglas,
anunciou neste mês o lançamento
do “Vumbora”, uma iniciativa de um
coletivo de apoiadores que tem
como meta incentivar uma ampla
consulta a diversos segmentos da cidade para construir uma proposta
de governo.

A estratégia é traçar um plano “de
baixo para cima”. "Com participação.
Diversas perspectivas, sobretudo daqueles que não estão nos centros de
decisão das políticas públicas de
nossa cidade. O Vumbora é para
além de uma eleição. É uma estratégia de construção coletiva de um
novo projeto para uma nova cidade,

apesar de ele haver aparecido com baixo percentual de
intenções de votos na única
pesquisa registrada já divulgada em São Luís neste
ano. “Rubens é o candidato
pra valer e pra vencer”, disse Jerry, na live do Dia
[logos por São Luís].

tacar que o "Diálogos por São Luís”
tem inspiração no “Diálogos pelo
Maranhão”, movimento de pré-campanha lançado ainda em 2013 pelo
então pré-candidato a governador
Flávio Dino. “É exatamente isso que
quere-mos fazer por São Luís”, disse.

Teses

O PT se reunirá no próximo sábado, 20, para definir a estratégia a ser
adotada nas eleições municipais em São Luís.
Há a defesa da candidatura própria e, além de Honorato Fernandes, o
deputado Zé Inácio quer ser candidato.
A outra tese é de coligação, e aí tem outras defesas que é de aliança com
o PCdoB, PSB ou Republicanos.

Crítica de novo

O governador Flávio Dino (PCdoB) utilizou o seu perfil, em rede social,
para criticar o Poder Judiciário e insinuar uma suposta proteção ao presidente Jair Bolsonaro.
Em tom de ironia, o comunista afirmou tratar-se de uma “nova imunidade processual” no Direito. “Surge uma nova imunidade processual no
Direito brasileiro”, disse.
“Ela protege somente Bolsonaro. Todos podem ser julgados pelo Poder
Judiciário, menos ele ou seus apoiadores, pois isso significa “esticar a corda” e supostamente as Forças Armadas não aprovariam. Mais um exotismo jurídico”, completou.

Maior programa

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, compartilhou reportagem
da Revista Exame que trata de uma conta de R$ 5,5 milhões recebida por
um paciente de Covid-19 nos EUA.
Ele faz uma comparação com o sistema de saúde pública do Brasil e arremata: “Toda vez que vejo uma notícia dessas tenho mais certeza que o
SUS é o maior programa social já criado no Brasil”.
Depois, completa: “O SUS é o maior programa de direitos humanos da
história”.

Reconhecimento

Apesar de não citar o nome, talvez por certo constrangimento, vale ressaltar que o SUS foi criado pelo então presidente da República, José Sarney.
Em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, Sarney abriu pela primeira vez o evento à sociedade e implantou o SUDS [Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde].
SUDS foi feito em convênio com os estados. Anos mais tarde, houve a
instituição da nomenclatura que hoje se conhece: SUS.

Ranking

Levantamento de O Estadocom base em dados da Câmara dos Deputados aponta que a maior parte das pautas da bancada do Maranhão no
Congresso em 2020 está relacionada à Covid-19.
Enquanto alguns parlamentares, com coautoria, elevaram a produtividade após a pandemia, outros deputados não se interessaram pelo assunto.
Um deles foi Aluisio Mendes (PSC) que, apesar de não sugerir proposições acerca da doença, sugeriu projeto referente a outro tema.

DE OLHO

198 projetos
PF cumpre mandado no MA de
inquérito sobre “antidemocracia”

DE LEI FORAM apresentados este ano pela bancada do
Maranhão. Deste total, 80% foram direcionados ao
combate ao novo coronavírus.

Diligências foram requeridas pela Procuradoria Geral da República e determinadas pelo ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal; 21 mandados de busca foram cumpridos
THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na
manhã de ontem (16), mandado de
busca e apreensão no Maranhão relativos ao inquérito que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos da
prática de atos contra a democracia.
Até o fechamento desta edição, a assessoria da PF não confirmou o alvo
das apurações no estado.
No entanto, fontes próximas
apontam que um membro de um
perfil no YouTube ligado à presidência da República e com ligações no
estado teve documentos e equipa-

mentos levados. O perfil, inclusive, faz
críticas diretas à atuação de ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além do Maranhão, apreensões
também ocorreram nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e no Distrito Federal. No total, foram cumpridos 21
mandados de busca e apreensão.
As diligências foram requeridas pela Procuradoria Geral da República
(PGR) e determinadas pelo ministro
do STF, Alexandre de Moraes. Os mandados foram expedidos no fim do mês
passado, no entanto, o período das diligências (realizadas ontem) foi determinado pela própria PF.
Esta é a primeira vez que o Mara-

nhão registra oficialmente ligação
com o Inquérito nº 4828, do STF, que
apura irregularidades na manutenção de grupos nas redes sociais contrários aos valores democráticos.
Esta é a segunda operação da PF
no estado em uma semana. No dia 9
deste mês, a polícia cumpriu mandados de busca em municípios, dentre eles, São Luís. O objetivo era verificar possíveis irregularidades na
compra de equipamentos de proteção para a saúde.
A operação, intitulada “Cobiça Fatal”, também é alvo de monitoramento de outros órgãos, como a
Controladoria Geral da União. A O
Estado, a superintendente da CGU

MAIS

Alvos
Um dos alvos da PF ontem
foi Luís Felipe Belmonte,
considerado o nº 2 no
projeto de criação do Aliança
pelo Brasil, partido a ser
fundado pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro.

Sessão

A Câmara de São Luís promoveu ontem, de forma híbrida, a primeira
sessão presencial desde o início das medidas de restrição social causadas
pelo coronavírus.
No total, 17 vereadores registraram presença, sendo 12 no plenário e outros cinco de forma virtual.
Por determinação da Mesa Diretora da Casa, várias medidas foram tomadas, como o fechamento da galeria e do acesso à imprensa, que acompanhou a sessão via YouTube.

E MAIS
• Durante a sessão da Câmara, os vereadores aprovaram matéria enca-

minhada pelo Executivo que institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda de São Luís.

•
no Maranhão, Leylane Maria da Silva, disse que a operação é apenas o
“ponto de partida” para verificar a origem e a aplicação de recursos públicos durante a pandemia. 

O vereador e membro da base do governo, Raimundo Penha (PDT),
apresentou emenda supressiva ao artigo 11 que trata de hipóteses de
cancelamento do parcelamento.

• O pedetista questionou o fato de o benefício não valer para o usuário
que já tenha dívida anterior e superior a 60 dias.

Quase 300 casos de violência
a idosos foram atendidos
este ano em São Luís
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020

Mais hospitais de campanhas
devem ser abertos no interior
Sugestão é da Associação dos Médicos do Socorrão I e II, que aponta as novas unidades para desafogar os
hospitais da Ilha; segundo a SES, até o dia 15, havia 1.005 infectados internados na rede pública no MA
Paulo Soares

Associação dos Médicos
do Socorrão I e II sugere
que o Governo do Estado abra mais hospitais
de campanha no interior do estado
para desafogar as unidades de
saúde da Grande Ilha. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES)
mostram que, até a noite do último
dia 15, havia 1.005 infectados da
Covid-19, novo coronavírus, internados nos hospitais públicos no
Maranhão e, nas últimas 24 horas
foram confirmados 742 novos casos
da doença, 661 deles constatados
no interior do estado.
O médico Érico Cantanhede,
que é ex-presidente e fundador da
Associação dos Médicos do Socorrão I e II, disse que as duas unidades do Socorrão, localizadas na
Grande Ilha, apresentam um quadro de superlotação. No momento
é possível até mesmo encontrar pacientes com coronavírus pelos corredores desses hospitais. “Na
manhã de hoje [ontem] havia uma
nova demanda crescente de pacientes de diversos tipos de patologias. Inclusive, as ambulâncias
não param de chegar”, disse Érico
Cantanhede.
Ele ainda declarou que com o fechamento do Hospital Real, no
Centro, e da Clínica São José, na
Madre Deus, pela redução do número de infectados pelo vírus na
capital, não seria conveniente, uma
vez que há verba do Governo Federal. Neste momento o ideal seria
abrir hospitais de campanha, com
leitos de Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI) e de enfermaria, em
municípios estratégicos, para evitar a superlotação dos hospitais da
Grande Ilha, principalmente, as
unidades do Socorrão.
Érico Cantanhede também informou que, com essa medida, até
mesmo os hospitais macrorregionais de Santa Inês, Pinheiro, Caxias,
Peritoró, Presidente Dutra e Chapadinha deixariam de atender de
forma exclusiva os infectados da

Leitos
O Governo do Estado, por meio de
nota, afirmou ontem que reitera a
informação contida no boletim divulgado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES), que informa 72 leitos de UTI e 563 leitos clínicos livres na rede pública. Em face do
aumento dos leitos disponíveis, há
a previsão de concentração do
atendimento na rede pública, com
a consequente devolução de unidades privadas alugadas ou requisitadas. O processo será gradativo.
Ainda afirmou que, no momento, há hospitais de campanha
servindo à rede estadual em São
Luís, Açailândia, Santa Inês e Pedreiras. Nas próximas semanas,
serão abertos hospitais em Viana,
Santa Luzia do Paruá e Paço do Lumiar. Além disso, todos os dias
ocorre a expansão de leitos nos
hospitais regionais e macrorregionais, de acordo com as necessidades objetivas. Tudo se encontra registrado no boletim diário da SES.

A

HOSPITAL
Real, que estava
alugado pelo Estado,
foi fechado com
queda do número de
infectados da
Covid-19
na capital

OCUPAÇÃO DE LEITOS
Leitos de UTI da Ilha: 70%
Leitos clínicos da Ilha: 25,13%
Leitos de UTI de Imperatriz: 85,19%
Leitos clínicos de Imperatriz: 74,07%
Leitos de UTI demais interiores: 81,11%
Leitos clínicos demais interiores: 83,90%
Fonte: SES, baseado até a noite do dia 15

1.005
INFECTADOS com Covid-19, o novo
coronavírus, estavam internados nos hospitais
públicos no Maranhão até a noite do último dia 15

HOSPITAL
No último dia 15, o governo, em parceria com a empresa
Eneva, entregou o Hospital de Campanha Dr. Kleber
Carvalho Branco, na cidade de Pedreiras, para atender casos
da Covid-19 que necessitem de internação hospitalar. São 40
leitos, sendo 35 clínicos e 5 de UTI.

Covid-19 e poderia, inclusive, utilizar a experiência e a mão de obra
dos profissionais da área de saúde.
“Com a construção dos hospitais
de campanha no interior do estado,
os macrorregionais voltariam ao

seu atendimento normal de urgência e emergência e até mesmo
ambulatorial e consequentemente
ajudava a desafogar os Socorrões
da Ilha”, frisou o médico.
Um dos pacientes que veio do

interior do estado para o Hospital
de Campanha de São Luís foi
Francisco Almeida da Silva, de 57
anos. Ele é morador da Região Tocantina e, no dia 28 de maio, deu
entrada com quadro de sintomas
do coronavírus na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de
Bernardo Sayão, em Imperatriz,
mas, teve que ser transferido por
meio do serviço de UTI aérea do
governo para o hospital, em São
Luís, onde ficou internado por

mais de duas semanas.
De acordo com a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares
(Emserh), o hospital de campanha
foi inaugurado no dia 18 de maio e
até o último dia 31 já tinha recebido
95 pacientes, sendo 35 mulheres e
60 homens. A maioria dos pacientes que chegaram à unidade foi encaminhada da UPA Itaqui-Bacanga, um total de 24; da UPA
Cidade Operária, 15; e da Clínica
São José, 12 pacientes.

Pandemia
O vírus da Covid-19 tem se espalhado pelo interior do estado. De
acordo com a SES, no último dia 15,
somente em Imperatriz, foram 33
novos casos dessa doença, enquanto, nas outras cidades do interior, um total de 628 casos. No decorrer dos dias 14 e 15 deste mês,
1.524 pessoas foram infectadas. Na
Grande Ilha, apenas, no último dia
15, houve o registro de 81 novos
casos.
Em relação aos leitos no interior
do estado, a SES informa que há 987
e até a noite do último de segundafeira, 15, havia apenas 139 livres. Somente em Imperatriz, dos 54 leitos
de UTI havia apenas oito livres, enquanto, os leitos clínicos tinham 60
ocupados e 21 livres. Nas demais cidades do interior, a ocupação dos
leitos de UTI era 81,11% e dos leitos clínicos 83,90%, com pacientes
do novo coronavírus.

Cresce ritmo de contágio da Covid-19 no interior do MA
Pandemia está se manifestando com desaceleração nos casos de contaminação na capital e aceleração no interior maranhense
No Brasil, de acordo com o consórcio dos veículos de imprensa - parceria inédita entre G1, O Globo,
Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de
S.Paulo e UOL – já aconteceram
44.148 mortes por coronavírus confirmadas. Isso mostra o crescimento
da doença no país, que teve seu primeiro óbito decorrente da Covid-19
em 16 de março, ou seja, há três
meses. Os casos no Maranhão igualmente continuam crescendo.
Porém, o número de contaminados
está aumentando no interior, que
contabilizou quase oito vezes mais
novos infectados em relação à quantidade ocorrida na Grande Ilha.
De acordo com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES), por meio do
seu boletim epidemiológico, o Maranhão já tem 60.592 casos confirmados, com registro de 1.499 mortes. Desse total, 23.627 são ativos.
Com relação à quantidade de infectados, 22.477 estão em isolamento
domiciliar, estratégia de segurança
para que um morador com suspeita
ou diagnóstico da doença fique em

casa, tomando os cuidados necessários, para evitar o contato. Outros
731 estão internados em Enfermaria e 419 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A SES informou que foram notificados 81 novos casos da Covid-19
na Grande Ilha – São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Ademais, ocorreram 33 em
Imperatriz (sudoeste maranhense)
e 628 nas demais regiões do estado.
Isso significa que o ritmo de contágio do novo coronavírus no interior
já é quase 8 vezes maior do que o da
região metropolitana.
Outros dados
O boletim da SES mostra que a faixa
etária mais afetada pelo novo coronavírus, em termos de contaminação, é aquele dos 30 aos 39 anos,
com 11.962 casos. A que menos sofre
com a doença são as crianças de 0
até 9 anos, com apenas 755 casos. O
levantamento também aponta que
a infecção dos profissionais de saúde
que atuam no Maranhão já alcan-

MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
Em algumas cidades do interior maranhense,
houve a flexibilização com relação ao
funcionamento de determinadas atividades. Em
outras, foram mantidas as suspensões. Em
Grajaú, segundo o decreto publicado no dia 24
de maio, continuaram fechados o comércio e
prestação de serviços, com exceções, tais como
supermercados, postos de combustíveis e
conveniências, pontos de vendas de água e gás,
farmácias, clínicas veterinárias, padarias,
açougues e peixarias. Além de assistência à
saúde (médicos e hospitalares), hotelaria,
serviços funerários, lojas de material de

çou 1.612 pessoas. Destes, 1.469
estão recuperados, após internação
ou isolamento domiciliar. Por outro
lado, foram registrados 31 óbitos
nessa categoria.
No que tange às mortes, a Covid19 tirou a vida de 924 pessoas do
sexo masculino e 575 do sexo feminino. Isso representa, respectivamente, 62% e 38%. Os idosos com
mais de 70 anos são os mais atingi-

RETOMADAS
construção e imprensa. Com relação aos serviços
de hotelaria, foi vedado o funcionamento das
áreas comuns. Todas as refeições devem ser
servidas exclusivamente nos quartos. Conforme
o decreto, os estabelecimentos que estiverem
abertos deverão obedecer às normas sanitárias,
como a distância de segurança entre as pessoas,
uso de Equipamentos de Proteção Individual,
higienização das superfícies, disponibilidade
de álcool em gel e outras medidas de assepsia
cientificamente ou empiricamente
comprovadas como eficazes contra a
proliferação do novo coronavírus.

dos fatalmente, com 789 casos. Conforme o boletim epidemiológico,
88% das vítimas possuíam comorbidades, enquanto 12% não tinham
outras doenças.
Movimentação nas ruas
Enquanto a pandemia do novo coronavírus está sofrendo essa desaceleração do ritmo de contágio na
capital e aceleração no interior, a fle-

xibilização das atividades está ocorrendo gradativamente. Primeiramente, houve a reabertura progressiva do comércio, que teve início
logo após o período conhecido
como lockdown ou bloqueio total,
que vigorou no mês passado. Mas
não foi permitido o funcionamento
de todos os estabelecimentos. De
qualquer forma, a movimentação
de pessoas nas ruas aumentou.

Na cidade de Timon, na
divisa com o estado do Piauí,
as atividades religiosas
foram retomadas nesta terçafeira, 16, mas de forma
gradativa. Isso foi permitido
pelo decreto municipal de
nº 0150. A determinação
leva em consideração a
Portaria nº 38, da Casa Civil
do Governo do Estado. O ato
administrativo flexibilizou o
funcionamento de
organizações religiosas, em
todo o território maranhense.

Com a reabertura dos shoppings
center, as aglomerações se tornaram
mais frequentes na região metropolitana de São Luís. O trânsito ficou
mais lento, devido à presença de
mais veículos nas avenidas. Nas paradas de ônibus, já ocorre a concentração de passageiros, assim
como dentro dos coletivos.
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Quase 300 casos de
violência a idosos
foram atendidos
este ano em São Luís
Foram realizados mais de 800 atendimentos relacionados a idosos
apenas em 2020, sendo 289 deles por violência, na capital maranhense
Divulgação

892

ATENDIMENTOS
relacionado ao idoso,
este ano, em São Luís

289

CASOS de situações de
violência, de janeiro a
junho deste ano na capital

32%

RELACIONADOS
a violação de qualquer
direito, sem registro feito

o mês em que celebra o
dia mundial do combate
à violência contra o
idoso (15 de junho)
criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), a cidade de São
Luís já realizou 892 atendimentos
relacionado ao idoso e, desses atendimentos, foram registrados 289
casos de situações de violência - de
janeiro a junho deste ano -, 32%
deles relacionados a violação de
qualquer direito dos idosos, mas
que não foram registrados. Os
dados foram divulgados pela Defensoria Pública do Maranhão
(DPE).
Os 892 atendimentos realizados
se referem ao serviço social, psicologia, encaminhamentos, mediações de conflitos, visita domiciliar,
orientações, atividades de prevenção, cárcere privado, violência física, violência psicológica, abuso
financeiro, negligencia, abandono,

N

MAPA DA VIOLÊNCIA
Segundo pesquisa do IBGE, no Brasil existem 23,5 milhões
de idosos, cerca de 10% da população. E a cada dez
minutos, um idoso sofre algum tipo de violência. Por dia,
41 idosos morrem vítimas de violência.
De acordo com os dados divulgados pela Defensoria
Pública do Maranhão, em São Luís, os tipos de violência
mais comuns contra os idosos são:
 Abuso Financeiro (18%)
 Negligência (17%)
 Violência Psicológica (16%)
Ainda de acordo com os Dados da DPE, os bairros com
maiores números de ocorrências são: Centro, Cohatrac e
Anjo da Guarda.

autonegligência, solicitação de
atendimento médico e medicamentos.
A psicóloga especializada em
saúde mental dos idosos, Reijane
de Fátima Ribeiro, define violência,
segundo a OMS, como uso intencional de força física ou poder, e

ameaças reais contra si, ou uma
pessoa, ou contra um grupo, que
resulta em ferimento morte ou
dano psicológico.
“Podemos observar como essa
violência e como todas essas indicações podem trazer um prejuízo
imenso, tanto na questão física,

quanto na questão psicológica do
Idoso”, frisou a psicóloga.
De acordo com os dados da
DPE, os tipos de violência são divididos em “abuso financeiro”, “negligência”, “violência psicológica”,
“abandono”, “autonegligência”, “violência física”, “solicitação de atendimentos médico”, documentação”,
“cárcere privado” e “solicitação de
medicamentos”.
De acordo com pesquisas realizadas, inclusive pelo IBGE, foi indicado que frequentemente os
agressores são os próprios familiares das vítimas, fator que muitas
vezes, pode dificultar a notificação
da violência, devido à ligação física
e emocional do idoso com seu
algoz. Reijane Ribeiro explicou que
essa situação pode levar muitas
vezes o idoso a depressão.
No Brasil, existe o Estatuto do
Idoso (Lei 10.741/2003), que prevê
como crime, a conduta de colocar

TIPOS DE VIOLÊNCIA
Física - a violência doméstica,
quando é manifestada de forma
física, geralmente é utilizada
para sujeitar os idosos a
realizarem algo que não
desejam, causar por diversos
motivos, ferimentos e lesões
que podem gerar a morte,
devido à fragilidade física que,
comumente, fazem parte de
suas estruturas corpóreas.
Psicológica - as ações de
restrição da liberdade de
locomoção, convívio social ou
simplesmente a negação aos
seus hábitos de lazer e diversão
são considerados como um
ataque à saúde mental da
pessoa idosa e,
consequentemente, como uma
forma de violência psicológica.
Financeiro ou Material - é uma
das ações mais praticadas pelos
membros da família, devido aos
problemas de locomoção ou de
incapacidades psíquicas de
controlarem os seus
rendimentos e patrimônio. Os
idosos passam a ter as suas
economias e benefícios
previdenciários apropriados
por outros, constituindo em
uma exploração ilegal e

indevida.
Sexual - a violência sexual,
praticada contra os idosos pode
ser de caráter hétero (sexo
oposto) ou homo (mesmo sexo)
e incluem a relação sexual ou
práticas eróticas por meio de
aliciamento, violência física ou
ameaças sem o consentimento
do idoso.
Negligência - é a omissão ou a
negação em fornecer
assistência básica que os idosos
necessitam em sua vida, por
parte dos seus responsáveis
(Família ou instituição). Este ato
é mais comumente praticado ao
idoso que se encontra em
situação de dependência do
outro, possui limitações ou
incapacidades físicas, psíquicas
ou emocionais.
Abandono - os agressores
também tratam os idosos de
forma hostil por não
entenderem ou não terem
paciência em ouvir o que os
idosos querem dizer, muitas
vezes os idosos contam
histórias repetidas ou
“inventam” algo, o que é
produzido por sua mente
confusa.

em risco a vida ou a saúde do idoso,
através de condições degradantes
ou de privação de alimentos ou cuidados indispensáveis, o que implica
em pena de dois meses a um ano
de detenção, e multa. Caso ocorra
lesão corporal de natureza grave,
será aplicada a pena de reclusão de
um a quatro anos. Se a violência resultar em morte, a pena de reclusão será de quatro a 12 anos.

senta sinais de violência:
“Nós não sabemos como é que
está de fato correndo ali, então nós
precisamos verificar se ele não está
sendo humilhado ou desrespeitado
na sua intimidade e na sua autoestima. É importante a gente começar a observar esse olhar do impacto para o nosso idoso, porque
muitas das vezes nós associamos a
violência com agressão, que é um
fato, por ele estar mais fragilizado.
Quando você começa a observar sinais de que o idoso já está mais arredio, ele já não gosta mais de fazer
aquilo que ele sempre fazia, você
vai começando a observar que ele
já está entrando no processo de depressão”.

Casos comuns
De acordo com a psicóloga Reijane
Ribeiro, na maioria das vezes os
casos de violência se originam do
despreparo das famílias e cuidadores com a condição do idoso de
perda de massa corpórea, perda da
cognitividade, da memória, perda
neural e até mesmo doenças físicas.
“Como a família não tem esse
conhecimento, não tem esse suporte, ela acaba não entendendo
essa mudança brusca de comportamento do idoso. E automaticamente, por não entender, muita das
vezes a violência acontece por
conta de uma perda de memória
ou então de uma agressão (o idoso
ele fica mais agressivo), ele também
já tem um comprometimento de
um controle inibitório”, explica a
psicóloga.
Nessas situações, a psicóloga indica que essas famílias procurem
profissionais que possam ajudar no
cuidado desse idoso e orientar os
familiares que os acompanham,
como psicólogos e geriatras. No
caso dos idosos que ficam com cuidadores, ela enfatiza que é importante observar se o idoso não apre-

Casas de apoio
Reijane Ribeiro também destaca
que muitas vezes se torna mais
saudável para o idoso ir para
uma casa de apoio devido a
condição de violência em seu
domicílio. “Várias famílias não
possuem esse suporte interno,
e levam os seus idosos para casa
de repouso. De certa forma, embora a melhor opção seria convier com familiares, nesse local
ele vai ter atenção primária, e
ter o atendimento das questões
de saúde e a observação necessária com essas mudanças”,
concluiu.
No Maranhão, algumas Instituições de Longa Permanência para
Idosos, como Solar do Outono,
fazem parte da rede estadual e acolhem idosos que, inclusive, passaram por situação de violência. 

Divulgação

Apoio aos menos favorecidos no
combate aos impactosda Covid-19
No Maranhão, a Cruz Vermelha vem realizando várias ações em São Luís, entre as quais destaca-se
o projeto "Sem fome na rua", que leva alimento e suprimentos para pessoas em situação de rua
Os impactos sociais provocados
pela pandemia de coronavírus têm
avançado sobre a sociedade com a
mesma rapidez com que ascende
o número de casos por todo o estado. Na tentativa de mitigá-los, a
Cruz Vermelha Brasileira no Maranhão tem buscado apoio e empenhado todos os esforços, por
meio de seu voluntariado, para
atender às necessidades mais básicas daqueles que ficaram ainda
mais vulneráveis com o alastramento da Covid-19: a população
em situação de rua e pessoas à margem da extrema pobreza, ainda desassistidas pelo poder público.
Na última segunda-feira (15), a
entidade celebrou um mês da ação
“Sem fome na rua”, sua principal iniciativa direta de combate ao novo
coronavírus e que em muito tem
contribuído para evitar um caos social em São Luís, epicentro da in-

fecção no Maranhão. “A Cruz Vermelha desenvolve ações humanitárias em situações de emergência
e a que o nosso estado está enfrentando é claramente muito grave e,
por isso, requer a nossa intensa participação. Por meio do nosso trabalho, que só é possível a partir da doação de pessoas e empresas que se
sensibilizem com a vida humana,
temos saciado a fome de muita
gente e ajudado de tantas outras formas a nossa população”, destacou o
presidente da Cruz Vermelha Brasileira no Maranhão, Carlos Rangel.
“Com a mesma bravura que os
profissionais de saúde da linha de
frente, nosso voluntariado tem saído
do conforto de seu lar para atender
quem não tem um teto ou quem está
sem nada para saciar a fome. Seguimos nessa missão, mesmo com todos
os riscos, iguais para todos, por entendermos a necessidade de um co-

bertor numa noite fria e de um prato
de comida quando o corpo pede. E
só entendemos isso porque enxergamos o outro com amor e compaixão”,
complementou a coordenadora de
voluntários da Cruz Vermelha Brasileira no Maranhão, Cleidiane Costa.
Ações sociais
Em 30 dias de ações sociais no intuito de combater os impactos da
Covid-19, a Cruz Vermelha Brasileira
no Maranhão angariou recursos
para que fossem preparadas e distribuídas 1.718 porções de sopa, 300
pães, além de repassar aos mais carentes 2.100 peças de roupa e 626
kits de higiene pessoal, compostos
por sabonete, álcool em gel a 70% –
necessários para a lavagem das
mãos, e máscaras de pano reutilizáveis. Nesse período, além dos mais
vulneráveis, a entidade também
prestou assistência à profissionais

essenciais neste momento, como
motoristas e cobradores de ônibus
e profissionais de saúde de unidades para tratamento de pacientes
com Covid-19, além de acompanhantes dos enfermos.
Durante as ações desenvolvidas
nesse um mês, alguns parceiros
foram fundamentais para que a Cruz
Vermelha no Maranhão conseguisse
chegar em determinados lugares da
capital, onde estão concentradas as
ações humanitárias da entidade, sobretudo pela velocidade com que o
número de casos ascende. Em parceria com o 24º Batalhão de Infantaria de Selva (24° BIS), Batalhão Tiradentes de Polícia Militar, 9º Batalhão
de Polícia Militar (9º BPM), Polícia
Rodoviária Federal do Maranhão
(PRF), Defesa Civil Municipal,
CEASA-MA, dentre outros colaboradores, a organização interviu para
que os mais vulneráveis não tivessem

Cruz Vermelha vem atuando com ações sociais em pontos estratégicos

fome e conseguissem, mesmo que
minimamente, conforto para atravessar essa realidade.
“Firmar parceria sempre foi e será
a nossa única forma de manter vivos
os trabalhos que a Cruz Vermelha no
Maranhão vem desenvolvendo. Não
tem sido uma tarefa fácil conseguir
apoio para fortalecer ainda mais as
atividades sociais que estamos realizando para combater o coronavírus e seus efeitos, mas continuamos

em busca daqueles que, como nós,
sentem pulsar na veia o sentimento
fraternal em colaborar para a preservação da vida humana”, destacou
o presidente da entidade. “Aos que
já estão nos apoiando, a nossa gratidão. Aos que têm interesse, que nos
procure, pois somente a partir de
mais colaboradores é que conseguiremos alcançar mais pessoas”.
Íntegra em oestadoma.com/485420
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Aglomeração nas
paradas para
embarcar em ônibus
Os passageiros estão se empurrando para conseguir entrar nos
coletivos antes da flexibilização das medidas de contenção social

Adesão à linha vai permitir que a oferta de crédito seja ampliada

De Jesus

NELSON MELO
Da Equipe de O Estado

A

situação da pandemia da
Covid-19, para muitas
pessoas, parece que já é
coisa do passado. Enquanto algumas continuam se protegendo, tomando medidas de prevenção, outras estão saindo de suas
casas, às vezes, sem muita necessidade, o que em nada contribui para
a redução dos casos do novo coronavírus no Maranhão. Quem precisa sair, tem de lidar com aglomerações. Os ônibus que circulam na
capital maranhense, por exemplo,
estão lotados, como verificou O Estado. Os passageiros disputam espaço para adentrar nos coletivos e
acabam se empurrando.
O Estado monitorou a situação
em alguns locais da cidade, para observar as aglomerações nas paradas de ônibus. Na Avenida das Cajazeiras, na região central de São
Luís, nas proximidades do Hospital Municipal Djalma Marques (Socorrão 1), muitas pessoas foram vistas no ponto, aguardando o
coletivo, para irem às suas casas ou
a outros destinos. Quando o transporte aparecia na subida da via, no
cruzamento com a Rua São Pantaleão, os passageiros corriam juntos para o embarque, logo após
terem feito o sinal com as mãos.
O interior dos coletivos, na maioria já cheios, ficou ainda mais “apertado”, devido à entrada de outros
passageiros. Isso também foi verificado na região do Complexo Deodoro, igualmente no Centro de São
Luís. Em todas as paradas daquele
trecho, a quantidade de pessoas que
esperavam os ônibus era impressionante, o que sugeria uma data
comemorativa, como o Natal. Muitas estavam levando sacolas de
compras. Outras carregavam apenas o cartão de Vale-Transporte ou
o Cartão Estudantil.
Como apurou O Estado, muita

O banco público, cuja adesão à linha foi
antecipada pelo Broadcast na última semana
SÃO PAULO

Os passageiros disputam espaço para entrar nos coletivos, sem o devido distanciamento social

SAIBA MAIS

SMTT: prevenção reforçada
Acerca da situação
mencionada na matéria, a
Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria
Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT),
informou que mantém todas
as ações de combate à
disseminação do novo
coronavírus no transporte
urbano da capital
maranhense, com a
fiscalização para garantir a
limpeza diária dos coletivos
tanto nas garagens, quanto

gente está se deslocando ao Centro
para fazer compras na Rua Grande
e adjacências, enquanto outras pessoas estão apenas passeando ou
vislumbrando a paisagem, para depois retornar às suas residências

nos terminais de integração.
A secretaria também
destacou o uso obrigatório
de máscara dentro dos
coletivos e nos terminais de
integração. “A SMTT reforça
que todos os ônibus da
frota permanecem
circulando com
ar-condicionado desligado e
com as janelas abertas, para
minimizar o risco de
contágio entre os
passageiros”, enfatizou o
órgão municipal.

sem ter feito algo de concreto ou
importante nas ruas.
Fluxo
A flexibilização do comércio na
Grande Ilha, além da lotação nos ôni-

Pasageiros
disputam espaço
nos coletivos
bus, também resultou no maior fluxo
de veículos na região. Em muitos
pontos da área, é possível observar
fileiras de carros, motocicletas, caminhões, vans e carretas. Por conta
dessa alteração, o trânsito já apresenta momentos de lentidão, dependendo do horário, como por volta
do meio-dia e fim da tarde, quando
as pessoas, geralmente, saem para almoçar ou retornam para suas casas
após se retirarem do serviço.
Na Ponte do São Francisco, o
trânsito, em alguns momentos,
“trava”, o que dificulta a passagem
dos veículos. Essa lentidão se estende para a Avenida Marechal Castelo Branco, na mesma região, especialmente perto do semáforo que
dá acesso à Avenida Ana Jansen e
Avenida Colares Moreira.

Divulgação

BNB amplia em
29% investimentos
no MA este ano
A instituição financeira registrou o
crescimento no apoio a empreendimentos
O Banco do Nordeste anunciou a
aplicação de R$ 1,45 bilhão na
economia maranhense ao longo
dos cinco primeiros meses do
ano de 2020. O volume de recursos, que é destinado a empreendimentos de todos os segmentos produtivos e portes,
representa incremento de investimentos na ordem de 29%,

Caixa libera
crédito para
pequena empresa

quando comparado ao mesmo
período de 2019.
O valor investido é oriundo do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
operacionalizado com exclusividade pelo Banco do Nordeste em
sua área de atuação, e ainda de
recursos internos da instituição
financeira. Ao todo, foram reali-

BNB ampliará em R$ 1,45 bilhão investimentos no Maranhão

zadas mais de 170 mil operações
de crédito junto a empreendimentos dos setores de comércio
e serviços, indústria, agricultura,
pecuária, turismo e agroindústria.
O destaque das aplicações em

2020 foi o crescimento de financiamentos por meio do Programa
de Financiamento às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte e ao Empreendedor Individual (FNE MPE). 

A Caixa Econômica Federal iniciouontem (16), a oferta de empréstimos a micro e pequenas empresas por meio do Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe), uma das apostas do governo Bolsonaro para
destravar os empréstimos neste
segmento. O banco público, cuja
adesão à linha foi antecipada pelo
Broadcast (sistema de notícias em
tempo real do Grupo Estado) na
semana passada, terá orçamento
de R$ 3 bilhões para operar a linha,
mas pode ampliá-lo caso haja demanda, conforme o presidente da
instituição, Pedro Guimarães.
"O segmento de microempresas era pouquíssimo atendido
antes da pandemia. Essa é uma
consequência construtiva da resposta do governo e da Caixa para
a crise que aconteceu", disse o
executivo, em transmissão pelas
redes sociais, realizada no período
da tarde desta terça-feira.
A Caixa já empresou R$ 7 bilhões para as micro e pequenas
empresas na crise, informou Guimarães. Desse volume, mais de R$
1 bilhão foram concedidos por

meio da parceria com o Sebrae.
A adesão ao Pronampe, de
acordo com ele, vai permitir que a
oferta de crédito seja ampliada a
um maior número de empresas.
Isso porque a linha resolve uma das
principais dificuldades dos pequenos negócios, que é a garantia
para obter crédito. No caso do Pronampe, o Fundo de Garantia de
Operações (FGO), administrado
pelo Banco do Brasil, vai cobrir até
85% de eventual inadimplência dos
empréstimos.

O Programa é
destinado a micro
empresas
O programa é voltado a empresas com faturamento anual de
até R$ 4,8 milhões. A partir desta
terça, aquelas que optam pelo
Simples Nacional. A partir do dia
23 de junho, o crédito começa a
ser disponibilizado para empresas não optantes pelo Simples
Nacional. Já no dia 30 de junho,
os microempresários individuais,
os MEIs, já poderão solicitar os
recursos.

CNC prevê queda
histórica de 10,1%
no varejo em 2020
Projeção foi feita com base nos dados de abril
da PMC, divulgada ontem pelo IBGE
A Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) prevê uma retração
de 10,1% no volume das vendas
no varejo ampliado, em 2020. Já
no varejo restrito – que exclui os
ramos automotivo e de materiais
de construção –, a projeção
aponta um recuo de 8,7%. As estimativas têm como base os
dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de abril, divulgada
nesta terça-feira (16/06) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
“Em ambos os casos, a crise
sem precedentes, imposta à atividade econômica na história recente, deverá levar o setor a registrar a maior queda anual desde
os anos 2000”, destaca o presi-

dente da CNC, José Roberto Trados. A última previsão da entidade para o comércio em 2020
havia sido em fevereiro, com base
nos dados de dezembro de 2019.
Ainda sem os efeitos do novo coronavírus, a previsão, naquele
momento, era de crescimento de
5,3% para o setor neste ano.
De acordo com a PMC, o volume de vendas no varejo recuou 16,8% em abril, em relação
a março, registrando a maior retração mensal do indicador em
toda a série histórica da pesquisa – iniciada em 2000 – e
igualando-se ao nível observado
em janeiro de 2010. Até então, a
maior queda mensal do varejo
havia ocorrido em março de
2003 (-2,7%).
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Quatro mortes violentas
na Ilha em menos de 12
horas nesta terça-feira
Dois casos ocorreram em São José de Ribamar e dois na capital; um dos casos
foi o assassinato do publicitário Diogo Costa Campos, durante briga de trânsito
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

Q

uatro mortes violentas
ocorreram em menos de
12 horas na Grande Ilha.
Um dos casos ocorreu ainda no período da manhã de ontem
em uma área de matagal, localizada
na Avenida dos Agricultores, em São
Brás dos Macacos, na cidade de São
José de Ribamar. O corpo da vítima,
até o começo da noite de ontem (16),
estava no Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, sem identificação.
A polícia informou que recebeu
a denúncia que havia um corpo do
sexo masculino em uma área de
matagal com marcas de tiros na cabeça e perfurações de arma branca. Os militares e os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) foram acionados e estiveram no local do achado.
A equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) está investigando o caso e
existe a possibilidade desse crime
ter sido cometido por integrantes
de uma facção criminosa, mas, até
o mo momento, não há registro de
prisão dos acusados.
Há informações de que a vítima
em companhia de outros faccionados havia tomado de assalto e feito refém um motorista de aplicativo, no bairro do Angelim. Na cidade de São José de Ribamar, ele foi
atacada por faccionados rivais e acabou sendo morto. O corpo jogado
na área de matagal.
Acidente
Ainda no período da manhã ocorreu a morte do motociclista Jefferson Rabelo Silva, de 29 anos. A
Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O motociclista Jefferson Rabelo Silva, de 29 anos, morreu ao colidir com uma caçamba em trecho da BR-135

PRISÃO
A polícia prendeu ontem mais um suspeito do assassinato
do subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, Walber Nélio,
ocorrido no último dia 9, no Vassoural, em Paço do Lumiar.
O suspeito foi abordado no bairro da Vila Maranhão e foi
apresentado na sede da Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), na Avenida Beira-Mar, no
Centro.

informou que a vítima estava conduzindo uma moto, no sentido
Pedrinhas/Tirirical, na BR 135, e
nas proximidades da entrada do
bairro do Maracanã colidiu em
uma caçamba.
Ele sofreu várias fraturas pelo
corpo e morreu ainda no local. O
condutor da caçamba fugiu do local. Houve engarrafamento na área
e o trânsito foi controlado pela PRF.
O corpo foi removido para o IML e
o caso vai ser investigado pela De-

legacia de Acidente de Trânsito
(DAT), localizada no Centro.
Rivalidade de facções
A polícia informou que a rivalidade
de faccionados acabou resultando
na morte de Wellington Ferreira Silas, de 34 anos, na tarde de ontem,
na Vila Alcione, em São José de Ribamar, mas o alvo era o sobrinho da
vítima, Ryam, que pertence a uma
facção criminosa.
Ainda de acordo com a polícia, os

criminosos foram matar Ryam, mas
como não o encontraram acabaram
assassinado Wellington Silas, que
não faz parte do grupo criminoso. A
vítima levou um tiro no tórax e morreu a caminho do hospital dessa cidade. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.
Discussão no trânsito
Uma discussão no trânsito, ocorrida no começo da tarde de ontem (16), na Lagoa da Jansen, resultou na morte do publicitário
Diogo Adriano Costa Campos, de
41 anos. A vítima era sobrinhoneto do ex-presidente José Sarney.
Os militares foram acionados e
isolaram a área do crime até a
chegada dos peritos do Instituto
de Criminalística (Icrim).
O corpo da vítima foi removido
para o IML, no Bacanga. O caso está sendo investigado pela equipe da
Superintendência de Homicídio. 
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Covid-19: Justiça
prorroga prisão
domiciliar no MA
Apenados que fazem parte do grupo de risco
da Covid-19 passarão mais 30 dias em casa
O Poder Judiciário prorrogou por
mais 30 dias a prisão domiciliar
para os apenados do regime semiaberto, que fazem parte do grupo de risco de infecção da Covid19, novo coronavírus.
Neste grupo estão idosos, hipertensos, portadores de HIV,
diabéticos, detentos com doenças cardiovasculares, respiratórias ou renais crônicas, mulheres grávidas e lactantes. Até o último dia 15, o sistema prisional
havia contabilizado 44 internos
com novo coronavírus e um óbito em decorrência dessa enfermidade.
A prorrogação da prisão domiciliar foi assinada pelo juiz da
1ª Vara de Execuções Penais de
São Luís, Márcio Brandão.

A medida judicial, além de estender por um período de mais
trinta dias a prisão domiciliar
para esse grupo, também mantém restrições como o apenado
não deve se ausentar do endereço indicado à unidade prisional,
sem justificativa ou autorização
do magistrado; uso de monitoramento eletrônico, em havendo disponibilidade do equipamento; e apresentação espontânea à unidade após os 30 dias.
No caso de descumprimento
dessas medidas importará ao
apenado a expedição do mandando de prisão e abertura de
procedimento disciplinar para
apuração da falta grave, suspensão de benefícios e, se for o caso,
regressão ao regime fechado. 

Criminosos são
presos no interior
Um dos detidos, que estava causando pânico
em uma agência bancária, é foragido da Justiça
Criminosos foram presos na cidade de Caxias durante a noite do
último dia 15 e, segundo a polícia,
um deles era foragido da Justiça
de Minas Gerais. O detido foi
apresentado na Delegacia Regional de Caxias e nos próximos dias
vai ser transferido para o município mineiro de Uberlândia.
Ainda de acordo com a polícia,
os militares avistaram o criminoso causando transtorno dentro de
uma agência bancária, localizada
na área central dessa cidade. Ele
chegou até mesmo a dizer que caso tivesse uma pistola efetuaria ti-

ros para matar os usuários dos
caixas eletrônicos.
No momento da abordagem,
ele ainda disse aos policiais que
não tinha documentos, mas foi
preso e na delegacia se constatou
que havia em aberto uma ordem
de prisão pelo Poder Judiciário de
Minas gerais em seu desfavor.
A outra prisão ocorreu em uma
barreira policial, no povoado Eugênio d’Água, zona rural dessa cidade e o detido é acusado de tráfico de droga. Com ele, os militares apreenderam maconha, crack
e uma motocicleta. 

Mundo

Pesquisa vê remédio
como grande avanço no
tratamento da Covid-19
Segundo os pesquisadores, a dexametasona, esteroide barato e bastante
usado, se tornou o primeiro remédio a mostrar evolução no tratamento
Divulgação

LONDRES
A dexametasona, um esteroide barato e amplamente usado, se tornou o primeiro remédio que se
provou conseguir salvar vidas de
pacientes da Covid-19, o que
cientistas viram como um “grande avanço” no combate à doença
respiratória provocada pelo novo
coronavírus.
Resultados de testes anunciados nesta terça-feira mostraram que a dexametasona,
que é usada para diminuir inflamações de outras doenças,
reduziu as taxas de mortalidade em cerca de um terço entre
pacientes de Covid-19 hospitalizados em estado grave.
Os resultados levam a crer que
o remédio deveria se tornar um
recurso padrão no cuidado de
pacientes com casos graves da
doença imediatamente, disseram
os pesquisadores que realizaram
os testes.

Remédio usado reduziu taxas de mortalidade em cerca de um terço

“Este é um resultado que mostra que, se pacientes que têm Covid-19 e estão ligados a ventiladores ou no oxigênio recebem dexametasona, isso salvará vidas, e
o fará a um custo notavelmente
baixo”, disse Martin Landray, pro-

fessor da Universidade de Oxford
e colíder do teste conhecido como Recovery.
“Será muito difícil qualquer remédio substituir este, dado que, por
menos de 50 libras esterlinas (cerca de 325 reais), você pode tratar oi-

to pacientes e salvar uma vida”, disse ele a repórteres em uma entrevista virtual.
Único remédio
Peter Horby, pesquisador e colíder
do teste, disse que a dexametasona é “o único remédio até agora
que reduziu a mortalidade — e a
reduz significativamente”.
“É um grande avanço”, afirmou.
“A dexametasona não é cara na
prateleira e pode ser usada imediatamente para salvar vidas em
todo o mundo”.
Atualmente, não existem tratamentos ou vacinas aprovados
contra Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que já
matou mais de 431 mil pessoas
globalmente.
O teste Recovery comparou as
reações de cerca de 2.100 pacientes
que foram designados de forma
aleatória para receber o esteroide
com cerca de 4.300 pacientes que
não o receberam. 

Andrea Hanks

Donald Trump assinou decreto de reforma policial na Casa Branca

Trump anuncia uma
reforma policial
nos Estados Unidos
Presidente assinou nesta terça-feira decreto
que visa aprimorar as práticas policiais no país
WASHINGTON
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou
nesta terça-feira um decreto que
visa aprimorar as práticas policiais e disse que os norte-americanos “querem lei e ordem”,
após enfrentar críticas segundo
as quais suas políticas e sua retórica incendiária agravaram o
abismo racial no país.
Depois de semanas de protestos contra o racismo e a brutalidade policial desencadeados pela morte de George
Floyd, um homem negro de 46

anos morto em 25 de maio sob
custódia da polícia de Mineápolis, Trump ofereceu uma resposta política às preocupações
crescentes com a injustiça racial de olho na eleição de 3 de
novembro, na qual buscará um
segundo mandato.
“Os americanos querem lei e
ordem, eles exigem lei e
ordem”, disse Trump em uma
cerimônia no jardim da Casa
Branca, antes de assinar o decreto presidencial.
O presidente republicano
ofereceu condolências às famílias das vítimas. 

O Estado do Maranhão
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Trânsito de coletivos
será reordenado no
Centro Histórico de SL
Decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que negou recurso
interposto pela prefeitura; ação foi ajuizada pelo MP, alegando danos na área
Supremo Tribunal Federal (STF) negou um recurso extraordinário interposto pela Prefeitura
de São Luís contra decisão da Justiça estadual que obriga o Município a reordenar o tráfego de transportes coletivos no Centro Histórico da capital e a restaurar um
imóvel localizado na esquina entre
a Rua do Passeio e a Av. Gomes de
Castro. A Ação Civil Pública (ACP)
que levou à decisão foi proposta
pelo Ministério Público do Maranhão em 2000.
Na ACP, a 1ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís sustentou que o tráfego intenso de veículos pesados,
em especial ônibus coletivos, vinha
causando danos à área do Centro
da capital, tombada pelo Decreto
Estadual n° 10.089/86.
A Ação trata, especificamente,
de um imóvel localizado na Rua do
Passeio, n° 21, esquina com a Av.
Gomes de Castro, abalado pelas vibrações do solo causadas pelo intenso fluxo de veículos, o que levou
ao aparecimento de rachaduras e
fissuras que colocam em risco a integridade da construção.
Foram apresentados três laudos

Arquivo

O

Fluxo intenso de ônibus no Centro Histórico de São Luís causa danos

que atestam que o prédio, construído em 1923, estava em iminente ameaça de destruição por
conta do tráfego de veículos pesados. Na Ação, de autoria do promotor de justiça Luís Fernando Cabral Barreto Junior, foi requerida a
reordenação do tráfego de coletivos, de forma que não mais circu-

lassem na área do centro histórico
tombado veículos pesados, incompatíveis com a estrutura das
ruas. Na época, foi pedido prazo de
um ano para as adequações.
O projeto de reordenamento do
trânsito deveria ser apresentado
em 90 dias, mesmo prazo em que
deveria ser apresentado um proje-

to arquitetônico prevendo a restauração das rachaduras e fissuras
existentes no imóvel de n° 21 da
Rua do Passeio. Os trabalhos de restauração deveriam ser concluídos
em até 180 dias.
Recurso negado
Os pedidos foram acatados na primeira instância, tendo a Prefeitura
de São Luís recorrido ao Tribunal
de Justiça do Maranhão. A Terceira
Câmara Cível, em 17 de maio de
2018, não aceitou a Apelação apresentada pelo Município.
Em seu voto, o desembargador
Jamil de Miranda Gedeon Neto, relator do processo, observou que, se
o imóvel em questão vinha sofrendo danos em razão do tráfego de
veículos pesados, “todos os outros
imóveis tombados, construídos à
mesma época, também se encontram ameaçados”.
STF também indeferiu
Posteriormente, o Município apresentou recurso extraordinário ao
STF, que foi negado pelo ministro
Edson Fachin. Conforme certidão
emitida pela Corte Suprema, o processo transitou em julgado em 18
de março desse ano. Ou seja, não
cabem mais recursos. 

São João: venda de fogos reduz na
pandemia, mas requer cuidados
Em 2019, foram registradas 34 ocorrências com artigos pirotécnicos em São Luís, segundo a Semus;
este ano; já houve 5 casos na capital, mesmo com as vendas em baixa e a ausência de arraiais juninos
Devido à pandemia e à proibição da
realização de arraiais, a fim de conter aglomerações e o consequente
aumento da contaminação pelo
novo coronavírus, as festas juninas
no Maranhão estão sendo comemoradas em casa, por meio de transmissões ao vivo. Com a ausência dos
eventos públicos, a venda de fogos
de artifício, que enfeitam o céu no
mês de junho todos os anos, está em
baixa em relação a anos anteriores,
mas, ainda assim, requer cuidados
redobrados para evitar acidentes.
A varejista Fátima Oliveira comprar fogos e bombinhas todos os
anos para os seus seis netos, e este
ano não foi diferente. Porém, devido
às orientações quanto ao isolamento
social, as brincadeiras vão acontecer
dentro de casa. Assim como Fátima
e seus netos, inúmeras outras famílias estão aderindo a essa alternativa.
“Reabrimos o comércio agora, no
final de maio, e muitas das pessoas

Paulo Soares

SAIBA MAIS

Comerciante faz demonstração
em loja do uso seguro de fogos

que estão vindo comprar levam para
soltar em casa”, confirmou José Carlos Santos, dono de loja de fogos de
artifício. Segundo o comerciante, que
trabalha há 30 anos no negócio, os
meses de junho e dezembro sempre
registraram maior comercialização
desses produtos.
Alerta
Contudo, profissionais alertam

 Adquira fogos de artifício
somente em locais
autorizados pelo CBMMA;
 Fique atento a todas
instruções contidas na
embalagem do produto;
 Solte fogos somente em
locais abertos, longe de
aglomeração de pessoas,
estacionamentos, barracas
de palha e postos de
combustíveis;
 Não segure o rojão com
as mãos, antes de acioná-lo,

sobre os cuidados que se deve ter
ao soltar fogos, principalmente com
crianças. Segundo a Secretária da
Saúde Municipal (Semus), em 2019
foram registradas 34 ocorrências
São Luís em decorrência de quei-

prenda-o em um suporte
seguro;
 Em caso de falha do
produto, jamais tente
reutilizá-lo;
 Supervisione 100% a
movimentação das crianças;
 Em caso de queimaduras,
não aplique nenhum
produto, lave com água
corrente e acione
imediatamente o Corpo de
Bombeiros pelo telefone
193.

maduras ocasionadas por artigos
pirotécnicos. Em 2020, houve cinco
casos dessa natureza, de 1º de janeiro a 13 de junho. 
Íntegra em oestadoma.com/485371
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Live: recuperação
judicial em meio à
crise nas empresas
Transmissão abordará opção de sobrevivência
de negócios durante a pandemia de coronavírus
A atual pandemia ocasionada pelo
coronavirus vai, impreterivelmente, remeter muitas empresas
brasileiras a uma profunda crise
econômica e financeira. Para tentar se manter vivo diante de um
quadro tão difícil, uma das alternativas para a classe empresarial
é a Recuperação Judicial. Pensando nisso é que várias entidades de classe do Maranhão se uniram e estão proporcionando uma
palestra online com o tema: Recuperação Judicial de Empresas.
O momento será conduzido pelo
advogado especialista em recuperação de empresas Rafael Saldanha, nesta quarta-feira, às 20h.
A transmissão do encontro será
pelo canal do YouTube da Associação Comercial do Maranhão (youtube.com/acmma). Apoiam a ação
as entidades: Abrasel, Acomac,
Ademi, AJE, Amda, Amasp, ACM,
CBMAE, CDL, FCDL, Fecomércio,
Sinduscon, Sindcombustíveis, Sindbares, Setcma, Fiema, FAEM e ITB.

Informações (98) 98114-1035.
A Recuperação Judicial de Empresas trata-se de um processo de
concurso de credores no qual a empresa, que não tenha requerido judicialmente a sua recuperação nos
últimos 5 anos, propõe um plano de
pagamento aos credores, sejam eles
trabalhistas, consumidores, bancos
ou fornecedores. Apenas o crédito
tributário não entra na recuperação.
Esse plano poderá prever diversos
meios de se recuperar a empresa,
como por exemplo, aplicação de
descontos, parcelamentos e carências no pagamento dos créditos que
sejam líquidos e certos.
Segundo a advogado Rafael Saldanha, nos últimos três meses, no
Brasil, houve um aumento de quase
70% nos pedidos na justiça. No entanto, no Maranhão ainda há pouca
tradição entre as empresas no uso
desta ferramenta que para muitos
é uma solução bastante eficaz. 
Íntegra em oestadoma.com/485435
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BRUTALIDADE
Diogo Sarney é
morto a tiro na
Lagoa da Jansen
Sobrinho-neto do ex-presidente José Sarney foi morto com
um tiro no pescoço após sair de sua residência na Lagoa
da Jansen na manhã de ontem. Polícia investiga a causa do
crime e está em busca do suspeito de disparo.

Acompanhe novidades
sobre o caso em nossa
plataforma digital
oimparcial.com.br

Discussão Placa leva
no trânsito a suspeito
pode ter sido de efetuar
motivo
disparos
PÁGINA 9

ELEIÇÕES NA PANDEMIA

Pré-candidatos saem do "isolamento"
Com os olhos voltados para eleições de 2020, os pré-candidatos à prefeitura de São Luís começaram a movimentar a sua agenda política,
independentemente da votação ocorrer nas datas já previstas na legislação eleitoral (04/10 outubro o 1º turno e 25/10 o 2º turno) ou nos
dias 15 de novembro e 6 de dezembro, data proposta por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). PÁGINA 5

Avenida Daniel de La Touche recebe
pavimentação em nova faixa

Nova fase de obras retira piso do
Complexo João Lisboa e entorno

PÁGINA 6

PÁGINA 6

AUXÍLIO EMERGENCIAL

SÓ DIA ÚTIL

Cadastro pode ser
feito novamente por
desempregados

Começa a valer lei que
proíbe cortes de energia
aos fins de semana

Os desempregados que tiveram o pedido para
receber o auxílio emergencial negado podem
refazer o pedido. Segundo o Ministério da
Cidadania, as pessoas que se encontram nesta
situação devem aguardar a atualização na
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
que vai ser feita ainda este mês. PÁGINA 9

EFEITOS DA CRISE

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
uber da comida
APARTE OTransparentes
Poucos políticos conseguem traduzir tão bem numa frase a dura realidade vivida na
pandemia do coronavírus por uma categoria profissional que explodiu no mundo
todo. No Brasil, com restaurantes, pizzarias e lanchonetes fechadas, o entregador
desses produtos foram os “salvadores da pátria".

PÁGINA 6

Varejo do Brasil
perdeu mais de
R$ 200 bilhões
PÁGINA 3

TÁBUA DE MARÉ
SEG 17/06/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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TRÂNSITO

Prefeitura inicia pavimentação da
nova faixa viária da Avenida
Daniel de La Touche, na Cohama
Serviço que integra o programa São Luís em Obras, criado pelo prefeito Edivaldo, visa
desafogar o trânsito no local dando mais mobilidade e segurança para quem trafega na via

A

Prefeitura de São Luís avança com a obra de intervenção viária da Avenida Daniel
de La Touche, que tem por
objetivo alargar a via, implementando uma quarta faixa para melhorar a
fluidez do trânsito. Nesta terça-feira
(16) foi iniciada mais uma etapa do
projeto, que consiste no asfaltamento da nova extensão lateral, criada a
partir da transposição do canteiro.
Quando concluída, a intervenção desafogará os congestionamentos que
se formam na região, principalmente em horários de pico. Os serviços,
coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
(Semosp) e que integram o progra-

ma São Luís em Obras, fazem parte
de um amplo pacote de obras que
estão sendo executadas pela gestão
do prefeito Edivaldo Holanda Junior
na capital, em diferentes áreas.
A obra em curso, está sendo feita
em cerca de 500 metros da Avenida
Daniel de La Touche, na altura do
Supermercado Mateus, próximo ao
Elevado da Cohama, até a Rua do Aririzal, trecho onde o trânsito costuma
ser mais intenso, sobretudo pelos retornos de quadra e conexões a regiões vizinhas existentes no perímetro.
“Essa é mais uma intervenção urbana com o objetivo de melhorar o
tráfego e a qualidade de vida da população. A região é uma das que, his-

toricamente, tem um grande fluxo de
veículos nos horários considerados
de pico. Ao longo de nossa gestão,
temos trabalhado para melhorar o
trânsito na capital e, neste sentido,
realizamos intervenções em vários
pontos da cidade para mudar essa
realidade, com impactos positivos
para todos”, pontuou o prefeito Edivaldo, lembrado que, ainda na região da Cohama a Prefeitura já realizou mudanças na configuração
geométrica e implantação de nova
sinalização na Rua do Aririzal, no
ponto de encontro desta via com a
Avenida Daniel de La Touche, um
trecho onde havia constantes engarrafamentos.

REFORMAS

Iniciada nova fase da reforma do
Complexo Praça João Lisboa
A Prefeitura de São Luis, por meio
do Instituto Municipal da Paisagem
Urbana (Impur), deu início à segunda fase da obra executa no Complexo
Praça João Lisboa, Largo do Carmo,
Rua de Nazaré e entorno. Nesta semana, foi iniciada a retirada de todo
o piso do espaço que compreende os
três logradouros e adjacências. A ação
faz parte do programa São Luís em
Obras e amplia os investimentos realizados pela gestão do Prefeito Edivaldo Holanda Junior na região do
Centro Histórico de São Luís. A obra
do complexo é realizada em parceria
com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Desde segunda-feira (15), o trânsito
no local foi alterado para a realização da obra
“A requalificação de todo o espaço, que conta com a parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional (IPHAN), integra o
São Luís em Obras, programa criado pelo prefeito Edivaldo Holanda
Junior que tem trabalhando atuando em várias frentes, e tem entrado
fortemente no paisagismo, construção e reforma de dezenas de espaços
públicos já em execução na capital”,
detalhou o presidente do Impur, Fábio Henrique Carvalho.
Nesta fase, todo o piso atual está
sendo retirado e a obra começa a
ganhar muito mais volume. Durante toda a semana, o piso será
removido e a substituição que será
feita atenderá ao novo layout do
espaço, respeitando as especificidades estabelecidas pelo IPHAN.
Para tanto, a Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes (SMTT)
está atuando para disciplinar o trânsito no local, que teve de ser alterado para que as obras tivessem

continuidade.
Além da recomposição do piso,
todo o complexo incluindo a Praça João Lisboa, Largo do Carmo,
bem como Rua de Nazaré e entorno, recebem esta semana, serviços
de construção de rampa de acesso
à igreja do Carmo, os bancos serão removidos para revitalização,
além do importante símbolo do
espaço, o tradicional relógio e as
estátuas João Lisboa e do Frei Capuchinho também serão recolhidas
para restauração.
O projeto também prevê novo paisagismo, ampliação dos espaços para
pedestres, com adequação total às
normas de acessibilidade, uniformização do pavimento, reordenamento do serviço de engraxate e abrigos
localizados no espaço que agora vão
passar a contar com banheiros públicos.

É LEI

Proíbido corte de água e luz em
véspera de fim de semana
Foi sancionada pela
Presidência da República
a Lei n° 14.015, que proíbe o desligamento de serviços públicos como água
e energia elétrica nas sextas-feiras, fins de semana
e vésperas de feriados. Trata-se de um projeto de autoria do senador Weverton
(PDT-MA). A lei determina que o consumidor seja
comunicado previamente
sobre o desligamento em
virtude da inadimplência
e o dia a partir do qual será
realizada a interrupção do
serviço. Caso o usuário não
receba a notificação prévia, fica suspensa a cobrança da taxa de religação e a
concessionária responsável pelo fornecimento será
multada.
“Hoje é um dia de muita emoção. Nosso mandato tem sido em defesa do
trabalhador. A sanção deste projeto é um conquista
importante para a população porque irá fazer justiça aos trabalhadores que
já passaram por humilha-

ções com o corte desses serviços”, afirmou Weverton.
O senador disse que
com a suspensão dos cortes antes de feriados e fins
de semana evita-se que os
trabalhadores sejam pegos de surpresa e passem
longo período sem água e
luz. “Durante a semana, é
mais fácil para o consumidor conseguir o dinheiro e
pagar a conta para religar
logo”, explicou.
O projeto de lei foi apresentado por Weverton quando era deputado federal e
reapresentado e aprovado
no Senado em 2019. No projeto original também ficava proibida a cobrança da
taxa de religação, em caso
de cortes por inadimplência, mas esse dispositivo foi
retirado em votação na Câmara dos Deputados, onde
o projeto foi aprovado este
ano. Com as mudanças propostas na Câmara, o projeto de Weverton foi definitivamente aprovado no
Senado e enviado para sanção presidencial em maio.

A lei sancionada se aplica
aos serviços públicos prestados pelas administrações
diretas e indiretas da União,
estados, Distrito Federal e municípios.
“Quero registrar meu agradecimento a todos os senadores e deputados federais e
também o presidente da República que sancionou o texto sem nenhum veto. E des-
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taco também os deputados
estaduais do Maranhão, que
por meio do deputado Neto
Evangelista, me trouxeram a
demanda de proibir os cortes nas vésperas de feriados
e fins de semana. Esta lei vai
dar dignidade a todas as famílias. Este é um momento
de darmos as mãos em favor dos trabalhadores brasileiros”, concluiu o senador.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 056/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.227/2020 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de saúde para atender
a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Timon - MA, administrada pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DA ABERTURA: 09/07/2020 às 09h, horário de Brasília.
Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.)
Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25,
Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos
e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou igor.rochacsl@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.
São Luís (MA), 09 de junho de 2020.
Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação da CSL/EMSERH
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2020
PROCESSO Nº. 67490/2020/SES
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender demanda da FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – FUNAC/MA, de acordo com os quantitativos e discriminações transcritas no
Termo de Referência. Abertura: 01/07/2020 às 09h (horário de Brasília); Local:
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação –
CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n, Jaracaty, CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail:
csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e 31985559.
São Luís - MA, 15 de junho de 2020.
MARCEL SALIB SOARES SANTOS
Pregoeiro da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2020
PROCESSO Nº. 64859/2020/SES
OBJETO: Objeto: “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(seringas, agulhas descartáveis) para atender as demandas da Superintendência de Epidemiologia e
Controle e Doenças da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com a finalidade de aplicar
vacinas em ação de imunização de rotina e campanhas nos 217 sistemas municipais de saúde,
conforme as quantidades e especificação constante no Termo de Referência e Edital. Abertura:
01/07/2020 às 09h (Horário de Brasília) Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações:
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n,
Jaracaty; CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e
31985559.
São Luís - MA, 15 de junho de 2020.
GISELLE REJANE LOUZEIRO GOMES
Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Presencial nº 010/2020-CPL/PMC. A Prefeitura Municipal de Carolina,
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 084, de 17 de maio de 2019, torna público que o
Pregão Presencial nº 010/2020-CPL/PMC, do tipo Menor Preço, para Registro de Preços de Materiais
Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas e Construção, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em
02.07.2020, às 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada
na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP 65.980-000 - Carolina/MA. O Edital foi redigido na forma da
Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, aplicando
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie; e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das
08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura ou no site www.carolina.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Carolina/MA, 16 de junho de 2020. PEDRO DA
SILVA SANTOS-Pregoeiro

HOSPITAL ESPERANÇA S/A – UDI HOSPITAL,
CNPJ 02.284.062.0011/70, torna publico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SEMMAM, a Renovação da Licença de Operação
(RLO) nº 02/2020, com validade até 21/01/2022,
para empreendimento comercial e de serviços, cuja
atividade consiste no atendimento médico-hospitalar, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha nº 2000 –
Bairro: Jaracaty – CEP: 65076-820.
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
CNPJ: 01.625.921/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.
A Câmara Municipal de Governador Nunes Freire – Estado do Maranhão torna público para conhecimento dos interessados que realizara Licitação na forma da Lei Federal 10.520/02 com aplicação subsidiária da
Lei Federal N 8.666/93, da Lei complementar n 147/2014 e demais normas Pertinentes a espécie,
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por Objetivo o SRP para futura
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais de expediente e limpeza de interesse
da Câmara Municipal de Governador Nunes Freire/MA, data da abertura: 30 de junho de 2020, às 09:00
(Nove) horas. A íntegra do Edital juntamente com seus anexos estará disponível na sala da Câmara
Municipal na Rua do Coqueiro nº 09, Centro - Governador Nunes Freire – MA, no horário de 08:00 às 12:00
horas, onde poderão ser obtidos gratuitamente impressos ou ainda através de mídia eletrônica, maiores
informações no endereço supra, ou através do fone (98) 3371-1716.
Governador Nunes Freire – MA, em 15 de junho de 2020.
MARILENE DE SOUSA MORAIS - Pregoeira

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS
TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA
ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL
2º OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2181
LIVRO: D 9 FOLHA: 68
TERMO: 2269
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. ESRON ALEX GONÇALVES
MAGALHAES e KAREN REBEKA DA SILVA CARDOSO. Ele, de Nacionalidade
brasileiro, natural de São Luis -MA, nascido em 29/08/1999, estado civil solteiro,
proﬁssão estudante, residente e domiciliado em Avenida Principal 01, Qd. 07, Casa
33, Novo Horizonte, Paço do Lumiar - Ma, ﬁlho de Alessandro Nascimento
Magalhaes, e de Maria Solange Silva Gonçalves. Ela, de nacionalidade brasileira,
natural de São Luis - MA, nascida em 05/06/2001, estado civil solteira, proﬁssão
estudante, residente e domiciliada em Rua F, Casa 39, Qd. 39, Residencial Novo
Horizonte, Paço do Lumiar MA, ﬁlha de Edmilson do Nascimento Cardoso e de
Franca Guilhermino da Silva Cardoso. Se alguém souber de algum impedimento,
que o oponha. Lavro o presente para ser aﬁxado em cartório, no lugar de costume.
Paço do Lumiar - MA, 08 de junho de 2020.
Angela Maria Melo Pinheiro
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS
NATURAIS
QUINTA ZONA - SÃO FRANCISCO
MATRÍCULA
0313770155 2020 6 00003 016 0000397 89
O Oﬁcial de Registro Civil da Quinta Zona, Serlene da
Conceição Campos Chaves, faz saber a quem
interessar que ANTONIO JOSÉ FERREIRA e VANIA
CRISTINA BOAS. Ele brasileiro, divorciado, vigilante,
ﬁlho de Francisco Vicente Ferreira e Antonia Lopes
Ferreira. Ela, brasileira, solteira, saladeira, ﬁlha de
Domingos Emilia Boas.osé Idelmar Nascimento Viana
e Maria Marinho da Silva. Quem tiver conhecimento
de algum impedimento e/ou causa suspensiva (Arts.
1.521 e 1.523 do Código Civil) poderá apresentá-lo
por escrito perante este Cartório.
São Luís, 12 de Junho de 2020
Mariana Cunha Lemos
Escrevente Autorizada – Cartorio 5° zona
São lLuis -MA

Comunicado
S. R Nunes – SP Supermercado
A Empresa S. R Nunes – SP Supermercado, inscrita no CNPJ
sob o n°24.341.585/0001-1, torna público o requerimento
junto a Secretaria do Estado e Recursos Naturais – SEMA a
Licença de operação –L. O. N° 19070034804/2019 a ser
localizado na Rua Almir Silva n° 15 lote 13, quadra 46, bairro
Altamira no Município de Barra do Corda/Ma.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 15/2020 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha das propostas mais vantajosas
para a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
(tablets) visando atender a demanda dos discentes da UFMA para uso dos alunos
em atividades acadêmicas remotas em tempo da pandemia COVID-19.
Dia: 24/06/2020

Horário: 10:00h - horário de Brasília

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2020 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de refeições, nas
instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus São Bernardo.

Valor Global: R$ 4.505.700,00

Dia: 23/06/2020
Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Global: R$ 191.250,00

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Podendo,
alternativamente,
ser
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Podendo, alternativamente, ser consultado
no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

São Luís, 12 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

São Luís, 9 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
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São Luís, quarta-feira, 17 de junho de 2020

COLISÕES

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Desempregados
podem refazer cadastro

Acidentes na BR-135
termina com morte

A atualização das informações do RAIS vai acontecer antes da data limite para pedir o
benefício que é até 2 de julho. Daí o desempregado poderá realizar o recadastro

O

DIVULGAÇÃO

s desempregados que tiveram o pedido para receber o
auxílio emergencial negado
podem refazer o pedido. Segundo o Ministério da Cidadania, as
pessoas que se encontram nesta situação devem aguardar a atualização na
Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), que vai ser feita ainda este
mês.
No RAIS constam informações de
trabalhadores e empresas e de acordo
com o governo a atualização no sistema ainda em junho possibilitará que
muitos brasileiros desempregados façam o recadastro para receber o auxílio.
A atualização das informações
acontecerá antes da data limite para
pedir o benefício que é até 2 de julho.
Daí o desempregado poderá realizar o recadastro pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Auxílio
Emergencial. Porém, se cadastrar novamente não é garantia de aprovação.

A COLISÃO ENTRE MOTO E CAÇAMBA TERMINOU EM TRAGÉDIA
SAULO DUAILIBE

Regras para receber

Lembrando que para receber o auxílio emergencial de R$ 600 ou R$
1.200 a cidadã ou cidadão não pode
estar recebendo seguro-desemprego
nem outro benefício, excluindo o Bolsa Família. Além disso, o governo estabeleceu limite de renda para receber.
O pedido do auxílio é negado para
pessoa membro de família com renda
superior a três salários mínimos (R$
3.135,00) ou cuja renda mensal por
pessoa maior que meio salário mínimo (R$ 522,50).
Ademais, quem recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$
28.559.70 em 2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda, tam-

ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SERÁ ANTES DA DATA LIMITE DE PEDIR O BENEFÍCIO
bém não tem direito.
Para pedir o benefício ainda é necessário que a pessoa seja maior de 18
anos, ou mãe com menos de 18, esteja
desempregado ou exerça atividade
em uma das seguintes condições:
• Trabalhador Informal;
• Microempreendedor Individual
(MEI);
• Contribuinte individual da Previdência Social.
Calendário para novos aprovados
No último sábado (13), a Caixa

Econômica Federal divulgou calendário para pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para cerca
de 4,9 milhões de novos aprovados
para receber o benefício.
O pagamento foi feito ontem, terça-feira (16,) e hoje, quarta-feira (17),
o cronograma obedece ordem do mês
de aniversário do beneﬁciário.
Os nascidos de janeiro a julho receberam na terça, já os aniversariantes
de julho a dezembro podem resgatar
o dinheiro hoje.

ASSASSINATO EM GOIÁS

Corpo de travesti maranhense é sepultado

Um grande acidente deixou uma pessoa morta, na
BR-135, em São Luís. A tragédia aconteceu por volta das
7h40 da manhã de ontem, terça-feira (16), na altura do
km 7,7 da rodovia federal. A Colisão entre uma moto e
uma caçamba provocou a morte do condutor da motocicleta.
Relatos dos agentes da PRF, que atenderam a ocorrência, dão conta que o motociclista seguia no sentido
decrescente da BR-135, quando foi surpreendido por
uma caçamba atravessando a rodovia.
O motociclista não teve tempo de frear ou desviar e
colidiu violentamente na lateral esquerda do veículo de
carga.
Uma equipe do IML e da perícia do Icrim chegou ao
local para a pericia e retirada do corpo da vítima.
Além de ser fatal, o acidente provocou vários transtornos para quem transitava pelo local da grave ocorrência. Uma imensa ﬁla de veículos se formou, extendendo-se do retorno do Maracanã até próximo a entrada da Itapera/Quebra Pote.
Colisão no Campo de Peris
Enquanto uma equipe atendia a ocorrência com óbito no retorno do Maracanã, ocorreu uma outra colisão
envolvendo motocicleta, no Campo de Peris, na BR-135.
Na ocasião, a batida foi entre um ônibus de linha e uma
motocicleta. O condutor da moto bateu a cabeça e ﬁcou
gravemente ferido. Ele foi socorrido por veículo do Exército brasileiro que passava pelo local e deu suporte à vítima.

MARANHÃO

PF cumpre mandados
de busca e apreensão

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PAULINA ERA NATURAL DE AÇAILÂNDIA E , ANTES DE SE MUDAR PARA O GOIÁS, MOROU POR DOIS ANOS EM IMPERATRIZ
DA REDAÇÃO
O corpo da travesti Paulina Reis
Sousa, de 21 anos, chegou na última
segunda-feira (15), à cidade de Açailândia, para o velório e sepultamento.
Paulina foi assassinada na madrugada
do último sábado (13), quando estava
na companhia de outra travesti, em
Anápolis (GO), cidade onde passou a
residir há duas semanas. Ela era natural de Açailândia e também morou
por dois anos em Imperatriz, antes de
se mudar para o Goiás.
Segundo as investigações da polícia, as travestis foram surpreendidas
em um ponto onde costumavam ﬁcar
no bairro Calixtolândia. Os suspeitos
estavam em um carro de passeio e teriam simulado a contratação de um
programa, mas logo anunciaram um
assalto.
Por meio de denúncias, a Polícia
Militar chegou a um dos suspeitos
que disse onde estava a arma e o carro
utilizado no crime. No local informa-

do, outras três pessoas foram presas
suspeitas de envolvimento no caso,
todos com passagem por tráﬁco e
roubo. “O veículo [usado no crime] é
produto de roubo do último dia 9, na
cidade de Goiânia. Todos eles [os 4 supeitos] foram encaminhados à Polícia
Civil para serem autuados por latrocínio. Um deles também será autuado
por favorecimento pessoal e posse de
arma de fogo porque escondeu a arma utilizada no crime. Outro, além do
latrocínio, será autuado por receptação desse veículo roubado”, explicou
o tenente Júnior, da Polícia Militar,
que acompanhou o caso.
Paulina foi dançarina da quadrilha
junina Matutos do Rei, de Açailândia,
que emitiu nota de pesar nas redes sociais lembrando que a jovem era
“sinônimo de alegria e irreverência”. A
prefeitura de Açailândia também se
manifestou por meio de nota “pela
morte trágica da quadrilheira” que fez
parte do movimento junino da cidade
“conhecida por sua alegria contagian-

te, entusiasmo e boa relação com todos”. A morte de Paulina acontece
justamente na véspera de um dos
eventos nacionais mais esperados pela comunidade LGBT, que este ano ganhou uma edição virtual, no último
domingo (14), por causa da pandemia
de Covid-19. A edição tradicional, que
no ano passado reuniu 3 milhões de
pessoas na Avenida Paulista, teve que
ser cancelada. Com o tema “solidariedade”, a 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo teve o objetivo de arrecadar por meio de lives,
doações para o projeto Rede Parada
Pela Solidariedade, que apoia uma
parcela da população LGBT em situação de vulnerabilidade.
De acordo com o dossiê da Associação Nacional de Travestis (Angra), o
Brasil é o país que mais mata travestis
e transexuais, com 124 pessoas trans
assassinadas em 2019, à frente do México, que ocupa o segundo lugar no
ranking global com metade do número de homicídios.

FORAM CUMPRIDOS 21 MANDADOS EM 5 ESTADOS E NO DF
Na manhã de ontem terça-feira (16), a Polícia Federal
realizou diligências requeridas pela Procuradoria Geral
da República (PGR) e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
As medidas tem o objetivo de instruir o Inquérito nº
4.828/DF/STF que investiga a origem de recursos e a estrutura de ﬁnanciamento de grupos suspeitos da prática
de atos contra a Democracia.
As diligências são cumpridas no Maranhão e outros
estados como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Santa Catarina e no Distrito Federal. No total são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão.
A assessoria da Polícia Federal (PF) no Maranhão informou: “não há mais informações disponíveis a respeito das diligências. Como a operação foi determinada pelo STF, as informações ﬁcam a cargo do Supremo”.

Como a operação foi determinada
pelo STF, as informações ficam a
cargo do Supremo

ESPORTES

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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TÓQUIO

CAMPEONATO CARIOCA

Reunião define data
da volta do futebol

Novoadiamentodas
Olimpíadaséumaopção

DIVULGAÇÃO/ME

Cidade iniciará hoje a 2ª fase da flexibilização. Flu e Botafogo são contra o retorno
imediato. Clubes se reúnem com a prefeitura nesta quarta, e Crivella aposta em acordo

O

Campeonato Carioca está
autorizado a voltar, após
três meses de paralisação,
por conta da pandemia de
Covid-19. Em coletiva de imprensa, a
Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou
a segunda fase da ﬂexibilização das
medidas restritivas na cidade, a partir
de hoje, quarta-feira (17). Entre elas, a
volta das competições esportivas,
com portões fechados para o público.
O prefeito Marcelo Crivella reforçou que o Campeonato Carioca será
retomado com portões fechados para
o público, provavelmente a partir de
amanhã, quinta-feira (18). A decisão
ﬁnal, no entanto, cabe à Federação de
Futebol e aos clubes. Uma reunião
hoje, entre Prefeitura e clubes, deﬁnirá as datas da volta do estadual do Rio
de Janeiro.
Todos estão autorizados a jogar a
partir de hoje, mas ninguém será obrigado a entrar em campo. Fluminense
e Botafogo, por exemplo, são contra a
volta imediata. “A fase permite. Porém, depende da Federação, porque
Botafogo e Fluminense querem ter o
direito e têm todo o direito… É o que
eu estava explicando, ninguém é obrigado a seguir os passos da Prefeitura.
A pessoa decide o que ela decide. Eles
não querem jogar. Então, para não ter
judicialização e suspender o Campeonato mais uma vez pelo Tribunal de
Justiça, que é sempre muito prudente,
quando a pessoa pede a liminar eles
concedem… A ideia é fazer um acordo. Quem quiser jogar, joga. Quem
não quiser, tem que ser respeitado e
jogar só em julho, disse Crivella.
O prefeito do Rio de Janeiro ainda

ANDRÉ DURÃO / GLOBOESPORTE.COM

OS JOGOS DEVEM ACONTECER ENTRE JULHO E AGOSTO DE 2021

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, SEM A PRESENÇA DE PÚBLICO, ESTÃO AUTORIZADAS NO RIO
revelou que o presidente Jair Bolsonaro planeja estar no Maracanã para
acompanhar a volta do Campeonato
Carioca. “O presidente Bolsonaro prometeu que vem, hein. O presidente
Bolsonaro diz que vem, então não vai
ser [com o estádio] vazio não, o presidente vai estar lá vendo o jogo”, disse.
O retorno de treinos e competições
consta entre as medidas de ﬂexibilização do isolamento social anunciadas
pela gestão de Marcelo Crivella no início deste mês. A Federação de Futebol
do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a

maioria dos clubes cariocas contam
com essa liberação para bater o martelo pela volta do Estadual. Na madrugada desta terça-feira, a entidade se
reuniu com os ﬁliados e encaminhou
o retorno das partidas a partir da
quinta-feira.
Os únicos contrários foram Botafogo e Fluminense, que pretendem ir à
Justiça contra a volta do futebol. A dupla entende que não há segurança suﬁciente para voltar ao trabalho enquanto a epidemia não for controlada.

LEUCEMIA

A organização das Olimpíadas de Tóquio pode mudar
os planos iniciais de que não haveria um novo adiamento do megaevento. Nas últimas semanas, a ideia ventilada por dirigentes japoneses e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) era decidir até março do ano que vem
ser os Jogos aconteceriam entre julho e agosto de 2021
ou seriam cancelados. Mas diante da incerteza sobre o
controle da pandemia global de coronavírus e da crise
econômica, Haruyuki Takahashi, membro do Conselho
de Tóquio 2020, acredita que uma nova mudança de data deveria ser uma opção.
De acordo com a publicação japonesa Nikkan Sports,
Takahashi defende a tese de que é possível esperar que a
pandemia global de coronavírus seja controlada para
encaixar as Olimpíadas no calendário ainda em 2021.
Uma coisa é certa: tanto COI quanto a organização japonesa dos Jogos trabalham com a certeza de que é inviável um adiamento para 2022, ano das Olimpíadas de
Inverno de Pequim, da Copa do Mundo de futebol do
Catar, do Mundial de Atletismo e dos Jogos da Commonwealth.
Membro do COI, o belga Pierre-Oliver Backerdi falou
recentemente sobre um possível novo adiamento, mas
foi em uma direcao contraria a de Haruyuki Takahashi.
“Hoje todo mundo tem certeza de que começará em 23
de julho de 2021. Seria impensável manter esse projeto
em andamento por mais tempo, um ano que fosse, considerando os enormes custos e todas as milhares de pessoas envolvidas. Todas as federações esportivas precisam se adaptar ao adiamento dos Jogos. Não podemos
prever uma reviravolta semelhante pela segunda vez”,
disse.
A situação do coronavírus no Japão não é das piores
(17.427 infectados e 928 mortes). Mas no contexto global foram registrados até esta terça-feira 3.44 milhões de
casos da Covid-19 e 439 mil mortes.

UFC

Time renova com goleiro Van Damme Dana reconhece “poder” de Amanda
GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

AMANDA É A ÚNICA ATLETA A DEFENDER E MANTER CINTURÕES DE 2 CATEGORIAS DIFERENTES

O GOLEIRO MIGUEL VAN DAMME NA PARTIDA ENTRE CERCLE BRUGGE E KORTRIJK
O modesto Cercle Brugge teve uma
grande atitude, e renovou por uma temporada o contrato do goleiro Miguel Van
Damme, que luta contra uma leucemia pela terceira vez. O clube terminou na 14ª colocação no último Campeonato Belga, encerrado por conta da pandemia de coronavírus.
O contrato foi assinado no centro de
atendimento residencial de Bruges, e o
anúncio foi feito pelo presidente do clube,
Vincent Goemaere, nas redes sociais da
equipe. “A renovação do contrato de Miguel Van Damme foi essencial para nós. O
Cercle é uma grande família e Miguel, que
está conosco desde 2013, é uma parte importante disso. O Cercle é Miguel e Miguel
é o Cercle: nossa recuperação esportiva e o
“continue acreditando” foram mais do que
nunca os símbolos da situação do Cercle e
Miguel nos últimos meses”. “Fico feliz em

saber que a saúde de Miguel está evoluindo
positivamente: nunca desista!”
Sem entrar em campo desde maio de
2019, Van Damme faz tratamento de imunoterapia. Com 26 anos, esse será o oitavo
ano dele no Cercle Brugge, onde sempre jogou.
Em 2016, ele descobriu a leucemia, que
foi tratada duas vezes no ano seguinte. No
entanto, em junho de 2019, o goleiro anunciou que a doença retornou na coluna e no
cérebro.

A renovação do contrato de
Miguel Van Damme foi
essencial para nós

No caso, Amanda Nunes, campeã dos
pesos-penas (até 66kg) e pesos-galos (até
61kg) do Ultimate. Em entrevista, o presidente do UFC aﬁrmou que parte do motivo de a “Leoa” não ser respeitada tanto
quanto merece se deve ao fato de ser mulher. “Acho que é por ela ser mulher, para
ser sincero. (…) Acho que é parte da razão,
mas está ﬁcando difícil não respeitá-la,
especialmente depois de sua última atuação. Quando ela enfrentou Germaine de
Randamie, muita gente disse, “Ah, ela pareceu humana nesta luta”. O quê?!? Ela enfrentou a melhor trocadora de golpes de
todos os tempos! E ganhou a luta! O que
vocês querem dessa mulher? E nesta luta
contra a Spencer, incrivelmente dura e
durável, ela deu uma aula completa”, argumentou White.
Antes das vitórias sobre Felicia Spencer
e Germaine de Randamie, Nunes teve talvez suas vitórias mais impressionantes,
nocautes sobre Cris Cyborg e Holly Holm.
Dana White exaltou essas duas apresentações. “Ela está botando o sarrafo tão alto
que vai ser muito difícil de outro atleta
conquistar o que ela conquistou. Não esqueça: todo mundo só falava de quão assustadora e perigosa era a Cyborg. E ela
absolutamente destruiu a Cyborg. Des-

truiu! Holly Holm, que também é uma das
melhores de todos os tempos no boxe e no
MMA, e quão facilmente ela a derrotou. E
Holly Holm não cai fácil, ela enfrentou todas as melhores, e Amanda Nunes a atropelou”.
A pergunta que ﬁca, porém, é quem o
UFC pode colocar para fazer frente à brasileira. White reiterou que não está interessado numa trilogia de Nunes contra
Valentina Shevchenko, campeã do pesomosca (até 57kg), já que as duas primeiras
lutas foram vencidas pela baiana. Uma
possibilidade que foi levantada seria uma
superluta contra Claressa Shields, bicampeã olímpica de boxe e que já expressou
interesse em enfrentar Amanda. Dana,
entretanto, acha que o duelo é difícil de
acontecer. “A parte difícil numa luta dessas é: o que elas vão lutar? Elas vão lutar
boxe ou MMA? Eu sei que Claressa está
treinando, mas ela não poderia possivelmente estar no nível da Amanda Nunes
(no MMA). Toda vez que fazemos algo assim, é sempre eu mandando os meus lutadores para o boxe, entende? É difícil, temos que resolver isso. Eu gosto da Claressa, já me reuni com ela, com seu manager,
e todo mundo está interessado, mas como
fazemos isso?”, indagou o presidente.
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Operação da PF contra acusados de fakenews e de
financiar atos antidemocráticos tem alvos no MA
PÁG. 7 E 12

Othelino
promulga
lei que determina
multa a
propagadores
de fakenews
no Maranhão

Cai em 69% a
procura por
UPAs e SL é 4ª
capital com
menor ritmo de
contágio de
Covid-19

PÁG. 3

PÁG. 6 E 9

Especialistas da
saúde, TSE e
parlamentares
debatem
pandemia
e proposta de
adiar as eleições

Câmara
aprova MP
com corte
de 50% nas
contribuições
de empresas
ao Sistema S

PÁG. 11

PÁG. 11

SOBRINHO-NETO DE SARNEY É
MORTO DURANTE DISCUSSÃO DE
TRÂNSITO NA LAGOA DA JANSEN

DIVULGAÇÃO

Publicitário estava saindo com
seu veículo do prédio onde
morava quando colidiu com
outro carro
Uma discussão de trânsito, no fim da manhã de ontem (16), na Lagoa
da Jansen, resultou na morte do publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, de 41 anos, sobrinho-neto do ex-presidente José Sarney.
Diogo foi atingido com um tiro à altura do pescoço, logo após descer
do seu veículo. Na noite passada, o jovem Ayrton Campos Pestana,
apontado como principal suspeito, apresentou-se espontaneamente
na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP),
acompanhado de advogado. Uma tia dele, identificada como Kátia
Campos, nega que o sobrinho tenha cometido o homicídio.
PÁG. 12

Bolsonaro sanciona
PL de Weverton que
proíbe corte de água
e luz em véspera de
fim de semana

Após ser baleado no pescoço, Diogo Costa caiu morto próximo ao carro que ele estava dirigindo

São Luís

Pontos de embarque e
desembarque de passageiros
seguem com baixo movimento
GILSON FERREIRA

Weverton: “Esta lei vai dar dignidade a
todas as famílias”
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nessa
terça-feira, 16, a lei que proíbe o desligamento
de serviços públicos como água e energia
elétrica nas sextas-feiras, fins de semana e
vésperas de feriados. Trata-se de um projeto
de autoria do senador Weverton (PDT-MA).

PÁG. 3

As orientações de
quarentena em razão
da pandemia do novo
coronavírus ainda
geram reflexo nos
pontos de embarque e
desembarque de São
Luís. Após o lockdown,
e já na terceira fase
de reabertura do
comércio, o movimento
é tímido no Terminal
Rodoviário, nas saídas
das vans, no São
Cristóvão; na Rampa
Campos Melo, e no
Devido às limitações impostas pela pandemia, movimento em
Terminal da Ponta
pontos de saída e chegada de passageiros de São Luís ainda segue
da Espera. PÁG. 5
tímido

Cotação – Comercial C. R$ 5,231 | V. R$ 5,2324 – Turismo C. R$ 5,19| V. R$ 5,51 – Euro C. R$ 5,9041 | V. R$ 5,9062 - Libra C. R$ 6,5909 | V. R$ 6,5943 – Poupança 0,5000%

Maré – 1ª Preamar –3:58 5,1 m | 1ª – Baixamar – 10:25 1,1 m | 2ª Preamar –16:25 5,1 m | 2ª Baixamar – 22:41 1,1 m| Loteria – Quina – 5296 (16/06/2020)– 07-39-43-52-59 |
Lotomania– 2083 (16/06/2020) 05-09-12-14-24-29-32-41-44-54-57-66-68-72-74-76-89-90-93-94| Dia de Sorte – 2092 (16/06/2020) Mês: NOVEMBRO - 04-06-13-24-30-36|
Timemania –1498 (16/06/2020) – VITÓRIA/BA – 16-23-41-59-65-72-79 | Dupla Sena – 2092 (16/06/2020) – 1º: 04-06-13-24-30-36| 2º: 04-21-22-27-33-47 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Prefeitura inicia
nova fase da
reforma da João
Lisboa, Largo do
Carmo, Rua de
Nazaré e entorno
A Prefeitura de São Luis deu início
à segunda fase da obra executada no
Complexo Praça João Lisboa, Largo
do Carmo, Rua de Nazaré e entorno.
Nesta semana, foi iniciada a retirada de
todo o piso do espaço que compreende
os três logradouros e adjacências.

PÁG. 9

Dino assina
decreto que institui
plano de prevenção
à violência contra
a juventude negra
no Maranhão
PÁG. 4

TEMPO –

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
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COB contra racismo
Na expectativa para os Jogos de Tóquio, adiados para 2021, os atletas
brasileiros entraram numa rotina de cidadania, além dos treinos. O
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) prepara programa de ações de
enfretamento ao racismo no esporte. A partir de julho, a entidade
organiza rodas de conversa e palestras sobre o tema. Para 2021, está
prevista a realização de curso gratuito para todas as modalidades para
reflexão e debate, a fim de prevenir e superar desigualdades. O projeto
surge na esteira do sucesso do Curso de Prevenção e Enfrentamento do
Assédio e Abuso no Esporte, que obteve adesão de mais de 800 atletas
e total de 3 mil inscritos.

Farra
No próximo dia 3 de julho
completam-se 13 anos da
apresentação da PEC 55, que
morreu em alguma gaveta do
Senado, proposta por Eduardo
Suplicy (PT). Acabava com a
figura do senador suplente sem
voto, e obrigava votação para o
substituto.

Aqui, não!
Maior expoente do MDB com

mandato no País, o governador
do DF, Ibaneis Rocha, subiu na
cotação do partido pela posição
firme contra a baderna dos 300
do Brasil.

Hereditário
Henrique Abi-Ackel, 38, neto
do ex-ministro da Justiça
Ibrahim, sobrinho do deputado
Paulinho (PSDB), é o novo
desembargador do TJMG,
nomeado pelo Governador
Zema.

Decreto estadual institui Plano de Prevenção à
Violência Contra a Juventude Negra no Maranhão
O Plano Juventude Viva - Plano
de Prevenção à violência contra
a Juventude Negra, foi assinado
pelo Governador Flávio Dino e
institui no âmbito da Secretaria
de Estado Extraordinária da
Juventude (Seejuv) em conjunto
com a Secretaria de Estado
Extraordinária da Igualdade
Racial (Seir), com o objetivo
de promover a educação e
sensibilização de agentes
institucionais e atores sociais no
Estado do Maranhão.
O Governador Flávio Dino
anunciou nas redes sociais a
assinatura do decreto destacando
a ação do estado para efetivação
do plano em articulação com a
sociedade civil e os municípios
maranhenses. Sendo o primeiro
estado brasileiro a efetivar seu
plano estadual de prevenção à
violência contra a juventude
negra. “Assinei o Decreto que
institui o Plano Juventude Viva
de Prevenção à violência contra
a Juventude Negra no Maranhão.
As Secretarias de Juventude e
de Igualdade Racial coordenarão
as ações, em articulação com a
sociedade civil e os municípios “,
disse o governador.

Constituído de ações de
políticas públicas nos eixos
Assistência Social, Educação
e Profissionalização, Saúde,
Trabalho e Renda, Cultura e
Esporte e Segurança Pública.
O Plano é resultado das ações
realizadas no Projeto Juventude
Viva, diagnóstico e consultas nos
9 municípios maranhenses que
aparecem no mapa da violência.
Cada município construiu suas
propostas para o plano, que
posteriormente passou por
consulta pública da sociedade
civil através da plataforma
Participa MA.
A Secretária Tatiana Pereira,
enfatiza o Plano como um
marco na consolidação das
políticas públicas de juventude
no Maranhão, com a definição
de políticas de estado para a
juventude. “O plano Juventude
Viva no Maranhão é um marco
importantíssimo na consolidação
da política pública de juventude
no estado, além disso, e ratifica
o compromisso fundamental do
Governador na defesa da vida
da juventude negra do estado e
nos mostra o quanto é importante
estarmos alinhados com esse

processo de ouvir a juventude
e principalmente de perceber
o quanto é importante definir
políticas públicas estratégicas
e políticas de estado, não
políticas de governo, e sim
que permaneçam” afirmou a
secretária.
Gerson Pinheiro, Secretário de
Igualdade Racial, destacou o
decreto do plano como importante
instrumento de políticas públicas
frente ao momento em que vive
o mundo. “O Plano Juventude
Viva vem num momento em que
o mundo trava uma luta contra
o racismo e o genocídio da
juventude negra e isso - o plano e
as circunstâncias atuais - apontam
para uma juventude que disputa,
de forma democrática, espaços
para exercer seus direitos. Resta
ao Estado implementar ações
para incluir mais jovens nos
espaços, nos serviços públicos e
na inclusão produtiva” enfatiza o
secretário.
“Tenho certeza que é um produto
importantíssimo para o estado,
e que tem essa relação com a
Secretaria de Igualdade Racial.
Principalmente neste processo
no mundo e no país contra o

Racismo. É uma resposta do
Maranhão para esse cenário”
completou a Secretária Tatiana
Pereira.

JUVENTUDE VIVA
O projeto foi realizado em
parceria com a Secretaria
Nacional de Juventude a partir do
Plano de Prevenção à Violência
Contra a Juventude Negra, visa
criar condições para superação
dos impactos psicossociais
gerados em suas famílias e
combatendo a padronização da
violência e a estigmatização do
jovem negro.
No Maranhão, são nove
municípios que aparecem no
Mapa da Violência como as
cidades mais vulneráveis para a
juventude negra. São elas Timon,
São Luís, São José de Ribamar,
Caxias, Imperatriz, Açailândia,
Bacabal, Paço do Lumiar e
Codó. Cada município participou
da pesquisa do Diagnóstico
Juventude Viva, e com a formação
dos comitês municipais de
enfrentamento à mortalidade da
juventude negra contribuíram na
construção do plano estadual.

Pandemia fez 1 milhão de brasileiros
perderem o emprego em maio, diz IBGE

A ferro..
Apoiador de primeira hora da criação do Aliança para o Brasil (APB),
partido que pode acolher o presidente Jair Bolsonaro numa tentativa
de reeleição, o advogado Luís Felipe Belmonte não sentiu qualquer
simpatia por parte dos policiais federais que cumpriram mandado de
busca e apreensão em sua casa ontem de manhã.

..e fogo
Enquanto o caseiro tentava acordar o patrão, os policiais gritaram
que iriam arrombar o portão e não foram sensíveis ao pedido do casal
de que esperassem acordar os filhos, de dois e quatro anos de idade.
Jurista experiente, Belmonte analisa com calma tudo o que aconteceu
em casa durante a operação.

Zzzzz..
Aliás, após a operação,
grande grupo de advogados
pressionou a seccional do DF e
o Conselho Federal da OAB a
se posicionarem sobre as buscas
na casa de Belmonete. Até o
fechamento da Coluna, não
havia uma nota.

Faria Tur
Provável que a ABIN, que
levanta a ficha de potenciais
ministros, tenha alertado ao
presidente Bolsonaro: Em 2009,

Fábio Faria, futuro ministro
das Comunicações, foi flagrado
viajando com a então namorada
Adriane Galisteu, e a sogra,
para os Estados Unidos com
dinheiro da verba indenizatória
da Câmara dos Deputados.

A todo vapor
Quem fidelizou o cliente antes
da crise da saúde, saiu na frente.
Franquia de fast food no Terraço
Shopping (DF) fatura até R$ 4
mil por dia só com delivery e
não demitiu.

Conab Pet
A CONAB faz leilão curioso na segunda (22). Serão oferecidas, a
bom preço, 29,8 toneladas de ração para gatos e cães, apreendidas em
operações policiais. Na validade.

Esperançoso
Direto do asilo na Europa, em entrevista ao canal da Coluna no
Youtube, o ex-delegado federal Protógenes Queiroz (que já foi um
dos heróis nacionais, a exemplo de Joaquim Barbosa e Sérgio Moro)
diz acreditar que terá anistia para revertar sua demissão da PF. Aponta
perseguição política, e confia em projeto de lei com apoio da base de
Bolsonaro no Congresso Nacional.

Mãos ao alto!
No papo em vídeo, Protógenes revelou bastidores de operações
importantes que acompanhou ou liderou, como o cerco ao ex-deputado
‘serrador’ Hidelbrando Pascoal, e ao magnata Boris Berezovsky, numa
abordagem cinematográfica num aeroporto, driblando e neutralizando
seus seguranças egressos do Mossad, Legião Francesa e CIA.

ESPLANADEIRA
# Brasil Cacau e Ragazzo firmam parceria: até dia 21 todos os pedidos
feitos na rede geram voucher de 10% de desconto para compras na
empresa de chocolates. # VidaClass, que conecta pacientes a médicos
de diversas áreas, permite que profissionais atendam através da
telemedicina. # O site Vakinha recebe doações através de milhas das
aéreas. # O evento “Virtual Educational Symposium - Highlights ASCO
2020” acontece até amanhã. # Escola Sá Pereira realiza hoje live com
ambientalista Sergio Besserman e professor da Coppe/UFRJ Henrique
Cukierman para debaterem educação e a vida no mundo pós pandemia. <
https://bit.ly/2CeCTP7 >

A pandemia do coronavírus fez
com que cerca de 1 milhão de
brasileiros perdessem o emprego
ao longo de maio. É o que aponta
o levantamento inédito divulgado
nessa terça-feira (16) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Ao todo, 10,9 milhões de pessoas
estavam desempregadas na última
semana de maio, o que deixou a
taxa de desemprego em 11,4%.
Na primeira semana, este número
era de 9,8 milhões e a taxa de
desemprego de 10,5%.
Os dados são os primeiros
resultados da Pnad Covid19,
versão da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
realizada com apoio do Ministério

da Saúde para identificar os
impactos da pandemia no mercado
de trabalho e para quantificar as
pessoas com sintomas associados
à síndrome gripal no Brasil.
O IBGE destacou que 17,7
milhões de brasileiros que não
estavam empregados na última
semana de maio deixaram de
procurar emprego por causa
da pandemia. Somando este
contingente ao de desempregados,
chegou a 28,6 milhões o total de
pessoas que enfrentaram algum
tipo de restrição para ingressar
no mercado de trabalho brasileiro
em maio “seja por falta de vagas
ou receio de contrair o novo
coronavírus”, conforme destacou
o IBGE.

Em abril, a Pnad Contínua
mostrou que a taxa de desemprego
tinha ficado em 12,6% e o
contingente de desempregados
somava 12,8 milhões de pessoas.
O diretor adjunto de pesquisas do
IBGE, Cimar Azeredo, afirmou
que não se pode comparar os
dados da Pnad Contínua com
os da Pnad Covid por conta das
diferenças metodológicas.
“Esta Pnad Covid foi elaborada
especificamente para avaliar os
impactos da pandemia no mercado
de trabalho”, enfatizou.
Ao todo, o país tinha 84,4
milhões de pessoas ocupadas no
mercado de trabalho em maio, o
que representa menos da metade
(49,7%) do total da população em

Conselho de secretários de
Educação orienta medidas
sanitárias e avaliação de
alunos no retorno às aulas
O Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) publicou nessa terçafeira um documento com diretrizes para
protocolo de retorno às aulas presenciais.
Entre as orientações, estão aspectos
pedagógios (como definição de revisão
curricular e avaliação diagnóstica) e
sanitárias.
Entre as medidas de prevenção à
doença, estão distanciamento social
com a diminuição de alunos por sala,
cancelamento de atividades em grupo e
sinalização de rotas dentro das escolas
para que os alunos mantenham distância
entre si.
Também é previsto controle de
temperatura de estudantes a servidores,
disponibilidade de máscaras individuais e
estações de higiene.
O planejamento pedagógico ainda prevê
revisão dos conteúdos previstos para 2020
com compensação do que faltar em 2021.
O documento, produzido sem a
participação do Ministério da Educação
(MEC), serve para a criação de protocolos

de retorno às aulas presenciais. Ele
foi produzido pela Frente Protocolo
de Retomada, que reúne técnicos das
secretarias estaduais de Educação, sob a
coordenação dos secretários Laura Souza
(AL) e Cláudio Furtado (PB).
— A discussão no conselho não foi
sobre quando voltar, mas como voltar —
afirmou a secretária de Educação do Mato
Grosso do Sul e presidente do Consed,
Cecilia Motta.
Segundo Motta, o documento foi
elaborado a partir da experiência de
outros países que já retornaram às aulas
e tomou por base, ainda, propostas de
protocolos criadas por estados que já se
adiantaram nesse quesito. ele ainda teve
apoio técnico do Sebrae Nacional.
Os secretários ainda não tem previsão
de datas para o retorno, mas estão
trabalhando com suas equipes nas
estratégias sanitárias, financeiras e
pedagógicas que serão colocadas em
práticas a partir do momento em que as
datas forem definidas. (O GLOBO)

idade de trabalhar.
O levantamento do IBGE
mostrou que 17,2% do total de
trabalhadores ocupados no país
estavam afastados do trabalho
na última semana de maio
devido ao isolamento social ou
férias coletivas. Este percentual
representa um contingente de 14,6
milhões de pessoas.
O contingente de trabalhadores
afastados por causa da pandemia
era ainda maior no começo de
maio. Na primeira semana, eram
16,6 milhões nesta condição, o
que representava 19,8% do total
de pessoas ocupadas no país.
Ou seja, reduziu em cerca de 2
milhões o número de afastamentos
ao longo do mês. (G1)

Filiados do
PSOL defendem
coligação com PSB
e Bira candidato a
prefeito da capital
Em Manifesto assinado esta semana, filiados ao PSOL
de São Luís voltaram a defender coligação com o PSB
e a candidatura de Bira do Pindaré (PSB) à prefeitura da
capital.
No documento, assinado segunda-feira (15), destacam “a
indicação do vice na chapa majoritária e priorização da
chapa de vereadores e vereadoras com o objetivo de eleger
a primeira bancada para a Câmara Municipal de São Luís”.
Como segunda opção, apontaram a possibilidade de
candidatura própria, ressaltando ainda que o PCB, depois
de três eleições consecutivas em coligação com o PSOL, já
decidiu seu apoio à candidatura do PSB”.
No documento dirigido à direção municipal da sigla, os
filiados destacaram que é preciso considerar todos os
aspectos da conjuntura política.
O Manifesto, com as assinaturas de lideranças como
Odívio Neto, Saulo Pinto, Katiuscia Pinheiro, Nonato
Masson e mais 40 nomes, propõe que a direção do PSOL
São Luís coloque em discussão interna a definição da
estratégia eleitoral para as eleições de 2020. O objetivo é
construir “um debate democrático e plural, sem que haja
uma definição pela imposição”.
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A perda de Zé Gentil
Na eleição de 2018, o então candidato a deputado estadual Zé Gentil
(Republicanos) assim se autodefinia em seu panfleto de campanha:
“José Gentil Frazão Rosa, mais conhecido como Zé Gentil, pai
do prefeito Fábio Gentil e mais cinco filhos, nasceu no povoado
Tabuleiro, hoje pertencente ao município de São João do Sóter. Ele
era neto de Gentil Augusto Frazão, que foi vereador na 36ª legislatura
e prefeito de Caxias.Zé Gentil começou sua caminhada política
como vereador, elegendo-se por dois mandatos, de 1973 a 1976 e de
1977 a 1982, chegando a exercer o cargo de presidente da Câmara
Municipal. Em 1986 foi eleito deputado estadual, se reelegendo
em 1990 e 1994. Como deputado estadual, Zé Gentil foi autor do
projeto de emancipação do município de São João do Sóter e também
responsável pela solicitação ao então governador João Castelo da
construção das 900 casas da Cohab, em Caxias”.
O parlamentar estava em seu quarto mandato na Assembleia
Legislativa do Maranhão, na 19ª legislatura. Ele já havia ocupado o
mesmo posto de 1987 a 1991, de 1991 a 1995 e de 1995 a 1999. E
estava há pouco mais de 1 ano cumprindo o quadriênio 2019/2023...
Foi uma expressiva perda para Caxias, pois Zé Gentil compunha ao
lado de Cleide Coutinho (PDT) e Adelmo Soares (PCdoB) o trio de
parlamentares que ecoava a voz da Princesa do Sertão na Assembleia
do Maranhão. Afora isso, dada a maneira agregadora do deputado, sua
morte também significa um forte abalo na base de sustentação do filho
e prefeito Fábio Gentil (Republicanos).

Morte

estado do Maranhão”.

Zé Gentil morreu na segundafeira passada, às 4h25min da
manhã. O enterro aconteceu no
Cemitério de São Benedito, em
Caxias MA...

Câmara

Internação
...Internado às pressas no hospital
Prontomed, de Teresina (PI),
domingo retrasado, o deputado,
de 80 anos, foi imediatamente
entubado e levado à UTI, mas seu
estado só agravou depois disso...

Transferência
...A família ainda conseguiu
transferi-lo para o Hospital da
Unimed, na própria capital do
Piauí, mas o quadro de saúde
do parlamentar já era muito
delicado...

Resistência

O presidente da Câmara
Municipal de Caxias, vereador
Catulé, também emitiu ‘Moção
de Pesar’ e decretou luto oficial
por três dias na Casa em razão do
falecimento do deputado caxiense
Zé Gentil, o qual também
integrou a mesma quando iniciou
sua trajetória política.

Assembleia
O presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto (PCdoB),
também emitiu nota e decretou
luto oficial de três dias pelo
falecimento de Zé Gentil, um
dos membros mais longevos do
Legislativo maranhense.

Trégua

...Desde então, durante10 dias,
com umas poucas melhoras, Zé
Gentil resistiu o quanto pôde,
mas acabou vencido pelo novo
coronavírus.

A morte de Zé Gentil estabeleceu
uma trégua político-partidária
em Caxias, o que deve se manter
ainda por alguns dias...

Manifestações

...À exceção de alguns mais
exaltados e inconsequentes, que
continuam os ataques à família
governista, pré-candidatos
a prefeito e a vereador mais
sensatos, baixaram as armas em
respeito ao luto pela morte do
político...

Anteontem, dezenas de
manifestações de solidariedade e
de pêsames à família de Zé Gentil
foram publicadas na mídia digital,
redes sociais e grupos de Zap por
amigos e simpatizantes do grupo
Gentil...

Baixaram as armas

Manifestações II

Acirramento

...Adversários políticos da família
Gentil também se manifestaram
emitindo notas de pesar. Ou seja,
o clamor foi geral no município,
o que já é tradicional na Princesa
do Sertão, pois quando acontece
o falecimento de alguém do
meio político, todos, incluindo os
opositores, se irmanam com a dor
da família da vítima.

...Mas a disputa local deve
ser retomada em breve, pois a
campanha eleitoral se aproxima
rápido e o acirramento pelo
poder caxiense voltará ao ritmo
tradicional.

Luto oficial
Anteontem, a Prefeitura de
Caxias decretou luto oficial por 7
dias pela morte do deputado Zé
Gentil...

Luto oficial II
...O decreto diz o seguinte: “Luto
oficial no município de Caxias
por 7 dias, contados desta data,
pelo falecimento do senhor
José Gentil Rosa, que, em vida,
prestou inestimáveis serviços ao
município de Caxias – MA e ao

Alteração na estratégia
...Por seu turno, os governistas
também deverão refletir muito
sobre a perda de Zé Gentil. E o
que se estima é que a estratégia
para a tentativa de reeleição
de Fábio Gentil deverá sofrer
algumas mudanças...

Conselheiro
...Não obstante a idade, Zé Gentil
era um sujeito político muito
atuante e o filho Fábio Gentil o
tinha como conselheiro, dada a
sua vasta experiência no ringue
eleitoral caxiense. Vai fazer muita
falta ao núcleo duro governista,
portanto.

Gonzo
Tradicionalista - O povo de Caxias é tradicionalista e muito
observador. Assim é que nas ‘rodas de conversa’ virtuais muito
se comentou, na segunda-feira passada, a falta de uma nota de
solidariedade, naquele momento, de algumas figuras políticas
ligadas ao poder local e também das oposições!!! Esse tipo de
omissão no momento da dor da morte, em geral, os caxienses mais
conservadores não perdoam!!!

Mais de 22,5 mil estudantes beneficiados com
iniciativas da Fundação Vale em 2019 no MA
Em todo o Brasil, ações alcançaram cerca de 770 mil pessoas, com investimAntos de R$ 50,9 milhões. Em
2020, mais de R$ 6 milhões estão sendo destinados a projetos de enfrentamento à pandemia de Covid-1
As iniciativas da Fundação
Vale chegaram a 68 municípios
brasileiros no ano passado,
atingindo 770 mil pessoas. O
investimento foi de R$ 50,9
milhões. No Maranhão, foram
realizados programas e projetos
sociais ao longo da Estrada
de Ferro Carajás (EFC), com
centenas de ações educativas
que beneficiaram 22.500
estudantes, formaram 900
profissionais de saúde, e apoiaram
230 empreendedores e 720
agricultores no estado.
Educação, promoção da saúde e
fomento a negócios sociais foram
as principais frentes de atuação
da Fundação no Maranhão,
que também está à frente da
gestão de um Centro Cultural
Vale Maranhão e da Estação
Conhecimento Arari. Foram, ao
todo, 26 municípios atendidos,
com 19 iniciativas diferentes. Os
resultados dessa atuação podem
ser conhecidos no Relatório de
Atividades 2019.
O programa Casa Saudável, por
exemplo, que oferece educação
voltada para o autocuidado em

saúde e contribui para melhorar
o acesso à água potável, foi
desenvolvido em Arari, Alto
Alegre do Pindaré, Anajatuba,
Buriticupu e Itapecuru Mirim, no
Maranhão, beneficiando 1,8 mil
pessoas.

e geração de trabalho e renda
no país. Os projetos chegaram
a cidades do Maranhão, Pará,
Espírito Santo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e Rio de
Janeiro, muitas delas localizadas
no interior dos estados.
Na frente de educação, foram
mais de 390 ações em unidades
educacionais, 940 participações
de profissionais em formações e
77.200 estudantes beneficiados

BRASIL
No total, foram mais de 60
iniciativas nos campos da
educação, promoção da saúde

em iniciativas realizadas pela
Fundação Vale em 21 municípios.
Os projetos de geração de trabalho
e renda alavancaram mais de mil
negócios sociais e apoiaram cerca
de 700 empreendedores. Também
sob a gestão da Fundação Vale,
cinco Estações Conhecimento
atenderam mais de 4.500 pessoas
enquanto os museus e centros
culturais receberam mais de 500
mil visitações.

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
E ATUAÇÃO TERRITORIAL
A atuação articulada com os governos e o diálogo permanente com comunidades e parceiros permitiram, já
em 2020, a injeção de R$ 6 milhões em projetos voltados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Um
exemplo foi o redirecionamento e a ampliação do Ciclo Saúde, voltado para o fortalecimento da Atenção
Básica. As ações nos 32 municípios onde o programa está presente estão voltadas para a pandemia: 280
unidades básicas de saúde estão recebendo apoio na área de gestão, sendo que 135 receberão também
equipamentos e insumos com este foco. Em 2019, o Ciclo Saúde capacitou 1.670 profissionais e ampliou o
serviço em 44 unidades básicas de saúde, atingindo 150 mil pessoas.
O ano de 2019 também foi marcado por mudanças internas na Fundação Vale. “Aprimoramos nossa forma de
estar e atuar nos municípios, estabelecendo uma nova estrutura organizacional que possibilita uma articulação
territorial ainda maior. Reorganizamos as Gerências de Território, que concentram a gestão dos projetos nos
estados em que atuamos, nos eixos Norte e Sul. Criamos, também, a gerência de “Metodologias Sociais” para
testar novas metodologias e avaliar resultados, explica Hugo Barreto, diretor-presidente da Fundação Vale e
Diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale.

Apacs de Itapecuru e Bacabal vão produzir
máscaras com recursos da União Europeia
A partir dessa terça-feira, dia 16,
cerca de 80 internos das Apacs
de Itapecuru-Mirim e Bacabal
passaram a produzir máscaras
de proteção para prevenção do
contágio pelo coronavírus, com
o apoio da União Europeia, que
destinou R$ 350 mil para 23
Apacs dos estados do Maranhão e
Minas Gerais.
A ação faz parte do Projeto
“Mas alla de lasfronteras”
(Além das fronteiras) – com
o lema “Humanizar a pena,
promover a vida” –, realizado
pela Associação Voluntários
para o Serviço Internacional
(AVSI Brasil) e pela Fraternidade
Brasileira de Assistência aos
Condenados (FBAC), em parceria
com o Tribunal de Justiça do
Maranhão, Corregedoria Geral
da Justiça e Secretaria Estadual
de Administração Penitenciária
(Seap).

No Maranhão, os recursos serão
utilizados nas duas instituições
beneficiadas para a implantação
de unidades produtivas de
malharia em Itapecuru-Mirim
e Bacabal, onde cerca de
80 internos vão trabalhar,
inicialmente, na produção de
máscaras de proteção contra a
Covid-19. As máscaras serão
doadas a diversas instituições
sem fins lucrativos, secretarias
municipais de saúde população
carente. Após a pandemia, serão
confeccionados uniformes para
o sistema penitenciário estadual,
que serão adquiridos pela Seap.
O projeto tem a finalidade de
estimular o desenvolvimento,
nos recuperandos, de sentimentos
de solidariedade e amor ao
próximo, promover a capacitação
e a ocupação dos internos
durante a suspensão das visitas
familiares presenciais e atividades

DIVULGAÇÃO

Caxias em Off

Cerca de 80 internos participam do projeto em Itapecuru-Mirim e
Bacabal
educativas e sociais.
Junto com a campanha, a AVSI
e a FBAC pretendem fortalecer
e expandir a metodologia APAC,
modelo comprovadamente eficaz
para ressocialização de apenados

e a redução da reincidência no
crime, que tem sete unidades
instaladas nos municípios de
São Luís, Imperatriz, Pedreiras,
Timon, Itapecuru-Mirim, Bacabal
e Viana.

Balsas

MPMA e Município firmam acordo para
revogar restrição de gênero ao comércio
O Município de Balsas irá editar
até o próximo dia 18 um decreto
com novas medidas sanitárias
de distanciamento social no
enfrentamento da pandemia de
Covid-19, que não contenham
qualquer tipo de restrição de
gênero.
O compromisso foi firmado nesta
segunda-feira, 15, em um termo
de acordo entre a 2ª Promotoria de
Justiça de Balsas e o Município,
que deverá revisar os decretos
36/2020 e 42/2020 que dividiam
o acesso de homens e mulheres
nos estabelecimentos comerciais

da cidade, como medida de
isolamento social.
O acordo foi assinado em
uma reunião virtual da qual
participaram o promotor de justiça
Antônio Lisboa Viana Júnior e o
procurador-geral do Município de
Balsas, Miranda Teixeira Rego.
A composição veio depois que o
membro do Ministério Público
do Maranhão ajuizou, no último
dia 6 de junho, uma Ação Civil
Pública contra o Município, a
fim de combater a segregação de
gênero que vinha ocorrendo nos
estabelecimentos comerciais da

cidade, gerando mais aglomeração
de pessoas, além de privar o
cidadão do direito de ir e vir.
“Essas medidas de
distanciamento, por mais que
sejam necessárias, não podem
violar o direito fundamental de
igualdade, uma vez que a mesma
finalidade de distanciamento
poderia ser atingida de outras
maneiras, como a limitação
da quantidade de pessoa nos
estabelecimentos”, argumentou o
promotor de justiça.
Na Ação Civil, o representante do
Ministério Público ponderou que

se os decretos fossem mantidos
poderiam até surgir outras formas
de segregação para garantir o
isolamento social. “Mantendose a determinação municipal
ora questionada, poder-se-ia
chegar à conclusão de que outras
formas de segregação poderiam
ser adotadas, como a divisão
racista entre negros e brancos, ou
homofóbicas entre heterossexuais
e homossexuais e assim por
diante, quando, na realidade, a
necessidade momentânea diz
respeito ao distanciamento entre
pessoas”

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020-SSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062729/2020-SSP
A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, através de seu (sua) Pregoeiro (a) e Equipe
de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que às 09h do dia 01 de julho de 2020,
no Auditório Central da SSP, Delegado Leofredo Ramos, situada à Avenida dos Franceses, S/N,
Vila Palmeira, CEP: 65.036-283, São Luís – Maranhão, realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 06/2020 – SSP/MA, do tipo Menor Preço, por lote cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de
serviços de saúde para atender as demandas do Instituto Médico Legal, do Instituto de
Criminalística, do Instituto Laboratorial de Análises Forenses e do Instituto de Genética
Forense no Município de São Luís. A licitação reger-se-á pelas disposições contidas na Lei nº
10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Estadual n° 24.629/2008, Lei Estadual nº
10.403/2015, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº
8.666/1993. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site da Secretaria de
Estado da Segurança Pública- SSP página www.ssp.ma.gov.br, Portal de Compras Governamentais
do Governo do Estado do Maranhão www.compras.ma.gov.br (SIGA) e Sistema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e
obtidos
gratuitamente.
Esclarecimento
adicional,
preferencialmente
via
e-mail
(gejuspcsl@bol.com.br) ou diretamente na Comissão Setorial de Licitação, na Avenida dos
Franceses, S/N, Vila Palmeira, nesta Capital. Telefones para contato (98) 3214-3745 e 3214-3746.
São Luís, 10 de junho de 2020.
Rosirene Travassos Pinto
Pregoeira Oficial–SSP/MA
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Sobrinho-neto de Sarney é morto durante
discussão de trânsito na Lagoa da Jansen
Crime ocorreu na manhã de ontem (16), quando a vítima saía do prédio onde morava e teria sido
trancada por outro veículo
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Uma discussão de trânsito ocorrida
no fim da manhã de ontem (16),
por volta das 11h30, na Lagoa da
Jansen, em, São Luís, resultou na
morte do publicitário Diogo Costa
Campos, de 41 anos. A vítima,que
é sobrinho-neto do ex-presidente
da República, José Sarney, foi
atingida com um tiro na altura do
pescoço, logo após descer do seu
veículo.
Minutos antes do crime, segundo
apontam as investigações da
Polícia Civil, Diogo Costa, que
estava num veículo RenautKwid
branco, de placa PTB-2770, teria
discutido com outro motorista que
trafegava logo atrás dele, em um
Argo vermelho, de placa PTJ2844.
Segundo o delegado Wang
ChaoJen, da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), que investiga o caso, a
discussão teve início após Diogo
sair da garagem do Edifício San
Gabriel, prédio no qual morava,
na Lagoa da Jansen. Na ocasião,
ainda conforme o delegado, ele
teria sido fechado pelo veículo no
qual estava o suspeito de cometer
o crime.
De acordo com Wang ChaoJen,
pelas imagens das câmeras
de segurança da região, é
possível ver o condutor do Argo
efetuando o disparo que atingiu
mortalmente Diogo. “O disparo
foi efetuado de dentro do veículo,
e não conseguimos nenhum tipo
cartucho que possa identificar o
calibre da arma”, pontuou.
O publicitário foi alvejado com
um tiro no pescoço ao descer do
carro, alguns metros depois de
onde teve início a discussão. Do
lado de fora do veículo da vítima,
os policiais encontram também
muitas marcas de sangue.
Diogo Costa, que era noivo e deixa
uma filha de 20 anos, trabalhou
na Empresa Maranhense de
Administração Portuária (Emap),
onde permaneceu no setor de
Comunicação Social até o ano
de 2016. Ele era filho de Conci
Sarney (Concizinha)e irmão de
Gustavo Adriano, que foi diretor
do fórum eleitoral do Maranhão.

Conforme informações repassadas
ao Jornal Pequeno, pela Secretaria
de Segurança Pública (SSP), o
suspeito de ser o autor do disparo
que vitimou Diogo Costa foi
identificado como sendo Ayrton
Campos Pestana. A identificação,
ainda de acordo com a SSP, teria
sido possível pela placa do Argo
vermelho, que está em nome do
pai de Ayrton.
O Fiat Argovermelho, de placa
PTJ-2844, foi apreendido ainda

ontem pela Polícia Civil e levado
à sede da SHPP, onde passará por
perícia. O carro foi localizado
em uma oficina de conserto de
televisores, após ser identificado
nas imagens das câmeras de
segurança na região.

SUSPEITO SE
APRESENTA E
TIA DIZ QUE ELE É
INOCENTE

Ainda na noite de ontem, Ayrton
Campos Pestana se apresentou na
sede da SHPP, acompanhado de
um advogado. Até o fechamento
desta matéria, a Polícia Civil

ao dar entrada no Hospital de São José de Ribamar.
Segundo os familiares, ele não tinha envolvimento
com crimes.
Policiais realizaram diligências no local, mas o
suspeito não foi localizado nem preso. A Polícia Civil
investiga o caso.

ACHADO DE CADÁVER
O corpo de um homem foi encontrado por populares
na Rua dos Agricultores, próximo ao Matagal, na
região de São José de Ribamar, nessa terça-feira (14).
De acordo com informações da perícia do Instituto
de Criminalística (Icrim), que esteve no local, a
vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo
na região da cabeça. Segundo a Polícia Civil, até o
momento, o homem segue sem identificação.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Colisão deixa um morto
e outro ferido na BR-135
Na manhã de ontem (16), uma
colisão entre uma motocicleta e
uma caçamba resultou na morte
de um homem, identificado como
Jefferson Rabelo Silva, de 29 anos.
O acidente ocorreu no km 7,7 da
BR-135, na região do Maracanã –
zona rural de São Luís.
De acordo com informações da
Polícia Rodoviária Federal (PRF),
o motociclista, que estava na
companhia de outra pessoa, seguia
no sentido decrescente da BR-135,

informou que seguia sendo
interrogado, e somente após o fim
o depoimento é que seria emitida
uma posição oficial da SHPP.
Por meio das redes sociais,
uma tia de Ayrton Pestana,
identificada como Kátia
Campos, procurou os meios de
comunicação que publicaram a
informação de que seu sobrinho
estava sendo apontado como
suspeito de ter cometido o crime,
para informar que o jovem é
inocente e que “será esclarecido
tudo isso através as devidas
perícias”.

Outro ocupante de um Kwid foi morto em São José de Ribamar
Também na manhã de ontem (16), foi registrado um
homicídio na Vila Alcione, em São José de Ribamar.
A vítima, identificada como Wellington Ferreira Sila,
de 33 anos, conduzia um veículo Renault Kwid, de
placa PTB - 2770, cor branca, no momento do crime.
De acordo com informações repassadas por
populares, o suspeito de cometer o crime seria um
homem conhecido apenas como “Índio”. Conforme
apurado pelos policiais que estiveram no local, o
autor do disparo teria como objetivo executar um
sobrinho de Wellington, que seria integrante de uma
facção criminosa rival. Por não encontrá-lo, acabou
disparando contra a vítima, que foi atingida com um
tiro na região do tórax.
Populares socorreram Welington, mas ele morreu

quando foi surpreendido por uma
caçamba atravessando a rodovia.
Na ocasião, segundo a PRF,
Jefferson não conseguiu desviar
e bateu na lateral esquerda do
veículo de carga. O motociclista
morreu no local. A outra vítima,
identificada como Márcio André
Soares Rubim, foi socorrida pelo
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) e segue
hospitalizado. Não há informações
sobre o estado de saúde dele.

de maio deste ano, na cidade de
Presidente Sarney.
Segundo a Polícia Civil, a
vítima teria sido uma criança de
5 anos de idade. Foi a própria
mãe da menina que informou à
polícia sobre o crime.

As ações ordenadas pelo STF
nas últimas semanas, que tiveram
seu ápice nesta semana, mostram
que o governo de Jair Bolsonaro
está mergulhado em seu primeiro
grande escândalo político e
criminal.
As investigações coordenadas
pelo Supremo miram o vicepresidente do novo partido de
Jair Bolsonaro, o Aliança Pelo
Brasil, o marqueteiro do partido,
empresários financiadores do
bolsonarismo, dez deputados
de sua base fiel na Câmara,
um senador, além das figuras
de sempre dos blogs sujos
bolsonaristas.
As ordens expedidas pelo STF
contra alvos ligados ao presidente
ou aos seus filhos, além das
prisões ordenadas nesta segunda
contra militantes aloprados,
mostram que algo de muito podre

ronda o poder em Brasília.
A lista de amigos, apoiadores
próximos e figuras do convívio
diário de Bolsonaro investigados
pelo STF é longa e torna cada vez
mais compreensível o desespero
do presidente ao cobrar de Sergio
Moro a demissão do chefe da
Polícia Federal, por não informálo sobre investigações contra os
10 a 12 deputados bolsonaristas.
Não há mais como negar: a partir
de hoje, o escândalo alojou-se
no coração do bolsonarismo.
Os investigadores buscam
agora elementos de que público
e privado se misturaram
no esquema montado pelo
bolsonarismo para propagar
fake news, atacar adversários e
enfraquecer a democracia por
meio de ataques a ministros do
STF e integrantes do Congresso.
(Radar da Veja)

GIL MARANHÃO
A videoconferência prevista para
hoje (17) com o vice-presidente
Hamilton Mourão e integrantes da
Frente Parlamentar Ambientalista
foi adiada. A informação foi
repassada pelo próprio Mourão
– que também é coordenador do
Conselho da Amazônia – à líder
do Cidadania no Senado, Eliziane
Gama (MA), que formulou o
convite. O adiamento foi por
incompatibilidade de agenda.
A Frente, no entanto, manteve
a reunião que já estava marcada
com outros senadores para esta
quarta, às 10h, para debater
temas como o plano de combate
ao desmatamento na região
Amazônica e o Fundo da
Amazônia. Foram convidados
para a live, também, Tasso
Azevedo, J. P. Capobianco, Betto
Veríssimo e Suely Vaz.

Segundo Eliziane, as questões
relativas à Amazônia estão
no centro do debate político
nacional. Concentra a maior
população indígena do País e
muitos problemas relacionados ao
garimpo e ao desmatamento.
“Se é verdade que o Brasil
precisa olhar para o bem estar
da população da região, também
é verdade que não podemos
destruir as nossas matas e reservas
nacionais”, acentuou.
A senadora maranhense avisou
que uma nova data ainda não
foi marcada, mas a expectativa
da Frente é que a reunião com
Mourão aconteça ainda este mês.
A transmissão da
videoconferência desta quarta
poderá ser acompanhada pela
página da Frente Parlamentar
Ambientalista - https://www.
frenteambientalista.com/. (Com
informações da assessoria)

Remédio disponível no mercado reduz
mortes de pacientes graves com
Covid-19. Diz estudo de Oxford
Um estudo conduzido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido,
identificou eficácia no uso da dexametasona, um remédio barato e
disponível no mercado, para reduzir mortes de pacientes graves com a
Covid-19. A pesquisa não atestou benefício em pessoas com sintomas
leves da doença.
A dexametasona reduziu em um terço as mortes de pacientes internados
com ventiladores mecânicos, e em 20% as de doentes com uso de
oxigênio. Pesquisadores estimaram que o medicamento poderia ter salvado
até 5 mil vidas no Reino Unido.
Médicos brasileiros consideraram o estudo promissor, mas pregaram
cautela até a divulgação completa das informações científicas.
O corticoide é pesquisado no Brasil desde abril, por uma coalizão de
hospitais. O estudo envolverá 350 pacientes e deve ser concluído em

agosto.

EUA atropelam Brasil e anunciam
candidato à presidência do BID
Colisão entre motocicleta e caçamba provocou a morte de Jefferson Silva
Os dois trabalhavam na empresa
de refrigerantes Psiu. Em nota,
a empresa lamentou o acidente
e decretou luto oficial de três

dias pela morte de Jefferson, que
trabalhava há 9 anos no local, e
exercia a função de operador de
sopradora. (AIDÊ ROCHA)

Polícia prende homem suspeito de estuprar menina de 5 anos
A Polícia Civil prendeu, em
cumprimento a mandado de
prisão preventiva, um homem
identificado como Luís Carlos,
suspeito pela prática do crime
de estupro de vulnerável. O
crime ocorreu no fim no dia 31

Ordens do STF desnudam primeiro
grande escândalo do governo Bolsonaro

Adiado debate de Mourão com senadores
sobre questões ambientais da Amazônia

Após ser baleado no pescoço, Diogo Costa caiu morto próximo ao carro que ele estava dirigindo

CARRO APREENDIDO
E SUSPEITO
IDENTIFICADO

Últimas Notícias

Na ocasião, conforme a polícia,
ela disse ter surpreendido
seu cunhado Luís Cláudio
abusando sexualmente da filha.
Após o relato, a menina foi
encaminhada para fazer exames
periciais, os quais constataram

que a mesma não seria mais
virgem.
Com os resultados, foi
representada pela prisão
preventiva do suspeito, que foi
cumprida nessa terça-feira (16).
(AR)

Os EUA anunciaram nesta terça-feira (16) que terão um candidato próprio
à presidência do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento),
atropelando os planos do Brasil de lançar um nome ao comando da
instituição com apoio de Donald Trump.
O governo de Jair Bolsonaro acreditava que Trump apoiaria Rodrigo
Xavier, ex-presidente do UBS e do Bank of America no Brasil, lançado
publicamente pelo ministro Paulo Guedes (Economia) para o cargo que
hoje é do colombiano Luis Alberto Moreno.
Segundo a Folha apurou, Guedes havia avisado o secretário do Tesouro
americano, Steven Mnuchin, sobre a candidatura de Xavier há semanas.
Nesta segunda-feira (15), porém, o ministro voltou a falar com Mnuchin
sobre a disputa e foi comunicado sobre a candidatura americana.

Preso mais um envolvido no latrocínio
de subtenente do Corpo de Bombeiros
Foi preso, nessa terça-feira (16),
em cumprimento a mandado
de prisão temporária, mais um
envolvido no latrocínioque
vitimou o subtenente do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão,
Walber Nélio, de 57 anos. O
crime ocorreu no dia 9 de junho,
no povoado Vassoural, no
município de Paço do Lumiar.
De acordo com a Polícia Civil,
a captura do suspeito foi feita
pela Polícia Militar, no bairro do
Maracanã. Ele estava escondido
na casa de um comparsa.

Segundo o delegado Felipe
César, da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), o suspeito confessou
a participação no crime. “Foi
ele quem deu fuga e estava no
momento dos disparos. Também
desceu do carro para abordar a
vítima”, explicou.
O homem, que não teve o nome
divulgado, ainda conforme
o delegado, havia saído da
Penitenciária de Pedrinhas há um
mês. Ele estava preso pelo crime
de roubo. (AR)

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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