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Movimento que contou com a pre-
sença de cerca de 100 pessoas,
aconteceu na tarde de ontem, na
Avenida Litorânea, com o intuito de
mostrar a importância do serviço
para a saúde e bem-estar.  GERAL 12

Profissionais
de academias
protestam
por retomada
do serviço

Manifestação

O ex-juiz federal Carlos Madeira,
pré-candidato a prefeito da capital
maranhense pelo partido Solida-
riedade, é o primeiro a participar
da série de entrevistas.  POLÍTICA 3

Carlos
Madeira
abre série de
entrevistas 
de O Estado

Apenas este ano já foram registra-
dos 140 casos de abuso sexual in-
fantil na Ilha. Denúncias podem ser
feitas anonimamente pelo Disk 100
ou ao Conselho Tutelar.  CIDADES 5

Isolamento
social deixa
crianças e
adolescentes
vulneráveis

Promoção da concessionária ma-
ranhense de energia garante prê-
mios com sorteios todos os meses,
durante um ano, desde vales-com-
pras em supermercados até um
carro 0 Km. GERAL 12

Equatorial
Maranhão
volta a
premiar
consumidor

Pré-candidatos

Segundo orientação do Corpo de
Bombeiros, em caso de queima-
duras, a pessoa deve lavar o local
com água corrente imediatamen-
te, além de acionar o serviço de
emergência. CIDADES 6

Bombeiros
alertam para
cuidados 
no uso do
álcool em gel

Pandemia Energia em Dia

De Jesus

De Jesus

De Jesus

Divulgação

De acordo com dados do Monitor da Violência, somente em abril, 128 pessoas foram assassinadas no es-
tado, sendo 123 casos de homicídios dolosos, três latrocínios e dois de lesão corporal seguida de morte.  POLÍCIA 7

Live sobre
“Lorde
Cochrane, o
Marquês do
Maranhão”

www.oestadoma.com

O Estado promove série
de entrevistas com pré-
candidatos à Prefeitura de
São Luís. POLÍTICA 3

INSTAGRAM/          TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)        3215-5055 (Central do Assinante)
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
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MORTES VIOLENTAS CRESCEM 
MAIS DE 10% NO MARANHÃO

Ex-juiz federal Carlos Madeira

Proprietários e profissionais do setor fitness realizaram um movimento ontem, em São Luís, afirmando a essencialidade do serviço

De janeiro a abril, houve o registro de 108 situações de intoxicação por álcool em gel no país

Campanha “Sinal Vermelho para a
Violência Doméstica” tem como foco
ajudar as mulheres a pedirem
socorro nas farmácias do país. CIDADES 6

Mulheres

X vermelho na mão é
mais uma forma de
denunciar violência

Alternativo

200
MEDIDAS 
protetivas foram
distribuídas na capital,
de janeiro a maio 
deste ano

800
MANDADOS
de intimação foram
cumpridos, em 
casos relacionados à
violência



cidade@mirante.com.br
São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

X vermelho na mão é mais
uma forma de denunciar a
violência contra a mulher

Em  CIDADES 6

Isolamento social deixa
crianças e adolescentes
mais vulneráveis à violência
Apenas este ano já foram registrados 140 casos de abuso sexual infantil na Ilha;
denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disk 100 ou Conselho Tutelar

DENÚNCIAS NA PANDEMIA
A maioria das denúncias eram feitas de forma presencial nos
conselhos tutelares, contudo, com a pandemia, essas denúncias
estão sendo feitas agora por telefone.
“Em tempos normais as pessoas vão ao conselho com mais
frequência. Quem acessa normalmente este órgão são pessoas
de baixa renda, e muitos não possuem celular e, quando tem,
não tem dinheiro para colocar credito para ligar para o celular
do conselho. Hoje, os conselhos não possuem mais telefone
fixo, e a operadora que atende os conselhos é a TIM”, explicou o
Presidente do CMDCA. Para facilitar a denúncia, os conselhos
tutelares estão baixando o aplicativo do Whatszapp nos
aparelhos para facilitar o recebimento das denúncias. Eles
também possuem um card com os números de todos os

Conselhos Tutelares que são distribuídos nos grupos da
comunidade. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo
Disk 100 ou nos números de telefone de cada Conselho Tutelar: 
Centro/Alemanha 98843.0151 
Itaqui/ Bacanga 98843.0150
Vila Luizão/ Olho d’Água 98843.0347
Cidade Operaria/Cidade Olímpica 98844.0168
Coroadinho/João Paulo 98844.0169 

Zona Rural 98865.0305 
São Cristóvão/São Raimundo 98843.0346 
Cohab/Cohatrac 99120.285; 
São Francisco/ Cohama 99125.8718 
Anil/ Bequimão 99133.3863

TÍPOS DE VIOLÊNCIA
A Violência contra a criança pode ocorrer de várias formas
desde negligência dos pais a agressões físicas e abuso
sexual. Segundo Marcos Japi, os crimes mais comuns
contra a criança e o adolescente são:
Evasão escolar – Considerado como abandono escolar,
ocorre quando a criança ou adolescente para de frequentar
aulas por diversos motivos.
Negligência - Pode ser física, emocional ou educacional.
Ela ocorre, por exemplo, quando há falta de cuidados,
afeto, higiene, ambiente adequado para educação e, até
mesmo, quando os responsáveis deixam as crianças
sozinhas brincando para não incomodarem.
Maus tratos – Os maus tratos englobam todos os outros
tipos de violência podendo ser abusos físicos ou
emocionais.
Abuso sexual - A violência sexual contra a criança é
considerada um crime de violência extrema, pois deixa
sequelas de grandes magnitudes que podem acompanhar
até a vida adulta e destruir todo um projeto de vida. Ela
pode ocorrer de forma física, com ou sem violência, ou
sem contato físico, por meio de exposição de partes do
corpo, histórias que o abusador conta, ou até mesmo o

abusador forçando o ato daquela criança ou adolescente
com um terceiro. A violência sexual, devido a sua
complexidade, divide-se em: Abuso sexual intrafamiliar e
extrafamiliar e Exploração sexual e comercial de crianças e
adolescentes.
Trabalho infantil - Trabalho infantil é qualquer forma de
trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da
idade mínima permitida pela legislação de cada país. No
Brasil, qualquer forma de trabalho infantil é totalmente
proibida até os 14 anos de idade. Já entre 14 e 16 anos de
idade, a única forma legalmente aceita é o trabalho na
condição de aprendiz, enquanto entre os 16 e 18 anos,
existe uma permissão parcial para trabalho de
adolescentes – no entanto, são proibidas pela Lei qualquer
atividade noturna, insalubre, perigosa e penosa para
crianças e adolescentes. De acordo com Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgado em 2016, o
estado do Maranhão ocupava a 7ª posição no ranking
nacional de exploração do trabalho de crianças e
adolescentes. A pesquisa mostra que cerca de 94 mil
maranhenses, entre 5 e 17 anos trabalham irregularmente
no estado.

A VÍTIMA

De acordo com os dados
levantados pelo CMDCA, a
maioria dos casos de
abuso sexual acontecem
com meninas de até 12
anos. Normalmente os
casos de violência e
abusos infantis ocorrem
com crianças e
adolescentes que estão na
classe da baixa pobreza.
“A maioria dos pais saem
para trabalhar e deixam
os filhos menores com
alguém, muitas das vezes
com os filhos de maior
idade”, concluiu Marcos
Japi.

APÓS A DENÚNCIA

Após feita a denúncia, no
caso de violência sexual,
depois de passarem pelo
Conselho Tutelar, as
vítimas vão para o Centro
de Perícia para ser aberto
procedimento de abertura
de inquérito para que o
criminoso seja penalizado.
Após isso, a criança ou
adolescente é
encaminhada para o
acompanhamento
psicológico. Já no caso dos
outros tipos de violência,
a criança ou o adolescente
são encaminhados para o
Centro de Referência de
Assistência Social (Cras),
Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social (Creas)
ou para a Delegacia de
Proteção a Criança e
Adolescente (DPCA).
Projetos
O Conselho da criança
financia projetos sociais
que funcionam no contra-
turno das escolas, no
tempo em que as crianças
e adolescente possuem,
para que, em vez de fica
na rua vivendo uma
situação de trabalho, de
violência sexual ou
situação de rua, estas
crianças a adolescentes
fiquem nos projetos.
Para doar, é necessário, ao
acessar o programa da
Receita Federal, preencher
as informações. O
contribuinte, pessoa física
ou jurídica, deve ir à
opção doações, Estatuto
da Criança e do
Adolescente, incentivo
fiscal Fundo da Criança e
do Adolescente, e
informar o CNPJ
21.551.009/0001-60 e o
valor. Daí em diante, o
próprio programa calcula
o percentual da doação. A
conta para doações é do
Banco do Brasil: C/C 8092-
6 e agência 3846-6.

SINAIS

De acordo com Marcos
Japi, a criança ou
adolescente que está
passando por abusos
apresenta sinais, e é
necessário ficar atento
para que possa ajudá-los.
Os sinais são:
agressividade, depressão,
automutilação, distúrbio
do sono, falta de apetite,
ansiedade, medo de
adultos, baixa autoestima,
isolamento social,
dificuldade de
aprendizagem e
concentração,
comportamentos sexuais
inapropriados para sua
idade, dificuldade de
andar, dor ou inchaço na
área genital ou anal.

C
om o isolamento social e
a suspensão das aulas
em todo o estado, crian-
ças e adolescentes estão

passando mais tempo em casa
com seus familiares. Contudo, o
que deveria ser algo normal, mui-
tas vezes significa risco para esses
jovens. De acordo com uma pes-
quisa do Disk 100 realizada em
2019, mais de 70% dos casos de
violência sexual relacionados a
crianças e adolescente foram co-
metidas na casa da vítima ou do
agressor. 

“Longe da escola, principal-
mente as meninas, são responsa-
bilizadas de forma integral pelos
afazeres domésticos. Os dados do
disque 100 apontam que aproxi-
madamente 70% das violências
acontecem dentro da casa vítima
ou do agressor, a maioria dos au-
tores são pessoas do círculo fa-
miliar. E com isolamento social,
a casa pode não ser o lugar mais
seguro para muitas crianças e
adolescentes”, explicou Tarcila
Moraes, secretária Executiva do
Fórum Especial de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil,
em entrevista para O Estado no
dia 6 de junho.

Segundo o presidente do
Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente (CMDCA),
Marcos Japi, este ano, já foram
registrados 140 casos de abuso
sexual na Ilha de São Luís, dos
quais 97 vítimas eram meninas
e tinham a faixa etária de 1 ano
e 9 meses a 12 anos.

De acordo com o ele, a maioria
desses casos foi denunciado que
o abusador era próximo da vítima.
“Neste período, agora, os conse-
lhos tutelares já receberam de-
núncias em que as pessoas que
estavam fazendo a denúncia fala-
ram que o suspeito era padrasto,

mãe, vizinho, etc.”, esclareceu.
Além de abusos sexuais, as

crianças e adolescentes estão
mais sujeitas a outros tipos de
violência nesse momento de
maior contato com o abusado,
como o trabalho infantil. “Consi-

derando os impactos econômicos
e sociais da pandemia, acredita-
mos que vamos enfrentar o agra-
vamento do trabalho infantil,
tendo em vista que um dos fato-
res que influenciam a exploração
precoce é a questão econômica”,

explicou Tarcila Moraes, em en-
trevista.

O CMDCA informou que ocor-
rerá hoje, 18 de junho, uma ple-
nária extraordinária do conselho
da criança com a participação do
secretário de educação do muni-

cípio e conselho de educação
para discutir sobre a questão das
escolas como estão sendo prepa-
radas para uma possível volta das
aulas, o que pode ajudar a essas
crianças que estão em risco pas-
sando mais tempo em casa.�

Divulgação

70% 70% 
DOS CASOS de violência
acontecem dentro da casa da
vítima ou do agressor

140 140 
CASOS de abuso sexual a
crianças ou adolescentes
aconteceram este ano na Ilha

97 97 
DAS VÍTIMAS de abuso,
este ano, eram meninas e
tinham de 1 ano e 9 meses a
12 anos 



Álcool em gel não deve ser manuseado em locais que tenham superfície com fonte de calor, como cozinha

Um X vermelho na mão agora é uma das maneiras de denunciar violência contra as mulheres em farmácias de todo o Brasil 

De Jesus

ORIENTAÇÕES DA ANVISA
- Lavar as mãos das crianças
com água e sabonete. A
eficiência dessa lavagem é
equivalente à utilização do
álcool gel 70% no controle da
propagação da Covid-19.
Restrinja o uso do álcool gel
para as ocasiões em que puder
lavar as mãos
- Mantenha o álcool gel fora do
alcance das crianças.
- O álcool, seja na forma líquida
ou em gel, é um produto

inflamável e pode causar
acidentes com fogo. Ao aplicar
o produto, não fique perto de
fogões, isqueiros, fósforos etc.
Mantenha o produto longe do
fogo e do calor.
- Em caso de emergências
toxicológicas, não provoque
vômito. Tenha em mãos o
número 0800-722-6001 do
Centro de Informação e
Assistência Toxicológica, o
CIATox.

Campanha “Sinal Vermelho para a Violência Doméstica” tem como
foco ajudar as mulheres a pedirem ajuda nas farmácias do país

Divulgação

X vermelho na mão é
mais uma forma de
denunciar a violência
contra a mulher

6 CIDADES São Luís, 18 de junho de 2020. Quinta-feira  O Estado do Maranhão

B
asta um “X” vermelho
na mão. Esta é mais
uma forma de denun-
ciar a violência contra a

mulher. A Campanha “Sinal Ver-
melho para a Violência Domés-

tica” é uma iniciativa do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) e da
Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), e tem o apoio da
2ª Vara da Mulher de São Luís. De
acordo com o Sistema Juriscon-

sult, de janeiro deste ano até o mês
de maio, mais de 200 medidas pro-
tetivas foram distribuídas, so-
mente na capital, e cumpridos
cerca de 800 mandados de inti-
mação, em casos relacionados à

Em período de pandemia, algumas
medidas simples e baratas são efi-
cazes contra a Covid-19, como a
máscara de proteção e o álcool em
gel, que são recomendados por au-
toridades sanitárias, como a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS)
e o Ministério da Saúde (MS). An-
tisséptico, o álcool higienizador,
quando a concentração é maior do
que 60%, consegue matar micro-
organismos, quebrando sua estru-
tura composta de proteínas. No en-
tanto, muitos acidentes com o
produto estão acontecendo nas re-
sidências, como incêndios e quei-
maduras. No Maranhão, não houve
registro de aumento significativo
de ocorrências desta natureza. 

Segundo informado pelo Corpo
de Bombeiros Militar do Mara-
nhão (CBMMA), as pessoas devem
tomar muito cuidado ao manusear
o álcool em gel em casa ou em
qualquer outro ambiente, pois se
trata de uma substância inflamá-
vel. Nesse sentido, não é indicado
que acendam fósforo ou cigarro.
Por este motivo, o produto não
deve ser manipulado, em hipótese
alguma, em locais que tenham su-
perfície com fonte de calor. Isso
significa que não pode ser utili-
zado, por exemplo, na cozinha ou
nas proximidades de churrasquei-
ras, ainda mais quando é falsifi-
cado ou caseiro. 

“Um cuidado especial também
deve ser tomado no que se refere
ao armazenamento. O produto
deve ser guardado em pequenas
quantidades, em recipientes fe-
chados, longe da incidência de
altas temperaturas e em locais fora
do alcance das crianças”, enfatizou
o Corpo de Bombeiros Militar do

Maranhão. 

Perigo das queimaduras
Quando o álcool em gel não é uti-
lizado corretamente, o manuseio
pode causar alguns problemas, que
podem levar o morador ao hospi-
tal devido às complicações. Uma

das consequências da manipula-
ção imprudente dos produtos são
as queimaduras, definidas pela Me-
dicina Legal como toda lesão cau-
sada por agentes externos sobre o
revestimento do corpo, podendo
destruir desde a pele até tecidos
mais profundos, como ossos e ór-

gãos. Podem ser de 1º (eritema sim-
ples), 2º (vesicação), 3º (escarifi-
cação) e 4º grau (carbonização). 

Quando isso acontecer, o reco-
mendável, de acordo com o Corpo
de Bombeiros, é que a pessoa lave
o local atingido pela queimadura
com água corrente imediatamente.
Além disso, é importante que o mo-
rador acione o serviço de emer-
gência para uma avaliação médica.
Não é indicado que se coloque gelo,
manteiga ou qualquer coisa no

local, assim como pasta de dente,
pomadas, ovo, manteiga, pó de
café, óleo de cozinha, para não
agravar a lesão, independente-
mente de sua profundidade. 

Tipos de queimaduras
O Ministério da Saúde afirma que
as queimaduras podem ser classi-
ficadas em três tipos: as térmicas,
provocadas por fontes de calor
como o fogo, líquidos ferventes, va-
pores, objetos quentes e excesso de
exposição ao sol; químicas, provo-
cadas por substância em contato
com a pele ou mesmo por meio das
roupas; e as por eletricidade, que
são provocadas por descargas elé-
tricas. Já com relação à profundi-
dade, podem ser de 1º grau, 2º grau,
3º grau e 4º grau. 

As de 1º grau, conforme o MS,
atingem as camadas superficiais da
pele. Elas apresentam vermelhidão,
inchaço e dor local suportável, sem
a formação de bolhas. As de 2º grau
atingem as camadas mais profun-
das da pele. Apresentam bolhas,
pele avermelhada, manchada ou
com coloração variável, dor, in-
chaço, desprendimento de cama-
das da pele e possível estado de
choque. “Como há risco de des-
truição das terminações nervosas
da pele, este tipo de queimadura,
que é bem mais grave, pode até ser
menos doloroso que as queimadu-
ras mais superficiais. As glândulas
sudoríparas e os folículos capilares
também podem ser destruídos, fa-
zendo com a pele fique seca e perca
seus pelos. A cicatrização demora
mais que 3 semanas e costuma dei-
xar cicatrizes”, explica o Ministério
da Saúde. 

Já as de 3º grau atingem todas as

camadas da pele. Apresentam
pouca ou nenhuma dor e a pele
branca ou carbonizada. As de 4º
grau representam o grau máximo
das queimaduras, comprome-
tendo, parcial ou totalmente, as
partes profundas dos vários seg-
mentos do corpo. Nesse caso, os
ossos são atingidos. 

Intoxicação infantil
Outro perigo da presença do álcool
em gel em casa, nesse contexto da
pandemia da Covid-19, é a intoxi-
cação infantil, de acordo com in-
formações da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Sendo
assim, a autarquia divulgou a Nota
Técnica (NT) 12/2020, a fim de re-
duzir os riscos à saúde causados
pelo aumento da exposição tóxica
pelo produto no Brasil. O docu-
mento fornece orientações à po-
pulação acerca da adoção de me-
didas preventivas relacionadas às
crianças, consideradas as vítimas
mais comuns. 

Segundo a Anvisa, a NT foi ela-
borada com base nos dados dos
Centros de Informação e Assistên-
cia Toxicológica. A autarquia res-
salta, em seu portal, que houve, de
janeiro a abril deste ano, o registro
de 108 situações de intoxicação por
álcool em gel no país. Em 2018,
foram 15 casos e 17 no ano pas-
sado. “É perceptível, portanto, o au-
mento expressivo dos casos em
2020, fazendo com que esta ocor-
rência seja relacionada ao enfren-
tamento da pandemia do novo co-
ronavírus, uma vez que a
higienização frequente das mãos
tem sido incentivada como forma
de prevenir o contágio”, declarou a
autarquia. �

ser divulgada nos estados e mu-
nicípios gradualmente. “Iremos
realizar várias ações na cidade
para divulgar essa campanha no
decorrer dos próximos dias”, fri-
sou a magistrada.

Ainda segundo a juíza, com um
simples “X” vermelho na palma
da mão, que pode ser feito com
caneta ou um batom, a vítima si-
naliza que está em uma situação
de violência. Assim, o atendente
das farmácias e drogarias, que
aderiram à campanha, podem
ligar para o número 190, repor-
tando a situação.

Campanha
A Campanha Sinal Vermelho para
a Violência Doméstica tem como
um dos focos ajudar mulheres em
situação de violência a pedirem
ajuda nas farmácias do país. No
momento, o projeto conta com o
apoio de mais 10 mil farmácias e
drogarias em todo o Brasil.

A criação da campanha é o pri-
meiro resultado prático do grupo
de trabalho criado pelo CNJ para
elaborar estudos e ações emer-
genciais voltados a ajudar as ví-
timas de violência doméstica du-
rante a fase do isolamento social.

Esse grupo foi criado pela Porta-
ria nº 70/2020, após a confirma-
ção do aumento dos casos regis-
trados contra a mulher durante
a quarentena, determinada em
todo o mundo como forma de evi-
tar a transmissão do novo coro-
navírus. Durante os meses de
março e abril, o índice de femini-
cídio cresceu 22,2%, de acordo
com o Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública.

O lançamento da campanha foi
feito por meio dos canais do CNJ
e da AMB no YouTube e contou
com a participação do presidente
do CNJ, ministro Dias Toffoli. Em
um vídeo, ele citou dados que
mostram o aumento da violência
doméstica contra as mulheres du-
rante a pandemia e reforçou a im-
portância da participação de toda
a sociedade para o êxito da cam-
panha.

Até o momento, a campanha
conta com o apoio da Abrafarma,
Abrafad, Instituto Mary Kay,
Grupo Mulheres do Brasil, Mu-
lheres do Varejo, Conselho Fe-
deral de Farmácias, Conselho
Nacional dos Chefes da Polícia
Civil, Conselho Nacional dos Co-
mandantes Gerais, Colégio das
Coordenadorias Estaduais da
Mulher em Situação de Violên-
cia Doméstica, Fonavid, Minis-
tério Público do Trabalho, Colé-
gio Nacional dos Defensores
Públicos Gerais e Conselho Na-
cional do Ministério Público
(CNMP). �

violência contra a mulher.
A juíza Lúcia Helena Barros

Helluy da Silva, titular da 2ª Vara,
declarou que essa campanha
acontece em nível nacional e foi
lançada no último dia 10, mas, vai

OUTROS CANAIS

Também há outros canais para fazer as denúncias de casos
de violência ou assédio contra a mulher. Um deles é o
telefone 190 e qualquer pessoa pode ligar a qualquer hora
do dia ou da noite. Para os casos não emergenciais, o
Disque 180 ou o Disque 100 podem receber as denúncias
como ainda oferecem orientações.
Na capital, a Casa da Mulher Brasileira, no Jaracati, segue
funcionando 24 horas, mas com parte das funções em
home-office, em virtude das medidas preventivas contra o
coronavírus. No entanto, os número para denúncia seguem
ativos e são: 9 8892-1222, 9 8855-7705, 9 8427-9730, 9
8443-6925 e 9 8278-3647.

Corpo de Bombeiros alerta para
cuidados no uso do álcool em gel
Segundo o Corpo de Bombeiros, em caso de queimaduras, a pessoa deve lavar o
local com água corrente imediatamente, além de acionar o serviço de emergência

Atendentes de
farmácia podem
reportar situação
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Mundo

SANTIAGO

As autoridades chilenas anuncia-
ram nesta quarta-feira uma série
de medidas para restringir ainda
mais os movimentos na capital
Santiago e fortalecer as quaren-
tenas em vigor no país, em meio
a um aumento sustentado das in-
fecções pelo novo coronavírus.

O Chile registrou até o mo-
mento 220.628 infecções e 3.615
mortes devido à pandemia, in-
formaram autoridades do Minis-
tério da Saúde na divulgação dos

números diários sobre o avanço
da Covid-19 no país.

“Foi tomada a decisão de res-
tringir as permissões o máximo
possível. Ou seja, as pessoas só
poderão sair duas vezes por se-
mana para realizar procedimen-
tos essenciais e excepcionais”,
disse a subsecretária do Interior,
Katherine Martorell.

“Se mais medidas forem ne-
cessárias, isso será feito”, acres-
centou. Até agora, as pessoas ti-
nham cinco permissões
semanais. �

Chile registrou, até o momento, 220.628
infecções e 3.615 mortes devido à pandemia

OMS suspende testes
com hidroxicloroquina
no combate à Covid-19 
Organização Mundial da Saúde informou que testes foram interrompidos
depois que resultados de estudos não mostraram benefício do medicamento

Andrés Díaz

MA tem alta de mais de
10% nos assassinatos
durante a pandemia

A Polícia Civil tem o prazo de 10
dias para encaminhar o inquéri-
to sobre a morte do publicitário
Diogo Adriano Costa Campos ao
Poder Judiciário. Segundo a polí-
cia, a vítima foi assassinada a ti-
ros durante uma briga de trânsi-
to, ocorrida no começo da tarde
da última terça-feira (16), na La-
goa da Jansen. O principal acu-
sado, identificado como Ayrton
Campos Pestana, foi preso em
cumprimento de ordem judicial
e, no momento, está custodiado
no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.

O caso está sendo investigado
pela equipe da Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP) e sendo coorde-
nado pelo delegado Wang Chao

Jen. O delegado informou que a
polícia continua realizando dili-
gências na cidade para comple-
mentar a autoria do delito, como
ainda vai ouvir mais testemu-
nhas, tentar localizar a arma uti-
lizada no crime e analisar as câ-
meras de segurança dos prédios,
localizados na Lagoa da Jansen.
“Uma das imagens mostra que o
tiro que matou o publicitário
partiu de dentro do carro”, afir-
mou o delegado.

Ainda segundo o delegado, o
acusado foi preso no dia do crime
e, em depoimento, disse que as
placas do veículo Argo, vermelho,
da onde teria partido o tiro, ha-
viam sido clonadas. Ele afirma
que  almoçando com o seu pai no
momento do crime. �

Polícia tem 10 dias
para apurar morte
de publicitário 
Um acusado de assassinar Diogo Costa foi
preso em cumprimento de ordem judicial 

Os Polícia Federal realizou ontem
a Operação Hipócrates nas cida-
des de Imperatriz e de Corumbá,
no Maranhão e no Mato Grosso
do Sul respectivamente, com o
objetivo de desarticular um gru-
po criminoso internacional espe-
cializado em lavagem de dinhei-
ro e evasão de divisas. 

Somente durante quatro anos,
de acordo com a polícia, os qua-
drilheiros movimentaram mais de
R$ 90 milhões de forma ilegal.

Um total de 30 policiais parti-
ciparam desse cerco e consegui-
ram cumprir cinco mandados de

prisão preventiva como ainda cin-
co de busca e apreensão. 

Bloqueio
Também foram realizados o se-
questro de bens móveis e imóveis,
o bloqueio de contas e a suspen-
são da atividade econômica das
empresas constituídas pelos in-
vestigados.  No decorrer da inves-
tigação, a polícia constatou que os
criminosos realizavam diversos sa-
ques em agências bancárias da ci-
dade fronteiriça de Corumbá, lo-
go após, dirigiam com as quantias
em espécie até a Bolívia. �

Imperatriz foi alvo
de cerco da polícia
Cidade do Maranhão fez parte de operação que
visa desarticular bando internacional no país

Dados do Monitor da Violência revelam que em abril deste ano ocorreram
128 mortes violentas, enquanto, no mês de 2019, o registro foi de 115 casos

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

O
Maranhão apresentou um
aumento de mais de 10%
na quantidade de mortes
violentas (homicídio dolo-

so, latrocínio e lesão corporal segui-
do de morte) em abril deste ano em
comparação com  o mesmo período
do ano passado, de acordo com o
Monitor da Violência. Estes dados fo-
ram divulgados ontem no site G1. O
crescimento de assassinatos ocorreu
no estado mesmo durante o período
de pandemia da Covid-19, novo co-
ronavírus, em que a palavra de or-
dem é isolamento social.

O Monitor da Violência foi criado
pelo G1, em parceria com a Univer-
sidade de São Paulo e o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, para
acompanhar os crimes violentos
mês a mês no país. No estado mara-
nhense, 128 pessoas foram mortas
durante o mês de abril deste ano, en-
quanto em abril de 2019 ocorreram
115 casos. Somente homicídios do-
losos ocorridos em abril deste ano
foram 123, latrocínio, três; e lesão
corporal seguido de morte, com duas
ocorrências desse tipo de crime.

Os dados do Monitor da Violên-
cia ainda revelam que o estado re-
gistrou um aumento de 20,6% de as-
sassinatos no decorrer dos quatro
primeiros deste ano em relação ao
mesmo período de 2019. De janeiro
deste ano até abril, 556 pessoas fo-
ram mortas a tiros ou por arma bran-
ca, enquanto, nos primeiros quatro
meses de 2019, o registro foi de 465
assassinatos no Maranhão.

Em relação ao nível nacional,
considerando janeiro deste ano a
abril já ocorreram 15.868 assassina-
tos em todo o país, contra 14.580, no

ano passado e apresentando uma di-
ferença de 1.288 casos. Ainda foi
constatado um aumento de 8% das
mortes ocorridas em abril deste ano
em comparação ao mês de abril de
2019, que registrou 3.656.

Crimes bárbaros
Pelo menos oito pessoas foram mor-
tas com requintes de crueldades du-

rante o mês de abril no Maranhão. A
polícia informou que na noite do dia
25, no povoado Vila Nova, em Palmei-
rândia, Adeison de Barros, de 30 anos,
revoltado com o fim do relaciona-
mento acabou assassinando a golpes
de faca a ex-companheira, Naize Mar-
tins Chagas, como ainda os dois filhos,
uma de 4 anos e outra, de 2 anos.

Ainda segundo a polícia, as

crianças foram degoladas e os cor-
pos foram arrastados. O acusado
ateou fogo na residência da vítima
e, em seguida, foi morto em con-
fronto com a polícia. 

A polícia também registrou ou-
tro crime de feminicídio, no dia 17
de abril deste ano, em João Lisboa.
Antônio José Alves Araújo, por não
aceitar a separação, matou a com-
panheira, Maria Leila Cardoso Dan-
tas, como ainda ateou fogo na resi-
dência e acabou morrendo com a
inalação da fumaça.

Na cidade de São João dos Patos,
uma criança, de 8 anos, foi assassi-
nada a pauladas, no dia 21. A polícia
informou que a vítima foi atraída pe-
lo criminoso para brincar em um
galpão. O corpo da vítima foi en-
contrado com vários hematomas,
principalmente, na cabeça e o caso
é investigado pela Polícia Civil. �

Divulgação

LONDRES 

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) informou nesta quarta-
feira que os testes com o medi-
camento hidroxicloroquina em
seu grande estudo de tratamen-
tos para pacientes com Covid-
19 em vários países foi interrom-
pido, depois que os resultados de
outros estudos não mostraram
benefício do medicamento con-
tra malária para tratar a doença
respiratória provocada pelo no-
vo coronavírus.

“O braço da hidroxicloroquina
do ensaio ́ Solidariedade´ foi inter-
rompido”, disse a especialista da
OMS Ana Maria Henao-Restrepo
em entrevista coletiva por video-
conferência.

Na mesma entrevista, o chefe do
programa de emergências da OMS,
Mike Ryan, disse que a epidemia de
Covid-19 ainda é bastante severa
no Brasil e que o momento é de ex-
tremo cuidado no país.

Ryan defendeu que as autori-
dades brasileiras reforcem as me-
didas de saúde pública para con-
ter a pandemia.

Nova esperança 
A Organização Mundial da Saúde

(OMS) disse que se prepara para
atualizar suas orientações sobre o
tratamento de pessoas com Covid-
19 em reação aos resultados de
um teste clínico que mostrou que
um esteroide barato e comum po-
de ajudar a salvar pacientes gra-

vemente doentes.
Resultados de testes anunciados

na terça-feira mostraram que a de-
xametasona, usada desde os anos
1960 para diminuir inflamações de
outras doenças, como artrite, re-
duziu em cerca de um terço as ta-
xas de mortalidade entre pacientes
de Covid-19 gravemente doentes e
hospitalizados.

A orientação clínica da OMS pa-
ra o tratamento de pacientes in-
fectados com o novo coronavírus
se dirige a médicos e outros pro-
fissionais de saúde e almeja usar
os dados mais recentes para infor-
mar os clínicos gerais sobre a me-
lhor maneira de combater todas as
fases da doença, da verificação à
alta hospitalar.

Embora os resultados do estudo
sobre a dexametasona sejam preli-
minares, os pesquisadores por trás
do projeto disseram que leva a crer
que o remédio deveria se tornar um
recurso padrão no cuidado de pa-
cientes com casos graves. �

Hidroxicloroquina vem passando por testes desde o início da pandemia 

Transferência de 19 pacientes do Covid-19 de Santiago para Concepción

Pelo menos oito pessoas foram mortas com requintes de crueldades durante o mês de abril, no Maranhão

Chile reforça seu
controle em meio a
aumento de casos 

Divulgação 

PRISÃO 

Segundo a polícia, o pescador
João Batista Silva Brito, idade
não revelada, foi preso
durante a noite da última
terça-feira (16), acusado de
ter assassinado o próprio
irmão, Adeilson Silva Brito, de

42 anos. O crime ocorreu na
residência da vítima, em
Iguaíba, em Paço do Lumiar, e
o detido foi apresentado na
sede da Superintendência de
Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP). 



Plenos poderes
Desde o Ato Institucional nº 5, não se via

tanta intervenção sobre  direitos dos cidadãos e
dos demais poderes concentrados nas mãos de

um ministro do STF. O inquérito instaurado pelo
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias
Toffoli, para apurar notícias falsas (fake news) e ataques
feitos a ministros da Corte, com base em artigo do
regimento interno da Casa, deu ao ministro Alexandre
Moraes poderes absolutos para realizar inclusive atos
privativos de outros poderes, além de mandar prender,
quebrar sigilos bancários e telefônicos e estender
medidas cerceadoras, inclusive a detentores de
prerrogativas constitucionais, como senadores e
deputados. Tudo isso, sem a participação 
do Ministério Publico.

Ignorando prerrogativas do Legislativo
Ante o silêncio das Mesas do Senado e da Câmara dos

Deputados, o ministro Alexandre Moraes determinou a
quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares para
apurar se eles atuaram no financiamento de atos que ele
considera antidemocráticos. Usando alguns poderes, que
especialistas dizem ser semelhantes ao AI-5, a decisão do
ministro, ignorou que senadores e deputados gozam de
imunidade por suas opiniões, palavras e votos. E, ao
investigar também pessoas sem foro perante o Supremo,
o inquérito escapa da competência atribuída
constitucionalmente à Corte.

STF dispensou o MP
O inquérito do STF suprime a presença do 

Ministério Publico, previsto na Constituição Brasileira de
1988, no art. 129, I, ao determinar que compete
privativamente ao Ministério Público promover a ação
penal pública, alijou o Poder Judiciário da função de
acusar, instituindo um sistema acusatório, o qual, diga-se
de passagem, é mais condizente com as garantias do
cidadão perante o poder de punir do Estado, conforme
determina a Constituição Federal.

Fraudes sendo recuperadas
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni anunciou

que o governo já recuperou quase R$ 30 milhões em
fraudes e erros do auxílio emergencial. O ministro
garantiu em Brasília, que as fraudes no pagamento do
auxílio extra de R$ 600 por conta da crise do novo
coronavírus estão sendo investigadas pela 
Agência Brasileira de Inteligência. 

Fraudes sendo recuperadas 2
A investigação apurou em todo o Brasil casos de

familiares de prefeitos, vereadores, políticos, e
empresários que ostentam alto padrão econômico nas
redes sociais, entre os beneficiários do auxilio
emergencial. O ministro disse que vários sites falsos já
foram derrubados. “Esses recursos são para as pessoas;
não é para fraudador”, afirmou. Onyx Lorenzoni alertou:
“Fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia!” 

Critérios e injustiças
Não há critério que evite alguma injustiça quando se

fala em restrição de atividades econômicas nos estados.
Se é por faturamento, redes que têm lojas pequenas e
com pouca aglomeração pagam um preço que não
deveriam pagar. Se é por metro quadrado, uma revenda
de automóveis, onde nunca há multidões, fica igual a um
supermercado popular. Se é por prestar um serviço
essencial ou não, há dezenas de argumentos que incluem
ou excluem determinado serviço ou produto da lista.

Critérios e injustiças 2
A opção seria inventar uma equação tão complexa 

que ninguém a compreenderia. Nessa hora, cresce a
relevância dos governadores e dos prefeitos, 
encarregados de ponderar as pressões e de decidir. É
obrigação de cada um criticar, concordar ou discordar.
Mas isso não pode se confundir com desobedecer. Em
tempos de crise, quando enfraquecemos os líderes,
perdemos todos ainda mais, agora ou daqui a pouco.

Para escrever na pedra:
“O homem é livre; mas ele encontra a lei na sua

própria liberdade”. De  Simone de Beauvoir.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

O Hospital dos Servidores foi exemplo entre
hospitais privados do Estado a disponibilizar
teste rápido em massa, do tipo IgG/IgM para
a Covid-19 entre seus colaboradores,
profissionais da saúde na linha de frente do

atendimento hospitalar. Entre os 
meses de abril, maio e junho quase 200
colaboradores fizeram o teste rápido 
gratuito cedido pela instituição que foi
realizado pelo Laboratório Lacmar. 

A EX-GOVERNADORA Roseana Sarney com o seu amigo André Jardins, grande liderança em ascensão na
política da cidade de Presidente Dutra, onde é um dos mais atuantes vereadores

Live pelo Zoom
A Promotora de Justiça e

escritora Ana Luiza Almeida Ferro,
da Academia Maranhense de Letras e
da Academia Ludovicense de Letras,
participa hoje, às 17h, pelo Zoom, de
uma live com o consagrado jurista e
professor Lenio Streck (RS), tendo
como mediadores os advogados
Roberto Victor (CE) e Fábio Capilé
(MT), respectivamente Presidente e
Secretário-Geral da Academia
Brasileira de Direito (ABD),
promotora do evento, da qual os
quatro são membros efetivos e
perpétuos, representando os seus
estados de origem. 

Ana Luiza é membro da Academia
Brasileira de Direito desde maio de
2019, onde ocupa a Cadeira 16,
patroneada por Cândido Mendes. 

O tema da live é “Como o Direito
deve resistir em tempo de crise e a
pandemia na literatura: aspectos
jurídicos e filosóficos”.

Acendeu a luz
Os donos de universidade e

faculdades particulares do Maranhão
começaram a enxergar uma luz no
fim do túnel.

É que segunda-feira, a Justiça do
Rio de Janeiro suspendeu a lei
estadual que permitia descontos de
até 30% nas mensalidades de
universidades e faculdades
particulares do estado. 

Ao justificar a decisão, que atende
a um pedido do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do
Estado do Rio de Janeiro (Sineperj), a
juíza disse que há “incompatibilidade
formal e material com diversas
normas constitucionais”.

A lei foi sancionada pelo
governador Wilson Witzel no dia 4 de
junho e valia para valores excedentes
a R$ 350. A medida era uma forma de
compensar a ausência de aulas
presenciais durante a pandemia

Vertigem
A dinâmica acelerada dos fatos

transforma o cenário eleitoral
americano em areia movediça.

Há um ano, Donald Trump tinha a
seu favor um consistente
crescimento econômico. E seus
opositores, os democratas, se
agarravam ao processo de
impeachment contra o presidente e a
todas as suas circunstâncias.

Veio a pandemia. Se pensou que
esse seria o tema definitivo dos
debates.

Agora, eclodiram as
manifestações contra o racismo, que
ofuscaram todo resto.

A eleição é só em novembro.

Pesquisa 
A postura social das empresas se

tornou mais importante para o
público durante a pandemia. 
É o que concluiu um estudo
divulgado ontem. 

Com as redes sociais
potencializando a rejeição às ações
das quais o consumidor discorda, 
“as marcas serão cada vez mais
cobradas para tomar partido e
demonstrar atitudes práticas que
tragam benefícios coletivos”, 
afirma a pesquisa

Retração
A Confederação Nacional do

Comércio de Bens Serviços 
e Turismo (CNC) projeta uma
retração de 5,6% no volume de
receitas do setor de serviços, em
2020. A estimativa tem como base os
dados da Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS) de abril, divulgada
ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). 

Confirmada a previsão, o setor
terciário pode registrar o pior
desempenho anual na série 
histórica da pesquisa, iniciada em
janeiro de 2011. 
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Paulo Soares

As vendas do comércio
varejista no Maranhão, a
exemplo dos outos estados da
Federação, despencaram 13,1%
em abril, em relação ao mês
anterior, aponta a Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC) do
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

No assunto: influenciado pelos
efeitos da pandemia de
coronavírus na economia, o
desempenho divulgado esta
semana foi o pior registrado
desde 2000, quando o
levantamento começou a ser
realizado.

Tem mais: no comércio
varejista ampliado, que inclui
ainda os setores de veículos e de
materiais de construção, o tombo
foi de quase 10% frente a março
deste ano.

Ainda: o clima de incertezas
segue pairando na economia. A
perda de renda da população,
ocasionada pelo aumento do
desemprego e das medidas de
redução da carga de 
trabalho, e o enrijecimento 
das regras para abertura 
de lojas na Capital e no Interior,
verificado nas últimas 
semanas, devem afetar o
desempenho das empresas
maranhenses.

Em tempo: no mês de abril, a
maior queda foi verificada no
ramo de livros, jornais, revistas e
papelaria, com recuo de 85,5%
em relação ao mesmo período 
de 2019.

No Brasil, a Petrobras já
realizou 40 mil testes para
diagnóstico de covid-19. A
campanha começou em abril,

com testagem dos funcionários
no pré-embarque para
plataformas, em refinarias,
unidades de tratamento 
gás e outras. 

Segurança aérea: em tempos
de coronavírus, algumas
companhias aéreas estão
operando com comissários de
bordo vestindo equipamentos de
proteção individuais (EPIs)
completos dentro das aeronaves.
Todo mundo se prevenindo.

A lei que proíbe 
a suspensão da prestação de
serviços públicos, como água e
energia elétrica, nos finais de
semana sancionada pelo
presidente Jair Bolsonaro,
também restringe os cortes 
nas sextas-feiras, feriados ou nos
dias que antecedem 
os feriados. 

Teste
em 
massa

RÁPIDAS
Fotos/ Divulgação

NANDO REIS,  cantor e compositor
Sobre as cartas para  Cássia Eller

“Acho que tenho 10,
12 cartas que
mandei para ela.
Muitas com letras e
desenhos. A Eugênia
[ex-mulher de Cássia]
me devolveu todas
quando ela morreu. 
É algo que acho tão
íntimo, tão bonito.
Pensei em publicar,
mas ninguém se
interessou muito”

O diretor James Gunn deu a entender que
"Guardiões da Galáxia Vol. 3" está sendo
planejado como o último filme da atual
equipe de heróis — e também o seu último
longa na franquia. A produção deve chegar
aos cinemas em 2022. Respondendo a um fã no Instagram, o cineasta escreveu: "Este é provavelmente o meu
último ['Guardiões da Galáxia'] e o último com a atual equipe, mas nunca se sabe!". A produção do terceiro
"Guardiões da Galáxia" ainda não começou. Antes da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus,
Gunn estava trabalhando em outra sequência de heróis: "Esquadrão Suicida 2", da DC. Em outra interação com os
fãs, o cineasta prometeu que nem a data de lançamento de "Guardiões" nem a de "Esquadrão" (previsto para
agosto de 2021) serão alteradas por causa da pandemia.

“Guardiões da
Galáxia 3” pode 
ser último filme 
da atual equipe



Mais de 200 índios 
estão contaminados 

com novo coronavírus
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 18/06/2020

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

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

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

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

O ano de 2020, no Brasil, tinha tudo para ser diferente do monstrengo 
que está se tornando. Um grande laboratório de experimentos, no qual 
muitos acreditam saber tudo, mas a realidade mostra que o gigante la-
tino-americano precisa ser redescoberto. 

Um gigante errante

COVID EM 21 ALDEIAS

Banco Central institui o 
pagamento instântaneo 

e pode acabar com os 
famosos TED e DOC

Em mais um movimento rumo à digitalização 
da economia nacional o Banco Central do Brasil 
publicou a Circular 4.027 que institui oficialmente 
o SPI. Sistema de pagamentos instantâneos 
do BC que pode “acabar” com as transações 

de TED e DOC.  PÁGINA 12

Dom Belisário é internado após ter mal estar

O arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisário da Silva, está 
internado em um hospital particular, após ter um mal estar ontem. O arcebispo 

passou por exames, entre eles, dois testes feitos para covid-19 que deram 
negativo. Ele passa bem e apresenta quadro de saúde estável. PÁGINA 12

Índios da etnia Guajajara residentes em Genipapo dos Vieiras, localizado a 480 quilômetros de São Luís, testaram positivo para o novo 
coronavírus (covid-19) em menos de uma semana. Os testes foram feitos pelos técnicos da secretaria municipal de saúde e profissionais de 
entidades ligadas à saúde indígena que estiveram em 21 aldeias. Passaram pelos testes crianças, adultos e idosos com sintomas da doença. 

PÁGINA 2

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

Vídeo mostra que não 
houve colisão entre 

veículos antes de 
homicídio na Lagoa

Imagens das câmeras de segurança do 
condomínio onde o publicitário Diogo Sarney 
morava foram divulgadas e ajudaram à polícia 
a identificar o principal suspeito do crime. 
Nas imagens, observa-se o carro do suspeito 

descendo a rua sem colidir. PÁGINA 11

São Luís é a 4ª capital com menor ritmo de contágio
A plataforma Farol Covid constatou que o ritmo de contágio do novo 

coronavírus em São Luís é de 0,88. Isso significa que uma pessoa infectada 
transmite a doença para menos de 1 pessoa, o que é importante para a 

diminuição do número de novos casos. PÁGINA 3

Pesquisadores do 
Ibope aplicam testes 
rápidos de covid-19

NOVA MODA

Como ganhar dinheiro 
com o TIkTok

Indicar amigos, fazer desafios e as-
sistir vídeos estão entre as formas de 
monetização da plataforma digital que 
mais cresce no período da pandemia.

Flamengo encara Bangu 
no retorno do Carioca

PÁGINA 13

Pelo menos 2,6 mil pesquisadores do 
IBOPE Inteligência vão aplicar testes 
rápidos para o coronavírus em visitas 
domiciliares a 250 moradores de 133 
cidades do Brasil entre os dias 21 e 23 

de junho. A meta é realizar 33.250 testes 
rápidos e entrevistas em São Luís.

PÁGINA 3

FUTEBOL HOJE

DE CASA EM CASA

PÁGINA 14
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Aumento de casos do novo coronavírus entre as comunidades indígenas maranhenses
está preocupando as autoridades sanitárias de saúde de Genipapo dos Vieiras

SAMARTONY MAR TINS

ALERTA

200 índios Guajajara
estão contaminados

U
m to tal de 200 ín di os da et- 
nia Gua ja ja ra re si den tes em
Ge ni pa po dos Vi ei ras, lo ca- 
li za do a 480 quilô me tros de

São Luís, tes ta ram po si ti vo pa ra o no- 
vo co ro na ví rus (co vid-19) em me nos
de uma se ma na. Os tes tes fo ram fei tos
pe los téc ni cos da se cre ta ria mu ni ci- 
pal de saú de de Ge ni pa po dos Vi ei ras
e pro fis si o nais de en ti da des li ga das à
saú de in dí ge na que es ti ve ram em 21
al dei as do mu ni cí pio. Pas sa ram pe los
tes tes cri an ças, adul tos e ido sos com
sin to mas da do en ça.

 
A ação foi co or de na da pe la se cre tá- 

ria de saú de, Rai a ne San tos, que
acom pa nhou os tra ba lhos na Al deia
Co qui nho on de só em um dia fo ram
re gis tra dos 50 ca sos. En tres os in fec- 
ta dos, es tá o ca ci que da al deia, Jo sé
Lu ci a no Gua ja ja ra, que es tá em iso la- 
men to do mi ci li ar.   Pa ra evi tar mais
con ta mi na ção en tre a po pu la ção, a
se cre ta ria de saú de do mu ni cí pio ins- 
ta lou bar rei ras sa ni tá ri as na en tra da
da ci da de e sus pen deu o co mér cio
não es sen ci al. Se gun do Rai a ne San- 
tos, es tão fun ci o nan do so men te su- 
per mer ca dos, far má ci as e bor ra cha ri- 
as.

“Sus pen de mos por 10 di as o trans- 
por te al ter na ti vo de vans e car ros de
li nha. Tam bém es tão sus pen sos cul- 
tos re li gi o sos, ati vi da des es por ti vas e
cul tu rais que pro mo vam qual quer ti- 
po de aglo me ra ção. E con ti nua obri- 
ga tó rio o uso de más ca ras”, afir man- 
do que já es tão dis po ní veis tes tes rá- 

pi dos pa ra a po pu la ção, além de ter
re for ça do o aten di men to em to da re- 
de hos pi ta lar – in for ma ção con ti da
em um ví deo no si te da pre fei tu ra do
mu ni cí pio Ge ni pa po dos Vi ei ras.

Se gun do o bo le tim epi de mi o ló gi co
di vul ga do no úl ti mo dia 16, pe la Se- 
cre ta ria de Saú de do Mu ni cí pio, 567
ca sos fo ram no ti fi ca dos, 244 ca sos fo- 
ram con fir ma dos, 300 des car ta dos, 48
re cu pe ra dos e 02 óbi tos.

Os ca sos fo ram con fir ma dos nas
se guin tes zo nas in dí ge nas: Al deia Ca- 
ju ei ro Re al, Al deia São Pe dro, Al deia El
Be tel, Al deia Mus sum, Al deia Ma nu el,
Al deia Co ro a tá, Al deia Ba na nal, Al- 
deia Yulting, Al deia Por to Ve lho, Al- 
deia Dq. Ven tu ra, Al deia Boa Es pe ran- 
ça, Al deia Mas sa ran du ba, Al deia Pla- 
nal to, Al deia Rai mun do Amo rim, Al- 
deia Rai mun do Amo rim, Al deia Co- 
qui nho, Al deia Mar ta He le na, Al deia
Ta qua ri, Al deia Pan ta nal, Al deia
Yhuana, Al deia Zhay Ta ta e Al deia
Uchu oa. Por meio de no ta, o Dis tri to
Sa ni tá rio In dí ge na, que após aten ção
bá si ca de saú de, ini ci ou o tra ta men to
em to dos os in dí ge nas que tes ta ram
po si ti vo pa ra a co vid-19 e a sé rie de
ações fo ram ade qua das pa ra a re a li- 
da de atu al e con ta com os apoi os das
se cre ta ri as dos mu ni cí pi os e es ta do 
pa ra pro te ger os in dí ge nas.

 
O Con se lho In di ge nis ta Mis si o ná- 

rio – Ci mi vem a pú bli co, mais uma
vez, de nun ci ar o agra va men to do
con tá gio por co ro na ví rus no in te ri or
das al dei as in dí ge nas em to do o Bra- 
sil, e exi gir pro vi dên ci as das au to ri da- 
des fren te à es sa si tu a ção ca la mi to sa,
que tem vi ti ma do inú me ros in dí ge- 

nas.
 
Tam bém por meio de no ta, o Ci mi

se so li da ri za e se co lo ca tam bém em
lu to jun to às inú me ras fa mí li as que
cho ram pe la mor te de seus en tes que-
ri dos, im pe di das de dar-lhes seu úl ti-
mo adeus; en tre es ses, há mui tas li de- 
ran ças, em es pe ci al as mais ido sas,
ba lu ar tes da his tó ria e cul tu ra vi va de
seus po vos, que es tão mor ren do pe la
co vid-19.

 
A no ta dia ain da que, “no Bra sil,

nes ses três me ses de pan de mia, os
nú me ros ofi ci ais di vul ga dos pe la Se-
cre ta ria Es pe ci al de Saú de In dí ge na
(Se sai) in di cam a ocor rên cia de 103
mor tes de in dí ge nas por co vid-19 e
pe lo me nos 3.079 in dí ge nas con ta mi-
na dos até o dia 16 de ju nho. Já de
acor do com os da dos co le ta dos pe la
Ar ti cu la ção dos Po vos In dí ge nas do
Bra sil (Apib) até o dia 14 de ju nho, os
nú me ros são ain da mais as sus ta do- 
res: 281 in dí ge nas mor tos e 5.361 con-
ta mi na dos pe lo no vo co ro na ví rus”.

 
O Ci mi afir ma tam bém que, “es sa

tra gé dia só não é mai or de vi do às pro- 
vi dên ci as to ma das pe los pró pri os in-
dí ge nas de fe char os seus ter ri tó ri os
lo go no iní cio da pan de mia. Mes mo
as sim, a con ta mi na ção se alas trou em
Ma naus (AM) e con ti nua se alas tran-
do nas re giões do al to e mé dio So li- 
mões, Va le do Ja va ri, Rio Ne gro, no es- 
ta do do Ama zo nas, e tam bém nos es- 
ta dos de Ro rai ma, Ma to Gros so, Ma to
Gros so do Sul, Pa rá, Ma ra nhão, Ce a rá,
Per nam bu co, as sim co mo no li to ral
Sul do Bra sil. Em to das es tas re giões, o

BRASIL

Taxa de contágio cai, mas transmissão está descontrolada

A TAXA ATUAL É MENOS DO QUE A METADE REGISTRADA HÁ TRÊS SEMANAS

O Bra sil tem re gis tra do uma su ces- 
si va di mi nui ção na ta xa de con tá gio
(Rt) da co vid-19 nas úl ti mas se ma nas.
Em no va aná li se do Im pe ri al Col le ge
de Lon dres, pes qui sa do res in fe ri ram
que, atu al men te, ca da gru po de 100
pes so as in fec ta das com o ví rus trans- 
mi te a do en ça pa ra ou tras 105. O ín di- 
ce, no en tan to, ain da é con si de ra do
al to e faz com que a epi de mia se es pa- 
lhe em ve lo ci da de pro gres si va no
país.

Em pou co mais de um mês, a Rt
bra si lei ra caiu de 2,8 (ou se ja, um do- 
en te pas san do o ví rus pa ra qua se três
pes so as) pa ra 1,05. Ta xas aci ma de 1
in di cam que a trans mis são ain da es tá

fo ra de con tro le. Por is so, o Bra sil es tá
há oi to se ma nas no rol de paí ses cu ja
epi de mia não con se gue ser bar ra da
com efi cá cia.

No gru po de 51 paí ses com trans- 
mis são ati va acom pa nha dos pe lo Im- 
pe ri al Col le ge, o Bra sil, que já ocu pou
a po si ção de mai or ta xa de trans mis- 
são no fim de abril, ago ra es tá na 27ª
po si ção. Na Amé ri ca La ti na, epi cen tro
da do en ça no mun do, a Bo lí via e o Pe- 
ru es tão com Rt de 1,36. Na fren te do
Bra sil tam bém se en con tram a Ar gen- 
ti na (1,29), Chi le (1,12) e Colôm bia
(1,1).

A di mi nui ção da ta xa de ve im pac- 
tar no nú me ro to tal de óbi tos ao fi nal

des ta se ma na epi de mi o ló gi ca, já que
os es tu dos não in di cam que o acu mu-
la do de ve con ti nu ar su bin do. Até dia
20 de ju nho, o gru po es ti ma que se rão
con ta bi li za das mais 7.090 mor tes. O
re cor de foi de 7.096 na se ma na epi de- 
mi o ló gi ca 23.

Nem por is so a si tu a ção é con for tá- 
vel pa ra o Bra sil que, atu al men te, é o
país com mai or nú me ro de ca sos e fa- 
ta li da des re gis tra dos di a ri a men te.
Des ta for ma, a pre vi são é tam bém a
mai or en tre os 51 paí ses com trans- 
mis são ati va acom pa nha dos pe lo gru- 
po. A se gun da es ti ma ti va mais al ta é
qua se a me ta de da bra si lei ra. São es-
pe ra dos 3,6 mil mor tos no Mé xi co.

IN FOR MA ÇÃO

Ban co de da dos reú ne
in for ma ções anô ni mas
de pa ci en tes

A Fun da ção de Am pa ro à Pes qui sa do Es ta do de São
Pau lo (Fa pesp) anun ci ou ho je (17), na ca pi tal pau lis ta, a
cri a ção da pri mei ra ba se de da dos aber tos anô ni mos do
país com in for ma ções de mo grá fi cas de 75 mil pa ci en tes
de co vid-19. O ar qui vo guar da rá 1,6 mi lhão de exa mes
clí ni cos e la bo ra to ri ais e 6.500 da dos de des fe cho de pa- 
ci en tes pa ra sub si di ar pes qui sas ci en tí fi cas so bre o no vo
co ro na ví rus, que se rão com par ti lha dos com pes qui sa- 
do res de uni ver si da des e ou tras ins ti tui ções. O ban co de
da dos, de no mi na do Co vid-19 Da ta Sha ring/BR, foi cri a- 
do em co la bo ra ção com a Uni ver si da de de São Pau lo
(USP), o Gru po Fleury e os hos pi tais Sí rio-Li ba nês e Is- 
ra e li ta Al bert Eins tein.

De acor do com o di re tor ci en tí fi co da Fa pesp, Luiz
Eu gê nio Mel lo, a ideia é sub si di ar a pes qui sa ci en tí fi ca
so bre a do en ça. A cri a ção da pla ta for ma é uma ini ci a ti va
de fa zer o que tem si do a tô ni ca do de sen vol vi men to da
ci ên cia nas úl ti mas dé ca das – a aber tu ra dos da dos ge ra- 
dos por ins ti tui ções pú bli cas de pes qui sa pa ra a so ci e- 
da de, sem a ne ces si da de de as si nar uma pu bli ca ção.

“Nes te ca so, es ta mos fa lan do de in for ma ções que não
fo ram ge ra das pe lo sis te ma pú bli co. Co me ça mos com
três ins ti tui ções pri va das e são in for ma ções que, se não
fos se me di an te es sa ini ci a ti va, per ma ne ce ri am nos re- 
po si tó ri os das or ga ni za ções. A ideia é, lan çan do mão de
uma pla ta for ma que já exis tia na USP, com par ti lhar da- 
dos que não se ri am dis po ni bi li za dos de ou tra for ma pa- 
ra mo bi li zar ci en tis tas de ma nei ra que con si ga mos con- 
tri buir pa ra no vos en ten di men tos da atu al epi de mia”,
dis se.

Se gun do Mel lo, uma pla ta for ma nes ses mol des de- 
mo ra anos pa ra ser cons truí da, mas, no ca so des ta, os
da dos fo ram in se ri dos em tem po re cor de de vi do à exis- 
tên cia da es tru tu ra e do in ves ti men to. “O que re sul tou
de re le van te foi o es ta be le ci men to dos vín cu los de con- 
fi an ça en tre os fun da do res da ini ci a ti va. A fun ção cen- 
tral da Fa pesp é ser vir co mo ca ta li sa dor des se tra ba lho.
O cus to da ob ten ção dos da dos já foi pa go pe los pa ci en- 
tes que fi ze ram os exa mes, e o que es ta mos fa zen do é, de
for ma anô ni ma, com par ti lhar es se con jun to de in for- 
ma ções”.

O pró-rei tor de Pes qui sa da USP, Sylvio Ca nu to, des ta- 
cou que o tra ba lho é um gran de pas so na lu ta con tra a
co vid-19, já que a si tu a ção mos tra a ne ces si da de do
com par ti lha men to de da dos ci en tí fi cos. “O pro je to já
es tá fun ci o nan do na USP e per mi te usar as in for ma ções
de for ma sus ten tá vel. Es te é um ins tru men to que se rá
pe re ne”, afir mou Ca nu to.

O di re tor exe cu ti vo do Gru po Fleury, o mé di co Ed gar
Riz zat ti, dis se que des de o ini cio da pan de mia pes qui sa- 
do res e cen tros de es tu do têm si do pro cu ra dos por star- 
tups, com in te res se na dis po ni bi li za ção de da dos de pa- 
ci en tes de co vid-19, pa ra de sen vol vi men to de pro je tos e
es tra té gi as em ci ên cia de da dos e al go rit mos de in te li- 
gên cia ar ti fi ci al. “Por is so, acre di to que es sa ini ci a ti va pi- 
o nei ra vai tra zer gran de be ne fí cio pa ra a co mu ni da de
ci en tí fi ca e vai per mi tir que te nha mos me lhor en ten di- 
men to da do en ça em nos so meio, o que tra rá im por tan- 
te con tri bui ção à so ci e da de”.

Pa ra o di re tor de en si no e pes qui sa do Hos pi tal Sí rio-
Li ba nês, Luiz Fer nan do Li ma Reis, a re le vân cia da ini ci- 
a ti va po de ser ca rac te ri za da pe lo com pro mis so das ins- 
ti tui ções na so lu ção da pan de mia e na me lho ria do cui- 
da do as sis ten ci al aos pa ci en tes. “A res pos ta sem pre veio
da ci ên cia e a le gi ti mi da de da Fa pesp em pro mo ver  a ci- 
ên cia dá a ga ran tia do pro pó si to do pro je to. Não te re- 
mos so lu ções fo ra da ci ên cia não pau ta das pe la me lhor
ge ra ção do co nhe ci men to, e é nes se sen ti do que nos
jun ta mos à Fa pesp nes se de sa fio”.

Na ava li a ção do di re tor-su pe rin ten den te do Hos pi tal
Is ra e li ta Al bert Eins tein, Luiz Vi cen te Riz zo, a úni ca ma- 
nei ra de fa zer pes qui sa boa é em co la bo ra ção. “O co nhe- 
ci men to é o mai or ini mi go da do en ça e a pre o cu pa ção é
com os pa ci en tes, com o co nhe ci men to, tra zen do so lu- 
ções pa ra a vi da das pes so as e não só pa ra a co vid-19,
por que es se ban co de da dos po de rá ser apro vei ta do em
di ver sas ou tras ati vi da des”.

O ban co con te rá da dos anô ni mos dos pa ci en tes que
fi ze ram exa me, es ti ve ram in ter na dos e a des cri ção da
evo lu ção clí ni ca do qua dro de saú de. Pos te ri or men te
se rão adi ci o na dos exa mes de ima gem. Os da dos po de- 
rão ser ve ri fi ca dos por ana lis tas, que da rão su ges tões
pa ra me lho rar a pla ta for ma.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Visitas domiciliares começam no próximo domingo, em São Luís e em mais 133 cidades
do Brasil

SÃO LUÍS

Pesquisa inicia nova
etapa de testes rápidos
PATRICIA CUNHA

P
e lo me nos 2,6 mil pes qui sa- 
do res do IBO PE In te li gên cia 
vão apli car tes tes rá pi dos pa ra 
o co ro na ví rus em vi si tas do- 

mi ci li a res a 250 mo ra do res de 133 ci- 
da des do Bra sil en tre os di as 21 e 23 de 
ju nho. O tra ba lho es ti ma a pro por ção 
de ca sos de in fec ção por co ro na ví rus 
no Bra sil, e ini cia no va eta pa com a 
me ta de re a li zar 33.250 tes tes rá pi dos 
e en tre vis tas em São Luís e em mais 
132 ci da des de to dos os es ta dos do 
país.
“É fun da men tal que a po pu la ção 
acei te par ti ci par da pes qui sa. Em ca- 
da ci da de, por exem plo, é pre ci so re a- 
li zar pe lo me nos du zen tos tes tes, pa ra 
que pos sa mos apre sen tar es ti ma ti vas 
so bre a re al di men são da Co vid-19. 
Além de con tri buir com o es for ço co- 
le ti vo de en fren ta men to da pan de- 
mia, o par ti ci pan te tem a opor tu ni da- 
de de re a li zar o exa me e sa ber o re sul- 
ta do na ho ra”, diz a epi de mi o lo gis ta 
Ma ri ân ge la Frei tas da Sil vei ra, in te- 
gran te da co or de na ção do es tu do.
A pro por ção de pes so as que já con- 
traí ram o ví rus no Bra sil au men tou 
em 53% no pe río do de du as se ma nas 
en tre a pri mei ra eta pa, re a li za da de 19 
a 21 de maio, e a se gun da, de 4 a 5 de 
ju nho. Os da dos mais re cen tes tam- 
bém mos tram que, pa ra ca da di ag- 
nós ti co con fir ma do, exis tem ao re dor 
de seis ca sos re ais não no ti fi ca dos na 
po pu la ção. Pa ra se ter uma ideia, as 
es ti ma ti vas so mam mais de 1,7 mi-

So bre a pes qui sa

O MARANHÃO TEM MAIS DE  62 MIL CASOS DA DOENÇA

 REUTERS / LINDSEY WASSON

lhão de pes so as que têm ou já ti ve ram 
o co ro na ví rus, con tra o to tal de 
296.305 ca sos no ti fi ca dos em 120 ci- 
da des bra si lei ras na vés pe ra do se- 
gun do le van ta men to da pes qui sa.
O Ma ra nhão tem mais de 62 mil ca sos 
da do en ça, com 1.537 vi das per di das e 
36.970 re cu pe ra dos. A ca pi tal já re gis- 
trou 12.095 ca sos, com 654 mor tes, de 
acor do com o úl ti mo bo le tim da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de.

O Es tu do de Pre va lên cia da In fec- 
ção por Co vid-19 no Bra sil 
(EPICOVID19-BR) é co or de na do pe la 
Uni ver si da de Fe de ral de Pe lo tas. A se- 
le ção das re si dên ci as e das pes so as 
que se rão en tre vis ta das e tes ta das 
ocor re por meio de um sor teio ale a tó- 
rio, uti li zan do os se to res cen si tá ri os 
do IB GE co mo ba se.
Pa ra o exa me, os pes qui sa do res co le- 
tam uma go ta de san gue da pon ta do 
de do do par ti ci pan te, que se rá ana li- 
sa da pe lo apa re lho de tes te em apro- 
xi ma da men te 15 mi nu tos. En quan to 

aguar da o re sul ta do, o par ti ci pan te 
res pon de a per gun tas so bre sin to mas 
da Co vid-19 nas úl ti mas se ma nas, 
bus ca por as sis tên cia mé di ca e ro ti na 
em re la ção às me di das de pre ven ção e 
iso la men to so ci al. Em ca so de re sul ta- 
do po si ti vo, os pro fis si o nais co mu ni- 
cam a Vi gi lân cia Epi de mi o ló gi ca lo- 
cal.
Os pes qui sa do res que re a li zam as vi- 
si tas es tão iden ti fi ca dos por cra chá do 
IBO PE In te li gên cia e uti li zam os equi- 
pa men tos de pro te ção in di vi du ais 
(EPIs): más ca ras, tou cas, aven tais, sa- 
pa ti lhas (to dos des car tá veis), ócu los 
de pro te ção e lu vas. To dos os pro fis si- 
o nais são tes ta dos e ape nas aque les 
que ti ve rem re sul ta do ne ga ti vo re a li- 
zam as vi si tas do mi ci li a res. Em ca so 
de dú vi das, os par ti ci pan tes po dem 
en trar em con ta to pa ra es cla re ci men- 
tos so bre as vi si tas às ca sas pe los te le-
fo nes 0800-800-5000, (11) 3335-8583, 
(11) 3335-8606; (11) 3335-8610, ou pe- 
los e-mails pes qui sa.co vid-19@uf- 
pel.edu.br e pes qui sa.co vid-19@ibo-
pein te li gen cia.com.

PNAD Covid no Maranhão

A PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS É FEITA VIA TELEFONE E DURA, EM MÉDIA, 10 MINUTOS

No es ta do, a Pes qui sa Na ci o nal por
Amos tra de Do mi cí li os (PNAD Con tí- 
nua) pa ra ob ter da dos so bre o mer ca- 
do de tra ba lho e so bre a po pu la ção
com pos sí veis sin to mas do no vo co ro- 
na ví rus é fei ta via te le fo ne e du ra, em
mé dia, 10 mi nu tos. Mas a equi pe
com pos ta por 150 pro fis si o nais, en tre
en tre vis ta do res, su per vi so res e co or- 
de na do res e que tra ba lha pa ra al can- 
çar apro xi ma da men te 9.700 do mi cí li- 
os em 207 mu ni cí pi os do es ta do, vem
en con tran do di fi cul da des pa ra efe ti- 
var as en tre vis tas.

“Nos sos agen tes de pes qui sa en- 
fren tam dois gran des obs tá cu los pa ra
co le tar os da dos pa ra a PNAD Co vid: a
des con fi an ça apre sen ta da pe las pes- 
so as que re ce bem nos sos te le fo ne- 
mas, alar ma das di an te de epi só di os
co muns de gol pes e fa ke news; e a au- 
sên cia de co ber tu ra de ser vi ços de te- 
le fo nia em al gu mas re giões do es ta do,

so bre tu do nas áre as ru rais”, re la ta
Elcylene Men des Ro dri gues, co or de- 
na do ra da PNAD Co vid no Ma ra nhão.

A ci da de de Cha pa di nha, que, de
acor do com o úl ti mo bo le tim epi de- 
mi o ló gi co di vul ga do pe la pre fei tu ra
mu ni ci pal, so ma 1.658 ca sos do no vo
co ro na ví rus, faz par te da mi cror re- 
gião que apre sen ta mai or di fi cul da de
na co le ta de da dos da PNAD Co vid no
Ma ra nhão. As sim, a equi pe da Agên- 
cia do IB GE em Cha pa di nha au men- 
tou os es for ços, nas úl ti mas se ma nas,
com o ob je ti vo de am pli ar o ín di ce de
co ber tu ra da pes qui sa.

“Se gui mos cons ci en ti zan do a po- 
pu la ção so bre a re le vân cia des sa pes- 
qui sa, uma vez que as in for ma ções
ob ti das por meio de la são fun da men- 
tais pa ra apoi ar go ver no e so ci e da de
na to ma da de de ci sões de com ba te à
pan de mia, além de pos si bi li tar um

mo ni to ra men to mais efi caz de in di- 
ca do res so ci o e conô mi cos, es pe ci al- 
men te re la ci o na dos ao mer ca do de
tra ba lho”, ex pli ca João Ri car do Sil va,
ana lis ta de pla ne ja men to do IB GE.

Os mo ra do res que re ce be rem o te- 
le fo ne ma po dem con fir mar a iden ti- 
da de dos agen tes de co le ta por meio
do si te Res pon den do ao IB GE
(https://res pon den do.ib ge.gov.br/)
ou do te le fo ne 0800 721 8181, e in for-
mar ma trí cu la, RG ou CPF do en tre- 
vis ta dor. Tam bém pe la cen tral de
aten di men to é pos sí vel con fir mar se o
nú me ro de te le fo ne da li ga ção re ce bi-
da re al men te é de um en tre vis ta dor
do IB GE.

Em ca so de im pos si bi li da de de
pres tar os da dos no mo men to da cha- 
ma da, o in for man te po de agen dar
com o en tre vis ta dor o mo men to mais
opor tu no pa ra que es te re tor ne a li ga- 
ção.

BRU NA TA VA RES

PLATAFORMA

São Luís é a 4ª capital com
menor ritmo de contágio

RITMO DE CONTÁGIO DA COVID-19 EM SÃO LUÍS É DE 0,88

A pla ta for ma Fa rol Co vid cons ta tou que o rit mo de
con tá gio do no vo co ro na ví rus em São Luís é de 0,88. Is so
sig ni fi ca que uma pes soa in fec ta da trans mi te a do en ça
pa ra me nos de 1 pes soa, o que é im por tan te pa ra a di mi- 
nui ção do nú me ro de no vos ca sos. De acor do com a
pes qui sa, a ca pi tal ma ra nhen se é a 4ª com me nor rit mo
de con tá gio da do en ça.

Os da dos tam bém mos tram que em re la ção a ca pa ci- 
da de hos pi ta lar a es ti ma ti va é que os lei tos de São Luís,
que con ta com 2.740, só fi quem 100% ocu pa dos em
mais de 2 me ses, o que a pla ta for ma con si de rou co mo
‘bom‘ por sig ni fi car a pos si bi li da de de ter lei tos pa ra
quem pre ci sa.

A pes qui sa uti li zou 50% da ca pa ci da de hos pi ta lar re- 
por ta da por Da ta SUS em pri mei ro de maio pa ra o cál cu- 
lo da pro je ção de di as pa ra atin gir a ca pa ci da de má xi- 
ma. Além dis so, fo ram con si de ra dos lei tos dis po ní veis
pa ra co vid-19 os ti pos de lei tos ci rúr gi cos, clí ni cos e
hos pi tal-dia.

Já em re la ção a sub no ti fi ca ção, a pes qui sa co lo ca que,
a ca da 10 pes so as do en tes, 2 são di ag nos ti ca das, nú me- 
ros vis tos co mo ins ta tis fa tó ri os. Os da dos mos tram ain- 
da que, na úl ti ma se ma na, cer ca de 39% das pes so as fi- 
ca ram em ca sa na ca pi tal ma ra nhen se.

A Pla ta for ma Fa rol Co vid for ne ce da dos so bre os mu- 
ni cí pi os e es ta dos bra si lei ros re la ci o na dos ao en fren ta- 
men to da pan de mia do no vo co ro na ví rus. A fer ra men ta
foi de sen vol vi da por ci en tis tas de da dos, es pe ci a lis tas
em ges tão pú bli ca e pes qui sa do res da saú de, com o ob- 
je ti vo de apoi ar o po der pú bli co na exe cu ção e adap ta- 
ção de es tra té gi as e po lí ti cas na ges tão de cri se da Co vid-
19.

TRATAMENTO

São Luís tem 68% dos
leitos de UTI ocupados

TAXA DE OCUPAÇÃO ESTÁ EM RITMO DE DIMINUIÇÃO NA ILHA

Tam bém de acor do com o bo le tim, o nú me ro de lei- 
tos clí ni cos li vres cres ceu. A Ilha de São Luís tem ape nas
25,4% de ta xa de ocu pa ção, en quan to Im pe ra triz tem
75,5% e as de mais re giões 69,62%.

No to tal, o Ma ra nhão tem 474 lei tos de UTI. Des ses,
123 es tão li vres e 1.330 lei tos clí ni cos, es tan do 732 li vres
em to do o es ta do.

O bo le tim tam bém in for mou que o Ma ra nhão tem
62.711 ca sos con fir ma dos e 1.537 mor tes pe lo ví rus. Nas
úl ti mas 24h o es ta do re gis trou 38 no vos óbi tos e 2.119
no vos ca sos de co ro na ví rus, des ses 63 são de São Luís,
184 de Im pe ra triz e 1872 nas de mais re giões.

Dos mais de 62 mil con fir ma dos, 36.970 já es tão re cu- 
pe ra dos e 24.204 ain da es tão ati vos, des ses 23.126 es tão
em iso la men to do mi ci li ar, 675 in ter na dos em en fer ma- 
ria e 403 em lei tos de UTI.

De acor do com in for ma ções da SES, 38 mor tes acon- 
te ce ram nas úl ti mas 24h e fo ram re gis tra das nas se guin- 
tes ci da des: San ta Qui té ria (1), São Ma teus (1), Gon çal- 
ves Di as (1), Ra po sa (1), Cân di do Men des (1), Cen tro
No vo do Ma ra nhão (1), Cu ru ru pu (1), Ro sá rio (1), Du- 
que Ba ce lar (1), Gui ma rães (1), Co e lho Ne to (1), Pin da ré
Mi rim (1), Ma ra nhão zi nho (1), Água Do ce do Ma ra nhão
(1), Bom Jar dim (1), Ni na Ro dri gues (1), Tu ri a çu (1), Pi- 
nhei ro (3), Im pe ra triz (6) e São Luís (12).

A evo lu ção do nú me ro de ca sos da sín dro me res pi ra- 
tó ria agu da gra ve (SRAG) no es ta do con ti nua em 19, es- 
tan do pre sen te na mai o ria dos ca sos o ví rus da in flu en- 
za B.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Webinar no ISAN/FGV

Dan do con ti nui da de as sé ri es de even tos
do ISAN FGV, nes ta sex ta-fei ra, 19, às 19h,
acon te ce o We bi nar com o te ma: “Com pli an- 
ce Tra ba lhis ta e o ge ren ci a men to de ris co na
Co vid-19”, que se rá de fen di do pe la pro fes- 
so ra  da FGV, Sel ma Car lo to. Sel ma é au to ra
das obras Com pli an ce Tra ba lhis ta e Lei Ge- 
ral de Pro te ção de Da dos com en fo que nas
re la ções de tra ba lho-edi to ra LTR. O cur so se-
rá pe la pla ta for ma sín cro na Zo om.

Energia em Dia e prêmios

A pro mo ção Ener gia em Dia, da Equa to ri- 
al Ma ra nhão, es tá de vol ta com mui to mais
prê mi os.  São vá ri os sor tei os, du ran te 1 ano,
que vão des de va les-com pras em su per mer- 
ca dos até um car ro 0 Km. As ins cri ções já po- 
dem ser fei tas no ban ner na pro mo ção que
es tá no si te da dis tri bui do ra: www.equa to ri- 
a le ner gia.com.br ou no hot si te da pro mo- 
ção, que fun ci o na no en de re ço www.ener gi- 
a em dia.equa to ri a le ner gia.com.br.

A pro mo to ra de jus ti ça Cris ti a ne
Maia La go, co or de na do ra do Cen tro
de Apoio Ope ra ci o nal dos Di rei tos
Hu ma nos (CA Op-DH), é quem vai
pro mo ver, ao la do da psi có lo ga Gra -
ci e la Fei to sa, um de ba te so bre o te -
ma “Pre ven ção às dro gas e a pan de -
mia da Co vid-19”. O de ba te on li ne,
no for ma to li ve téc ni ca, se rá trans -
mi ti do por meio de uma li ve no Ins ta -
gram do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra -
nhão, às 17h, do pró xi mo dia 25. A
ati vi da de faz par te da pro gra ma ção
da Se ma na Es ta du al de Pre ven ção às
Dro gas, pro mo vi da em par ce ria com
o Fó rum Es ta du al de Po lí ti cas so bre
Dro gas. O ob je ti vo é di fun dir in for -
ma ções qua li fi ca das so bre os pro -
ble mas de cor ren tes do uso in de vi do
de dro gas.

O pro fes sor Mar ce lo
Sal da nha se rá um dos
de ba te do res do we bi -
nar “Ex pe ri ên ci as In -
ter na ci o nais em Tu ris -
mo e Hos pi ta li da de”,
que vai acon te cer nes -
ta quin ta-fei ra, das
15h às 17h. O de ba te
vir tu al faz par te da
pro gra ma ção “Ati vi da -
des Com ple men ta res
Tu ris mo e Ho te la ria
2020.3”, da UF MA.
Mar ce lo, re pre sen tan -
do o IF MA, vai fa lar so -
bre “Ex pe ri ên cia Cu -
ba”. 

O Gru po Po ti guar pro -
mo ve nes sa quin ta-fei -
ra, às 20h, mais uma
li ve in te res san te, com
di cas pa ra as pes so as
apren de rem a cri ar, re -
pa gi nar seus es pa ços e
até quem sa be, de sen -
vol ver no vas ha bi li da -
des ma nu ais que po -
dem até ren der tra ba -
lhos ex tras. Des ta vez
o te ma se rá pin tu ras
es pe ci ais “Efei to Lou -
sa”, co man da do pe lo
con sul tor téc ni co da
Su vi nil, Hen ri que Jú ni -
or.

Frota encolhida

O im pac to econô mi co cau sa do pe la pan de-
mia do no vo co ro na ví rus po de en co lher a fro ta
da Gol em até 28% do ta ma nho atu al. O pla ne ja-
men to da com pa nhia é re du zir das atu ais 130
pa ra me nos de 100 ae ro na ves, além de adi ar a
en tre ga de 47 B737-800s. Em co mu ni ca do aos
in ves ti do res, a com pa nhia con fir mou a de vo lu- 
ção de 11 B737-800s ar ren da dos des de o co me- 
ço de 2020 e o pla ne ja men to de de vol ver ou tros
se te no se gun do se mes tre. A Gol con fir mou
tam bém que tem fle xi bi li da de pa ra de vol ver
ain da mais ae ro na ves nos pró xi mos anos.

Consultoria Educação

A Fa cul da de Pi tá go ras aca ba de lan çar o app
Con sul to ria Edu ca ção, uma opor tu ni da de pa ra
mi cro em pre en de do res in di vi du ais (MEIs) que
que rem com ple men tar a ren da e, ao mes mo
tem po, aju dar a trans for mar vi das por meio da
edu ca ção. Pe la pla ta for ma, o par ti ci pan te in di- 
ca a po ten ci ais alu nos, cur sos de gra du a ção —
nas mo da li da des pre sen ci al, se mi pre sen ci al ou
a dis tân cia (EAD). A ca da pes soa ins cri ta por
meio do app que re a li zar a ma trí cu la, o pro mo- 
tor re ce be rá um prê mio equi va len te ao va lor de
uma men sa li da de do cur so es co lhi do. 

Projetos sociais

As ini ci a ti vas da Fun da ção Va le che ga ram a
68 mu ni cí pi os bra si lei ros no ano pas sa do, atin- 
gin do 770 mil pes so as, com in ves ti men to de R$
50,9 mi lhões. No Ma ra nhão, fo ram re a li za dos
pro gra mas e pro je tos so ci ais ao lon go da Es tra- 
da de Fer ro Ca ra jás (EFC), com cen te nas de
ações edu ca ti vas que be ne fi ci a ram 22.500 es tu- 
dan tes, for ma ram 900 pro fis si o nais de saú de, e
apoi a ram 230 em pre en de do res e 720 agri cul to- 
res no es ta do. Edu ca ção, pro mo ção da saú de e
fo men to a ne gó ci os so ci ais fo ram as prin ci pais
fren tes de atu a ção da Fun da ção no Ma ra nhão.

Pra curtir

O lon ga-me tra gem
“Pi e da de”, com Cauã
Reymond e Fer nan da
Mon te ne gro, fil ma do
ano pas sa do, em Per -
nam bu co, é um dos
des ta ques do fes ti val
de pré-es trei as on li -
ne do Es pa ço Itaú de
Ci ne ma.

 A mos tra co me ça
nes ta sex ta-fei ra, 19,
com a fi na li da de de
exi bir fil mes iné di tos
ao pú bli co.

A trans mis são se rá
pe la pla ta for ma Lo o -
ke e acon te ce rá du -
ran te 10 di as, ofe re -
cen do aos aman tes
de ci ne ma a chan ce
de as sis tir a tí tu los
na ci o nais e es tran -
gei ros sem sair de ca -
sa.

A pro pó si to, o fes ti val
co me ça nes te dia 19 ,
que se ce le bra o Dia
do Ci ne ma Bra si lei ro,
e se gue com pro gra -
ma ção in ten sa até 28
de ju nho. 

Os in gres sos vir tu ais
cus tam ape nas R$ 10.

Até que de mo rou,
mas a Aca de mia de
Hollywood fi nal men -
te ca pi tu lou an te a
pan de mia do co ro na -
ví rus e adi ou a pró xi -
ma ce rimô nia do Os -
car.

Agen da da pa ra o fi -
nal de fe ve rei ro, a
fes ta ago ra se rá re a -
li za da em 25 de abril. 

Com is so, os pro du to -
res ga nham um res -
pi ro pa ra pre pa rar e
lan çar seus fil mes e a
in dús tria pi sa no freio
em um efei to do mi nó
sem pre ce den tes.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020
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Operação Hipócrates mira grupo que movimentou mais R$ 90 milhões provenientes
dos crimes de tráfico de drogas e peculato. A PF cumpriu mandados em Imperatriz

OPERAÇÃO HIPÓCRATES

PF deflagra mais uma
operação Maranhão

Ope ra ções no Ma ra nhão

Man da dos cum pri dos

A
Po lí cia Fe de ral de fla grou on- 
tem, quar ta-fei ra (17), nas ci- 
da des de Co rum bá-MS e Im- 
pe ra triz, no Ma ra nhão, a 

Ope ra ção Hi pó cra tes, com a fi na li da- 
de de de sar ti cu lar or ga ni za ção cri mi- 
no sa vol ta da à la va gem de ca pi tais e 
eva são de di vi sas.

Es sa é ter cei ra ope ra ção de fla gra da 
no Ma ra nhão em me nos de uma se- 
ma na. Na úl ti ma ter ça-fei ra (16), 
cum priu di li gên ci as re que ri das pe la 
Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca e de- 
ter mi na das pe lo Exm° Mi nis tro Ale- 
xan dre de Mo ra es do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral. As me di das tem o ob je ti- 
vo de ins truir o Inqué ri to n.º 
4.828/DF/STF que in ves ti ga a ori gem 
de re cur sos e a es tru tu ra de fi nan ci a- 
men to de gru pos sus pei tos da prá ti ca 
de atos con tra a De mo cra cia.

Na se ma na pas sa da hou ve uma 
ação pa ra de sar ti cu lar or ga ni za ção 
cri mi no sa que frau da va li ci ta ções de 
re cur sos oriun dos pa ra o com ba te à 
Co vid-19.

Fo ram em pre ga dos 30 po li ci ais fe- 
de rais pa ra o cum pri men to de cin co 
man da dos de pri são pre ven ti va e cin- 
co de bus ca e apre en são. Si mul ta ne a- 
men te, fo ram re a li za dos o se ques tro 
de bens mó veis e imó veis, o blo queio 
de con tas e a sus pen são da ati vi da de 
econô mi ca das em pre sas cons ti tuí- 
das pe los in ves ti ga dos. As or dens ju- 
di ci ais fo ram ex pe di das pe lo Juí zo da 
3ª Va ra Fe de ral de Cam po Gran de-MS.

Du ran te as in ves ti ga ções, a Po lí cia

A OPERAÇÃO DESARTICULOU ORGANIZAÇÃO VOLTADA À LAVAGEM DE CAPITAIS

POLÍCIA FEDERAL

Fe de ral, com apoio da Re cei ta Fe de- 
ral, iden ti fi cou um gru po de pes so as 
que re a li za va di ver sos sa ques em 
agên ci as ban cá ri as da ci da de fron tei- 
ri ça de Co rum bá-MS e que, em se gui- 
da, di ri gi am-se com as quan ti as em 
es pé cie até a Bo lí via.

No país vi zi nho, os in ves ti ga dos de- 
po si ta vam os va lo res em ca sas de 
câm bio das ci da des vi zi nhas de Pu er- 
to Qui jar ro e Pu er to Su a rez. O es que- 
ma cri mi no so mo vi men tou, em qua- 
tro anos, mais de R$ 90 mi lhões.

A ope ra ção des co briu, ain da, que 
os in ves ti ga dos cons ti tuí ram di ver sas 
em pre sas de fa cha da, com a fi na li da- 
de de mo vi men tar re cur sos pro ve ni- 
en tes de cri mes di ver sos, co mo trá fi co 
de dro gas e pe cu la to.

Os in ves ti ga dos po de rão res pon der 

pe los cri mes de eva são de di vi sas (art. 
22, pa rá gra fo úni co, da Lei nº 
7.492/86), la va gem de ca pi tais (art. 1º, 
ca put, da Lei nº 9.613/98) e or ga ni za- 
ção cri mi no sa (art. 2º, ca put, da Lei nº 
12.850/13), cu jas pe nas so ma das po- 
dem ul tra pas sar 20 anos de pri são. A 
ope ra ção foi de no mi na da Hi pó cra tes 
em re fe rên cia ao fi ló so fo gre go pai da 
me di ci na, uma vez que o en vio de di-
nhei ro pa ra es tu dan tes bra si lei ros de 
me di ci na na Bo lí via era uti li za do co- 
mo jus ti fi ca ti va pa ra a re mes sa ile gal 
dos va lo res ao país vi zi nho. A ope ra- 
ção rei te ra que a atu al pan de mia não 
afe tou as in ves ti ga ções e ações da ins-
ti tui ção, prin ci pal men te na re pres são 
aos cri mes de la va gem de di nhei ro e 
trá fi co de dro gas nas  fron tei ra.

CASO DIOGO SARNEY

Vídeo não mostra
colisão e nem discussão

OS DOIS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO CASO NÃO COLIDIRAM

Ima gens das câ me ras de se gu ran ça do con do mí nio
on de o pu bli ci tá rio Di o go Adri a no Cos ta Cam pos, o Di- 
o go Sarney, de 41 anos, mo ra va fo ram di vul ga das e aju- 
da ram à po lí cia a iden ti fi car o prin ci pal sus pei to do cri- 
me.

Nas ima gens, po de-se ob ser var o car ro do sus pei to,
um Fi at Ar go, de cor ver me lha, des cen do a Rua Frei
Antô nio, on de a ví ti ma mo ra va em um con do mí nio.

Em de ter mi na do mo men to do ví deo, o mo to ris ta do
Fi at Ar go te ve que des vi ar do car ro de Di o go Sarney, que
saí da do con do mí nio.

Nas ima gens não é pos sí vel ob ser var ne nhum ti po de
dis cus são. Os veí cu los se gui ram na via, até o lo cal do cri- 
me.

Man da do de pri são
O sus pei to de as sas si nar o pu bli ci tá rio Di o go Sarney

foi iden ti fi ca do e apre sen tou na Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e pro te ção à Pes soa (SHPP), na noi te da ter- 
ça-fei ra (16).

De acor do com a SHPP, o sus pei to que che gou acom- 
pa nha do de um ad vo ga do, mo men to que po li ci ais da
SHPP cum pri ram o man da do. Em de poi men to, o sus- 
pei to con ti nu ou ne gan do a au to ria do cri me, ale gan do
que o car ro te ria si do clo na do.

En ten da o ca so
O cri me ocor reu na ma nhã da ter ça-fei ra (16), e a mo- 

ti va ção te ria si do uma dis cus são de trân si to na La goa da
Jan sen, em São Luís. Os dois ain da se gui ram em dis cus- 
são por qua se 200 me tros. Ao des cer do veí cu lo, Di o go
Sarney foi ba le a do pe lo. O ti ro atin giu no pes co ço do ra- 
paz, que mor reu no lo cal.

OLINDA NOVA DO MARANHÃO

106 vagas com salários de R$ 6 mil

A PROVA OBJETIVA, QUE ESTÁ PREVISTA PARA DOIS PERÍODOS, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020

DIVULGAÇÃO

En con tram-se aber tas as ins cri ções do
no vo Con cur so Pú bli co da Pre fei tu ra de
Olin da No va do Ma ra nhão, es ta do do Ma- 
ra nhão, que tem co mo ob je ti vo a con tra ta- 
ção de pro fis si o nais de en si nos fun da men- 
tal, mé dio/téc ni co e de ní vel su pe ri or.

Va gas
São 106 va gas no to tal, dis tri buí das en tre

os car gos de Au xi li ar Ope ra ci o nal de Ser vi- 
ços Di ver sos (17); Vi gia (10); Mo to ris ta D
(5); Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (10);
Pro fes sor de 1º ao 5º Ano (7); Fis cal Tri bu tá- 
rio (1); Guar da Mu ni ci pal (3); Agen te de
Trân si to (2); Téc ni co em En fer ma gem (7);
Téc ni co em Saú de Bu cal (4); Agen te Co mu- 
ni tá rio de Saú de (8); En ge nhei ro Agrô no- 
mo (1); Mé di co (6); En fer mei ro (3); En fer- 
mei ro‐Obs te tra (1); Den tis ta (2); Psi có lo go
(1); Fo no au dió lo go (1); Fi si o te ra peu ta (1);
Mé di co Ve te ri ná rio (1); As sis ten te So ci al
(1); Quí mi co (1); Edu ca dor Fí si co (1); Te ra- 
peu ta Ocu pa ci o nal (1); Pro fes sor do 6º ao
9º Ano – Lín gua Por tu gue sa (4); Pro fes sor
do 6º ao 9º Ano – Lín gua In gle sa (1); Pro fes- 
sor do 6º ao 9º Ano – Ma te má ti ca (3); Pro- 
fes sor do 6º ao 9º Ano – Edu ca ção Fí si ca (2)
e Pro fes sor de Edu ca ção Es pe ci al (1).

Quan do con tra ta dos, os pro fis si o nais
de ve rão de sem pe nhar ati vi da des em car ga
ho rá ria de 20 a 40 ho ras se ma nais, com sa- 

lá ri os que al ter nam de R$ 1.045 a R$ 6 mil,
além de ou tros be ne fí ci os.

As ins cri ções po dem ser re a li za das até às
23h59 do dia 6 de ju lho do mes mo ano, ob- 
ser va do o ho rá rio ofi ci al do mu ni cí pio, no
si te do Ins ti tu to Le ga tus. Nes ta eta pa, se rá
co bra da a ta xa de par ti ci pa ção que al ter na
de R$ 80 a R$ 120.

No que diz res pei to a clas si fi ca ção dos
par ti ci pan tes ins cri tos, se rão re a li za das
du as eta pas com pos tas por pro va ob je ti va,
de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio pa-
ra to dos os car gos, e pro va de tí tu los, de ca- 
rá ter clas si fi ca tó rio, pa ra as fun ções de
pro fes so res.

A pro va ob je ti va, que es tá pre vis ta pa ra
ser apli ca da em dois pe río dos di fe ren tes,
no dia 27 de se tem bro de 2020, se rá ca rac- 
te ri za da nas dis ci pli nas de lín gua por tu- 
gue sa, ra ci o cí nio ló gi co ‐ ma te má ti co, no- 
ções de in for má ti ca, atu a li da des e de co- 
nhe ci men tos es pe cí fi cos, lo cais e pe da gó- 
gi cos.

Va le res sal tar que den tre o quan ti ta ti vo
de va gas ofer ta das há chan ces re ser va das
às pes so as que se en qua dram nos re qui si- 
tos do edi tal.

Es te Con cur so Pú bli co se rá vá li do por
dois anos e po de rá ser pror ro ga do uma
úni ca vez, por igual pe río do.

MARANHÃO

Setor de serviços teve queda de 5,8%
O Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es- 

ta tís ti ca (IB GE) di vul gou a Pes qui sa Men- 
sal de Ser vi ços (PMS), re fe ren te ao mês de
abril. Tra ta-se de um pa no ra ma con jun tu- 
ral do se tor de ser vi ços da eco no mia bra- 
si lei ra. Fa zem par te do pai nel amos tral da
pes qui sa em pre sas for mal men te cons ti- 
tuí das, com 20 ou mais pes so as ocu pa das,
que de sem pe nham co mo prin ci pal ati vi- 
da de um ser vi ço não-fi nan cei ro, ex cluí do
o se tor O (ad mi nis tra ção pú bli ca, de fe sa e
se gu ri da de so ci al) da Clas si fi ca ção Na ci o- 
nal de Ati vi da des Econô mi cas (CNAE).

Bra sil: ser vi ços têm que da de 11,7%
Pa ra Bra sil, no mês de abril de 2020, em

com pa ra ção com o mês de mar ço de
2020, com ajus te sa zo nal, o ín di ce de vo- 
lu me de ser vi ços re cu ou 11,7%, a mais in- 
ten sa que da des de o iní cio da sé rie em ja- 
nei ro de 2011. No mês an te ri or, já ha via si- 
do de tec ta da uma que da de 7,0% nes sa
ba se de com pa ra ção. É o ter cei ro mês
con se cu ti vo de que da, pois, em fe ve rei ro,
o vo lu me de ser vi ços tam bém re cu ou:
-1,0%.

Com pa ran do os da dos do mês de
abril/2020 aos do mes mo mês do ano an- 
te ri or, abril/2019, hou ve, no Bra sil, re tra- 
ção do ín di ce de vo lu me na or dem de
17,2%. 

No acu mu la do do ano, quan do se com- 
pa ra o qua dri mes tre en cer ra do em abril
de 2020 com o mes mo qua dri mes tre en- 
cer ra do em abril de 2019, ob ser vou-se re- 
cuo de 4,5%. No acu mu la do de 12 me ses,
fin do em abril de 2020 (maio de 2019 a
abril de 2020 co te ja do com maio de 2018 a
abril de 2019), o ín di ce do vo lu me de ser- 
vi ços re traiu 0,6%.

Ma ra nhão: re cuo de 5,8%
No Ma ra nhão, em abril/2020, na com- 

pa ra ção com mar ço/2020, com ajus te sa- 
zo nal, o ín di ce de vo lu me de ser vi ços te ve
re cuo de -5,8%. Es se com por ta men to ne- 
ga ti vo só não foi mai or do que as ocor rên- 
ci as de mar ço/2019 (-8,8%) e fe ve rei- 
ro/2017 (-5,9%), na sé rie his tó ri ca ini ci a- 
da em fe ve rei ro de 2011. É o ter cei ro mês
con se cu ti vo de que da des se in di ca dor de
ba se tem po ral.

Das 27 Uni da des da Fe de ra ção (UFs)
pes qui sa das, ape nas uma não apre sen tou
re cuo no mês: MT, +9,0%. Es cla re ce-se
que es se com por ta men to, den tre ou tras
cau sas, se de veu ao fa to de o com por ta- 
men to de abril ter si do co te ja do com uma
ba se tem po ral de pri mi da so bre ma nei ra,
pois em mar ço/2020, nes sa UF, o re cuo foi
de 12,6%. As UF’s com mai o res re tra ções
fo ram: AL, -26,5%, e CE, – 21,8%.
O Ma ra nhão, nes se ti po de ín di ce de ba se
tem po ral, mês/mês ime di a ta men te an te- 
ri or, des de no vem bro/2019, nun ca mais
apre sen tou um nú me ro po si ti vo. Nes ses
úl ti mos seis me ses, a me lhor per for man ce
foi em ja nei ro, com ta xa es ta bi li za da de
0,0%.

Na com pa ra ção mês/mês igual ao ano
an te ri or, abri.2020/abr.2019, no Ma ra- 
nhão, foi de tec ta da uma que da de 14,0%,
re ver ten do, e mui to, uma al ta de tec ta da
em mar ço de 2020/mar ço de 2019, na ca sa
de 3,8%. 

Es se com por ta men to de mar ço de 2020
es tá re la ci o na do ao fa to de mar ço de 2019
ter si do mês de for te que da no se tor de
ser vi ços, tan to na com pa ra ção com o mês
ime di a ta men te an te ri or (fev.2019; -8,8%)
quan to na com pa ra ção com mes mo mês
do ano an te ri or (mar.2018; -4,0%). Na sé- 
rie his tó ri ca ini ci a da em ja nei ro/2012, o
de sem pe nho de abril/2020 foi o pe núl ti- 
mo pi or, sen do su pe ra do pe la ocor rên cia
de fe ve rei ro/2017, – 16,1%. As UFs que
apre sen ta ram mai o res que das fo ram AL,
-32,3%, e RN, -29,9%. Ex ce ção à re tra ção
nes sa ba se de com pa ra ção foi RO, em que
foi de tec ta do au men to de 3,1%.

Ob ser van do os da dos da PMS no acu- 
mu la do do ano, is to é, jan.-abr./20 em re- 
la ção a jan.-abr./19, o Ma ra nhão te ve uma
ta xa ne ga ti va de 3,7%, ín di ce me nor que a
mé dia Bra sil, com ta xa de -4,5%. Das 27
UFs, 11 apre sen ta ram uma ta xa me nor
que a mé dia Bra sil, sen do que du as de las
con se gui ram ain da al can çar um avan ço
nes sa ba se de com pa ra ção tem po ral: AM,
+0,8%, e RO, 2,7%. BA e PI apre sen ta ram
as pi o res per for man ces: -12,3% e -12,0%,
res pec ti va men te.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Banco Central institui oficialmente o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Por meio da
Circular 4.027 o BC pode acabar com as operações de TED e DOC

PIX

Cir cu lar

Nu bank e PicPay

Ex chan ges de Bit coin

• Ter tra ba lha do de car tei ra as si na da
em 2019 por no mí ni mo 30 di as (um
mês)
• Ter re ce bi do ren da men sal de até
dois sa lá ri os mí ni mos du ran te o pe -
río do de re a li za ção das ati vi da des la -
bo rais
• Es tar com os da dos atu a li za dos na
Re la ção Anu al de In for ma ções So ci ais
(RAIS)
• Es tar ins cri to no PIS/Pa sep há pe lo
me nos cin co anos

• 1 mês: R$ 88,00;
• 2 me ses: R$ 175,00
• 3 me ses: R$ 262,00
• 4 me ses: R$ 349,00
• 5 me ses: R$ 436,00
• 6 me ses: R$ 523,00
• 7 me ses: R$ 610,00
• 8 me ses: R$ 697,00
• 9 me ses: R$ 784,00
• 10 me ses: R$ 871,00
• 11 me ses: R$ 958,00
• 12 me ses: R$ 1.045,00

Ca len dá rio PIS/Pa sep
2020/2021

• Nas ci dos em ju lho: re ce bem a par tir
de 16 de ju lho de 2020
• Nas ci dos em agos to: re ce bem a par -
tir de 18 de agos to de 2020
• Nas ci dos em se tem bro: re ce bem a
par tir de 15 de se tem bro de 2020
• Nas ci dos em ou tu bro: re ce bem a
par tir de 14 de ou tu bro de 2020
• Nas ci dos em no vem bro: re ce bem a
par tir de 17 de no vem bro de 2020
• Nas ci dos em de zem bro: re ce bem a
par tir de 15 de de zem bro de 2020
• Nas ci dos em ja nei ro: re ce bem a
par tir de 19 de ja nei ro de 2020
• Nas ci dos em fe ve rei ro: re ce bem a
par tir de 19 de ja nei ro de 2021
• Nas ci dos em mar ço: re ce bem a par -
tir de 11 de fe ve rei ro de 2021
• Nas ci dos em abril: re ce bem a par tir
de 11 de fe ve rei ro de 2021
• Nas ci dos em maio: re ce bem a par tir
de 17 de mar ço de 2021
• Nas ci dos em ju nho: re ce bem a par -
tir de 17 de mar ço de 2021

FIM DO TED E DOC

Pagamentos
Instantâneos no Brasil

E
m mais um mo vi men to ru mo
a di gi ta li za ção da eco no mia
na ci o nal o Ban co Cen tral do
Bra sil pu bli cou a Cir cu lar

4.027 que ins ti tui ofi ci al men te o Sis te- 
ma de Pa ga men tos Ins tan tâ ne os
(SPI).

Além do SPI a cir cu lar tam bém ins- 
ti tui a Con ta de Pa ga men tos Ins tan tâ- 
ne os (Con ta PI). Am bos os sis te mas
in te gram o PIX, sis te ma de pa ga men- 
tos ins tan tâ ne os do BC que po de
“aca bar” com as tran sa ções de TED e
DOC.

O PIX, do qual tra ta a Cir cu lar 4.207
pre ten de aten der a de man da por pa- 
ga men tos rá pi dos, ba ra tos e se gu ros,
as sim co mo o Bit coin e as crip to mo e- 
das. “Eu acho que é um dos pro je tos
mais im por tan tes que nós te mos es se
ano. O PIX veio, na ver da de, de uma
ne ces si da de, de uma de man da que as
pes so as têm em ge ral, e tem si do bas- 
tan te dis cu ti do en tre os ban cos cen- 
trais.

Pa ra o Pre si den te do Ban co Cen tral,
Ro ber to Cam pos Ne to, o mun do de- 
man da um no vo ins tru men to de pa- 
ga men to. “(…) que se ja ao mes mo
tem po ba ra to, rá pi do, trans pa ren te e
se gu ro. Se nós pen sar mos o que tem
acon te ci do em ter mos de cri a ção de
mo e da di gi tal, crip to mo e das, ati vos

crip to gra fa dos, eles vêm da ne ces si- 
da de de ter es se ins tru men to, com es- 
sas ca rac te rís ti cas, ba ra to, rá pi do,
trans pa ren te e se gu ro” des ta cou Ro- 
ber to Cam pos Ne to, pre si den te do
Ban co Cen tral.

No do cu men to, além da ins ti tui ção
ofi ci al do SPI, o Ban co Cen tral de li mi- 
ta as re gras de fun ci o na men to do no- 
vo sis te ma.

No PIX, di fe ren te do que ocor re ho- 
je, se rá pos sí vel trans fe rir di nhei ro
en tre con tas 24 ho ras por dia, 7 di as
por se ma na e com tem po má xi mo de
10s. “o SPI é a in fra es tru tu ra cen tra li- 
za da de li qui da ção bru ta em tem po
re al de pa ga men tos ins tan tâ ne os que
re sul tam em trans fe rên ci as de fun dos
en tre seus par ti ci pan tes ti tu la res de
Con ta Pa ga men tos Ins tan tâ ne os
(Con ta PI) no Ban co Cen tral do Bra- 
sil”. dis se o Ban co Cen tral.

Se gun do a lis ta di vul ga da pe lo Ban- 
co Cen tral, so bre as ins ti tui ções que
pe di ram ade são ao PIX, ao la do de
gran des ins ti tui ções fi nan cei ras co mo
Ban co do Bra sil, Itaú, San tan der, Bra- 
des co en tre ou tros, es tão as fin te chs.

As sim, em pre sas co mo o PicPay,
PayPal, Nu bank, Mer ca do Pa go, Iu gu,
Pag Se gu ro e mui tas ou tras, já pe di ram
ade são ao sis te ma. Se gun do o Ban co
Cen tral, as em pre sas que de se jam
ade rir ao PIX tem até o dia 1º de ju lho.
Após es te pra zo o BC co me ça rá o pro- 
ces so de tes tes e ho mo lo ga ção do sis- 
te ma. Além dis so o BC quer ana li sar se
as in ter fa ces aten dem os re qui si tos
de fi ni dos pe lo Ban co Cen tral. “Pre ci- 
sa mos ga ran tir que a po pu la ção te nha
aces so ao PIX de for ma sim ples e prá- 

ti ca, pa ra que dos en ten dam e pos sam
usar es se no vo meio de pa ga men to”,
co men ta Bre no Lo bo, che fe de di vi são
no BC.

Ex chan ges de Bit coin tam bém po- 
dem par ti ci par do PIX. O Ban co Cen-
tral do Bra sil de cla rou ao Coin te le- 
graph que Bit coin e crip to mo e das são
bem vin dos ao Sis te ma.

Des ta cou tam bém que não ha ve rá
qual quer res tri ção, por par te do Ba- 
cen da par ti ci pa ção de em pre sas de
crip to a ti vos no no vos sis te ma de pa- 
ga men tos do Bra sil.

Em de cla ra ção pa ra o Coin te le- 
graph, Car los Edu ar do de An dra de
Brandt Sil va, che fe ad jun to de uni da- 
de do BCB, des ta cou que “In te ro pe ra- 
bi li da de, ja aco mo da to das os agen- 
tes, de trans fe rên ci as sim ples, no mo- 
de lo con ta a con ta” que a for ma co mo
as ex chan ges ope ram no Bra sil ho je.
“Não ha ve rá ne nhu ma res tri ção pa ra
a en ti da des não re gu la men ta das pe lo
Ban co Cen tral do Bra sil, in clu si ve ex- 
chan ges de Bit coin e crip to mo e das.
Nos sa ini ci a ti va é pa ra cri ar me lho res
con di ções de com pe ti ção en tre os
ser vi ços fi nan cei ros. Ago ra to das as
ins ti tui ções que são re gu la das pe lo
Ba cen de vem se guir as re gras que já
es tão es ta be le ci das”, dis se.

PIS/PASEP

Saiba quem poderá sacar até R$ 1.045 

DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA, A ORDEM DOS REPASSES CONSIDERA O MÊS DE NASCIMENTO DO TRABALHADOR

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral (CEF) já
li be rou o ca len dá rio 2020/2021 do
abo no sa la ri al PIS/Pa sep. Ele se des ti- 
na aos ci da dãos que tra ba lha ram de
car tei ra as si na da em 2019 por pe lo
me nos 30 di as. De acor do com o no vo
cro no gra ma, a or dem dos re pas ses
con si de ra o mês de nas ci men to do
tra ba lha dor, no ca so do PIS, ou o nú- 
me ro fi nal de ins cri ção dos ser vi do res
da ini ci a ti va pú bli ca, no ca so do Pa- 
sep.

O di rei to ao abo no é as se gu ra do
quan do cum pri das as se guin tes con- 
di ções:

Lem bran do que o PIS se rá pa go pa- 

ra quem tra ba lhou em em pre sa pri va- 
da e o Pa sep pa ra o fun ci o ná rio de ins- 
ti tui ção pú bli ca.

Va lo res PIS/Pa sep
Pa ra sa ber quan to irá re ti rar do abo no
sa la ri al em 2020, bas ta o ci da dão mul- 
ti pli car o va lor mí ni mo do be ne fí cio,
R$ 88,00, pe la quan ti da de de me ses
tra ba lha dos em 2019.

Ve ja abai xo a ta be la com os va lo res
ofe re ci dos:

Lem bran do que os re pas ses do
abo no sa la ri al acom pa nham as atu a- 
li za ções do sa lá rio mí ni mo. Di to is so,
quem re ce ber em 2021 se gui rá uma
no va ta be la de va lo res.

PIS – De acor do com o mês de nas-
ci men to

DA RE DA ÇÃO

Ar qui di o ce se 

SAU LO DU AI LI BE

SÃO LUÍS

Dom Belisário está
internado em hospital

DOM BELISÁRIO TEVE UM MAL ESTAR  NA ÚLTIMA SEGUNDA

RIBAMAR CARVALHO

O ar ce bis po me tro po li ta no de São Luís do Ma ra nhão,
Dom Jo sé Be li sá rio da Sil va, es tá in ter na do em um hos- 
pi tal par ti cu lar da ca pi tal ma ra nhen se, após ter um mal
es tar na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (15).

O ar ce bis po pas sou por exa mes, en tre eles, o tes te fei- 
to pa ra co vid-19, que, de pois de re pe ti do, am bos de ram
ne ga ti vo. Ele pas sa bem e apre sen ta qua dro de saú de es- 
tá vel.

Em fun ção da sua ida de avan ça da, 74 anos, a equi pe
mé di ca re co men dou que ele se guis se em ob ser va ção
pe los pró xi mos di as. To dos os pro to co los es tão sen do
cum pri dos du ran te sua es ta da no hos pi tal e o ar ce bis po
é acom pa nha do por pa dres do cle ro lo cal. O bis po au xi- 
li ar de São Luís, dom Es me ral do Bar re to, mo ni to ra di a ri- 
a men te o qua dro do ar ce bis po.

A Ar qui di o ce se de São Luís pe de aos ca tó li cos ora ções
em fa vor da saú de do seu pas tor, a fim de que bre ve men- 
te ele re tor ne à Re si den cia Ar qui e pis co pal, no Cen tro
His tó ri co da ca pi tal.

Dom Jo sé Be li sá rio é mi nei ro de Car mó po lis de Mi nas
e es tá à fren te Ar qui di o ce se do Ma ra nhão des de 2005,
quan do no me a do pe lo pa pa Ben to XVI, em 21 de se tem- 
bro da que le ano. To mou pos se do ar ce bis pa do me tro- 
po li ta no em 19 de no vem bro do mes mo ano na su ces- 
são do en tão ar ce bis po dom Pau lo Edu ar do de An dra de
Pon te.

SÃO FÉLIX DE BALSAS

PRF prende suspeitos
de tráfico na BR-230

SUSPEITOS FORAM DETIDOS COM 410 GRAMAS DE MACONHA

PRF

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF) faz apre en são de
dro gas na BR-230, na al tu ra do mu ni cí pio de São Fé lix
de Bal sas, re gião sul do Ma ra nhão. Uma equi pe PRF re a- 
li za va con tro le do trá fe go de veí cu los en quan to um
guin cho re ti ra va uma car re ta que ti nha saí do de pis ta,
tom ba do e in cen di a do.

Du ran te o pro ce di men to, uma mo to ne ta Hon da Biz
125 Es, cor be ge, que tran si ta va pe la con tra mão de di re- 
ção, in do de Bal sas pa ra Uru çuí-PI, ul tra pas san do os
veí cu los pa ra dos em fi la em de cor rên cia do blo queio
viá rio re a li za do pe la equi pe PRF.

Du ran te a abor da gem, fi cou cons ta ta do que o con du- 
tor, não era ha bi li ta do e que o pas sa gei ro era o pro pri e- 
tá rio da mo to ne ta, ten do es te en tre gue a di re ção de veí- 
cu lo a pes soa não ha bi li ta da.

Na con ti nui da de da abor da gem, foi en con tra do no
ba ga gei ro da mo to ne ta um in vó lu cro con ten do apro xi- 
ma da men te 410 gra mas de ma co nha, 20 gra mas de
crack e 20 gra mas de co caí na.

Di an te do fla gran te, foi da da voz de pri são ao pro pri e- 
tá rio do veí cu lo pe la prá ti ca do de li to de trân si to pre vis- 
to no art. 310 do CTB, e aos dois en vol vi dos na ocor rên- 
cia de Trá fi co de Dro gas.

Os dois fo ram le va dos à De le ga cia da Po lí cia Ci vil de
Pas tos Bons, on de fo ram en tre gues pa ra a ado ção das
me di das que o ca so re quer, jun ta men te com seus per- 
ten ces pes so ais e a mo to ne ta.

São Luís, quinta-feira, 18 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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SENADOR DO MA
SERÁ RELATOR DA 
PEC DE ADIAMENTO 
DAS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS 2020
O maranhense Weverton Rocha, líder do PDT no Senado Federal, será o relator 
da PEC de adiamento das eleições municipais de outubro deste ano para o 
mês de novembro ou dezembro. O convite foi feito pelo próprio presidente 
da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou o pedetista.  PÁG. 3

Weverton Rocha foi incumbido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para estudar PEC 
sobre adiamento das eleições
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Ônibus lotados com pessoas aglomeradas. Essa foi a situação que o deputado 
estadual Duarte Jr (Republicanos) encontrou na manhã dessa quarta-
feira (17) em São Luís, ao realizar a fiscalização do transporte coletivo 
com o objetivo de saber se está havendo respeito às recomendações de 
saúde e segurança na retomada das atividades econômicas.  PÁG. 2

Duarte faz fiscalização no 
transporte público em São Luís 
e constata lotação de ônibus

Fred Campos lidera 
corrida sucessória em 
Paço do Lumiar, mostra 
‘Prever’

O advogado Fred Campos (PL) lidera pesquisas 
para a Prefeitura Municipal de Paço do 
Lumiar, na região metropolitana de São Luís. 
É o que mostra o instituto Prever – Pesquisas 
e Consultoria Ltda, registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MA-
06821/2020, no dia 11 de junho de 2020. PÁG. 2

Fred Campos lidera a pesquisa da Prever para 
prefeito de Paço do Lumiar

Cotação – Comercial C. R$ 5,0832| V. R$ 5,0862 – Turismo C. R$ 5,05 | V. 5,36 – Euro C. R$ 5,717| V. R$5,7224 – Libra C. R$ 6,3979 | V. R$ 6,4037– Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Baixamar – 4:32 1,3 m|  1ª Preamar– 10:33 5,1 m|  2ª  Baixamar– 17:07 1,3 m | 1ª Preamar–23:12 4,6 m
Loteria – Mega Sena  – 2271 (17/06/2020) 06-10-27-28-41-52 |  Quina –  5297 (17/06/2020) –  04-43-65-75-78 |  
 Lotofácil –  1981 (17/06/2020) –  01-02-03-04-05-06-07-12-13-15-17-20-23-24-25 | 

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

24° – 31° Manhã Tarde Noite

PLENÁRIO DO STF FORMA MAIORIA PELA VALIDADE
DO INQUÉRITO DAS FAKENEWS

Copom faz 
novo corte, 
e juro básico
cai para 
2,25% ao 
ano

Investigações 
enfraquecem versão 
de clonagem de 
placa, alegada por 
suspeito de matar 
Diogo na Lagoa

MEC estende 
aulas online
de federais
até fim do ano
e libera estágio 
a distância

Deputados 
aprovam MP que 
prevê concessão
de férias
coletivas e 
teletrabalho

  PÁG.4  E 7

PÁG. 2 PÁG. 11 PÁG. 2 PÁG. 12

Falar em morte e estupro de filhas de ministros não é liberdade de expressão, diz Moraes

João Paulo recebe cerca de 4 km de pavimentação de ruas e também no 
entorno da Praça Duque de Caxias.

Edivaldo leva 
asfalto ao
João Paulo e 
reforça outras
frentes de trabalho 
com programa 
São Luís em Obras
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior está 
colocando 4 quilômetros de asfalto em dezenas de 
ruas do bairro João Paulo, assim como no entorno 
da Praça Duque de Caxias. É mais uma frente de 
trabalho do programa São Luís em Obras, que 
impacta vários outros bairros da capital. PÁG. 5

Duarte Jr acompanhou a realidade dos ônibus em 
São Luís durante a pandemia
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Estado10

PEDRO HENRIQUE MIRANDA FONSÊCA
Membro fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina 

Achilles Lisboa se formou pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
em 1913 e seu primeiro contato com a 
educação se deu já em 1918, quando 
lecionou no Curso de Enfermagem da 
Cruz Vermelha a pedido das próprias 
alunas. No desempenho desse mister vem 
surpreender-lhe a visita do historiador 
José Francisco da Rocha Pombo que 
deu nas suas Notas de viagens (norte do 
Brasil) o seguinte testemunho: “Tivemos 
o ensejo de assistir a uma aula do Dr. 
Achilles Lisboa, feita às enfermeiras. 
Verdadeiramente magistral! Palavra 
elegante e muito clara, diserto e fluente 
sem pompa calculada, dizendo tudo com 
espontânea naturalidade, explicando tudo 
e tudo iluminando - aquele mestre devia 
estar em sua cátedra” ( Notas de viagens - 
norte do Brasil, Rio de Janeiro, Benjamin 
de Aguilar Editora, 1918, página 130).
Em 1922 foi um dos fundadores da Escola de Farmácia do Maranhão, juntamente 
com Fran Pacheco, Bernardo Caldas, Francisco da Costa Fernandes e Domingos 
Perdigão, sendo o seu primeiro diretor. 
No seu discurso de posse como diretor ressalta que a Escola se destinará “… ao 
preparo de profissionais especializados, ainda se destina ao levantamento do nível 
moral do meio dando o exemplo de uma empresa que surge por si mesma, sob o 
influxo apenas de alguns espíritos denodados que sabem desafiar as dificuldades 
e canseiras. Cada um dos discípulos que nos saírem desta Escola, onde havemos 
de rigorosamente, nortear o estudo pela maneira prática norte-americana, não 
ministrando senão ensinamentos positivos e utilizáveis, há de ser uma célula 
de proliferação ordenada e proveitosa que levará sempre algum esforço útil aos 
mecanismos das nossas transformações.” Destaca que as riquezas naturais do 
Maranhão são imensas e que as atividades farmacêuticas e químicas, portanto, 
podem semear fortuna e felicidade. 
Outra faceta da sua preocupação com a educação era fornecer acesso a textos 
e obras que pudessem iniciar os alunos à pesquisa científica e criar uma elite 
pensante de pesquisadores científicos. Pensando nisso, fez a tradução da obra 
“Reglas y consejos sobre investigación científica” de Ramon y Cajal (ganhador 
do prêmio Nobel de Medicina em 1906)” em cuja apresentação diz “Foi por isso 
que me ocorreu a ideia de traduzi-la e divulgá-la pela mocidade brasileira que, no 
mundo contemporâneo governado pela técnica e em perspectiva da formidável 
concorrência internacional… precisa adestrar-se para novos meios de conquistas 
econômicas, que nos correspondam aos interesses do futuro do país. A verdadeira 
riqueza das nações, com efeito, não estará no dinheiro porventura acumulado, 
mas certamente nos meios de rendosamente produzir,”( In: RAMON Y CAJAL, 
Santiago – Regras e conselhos sobre a investigação científica, 3ª edição, São 
Paulo, T. A. Queiroz Ltda/ Editora da USP, 1979, página X). Ainda, com fervoroso 
entusiasmo prossegue “... não tenho dúvidas esteja, no divulgá-las entre nós, o 
maior serviço que no momento nacional que nos passa, serei capaz de prestar ao 
Brasil.” ( Idem, página XI). O momento a que o autor se refere é o ano de 1942, 
no decorrer da 2ª guerra mundial. 
Em outro trabalho de sua autoria, “Sobre o melhor meio de divulgação do ensino 
primário no Brasil”, premiado em 1926 pela Academia Brasileira de Letras, ele 
justifica que é com a educação que devemos contar para tentar melhorar os nossos 
indicadores sociais. Instruir e, sobretudo, educar era o seu lema, destacando que 
tratar a inteligência simplesmente por noções teóricas e não pelo caráter prático 
seria simplesmente destruir essa inteligência e não educar. Nesse trabalho, 
Achilles Lisboa cita o psiquiatra português Júlio de Mattos que, em prefácio ao 
livro “A superstição socialista” do magistrado italiano RaffaeleGarofalo (1851 
– 1934), acusa as escolas de “geradoras do proletário intelectual, de onde saem 
os inadaptados sectaristas das revoluções sociais niveladoras.” Júlio Mattos 
afirma que reformar o ensino dando-lhe um caráter educativo, com disciplina 
da inteligência e da vontade, seria uma grande obra das sociedades modernas, 
defendendo-as de retrocessos socialistas. Para Lisboa, não haverá solução 
satisfatória possível se ao problema propriamente de ensino não se associarem os 
do transporte e do saneamento. É, portanto, na tríade instrução, saúde e transporte 
que deve residir as premissas do desenvolvimento do país. Corrige-se pelo ensino 
obrigatório o problema da ignorância; pelo saneamento obrigatório o da saúde e 
pelo transporte a questão do isolamento geográfico. 
Esse seu entusiasmo pela educação o levou - durante a sua curta passagem como 
prefeito de Cururupu (cidade situada no litoral do Maranhão) - a fundar o Instituto 
Cururupuense em 1925. Essa instituição foi moldada nos princípios da 
ÉcolesdesRoches, escola fundada em 1899 no interior da França por Edmond 
Demolins, a qual apresentava pedagogia ativa com valorização da observação, 
da experiência e da dedução. Era centrada no aluno, objetivando que o mesmo 
fosse ator de sua educação, estabelecendo com ele respeito, responsabilidade e 
confiança. Assim, baseado nessa proposta, o Instituto Cururupuense tornou-se um 
modelo de estabelecimento de ensino técnico-profissional em que estudantes de 
diferentes situações socioeconômicas tinham iguais oportunidades de crescimento 
pessoal, intelectual e profissional, o que tornou-se o marco de sua administração. 
Além disso, considerava que um ensino primário de qualidade era de extrema 
importância na formação das pessoas e, pensando nisso, elaborou as seguintes 
propostas: 
● A obrigatoriedade do ensino primário 
● O saneamento e a profilaxia rural 
● Distribuição de contingentes militares pelo interior do país para tornar efetiva 
a obrigatoriedade do ensino primário, abrir estradas estratégicas e fiscalizar o 
saneamento e a profilaxia rural 
● O Governo deverá dar ao Ministério da Agricultura feição mais prática 
● O Governo obrigará os municípios a criarem instituições de ensino 
semelhantes ao Instituto Cururupuense, que tem por finalidade desenvolver 
o caráter e a inteligência, bem como tentar apagar diferenças de classes tão 
pronunciadas entre nós. 
Assim, observa-se que a função de educador em Lisboa era muito pronunciada, 
uma vez que ele não se limitava apenas a lecionar, mas também tinha imensa 
preocupação com a formação de pessoas preparadas, que desenvolvessem 
capacidade de pensamento crítico e profissional, ou seja, verdadeiros cidadãos. 

O educador Achilles Lisboa 

(1872 - 1951)  

Matopiba
CGJ participa de reunião sobre governança de terras
Na terça-feira (16), o corregedor 
geral da Justiça, desembargador 
Paulo Velten, reuniu-se por 
meio de videoconferência com 
o consultor Internacional em 
Governança e Administração de 
Terras e idealizador do Fórum 
Fundiário dos Corregedores 
Gerais de Justiça da região do 
Matopiba (Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia), Richard Torsiano, 
para conhecer melhor as ações 
desenvolvidas na região.
O Fórum Fundiário dos 
Corregedores Gerais da Justiça do 

Matopiba é um grupo colegiado 
que objetiva propor soluções para 
questões fundiárias relacionadas 
ao combate à grilagem de terras, a 
produção agrícola e boas práticas 
de regularização fundiária na 
região tendo como base a proteção 
das comunidades mais vulneráveis.
Na reunião, Richard Torsiano 
apresentou o histórico de como 
ele desenvolveu o projeto do 
Fórum Fundiário Permanente 
à Corregedoria Geral do Piauí 
em 2018. Desde então já foram 
realizadas 04 reuniões trimestrais 

com os corregedores do Maranhão, 
Piauí, Bahia e Tocantins, além de 
várias outras instituições ligadas à 
terra e governos executivos.
O consultor destacou que a 
FAO/ONU considera o projeto 
prioritário, estratégico e inovador 
por estar implementando as 
Diretrizes Voluntárias para a 
Governança Responsável da Terra 
(DVGT) a partir da liderança Poder 
Judiciário. Na ocasião, reforçou 
a importância da participação do 
Judiciário na pauta de governanças 
de terras, que trata da regularização 

de áreas, e da preservação do 
meio ambiente a partir de uma 
atuação integrada com os demais 
poderes e garantindo a participação 
social. Frisou o olhar especial 
para as comunidades vulneráveis, 
buscando prevenir os conflitos de 
terra gerados por grilagem e outros 
tipos de fraude.
Participaram também da reunião a 
juíza auxiliar da CGJ, Sara Gama, 
e a juíza titular da 2ª Vara Cível 
do termo judiciário de São José de 
Ribamar, Ticiany Palácio. 

Buriticupu
Município é condenado a publicar e 
atualizar dados no Portal da Transparência
Decisão acolhe agravo de 
instrumento interposto pela 1ª 
Promotoria de Justiça em ACP
Atendendo a pedido do Ministério 
Público do Maranhão (MPMA), 
a Justiça determinou, em 11 
de junho, que o Município de 
Buriticupu publique, em 10 dias, 
no seu Portal da Transparência, 
dados sobre contratações, ações 
de combate ao novo coronavírus 
(Covid-19) e informações 
essenciais à identificação de 
pessoas infectadas ou com 
suspeita de infecção na cidade.

As informações devem ser 
atualizadas diariamente.
A decisão, proferida pelo 
desembargador Raimundo Barros, 
acolhe agravo de instrumento 
com pedido de antecipação de 
tutela, interposto, em 22 de maio, 
em Ação Civil Pública, ajuizada 
em 18 de maio, pela titular da 
1ª Promotoria de Justiça de 
Buriticupu, Gabriele Gadelha 
Barboza de Almeida.
No agravo de instrumento, 
a representante do MPMA 
argumentou que, apesar de 

orientações, o Município não 
estava publicando e atualizando 
diariamente o Portal da 
Transparência com informações 
relativas ao combate à Covid-19. 
A omissão favoreceu o 
descumprimento do princípio da 
transparência da administração 
pública.
 DETERMINAÇÕES
A decisão estabelece que o 
Município deve disponibilizar 
nomes de contratados e 
respectivos números de inscrição 

na Receita Federal, prazos 
contratuais, valores e processos de 
contratação ou aquisição.
Determina, ainda, que os dados 
para identificação de infectados 
e com suspeita de infecção por 
Covid-19 têm que advir de órgãos 
e entidades das administrações 
públicas federal, estadual e 
municipal. O objetivo é evitar a 
propagação do coronavírus na 
cidade.
A multa por descumprimento 
estipulada é R$ 500 diários, até o 
limite de R$ 50 mil.

Senai doa máscara tipo “face shield” 
para profissionais de saúde
A falta de equipamentos de 
segurança, é um dos problemas 
enfrentados pelos profissionais 
da saúde no combate a 
Covid-19 em todo o estado.  Em 
Açailândia, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai/
MA), entidade do Sistema Fiema, 
confeccionou 50 máscaras modelo 
Face Shield (escudo facial), que 
foram doadas para profissionais 
de saúde que atuam no hospital de 
campanha e no Lar de Idosos Frei 
Daniel, nessa quarta-feira (17).
“Essa doação é de valor 
inestimável já que encontramos 
muita dificuldade para adquirir 
equipamento de proteção 
individual, como foi relatado 
mesmo por vocês como foi difícil 
encontrar a própria matéria 
prima”, destacou o prefeito de 
Açailândia, Aluísio Sousa Silva.
Utilizando técnicas de impressão 
3D, a estrutura que é montada 
a uma placa de acrílico, segue 
padrão internacional para 
a fabricação, e foi feita por 
instrutores nos laboratórios do 

Centro de Educação Profissional e 
Tecnológica do Senai Açailândia.
“Usamos da nossa tecnologia e 
expertise laboratorial para levar 
segurança para esses profissionais 
que estão na linha de frente, essa 
é a nossa contribuição em forma 
de agradecimento”, ressaltou 
a gerente do Senai Açailândia, 
Edilene Oliveira.

O Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) protege 
completamente os rostos 
dos profissionais, ao impedir 
que gotículas de saliva dos 
pacientes os atinjam durante os 
atendimentos – especialmente as 
áreas expostas, como os olhos, 
que não são protegidos por 
máscaras do tipo N95. Das 50 

máscaras doadas, 40 foram para 
profissionais da saúde que atuam 
no hospital de campanha e 10 para 
profissionais do Lar de Idosos Frei 
Daniel.
O diretor regional do Senai, José 
Raimundo Arruda garante que 
a iniciativa visa colaborar, além 
de demonstrar como a indústria 
tem contribuído positivamente 
diante desse cenário. “É visível a 
importância do papel da indústria 
por meio da tecnologia, mão de 
obra e profissionais empenhados 
em desenvolver e colaborar para 
levar segurança a quem está na 
lida diária, além de demonstrar 
que a indústria se faz presente na 
vida das pessoas”.
Estiveram presentes na entrega 
o prefeito de Açailândia, 
Aluísio Sousa Silva, o secretário 
municipal de Saúde, Linderval 
de Moura, a gerente do Senai 
Açailândia, Edilene Oliveira, 
e os instrutores do Senai, 
Lourisvan Costa e Daniel Belfort, 
responsáveis por confeccionar as 
peças doadas.

As 50 máscaras foram entregues ao prefeito e secretário municipal de 
Saúde de Açailândia

DIVULGAÇÃO

SÃO JOÃO NO MARANHÃO
OSVALDO PEREIRA ROCHA*

Para honra e glória do Grande 
Arquiteto do Universo. “Glória a 
Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados”. São João 
Batista é o padroeiro da Maçonaria. 
E, para orgulho dos maranhenses, 
o Festejo Junino de São Luís do 
Maranhão recentemente tombado 
como Patrimônio Cultural Imaterial 
da Humanidade e de Capital 
Nacional do bumba-meu-boi. Mas as 
festas ocorrem também no interior 
do Estado.

Anualmente, ofestejo acontece 
de 15 de junho a 1º de julho, 
tendo o bumba-meu-boi como 
a manifestação folclórica mais 
importante da nossa cultura e que 
traz alegria para a população. 
Em conjunto, Bumba-Meu-Boi, 
Tambor de Crioula, Cacuriá (de 
Dona Teté), Dança do Coco, Dança 
do Lelé, Dança Portuguesa, Dança 
do Boiadeiro e as Quadrilhas, que 
enchem o Maranhão, saudando a 
multiplicidade de estilos e sotaques e 
a singularidade das festas, inseridas 
em um verdadeiro ritual da cultura 
popular que é, para este articulista, 
mais significativa do que o carnaval.
Os encontros de sotaques formam 
uma mesma festa ou, para alguns, 
são várias festas chamadas de 

juninas, sendo que a maior estrela 
é, sem dúvida, o bumba-meu-
boi, que apresenta mais de 500 
grupos de atuação, divididos em 
cinco sotaques diferentes, ou seja, 
zabumba, orquestra, pandeirão, 
matraca, costa de mão ou baixada, 
com indumentárias, adereços e 
instrumentos específicos, com 
toadas e músicas próprias.O modo 
de dançar, tocar e de se expressar é 
peculiar e diferente um do outro.
O Maranhão é o único estado 
brasileiro que comemora quatro 
santos católicos durante o aludido 
mês de junho, isto é, São João, Santo 
Antônio, São Pedro e São Marçal. 
Esta particularidade, que influencia 
as festas populares do período junino 
distribui homenagens, que são 
realizadas durante todo o mês. 
São Joãoé o grande santo dos 
festejos juninos, comemorado em 
24 de junho, aniversário de São 
João Batista, o santo festeiro. Há 
uma lenda que diz que nesse dia o 
santo prefere dormir o dia todo para 
não ver as fogueiras na Terra e ficar 
com vontade de descer do Céu e 
comemorar. Também nesse dia as 
pessoas costumam soltar fogos de 
artifício para tentar acordar o santo.
O dia de Santo Antônio, considerado 
o santo casamenteiro, é comemorado 
antes, ou seja, a 13 de junho, quando 
as igrejas costumam distribuir os 

conhecidos pãezinhos de Santo 
Antônio, porém, ao invés de 
comê-los devem ser guardados para 
garantir a fartura durante todo o ano.
O dia de São Pedro, o santo protetor 
dos pescadores, é comemorado no 
dia 29 de junho e 30, dia de São 
Marçal, quando são encerrados os 
festejos juninos, marcados pelo 
grande encontro dos Batalhões de 
Bumba-Meu-Boi, no bairro do João 
Paulo, nesta capital maranhense, 
com início às 06 horas e se 
estendendo até a madrugada do 
dia 1º de julho, mas, infelizmente, 
como as demais comemorações não 
acontecerão, nos arrais,  neste ano de 

2020, face à Pandemia do Covid-19, 
todavia nas casas ou ambientes 
restritos, para evitar aglomerações.
Dia 29 de junho também é o diado 
aniversário da filha deste articulista, 
Magda Lúcia Rocha Betlem. Feliz 
Aniversário querida filha!
Este articulista pede vênia aos 
leitores e às leitoras para também 
registrar, agora com imensa tristeza, 
o falecimento do seu irmão e 
amigo Antenor Pereira Rocha, em 
06/06/2020 e, com a certeza de 
que Deus Pai o tenha recebido no 
Oriente Eterno, na Paz Celestial, 
roga-Lhe para que o mantenha sob a 
luz de Sua face e conforte a família 
enlutada. E o agradecimento de toda 
a família ao Exmo. Senhor Prefeito 
de Pedreiras, Antônio França de 
Sousa, pela Nota de Pesar e pela 
ajuda inestimável que prestou na 
remoção de Antenor para São Luís 
e de seu corpo para Pedreiras, assim 
como seu sepultamento.

Que o Grande Arquiteto do Universo 
nos ilumine e guarde e nos livre da 
Covid-19!

*Colaborador, registro DRT/
MA nº 53. Cidadão natural de 
Pedreiras - Maranhãoe hono-
rário de São Luís - MA. (De-
creto Legislativo Municipal nº 
031/2000).Site www.osvaldope-
reirarocha.com.br
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as 
obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em 
orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em 
desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.

ROMANOS 13:12-14

Transferência entre pessoas não terá 
tarifa em pagamentos instantâneos do BC

As transferências de dinheiro 
entre pessoas físicas que usarem 
o sistema de pagamentos 
instantâneos do BC (Banco 
Central) devem ser isentas de 
tarifas. O CMN (Conselho 
Monetário Nacional) editará uma 
norma com essa regra. O sistema 
de transferências e pagamentos 
instantâneos será criado para que 
as operações sejam realizadas 
todos os dias, inclusive nos fins 

de semana e feriados, a qualquer 
hora, por pessoas e empresas.
Para fazer compras no Brasil, os 
consumidores precisam pagar 
em dinheiro, usar cartões ou 
quitar boletos. Transferências 
de recursos entre pessoas ou 
empresas, com contas em 
diferentes bancos, têm limite de 
horário. O sistema começará a 
funcionar em novembro, segundo 
o BC. 

Joice Hasselmann contrai Covid-19
e está com pulmão comprometido

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) anunciou, nessa quarta-
feira (17), que foi diagnosticada com a Covid-19. Em redes sociais, 
a parlamentar disse estar com um quarto do pulmão comprometido. 
“Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada para exames 
que confirmaram a doença e uma pneumonia viral”, afirmou Joice. “Não 
é só uma gripezinha”, ironizou.
Amigos, comunico que fui diagnosticada com a COVID-19. Depois 
de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada p/ exames que 
confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está 
comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é 
só uma gripezinha.
Com a última frase, a deputada critica o seu desafeto Jair Bolsonaro 
(sem partido), do qual era ferrenha defensora até o racha no PSL, 
partido pelo qual o presidente também foi eleito em 2018.
“Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, 
não”, afirmou Bolsonaro à imprensa, no final de março.

Sara Giromini é transferida da PF
para penitenciária feminina de Brasília

A extremista Sara Giromini, 
chefe do grupo “300 do Brasil”, 
de apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), foi 
transferida durante a tarde desta 
quarta-feira (17), da Polícia 
Federal para a Penitenciária 
Feminina de Brasília, conhecida 
como Colméia. Ela estava 
detida, com prisão temporária, 
pela realização de atos 
antidemocráticos (veja mais 

abaixo). O advogado de Sara 
Giromini, diz que a prisão é 
“ilegal, arbitrária e política”. 
De acordo com o secretário de 
Administração Penitenciária 
do DF, Adval Cardoso, Sara 
Giromini vai ficar isolada 
em uma cela. Ela chegou na 
penitenciária por volta das 16h 
e ficará em quarentena por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus 

Superintendente de Saúde do Rio é
preso por fraudar compra de respiradores

Em mais uma etapa da Operação Mercadores do Caos, a Polícia Civil do 
Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público estadual, prendeu 
na manhã desta quarta-feira, 17, o superintendente de Orçamento e 
Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, Carlos Frederico Verçosa 
Duboc. A ação investiga a suspeita de fraudes na compra de respiradores 
para o combate ao novo coronavírus pelo governo Wilson Witzel. 
Segundo a força-tarefa, o esquema fraudulento desviou mais de 18 
milhões de reais dos cofres do Palácio Guanabara.
“Passados mais de dois meses da data de entrega dos respiradores 
comprados emergencialmente, sem licitação, nenhum equipamento foi 
entregue pelas empresas, nem o dinheiro devolvido aos cofres públicos”, 
disse o MP em nota. Foram cumpridos ainda nove mandados de busca 
e apreensão, sendo quatro no Rio e cinco em Brasília. O mandado de 
prisão de Duboc foi expedido pela 1ª Vara Criminal Especializada do 
Rio. O empresário Anderson Bezerra também foi preso pelos agentes.

Bolsonaro critica abusos judiciais e
compara sua reação a uma emboscada

Em uma crítica indireta ao STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, nessa quarta-feira (17), 
que abusos têm sido cometidos 
no país e que a estratégia de 
reação deve ser uma emboscada.
Na entrada do Palácio da 
Alvorada, onde conversou 
com um grupo de eleitores, o 
presidente disse que tentam 
fazer acusações contra ele e que, 
primeiro, é necessário esperar “o 
cara se aproximar” para que seja 

tomada uma atitude.
“Têm abusos acontecendo e 
conseguem acusar a mim ainda. 
Mas importante que as mídias 
sociais hoje em dia mostram 
a verdade. E, brevemente, 
tudo estará resolvido. Pode ter 
certeza”, disse. “É igual uma 
emboscada. Você tem de esperar 
o cara se aproximar. ‘Vem mais, 
vem jogando ovo e pedra’. Falei 
hoje de manhã: não quero medir 
força com ninguém. Continua 
vindo”, acrescentou.

Crime da Lagoa
Versão apresentada pelo suspeito de matar 
publicitário é contestada pela Polícia Civil

AIDÊ ROCHA

Nessa quarta-feira (17), a Polícia 
Civil informou que contesta a 
versão apresentada por Ayrton 
Campos Pestana, principal 
suspeito pela morte do publicitário 
Diogo Costa Campos, de 41 
anos. O assassinato aconteceu 
durante uma discussão de trânsito 
na Lagoa da Jansen, no final da 
manhã de terça-feira (16).
Segundo a defesa do suspeito, o 
Argo vermelho, de placa PTJ-
2844, que foi apontado como 
o veículo utilizado durante o 
crime, e aparece nas imagens das 
câmeras de segurança da região, 
teria sido clonado. Conforme 
o delegado Wang ChaoJen, da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), essa 
possibilidade foi investigada e está 
praticamente descartada. 
“Não foram encontradas multas, 
está tudo limpo, e ninguém clona 
placa para andar limpo por aí. 
Mas se trata de uma tese normal 
da defesa, e nós ainda seguimos 
investigando para esclarecer 
completamente o caso”, explicou 
o delegado. 
Ayrton foi preso preventivamente 
ainda na noite de terça-feira 
(16). Ele se apresentou com um 
advogado e, em depoimento, 
negou ter cometido o crime. 
Familiares dele, por meio das 
redes sociais, afirmaram que o 
veículo foi clonado e, ainda, que 
no momento do homicídio ele 
estaria trabalhando na oficina 
do pai. Após o cumprimento do 
mandado de prisão, o suspeito 
foi conduzido para o Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas, onde 
permanecia até a noite de ontem. 
A Polícia Civil, por meio da SHPP, 
segue as apurações sobre o caso. 
Além da perícia do automóvel, 
para colher impressões digitais e 
resquícios de pólvora, o suspeito 
também passará por testes. O 
celular dele será analisado para 
identificar o local em que ele 
estava na hora do homicídio. 
Testemunhas devem ser ouvidas e 
mais imagens de segurança da área 
verificadas.
MENOS DE 150 METROS 
ENTRE O PRÉDIO E O 
LOCAL DO CRIME
A equipe do Jornal Pequeno 
refez o trajeto dos dois veículos, 
da saída do prédio onde Diogo 
morava até o local do homicídio. 
Da porta da garagem do Edifício 

San Gabriel, na Lagoa da Jansen, 
onde os dois carros se cruzaram 
pela primeira vez, para o local 
onde o publicitário foi atingido 
mortalmente, são menos de 150 
metros. 
No local do crime, ainda é visto no 
chão o sangue deixado por Diogo 
após ser atingido no pescoço. 
Funcionários de um lava-jato, 
que fica na esquina, não quiserem 
comentar sobre o caso. Moradores 
da região, também, se negaram a 
falar qualquer coisa a respeito. 
Segundo a Polícia Civil, Diogo 
acabou sendo fechado pelo veículo 
em que estava o suspeito do crime 
e teria começado uma discussão. 
Um vídeo divulgado nas redes 
sociais, que flagra o momento em 
os dois veículos se cruzampela 
primeira vez, na saída do prédio, 
mostra que neste local não houve 

colisão, que tivesse dado início à 
discussão entre os condutores. 
O publicitário foi alvejado com um 
tiro no pescoço ao descer do seu 
carro, um Renault Kwid branco, 
de placa PTB-2770, para ir até o 
suspeito; que, pelas imagens das 
câmeras de segurança da região, 
conforme a polícia,disparou de 
dentro do Argo. Nenhum tipo de 
cartucho que possa identificar o 
calibre da arma foi localizado pela 
perícia. 
Diogo, que era noivo e deixou 
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. 

Defesa de Ayrton Pestana alega que Argo foi clonado, mas a SHPP diz que hipótese está quase descartada

Discussão que resultou na morte de Diogo Costa pode ter começado logo na saída do prédio onde ele 
morava, na Lagoa da Jansen
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Localizado vizinho suspeito 
pela morte de idosa no 
Recanto dos Signos
A Polícia Civil prendeu, nessa 
quarta-feira (17), o vizinho suspeito 
de assassinar, no mês passado, Joana 
Maria Diniz, de 66 anos. O crime 
ocorreu no dia 26 de maio, dentro da 
casa da vítima, localizada no bairro 
Recanto dos Signos – região da 
Cidade Operária. A idosa, segundo 
investigado pela Polícia Civil, foi 
estrangulada. 
Segundo o delegado Felipe César, da 
Superintendência de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP), o suspeito, 
identificado apenas como Caio, 
confessou ter matado a vítima. Ele 
foi localizado e preso em uma rua do 
centro da capital maranhense. 
LATROCÍNIO
Ainda de acordo com o delegado, em 
depoimento, ele relatou a dinâmica do 
crime e que fez uso de entorpecentes 
antes da ação. “Ele invadiu a casa 

dela, porque já sabia que a vítima 
possuía dinheiro guardado. Houve 
uma discussão e ele acabou agredindo 
e estrangulando a idosa. Ele também 
confessou ter levado os valores que 
estavam na residência”, pontuou 
Felipe. 
As investigações apontaram, ainda, 
que há três anos o suspeito já havia 
furtado um aparelho celular da vítima. 
Na ocasião, o pai do autor interveio 
na situação. Conforme a polícia, 
pai e filho chegaram a trabalhar em 
uma reforma na casa da idosa. Foi 
nessa época, segundo apurado, que o 
suspeito soube sobre o funcionamento 
da residência e que ela morava 
sozinha. 
Após ser ouvido, Caio foi autuado 
pelo crime de latrocínio e, em 
seguida, encaminhado ao Centro de 
Triagem de Pedrinhas, onde ficará à 
disposição à justiça.    (AIDÊ ROCHA)

Homem é preso
após assassinar 
o próprio irmão 
em Paço do 
Lumiar
Um homem, identificado 
como João Silva 
Brito, conhecido como 
“Batista”, de 45 anos, foi 
preso após assassinar o 
próprio irmão, na noite 
de terça-feira (16). O 
crime ocorreu na Avenida 
Principal do Iguaíba, em 
Paço do Lumiar.
A vítima, identificada 
como Adeilson Silva 
Brito, foi morta com 
golpes de faca na região 
do tórax.  Segundo 
informações repassadas 
à Polícia Militar, o crime 
ocorreu após uma briga 
do suspeito com os familiares. 
Na ocasião, João Silva teria chegado à casa dos pais 
exaltado devido a umdesentendimento com a sua 
mulher. Durante a confusão, os irmãos acabaram 
travando uma luta corporal, que resultou no 
homicídio. 
A vítima chegou a ser levada com vida à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de São José de Ribamar, 
mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso 
em flagrante e chegou a ser alvo de agressões pelos 
próprios parentes. 
Depois de ser atendido na Unidade Mista do 
Maiobão, João Silva foi levado à Superintendência 
de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), onde foi 
autuado em flagrante pelo crime de homicídio. (AR)

 João Silva foi autuado 
em flagrante por ter 
matado seu próprio 
irmão

DIVULGAÇÃO

Polícia captura suspeitos durante 
sequestro a motorista de aplicativo 

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas e 
apreensão de um adolescente, na noite de terça-feira (16), suspeitos de 
sequestrarem um motorista de aplicativo. A ação ocorreu no bairro Sol e 
Mar, em São Luís. 
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi informada por 
populares que o motorista havia sido colocado no porta-malas do carro 
pelos suspeitos assim que teve início a corrida. 
Na ocasião, os policiais começarama perseguição do veículo, um 
Renault Logan branco, de placa QQW-3984, conseguindo interceptá-
lo e capturar um dos envolvidos, um adolescente de 16 anos. Com ele, 
também foi encontrado um revólver calibre 38, sem munição e com a 
numeração suprimida. 
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EDITAL Nº  671

ESTADO DO  MARANHÃO
COMARCA DE SÃO LUÍS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA 3ª  ZONA DE RCPN
EDITAL DE PROCLAMAS

O Oficial da 3ª Zona de Registro  Civil de São Luís/MA, faz saber que pretendem casar-se  e apresentaram os documentos  
exigidos pelo artigo 1225, incisos I,III,IV e V, do Código Civil  Brasileiro. LUCAS HENRIQUE  BELFORT SILVA E MARLIENY 
JORDANA NAZARÉ SILVA
Pretendente: LUCAS HENRIQUE BELFORT SILVA, BRASILEIRO, natural de SÃOLUÍS - MA, nascido (a) no dia 23/05/1998, 
SOLTEIRO, AUTONÔMO, filiação PAULO HEN RIQUE COSTA SILVA E ALICE COSTA SILVA BELFORT, residente  e do-
miciliado(a) RUA GIR ASOL, 22 QDA, F, PARAÍSO DAS ROSAS-SÃO JOSÉ DE  RIBAMAR (MA) Pretendente: MARLIENY 
JORDANA NAZARÉ SILVA, BRASILEIRA, natural de SÃOLUÍS-MA, nascido (a) no dia 18/05/1996, SOLTEIRO,AUTONÔ-
MO, filiação EDUARDO LUIS MACHADO SILVA  e ANDREIA  GEORDANA DA COSTA  NAZARÉ, residente  e domicilia-
do(a) RUA GIR ASOL, 22 QDA, F, PARAÍSO DAS ROSAS-SÃO JOSÉ DE  RIBAMAR (MA) Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. Lavro o presente para se afixado em cartório no lugar de costume.

São Luís (MA), 17 de  junho de 2020-06-17

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


