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De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), os casos confirmados de sarampo ocorreram
todos no interior maranhense. Ano passado, foram registra-
dos nove casos da doença no estado. CIDADES 6

Pesquisa da UFMA

Sarampo

Divulgação

Pesquisa da Fecomércio/MA mostra que devido à crise do novo coronavírus e seus efeitos na renda
das pessoas, índice de endividamento das famílias em São Luís chegou a 79,1% em junho. GERAL 10
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SES registrou 19
casos da doença
este ano no MA 

www.oestadoma.com

Diretório do PT em São
Luís vai realizar encontro
para definir estratégia
eleitoral. POLÍTICA 3
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FAMÍLIAS LUDOVICENSES
ESTÃO MAIS ENDIVIDADAS

Do total de 19 casos de sarampo, 18 aconteceram em Carutapera e um no município de Bom Jesus das Selvas

“Cobiça Fatal”

Empresa de
investigado
tem contrato
com hospital
de campanha
POLÍTICA 3

Com recuo nos casos
de Covid-19, leitos
são redirecionados

Paulo Soares

Mesmo com a falta de turistas na capital maranhense, devido ao isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus,
militares continuam a realizar diariamente policiamento ostensivo, principalmente em pontos históricos de São Luís. CIDADES 6

Policiais do BPTur mantém-se a postos
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O eclipse solar de Sobral
6 minutos e 51 segundos. Foi esse o tempo

que durou o famoso eclipse solar de Sobral, em
29 de maio de 1919. O evento, que comprovou a

Teoria da Relatividade do cientista Albert Einstein, é o
ponto central da obra De Sobral à Índia, do engenheiro e
escritor Fabrício Surya. Protagonizado por José, o livro
aborda a trajetória desde que os pais dele se
conheceram à pré-adolescência do garoto. A palavra
família ganha um novo conceito quando chega a Sobral
um coronel inglês, William Trent Johan, para “observar” o
eclipse.

O eclipse solar de Sobral 2
A bagagem do estrangeiro não chegou ao interior

cearense somente com roupas: trazia uma missão discreta
e as experiências vividas na Índia, quando foi obrigado a
servir em Calcutá – algo que o transformou para sempre.
Ao encontrar o pequeno José, o destino também trouxe
decisões difíceis e novos rumos para a vida do coronel
William e sua esposa brasileira.

O eclipse solar de Sobral 3
Além do fenômeno astrológico, a obra conta com outra

característica celestial: o narrador. Quem conta a
história é São Paulo, diretamente do Paraíso. Ao caminhar
pelo Éden, o santo encontra Félix, um rapaz desanimado
ao se deparar com o dia cinza. O prólogo e epílogo do livro
registram o momento em que o santo inicia e finaliza a
história ao recém-conhecido.

O eclipse solar de Sobral
De Sobral à Índia reúne história, ciência e cultura em

uma narrativa cativante destinada aos admiradores de um
belo e emocionante romance histórico que parece não
findar-se por aqui...  O autor, Fabrício Surya (Fabrício
Cavalcanti Gomes da Vinha) nasceu no Rio de Janeiro, tem
raízes cearenses e portuguesas, mas cresceu em Brasília. 

Negócios no exterior
As micro e pequenas empresas do segmento de

alimentos e bebidas interessadas em fazer negócios no
exterior têm até hoje para se inscreverem na primeira
edição online do Business Connection Brazil: food &
beverage, que acontece entre os dias 22 e 26 de junho. O
evento é totalmente gratuito e é promovido pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria
com o Sebrae, a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e a Apex-Brasil.  As instituições brasileiras
organizadoras fazem parte do Plano Nacional da Cultura
Exportadora (PNCE).

Negócios no exterior 2
A propósito: para participar do Business Connection

Brazil, o empresário deve atender aos critérios de seleção
estabelecidos pela organização do evento, como atuar no
segmento; ter experiência em exportação ou ter um plano
de exportação para começar; possuir certificações de
qualidade, rastreabilidade e valor agregado aos produtos e
ter um site funcional. É recomendável ainda que o
participante  fale inglês, pois terá contato com potenciais
compradores de toda a América Latina, além dos Estados
Unidos, Índia, Emirados Árabes , China e Canadá.

Pagamento antecipado
A exemplo do que fez o presidente Jair Bolsonaro, o

prefeito Edivaldo Holanda Junior anunciou, por meio das
redes socais, a antecipação para o mês de julho do
pagamento da primeira parcela do 13º salário dos
servidores municipais. O pagamento estará disponível em
conta no dia 17 de julho. A medida contribui para
minimizar os efeitos da crise econômica, garantindo renda
para a população. Em São Luís serão injetados mais de R$
50 milhões na economia da cidade.

São Luís sai na frente
Vale destacar que em outras capitais do Nordeste

apenas João Pessoa (PB) já anunciou o pagamento.
Fortaleza (CE) e Teresina (PI) anunciaram a suspensão do
pagamento que ocorreria em junho e ainda não há nova
data definida. No Rio de Janeiro a prefeitura ainda não
anunciou quando será feito o pagamento.

Para escrever na pedra:
“Louvar o que passou, torna queridas e inesquecíveis

até mesmo as coisas tolas da nossa infância”. De William
Shakespeare

ph@mirante.com.br   
@holandaph

A sociedade maranhense sofreu ontem três
grandes perdas, de senhoras que tiveram
presença marcante nesta Capital: a grande dama
e marchand Violeta Parga, que residia há algum
tempo em São Paulo; a ex-primeira dama de São

Luís e figura sempre presente na vida social da
cidade, Elzuita Costa Rodrigues; e Meméia
Gerude, que ao lado do marido e do filho,
compositores e cantores Gerude e João Gerude,
sempre pontificou na vida artística da cidade.

N
AZARÉ e Jurandy Leite nos salões elegantes de São Luís. Ela é uma das presenças inteligentes no
livro “José Sarney – o homem e a palavra” que será lançado no segundo semestre deste ano, como
parte das celebrações dos 90 anos de idade do ex-presidente da República. Nazareth escreveu um

depoimento lírico sobre o ilustre maranhense

Talvez o cabelo
branco

O pré-candidato a prefeito de
São Luís, Neto Evangelista, ainda
não conseguiu sair de uma
margem sofrível nas pesquisas de
opinião até agora divulgadas.

Neto é filiado ao DEM, mas
aposta todas as fichas de um
eventual crescimento na aliança
com o PDT de Wewerton Rocha
para ultrapassar a barreira dos 10%
até a chegada de outubro.

Neto tem pela frente adversários
com o seu mesmo perfil político:
Eduardo Braide, Rubens Pereira
Júnior e Duarte Júnior.

Ou seja, terá que fazer um
esforço gigantesco para dizer ao
eleitor que é diferente de seus
coleguinhas.  

Biografia de
Madeira

Em entrevista divulgada esta
semana no jornal O Estado, o ex-
juiz federal José Carlos Madeira deu
o tom de como será a sua
caminhada até o Palácio La
Ravardiére.

Madeira afirmou que a sua
campanha não será baseada em
pirotecnias de marketing, mas na
sua história de vida e nas relações
que ele construiu com as pessoas
simples da periferia, onde estão as
suas origens.

“Nasci na periferia, conheço a
linguagem e a cultura da nossa
gente”, disse o ex-magistrado.

Biografia de
Madeira 2

Em outro ponto forte da
entrevista, Madeira conta que é
filho de um alfaiate com uma
empregada doméstica, foi lavador
de carros, vendeu laranjas no
Estádio Nhozinho Santos, foi
ajudante de pedreiro e trabalhou
na roça.

O pré-candidato a prefeito de
São Luís explicou que não traz
dinheiro para esbanjar em
campanha nem promessas
mirabolantes que jamais seriam
cumpridas.

“Não chego até aqui com um
projeto político viciado, arcaico ou
comprometido” – pontuou.

Estreia no CNPG
O procurador-geral de justiça,

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, fez
sua estreia ontem no Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais
do Ministério Público dos Estados e
da União (CNPG).

Ele participou, pela primeira
vez, dessa reunião na condição de
chefe da instituição ministerial
maranhense.

Foi um encontro realizado
virtualmente, no qual os
procuradores-gerais presentes
deram as boas-vindas ao novo
procurador-geral do Ministério
Público do Maranhão.

Outros temas tratados foram a
Resolução do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP)
referente ao retorno das atividades
presenciais em tempos de
pandemia e propostas de
mudanças no modelo das provas
da primeira fase dos concursos de
ingresso na carreira do Ministério
Público.
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Paulo Soares

O reitor da UFMA, Natalino
Salgado Filho, propôs ontem, em
reunião plenária da Associação
Nacional de Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino
Superior, por videoconferência, a
criação de uma comissão
interinstitucional para análise do
sistema de admissão de
estudantes da graduação por meio
das cotas raciais.

No assunto: Natalino justificou a
medida como necessária para
minimizar críticas ao sistema e
garantir a manutenção de um
mecanismo mais igualitário de
acesso ao ensino superior capaz
de diminuir as profundas
discrepâncias sociais que
caracterizam o país.

Vale lembrar que a Ufma 
foi uma das pioneiras a
implantar o sistema de cotas
raciais e de deficientes. Também
criou, em 2015, o curso de
Licenciatura Interdisciplinar em
Estudos Africanos, de forma
pioneira no país.

Viajar está ficando cada vez
mais difícil. Enquanto espera
socorro no Brasil, depois de pedir

proteção contra credores nos
Estados Unidos, a Latam anunciou
que vai deixar de atuar na
Argentina. A decisão é por tempo
indeterminado e vale para
passageiros e para carga.

A cena musical são-luisense vai
além dos palcos dos teatros e das
grandes casas de shows. Alguns
bares se consolidaram ao longo do
tempo como importantes pilares
para diferentes gêneros musicais.
Desde março, no entanto, todos
estão com as portas fechadas, por
conta do coronavírus.

Trata-se de uma situação que
afeta não apenas seus
proprietários e frequentadores,
mas também os músicos e todos
os beneficiados com a exposição e
renovação de seus trabalhos.

Pelo que temos ouvido dos
responsáveis por alguns dos
principais bares musicais da
cidade. Nenhum acredita que
poderá abrir as portas nos
próximos meses. Mas a boa
notícia é que ninguém cogita
encerrar as atividades em
definitivo – e há quem faça
planos de sair da crise mais

fortalecido do que entrou.

É preciso ser criativo para
manter um bar sem poder receber
clientes. Em São Luís, empresários
têm buscado diferentes soluções
para não fechar definitivamente
as portas, apesar do isolamento
social não ter data para acabar.

Lives remuneradas, shows a
distância, pizzas por encomenda e
até venda de raquetes de ping-
pong e pijamas estão servindo
como soluções para driblar a crise
imposta com o avanço do
coronavírus.

Além de manter as contas no
azul, são maneiras de manter o
contato com o público e afastar
um pouco a saudade das noites
musicais e festivas.

Assim como a maioria 
dos eventos sociais marcados para
2020, o baile de gala que esta
coluna realiza todos os anos já foi
adiado. Prevista para ocorrer no
segundo semestre do ano, a
próxima edição do evento agora
deve ser realizada em 2021. Mas,
mesmo assim, ainda não 
há uma data definida. 

Três
grandes
perdas

RÁPIDAS
Fotos/ Divulgação

PAOLLA OLIVEIRA, atriz
Sobre o sucesso da
personagem Vivi Guedes
em “A Dona do Pedaço”

“Eu confesso,
agora que
deu tudo
certo, que
quando vi a
Vivi Guedes
falei: ‘Ferrou,
não sei se
consigo’”

Se há uma coisa recorrente em “Breaking
Bad” é Jesse Pinkman (Aaron Paul) em
apuros. E, em uma ocasião, a agressão foi real
mesmo. Trata do segundo episódio da segunda temporada, intitulado “Grilled” (Frito, em tradução livre), no
qual Walt e Jesse estão sendo reféns do psicótico narcotraficante Tuco Salamanca (Raymond Cruz), que está
armado com um rifle de assalto e completamente eufórico após cheirar cocaína misturada com metanfetamina.
Na cena, o ator era arremessado por uma porta, mas ele caiu e não conseguiu se equilibrar. Sem perceber, Cruz,
ainda no calor do momento, desferiu chutes e empurrões que machucaram de verdade o colega. Apesar de uns
hematomas e um olho inchado, o ator insistiu para encerrar as gravações do dia antes de ser hospitalizado. 

Aaron Paul foi
espancado de
verdade em
episódio de
“Breaking Bad”



O Estado do Maranhão    São Luís, 19 de junho de 2020. Sexta-feira 7POLÍCIA

Mundo

MOSCOU

A Rússia disse nesta quinta-
feira (18), que está se prepa-
rando para uma nova onda da
pandemia de coronavírus no
outono, depois que autorida-
des relataram o menor au-
mento diário de infecções
novas desde 1º de maio.

O país afrouxou rapida-
mente as medidas de isola-
mento na última quinzena, já
que testemunhou um declínio
gradual nas infecções diárias
novas em relação ao pico de
11.656 de 11 de maio.

Nesta quinta-feira, autori-
dades confirmaram 7.790 casos
novos nas últimas 24 horas, o
que elevou a contagem nacio-
nal a 561.091, além de mais 182
mortes que colocaram o total
de óbitos em 7.660.

Durante uma reunião de go-
verno transmitida pela televi-
são estatal, Anna Popova, a
chefe da agência reguladora de
saúde do consumidor, disse
que espera que o surto conti-
nue a recuar durante o atual
verão local, mas que a Rússia
precisa estar preparada. � 

Governo russo diz que está se preparando para
uma nova onda da pandemia no outono

OMS espera milhões de
doses de vacina contra
a Covid-19 neste ano 
Organização está elaborando planos para ajudar a decidir quem deveria
receber as primeiras doses, uma vez que uma vacina seja aprovada

Divulgação

Três maranhenses já
foram assassinados em
outros estados este ano 

O laudo pericial conclusivo do
Instituto de Criminalística (Icrim),
emitido ontem, apontou que o
veículo Argo vermelho de pro-
priedade do pai do suspeito do
assassinato do publicitário Diogo
Adriano Costa Campos, que ha-
via sido apreendido pela equipe
da Superintendência de Homicí-
dio e Proteção a Pessoas (SHPP),
não foi o utilizado pelo autor des-
se crime. A vítima foi morta a ti-
ros durante uma discussão de
trânsito, na Lagoa da Jansen, no
último dia 16.

A informação foi dada pelo de-
legado George Marques, da SHPP,
durante entrevista à Mirante AM.
O delegado informou que ainda
ontem a polícia comunicou o re-
sultado pericial para o Poder Ju-

diciário, por meio eletrônico, e
solicitou a revogação da prisão do
suspeito, que está custodiado no
Complexo Penitenciário de Pe-
drinhas desde terça-feira (16). “A
declaração feita pelo suspeito de
que não estava na Lagoa da Jan-
sen no momento do crime pro-
cede com o resultado dos exames
periciais do Icrim”, frisou George
Marques.

Ele também declarou que on-
tem foi ouvido um motorista de
aplicativo que disse ter sido alvo
de assalto durante o período da
tarde de sábado, 13, no Barramar,
área do Calhau, e teve o seu veí-
culo Argo vermelho levado por
dois criminosos. �

Laudo aponta que
carro apreendido
não é o de crime   
Icrim confirma que carro apreendido não foi 
o utilizado na morte de publicitátio em SL 

Dois homens, que são acusados de
comandar o tráfico de droga no mu-
nicípio de Miranda do Norte, foram
presos ontem durante cerco policial
naquela cidade. Em poder deles, fo-
ram apreendidos arma de fogo, di-
nheiro, celulares, droga e material
para embalar entorpecente.

A polícia informou que esses
criminosos são suspeitos de co-
mercializarem droga há 8 anos e
estavam comandando três bocas
de fumo, localizadas na Vila Socó,
como ainda um quarto ponto de
venda de entorpecente em uma
invasão. Os detidos foram apre-

sentados na delegacia de Miran-
da do Norte, onde tomaram as de-
vidas providências.

Ilha
Na Grande Ilha,  foi preso ontem
um homem acusado de violentar
sexualmente suas três netas, que
são menores de idade. Ele foi le-
vado para a sede da Delegacia de
Proteção a Criança e ao Adoles-
cente, na Avenida Beira-Mar, on-
de prestou esclarecimentos sobre
o caso, em seguida, encaminha-
do para o Complexo Penitenciá-
rio de Pedrinhas. �

Traficantes presos
no interior do MA
Detidos são considerados, pela polícia, como os
“cabeças” do tráfico de droga em Miranda do Norte 

Em menos de quatro meses, são três casos de mortes de maranhenses fora
do Maranhão e, entre as ocorrências, duas foram tipificadas como feminicídio

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

T
rês maranhenses já foram
assassinados com requin-
tes de crueldades em me-
nos de quatro meses fora

do estado. O corpo de Maria Fran-
cisca Carvalho da Silva, de 29
anos, até ontem (18) não havia
chegado ao Maranhão para ser se-
pultado. De acordo com a polícia,
a vítima é natural da cidade de
Brejo e foi encontrada morta no
último dia 16, no município pau-
lista de Guarulhos. O principal
suspeito do crime é o namorado
dela, nome não revelado, que foi
preso e vai responder pelo crime
de feminicídio.

Os familiares da maranhense
criaram uma campanha na redes
sociais com o objetivo de adquirir
recursos financeiros para trazer o
corpo de Maria Francisca ao mu-
nicípio de Brejo, onde vai ser se-
pultado. A polícia paulista infor-
mou que a vítima foi encontrada
morta em uma residência, em
Cumbica, na cidade de Guarulhos,
no último dia 16, mas existe a pos-
sibilidade do crime ter ocorrido no
domingo  (14).

A polícia ainda informou que
havia sinais de esganadura no pes-
coço da maranhense. O corpo es-
tava em estado de putrefação e foi
removido para o Instituto Médico
Legal (IML) da cidade para ser au-
topsiado. O acusado foi preso após
ter confessado o assassinato para
funcionários de uma clínica para
dependentes químicos.

Na delegacia, o detido contou
que morava com a vítima em Cum-
bica. No domingo, 14, ele encon-
trou mensagens no celular da ma-

ranhense, que provocou ciúmes.
Em seguida, o suspeito cometeu a
empreitada criminosa e para se li-
vrar de ser preso em flagrante aca-
bou se internando em uma clínica
de tratamento de dependentes quí-
micos, localizada em Guarulhos.

No Mato Grosso 
Também maranhense,  Rosilene
Nilson da Conceição, de 26 anos,
foi vítima de feminicídio. A polí-

cia informou que o crime ocorreu
no dia 17 de março deste ano, no
município de Alta Floresta, no es-
tado do Mato Grosso. O principal
suspeito  é o companheiro da ví-
tima, Paulo Cardoso dos Santos
Freitas, de 48 anos, que foi preso
em flagrante.

Latrocínio
O corpo da travesti maranhense
Paulina Reis Sousa, de 21 anos, foi

sepultado na segunda-feira, 15, no
cemitério do município de Açai-
lândia. Segundo a polícia, Paulina
Sousa foi vítima de latrocínio (rou-
bo seguido de morte), em Anápo-
lis, no estado de Goiás, na madru-
gada do último sábado (13), e qua-
tro pessoas, sendo três homens e
uma mulher, foram presos em fla-
grantes acusados desse crime.

Ainda de acordo com a polícia,
a vítima nasceu em Açailândia,
morou por dois anos em Impera-
triz e estava em Anápolis há duas
semanas. No dia do crime, ela es-
tava em companhia de uma outra
travesti fazendo programa no bair-
ro Calistolândia.

Os suspeitos chegaram em um
veículo de passeio e teriam simu-
lado a contratação de um progra-
ma, mas, em seguida, anunciaram
o assalto. Uma das vítimas conse-
guiu fugir e Paulina Sousa, por ter
recusado entregar o seu celular pa-
ra os bandidos, acabou sendo
morta a tiros. �

Divulgação

GENEBRA  

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) espera que centenas de mi-
lhões de doses de uma vacina con-
tra a Covid-19 possam ser produzi-
das neste ano e dois bilhões de do-
ses até o final de 2021, disse a cien-
tista-chefe Soumya Swaminathan
nesta quinta-feira.

A OMS está elaborando planos
para ajudar a decidir quem deveria
receber as primeiras doses uma vez
que uma vacina seja aprovada, afir-
mou a cientista.

A prioridade seria dada a profis-
sionais da linha de frente, como mé-
dicos, pessoas vulneráveis por cau-
sa da idade ou outra doença e a
quem trabalha ou mora em locais
de alta transmissão, como prisões e
casas de repouso.

“Estou esperançosa, estou oti-
mista. Mas o desenvolvimento de
vacinas é uma empreitada com-
plexa, ele envolve muita incerte-
za”, disse ela. “O bom é que temos

muitas vacinas e plataformas, en-
tão, se a primeira fracassar ou se a
segunda fracassar, não deveríamos
perder a esperança, não devería-
mos desistir.”

Cerca de 10 vacinas em potencial

estão sendo testadas em humanos
na esperança de que uma possa se
tornar disponível nos próximos me-
ses para prevenir a infecção. Países
já começaram a fazer acordo com
empresas farmacêuticas para enco-

mendar doses antes mesmo de se
provar que alguma vacina funciona.

Swaminathan descreveu o dese-
jo por milhões de doses de uma va-
cina ainda neste ano como otimis-
ta, acrescentando que a esperança
de até dois bilhões de doses de até
três vacinas diferentes no ano que
vem é um “grande se”.

A cientista afirmou que os dados
de análise genética coletados até
agora mostraram que o novo coro-
navírus ainda não passou por ne-
nhuma mutação que alteraria a gra-
vidade da doença que causa.

Pequim sob controle 
Pequim conseguiu controlar seu
surto mais recente do coronavírus,
disse um especialista médico chi-
nês nesta quinta-feira, mas a ca-
pital ainda pode ter novos casos
esporádicos.

A cidade registrou 158 novas in-
fecções desde que confirmou a pri-
meira no dia 11 de junho, seu pior
surto desde o início de fevereiro. �

Governo de São Paulo assinou acordo para a produção de vacinas

Funcionários da prefeitura fazem trabalho de desinfetação em Moscou 

Maranhense Maria Francisca Carvalho da Silva, de 29 anos, foi assassinada pelo companheiro em São Paulo

Rússia afirma que
espera nova onda
de coronavírus 

Governo do Estado de São Paulo

FIQUE POR DENTRO

Dia 17 de março: Rosilene Nilson da Conceição, em Alta Floresta,
no Mato Grosso

Dia 13 de junho: Paulina Reis Sousa, Anápolis, em Goiás

Dia 16 de junho: Foi encontrado o corpo de Maria Francisca
Carvalho da Silva, na cidade paulista de Guarulhos

Assassinatos de maranhenses

Íntegra em oestadoma.com/486514
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Tropa da BPTur está nas
ruas mesmo com a falta 
de turista na capital. 

Em  CIDADES 6

Leitos redirecionados: 70% estão
recuperados da Covid-19 no MA 
Em entrevista à imprensa realizada ontem (18), secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, anunciou que
hospitais e policlínica voltarão aos atendimentos normais, mas não descarta segunda onda da Covid-19

C
om a redução de casos da
Covid-19, na Grande Ilha,
e a flexibilização do iso-
lamento social nas últi-

mas semanas, o secretário de Es-
tado da Saúde, Carlos Lula,
anunciou em entrevista à im-
prensa o redirecionamento de lei-
tos da capital. Segundo ele, com a
baixa ocupação de leitos de en-
fermaria e a ocupação abaixo de
70% das UTIs da capital, já é pos-
sível que os hospitais, alugados
pelo estado para tratamento ex-
clusivo da Covid-19, retornem as
atividades normais.

De acordo com a Secretaria de
Estado da Saúde (SES) serão reto-
mados os atendimentos ambula-
toriais e cirurgias eletivas, mas
com medidas de segurança para
que não ocorra aglomerações ou
contaminação de outras pessoas.
“É uma premissa nossa. Temos ou-
tras doenças médicas que também
precisam de tratamentos. Então,
são serviços essenciais que pre-
cisam ser realizados com segu-
rança”, destacou Rodrigo Lopes,
médico e assessor especial da SES.

Os atendimentos ambulatoriais
vão começar com 40% de sua ca-
pacidade total e atendendo ape-
nas os que já estavam agendados.
Como medida de prevenção, os
horários de atendimento das po-
liclínicas serão mais espaçados e
o número de pacientes, por horá-
rio, vai ser delimitado de acordo
com os serviços disponíveis pelas
policlínicas, sua posição geográ-
fica, seu tamanho e a população
que é atendida. Em locais onde a
uma grande demanda, mas uma
área menor, haverá mais espaço
entre o horário dos atendimentos.

Eletivas
Em relação as cirurgias eletivas,
todos os pacientes serão subme-
tidos a questionários para identi-
ficar se houve sintomas, e também
será obrigatória a realização de
teste para Covid-19 nos exames
pré-operatórios. Essa é uma forma
de, não só evitar que ocorra a con-
taminação de outros pacientes e
dos profissionais de saúde, mas
evitar complicações no pós-ope-
ratório.

Caso seja confirmada infecção
por Covid-19, a cirurgia desse pa-
ciente será adiada. Também foi
destacado que pacientes que já ti-
nham suas cirurgias marcadas
antes da pandemia terão de reali-
zar novamente os exames, in-
cluindo o da Covid-19.

Alguns dos hospitais e leitos
que retomarão o funcionamento
normal são: o Hospital de Câncer,
o Hospital de Traumatismo orto-
pédico, Nina Rodrigues e o ter-
ceiro andar do Hospital Dr. Car-
los Macieira, reduzindo, assim,
o número de leitos exclusivos
para pacientes com coronavírus
na Grande Ilha. 

O secretário enfatizou que os
hospitais de campanha permane-
cerão abertos e sendo exclusivos
para os casos da Covid-19. Segundo
os dados divulgados pelo boletim
oficial da SES na última quarta-feira
(17), na Grande Ilha há uma ocu-
pação de 68,33% dos leitos de UTI
e 25% das enfermarias.

Segunda onda
Carlos Lula não descartou a pos-
sibilidade de uma segunda onda
de Covid-19 e enfatizou que, com
a flexibilização e o descaso da po-
pulação com a adesão do isola-

mento social, é possível que os nú-
meros voltem a aumentar, con-
tudo, isso ainda não é visível nos
dados coletados pela SES. Desde
o último domingo (14) até a última
quarta-feira (17), de acordo com
os boletins epidemiológicos da
SES, foram confirmados mais 460
novos casos da doença na Grande
Ilha.

Outro fator que pode acarretar
no aumento de casos é a baixa

adesão ao isolamento social. Se-
gundo o secretário, nos últimos
dias, o Maranhão inteiro teve
queda nessa adesão, principal-
mente em São Luís. Em maio, de
acordo com pesquisa coordenada
pela Universidade Federal de Pe-
lotas (UFPel), o Maranhão era o
segundo pior estado do Brasil em
distanciamento social, com taxa
de 42,2%.

Rodrigo Lopes frisou que em

caso de uma segunda onda da
doença, todos os leitos que volta-
ram para suas atividades normais
retornariam ao uso exclusivo para
pacientes da Covid-19. “Se, por
ventura, tiver uma segunda onda
e a gente precisar voltar com os
serviços, vamos fazer isso. Temos
como voltar a essa estrutura ra-
pidamente, não vamos deixar a
população da capital desampa-
rado”, enfatizou.

Interior
Na entrevista, também foi infor-
mado que, devido ao aumento de
casos em uma grande taxa popu-
lacional, a prioridade agora é o in-
terior do estado. De acordo com
o secretário Carlos Lula, a área de
principal risco no momento é a
região central-leste, até o baixo
Mearim (Timon, Caxias, até che-
gar em Pedreiras e Bacabal).

Nesses municípios estão sendo

construídos novos leitos e hospi-
tais macrorregionais que poderão,
inclusive, atender a comunidade
indígena e quilombola, como o
hospital macrorregional de Gra-
jaú.

“A gente pode cortar vários ma-
ranhões para várias etapas dife-
rentes da doença”, explicou Car-
los Lula a respeito das diferentes
medidas no estado.

Um pedido à população
O secretário de Saúde enfatizou
que nenhuma medida será reali-
zada de forma plena e fez um pe-
dido para que a sociedade cola-
bore nas medidas protetivas. “
Faço um pedido para população
não baixar a guarda. A gente ainda
não venceu a doença. Temos uma
longa caminhada pela frente”,
disse ao lembrar da importância
da adesão ao isolamento social,
ao uso de máscaras e a higieniza-
ção adequada.

“Teria sido muito mais fácil se
todos tivessem entendido que o
inimigo é um só e ele é um vírus.
Posso dizer que, de março até
aqui, nossa forma de combater a
Covid-19 de modo geral em todo
país foi uma tragédia. É preciso
uma articulação e uma estabili-
dade institucional”, concluiu o
secretário. �

Divulgação

Paulo Soares

1919%%

DOS CASOS de
Covid-19 são na Grande
Ilha (em média)

9595%%

DOS CASOS ativos
estão em tratamento
domiciliar

33%%

DOS PACIENTES
(em média) estão nas
enfermarias

2,52,5%%

DOS PACIENTES
são profissionais da
área da saúde

7070%%

DOS PACIENTES
com Covid-19 se
recuperaram no MA
(em média)

2,52,5%%

DOS PACIENTES
vieram a óbito

36,736,7%%

DOS PACIENTES
ainda estão vivos

1,61,6%%

DOS PACIENTES
está em UTI

9292%%

DOS PROFISSIONAIS
de saúde contaminados
se recuperaram

22%%

DOS PROFISSIONAIS
de saúde contaminados
vieram a óbito (em média)

CARLOS LULA
não descarta a

possibilidade de
uma segunda onda

de Covid-19 na
Grande São Luís 

LEITOS
liberados serão

remanejados para
uso normal nos

hospitais
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Tem que escolher!

O
diretório do PT em São Luís vai realizar amanhã seu
encontro para definir a estratégia eleitoral que será
adotada pela legenda na capital maranhense. Duas

teses estão em jogo: candidatura própria ou coligação.
Os petistas passarão todo o sábado discutindo o cenário,

que - geralmente - chega desenhado de acordo com as
forças internas do partido com relação estreita ao que
pretende a Direção Nacional da sigla.

Antes do encontro, o PT mantém uma agenda intensa de
debate entre as alas que compõe o partido para buscar o
voto para as teses a serem apresentadas.

E uma delas é a de apoio da legenda para a pré-
candidatura de Duarte
Júnior (Republicanos). Este
apoio, que foi ideia inicial
do deputado federal Zé
Carlos, tem crescido
internamente com
possibilidade de sair
vencedora do encontro de
sábado (20).

Mas essa tese, sendo
vencedora, terá um
problema. Não para o PT,
mas para Duarte Júnior e
seu “padrinho”, o vice-governador, Carlos Brandão. É que
os dois fecharam acordo com o PSL para composição na
chapa para a Prefeitura de São Luís com vaga de vice já
reservada para o partido comandado por Chico Carvalho.

Ao abrir negociação com o PT, Duarte negou o acordo, o
que já provocou reação do pessoal do PSL. Já houve
declaração de que o partido não aceitará a composição de
uma chapa que tenha PSL/PT. Para os membros do PSL, o
pré-candidato do Republicanos terá que escolher o
partido que vai querer ao seu lado.

• Receberão o benefício, além do Maranhão, Acre, Amapá, Bahia, Espí-
rito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

• Além de acelerar os contratos já prontos, o BNDES vai suspender o pa-
gamento de dívidas existentes, e o Maranhão também está nesta lista.

• O senador Roberto Rocha (PSDB) cobrou, nas redes sociais, a solução
para o assassinato do advogado Brunno, que trabalhou na coligação, em
2014, do governador Flávio Dino.

E MAIS

Republicanos quer
o apoio do PSL e
também do PT, no
entanto, esta
coligação não
deverá ser
consolidada em SL

Todos juntos
Claro que a ideia de Carlos Brandão e seu “afilhado eleitoral de São Luís”

não era ter um ou outro partido.
A ideia ainda é ter PT e PSL na coligação do Republicanos, deixando

Duarte Júnior com um tempo de televisão considerável.
Mas, se depender do pessoal do PSL, este “sonho” eleitoral de 2020 (que

passa por 2022) não deverá se concretizar.

Outras teses
Além do debate sobre coligar ou não com o Republicanos, os petistas

ainda discutirão amanhã coligação com PCdoB ou PSB.
Se for com o PCdoB, a aliança será em torno do nome de Rubens Júnior

e se for o PSB, o apoio petista será direcionado a Bira do Pindaré.
Há ainda a tese de candidatura própria, cujos nomes são do vereador e

presidente municipal do PT, Honorato Fernandes, e do deputado estadual
Zé Inácio.

Será?
Ainda sobre as eleições municiais em São Luís, o MDB já vem sentan-

do com o DEM em torno do nome de Neto Evangelista.
Pelo menos seria a ideia de Roberto Costa, que é diferente do que falou

a O Estado o ex-senador João Alberto.
Segundo ele, o MDB deve compor com partidos que possam ser con-

trários ao Palácio dos Leões.

Agora é lei
Foi promulgada na Assembleia Legislativa o projeto de lei n° 11.278/2020

do deputado estadual Adriano Sarney (PV), que trata sobre maus tratos a
animais por parte de empresas.

De acordo com a lei, são considerados maus-tratos abusar, ferir, muti-
lar, infringir dor ou sofrimento e/ou submeter animal vivo a experiência
dolorosa ou cruel.

Como punição, ainda de acordo com a lei, haverá a cassação da Inscri-
ção Estadual (IE) de empresas.

Novo contrato
Um dos empresários alvos da Operação Cobiça Fatal teve contrato fir-

mado com a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh).
O contrato prevê serviços para o Hospital de Campanha de Açailândia,

inaugurado ainda em maio após investimentos de empresa privada.
A empresa é do mesmo proprietário da Global Diagnósticos, que foi al-

vo da Polícia Federal.

Benefício
O Maranhão será um dos 13 estados brasileiros que receberão o bene-

fício vindo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
(BNDES).

Estes 13 entes federados receberão mais de R$ 465 milhões de linhas já
contratadas, mas que ainda não foram liberadas.

A ideia, para o Maranhão e outros 12 estados, é reduzir a burocracia nes-
te período de pandemia para que os recursos sejam logo liberados.

DE OLHO

É O VALOR DO CONTRATO que uma das empresas
do alvo da Operação Cobiça Fatal, da PF, fechou
com o governo do Maranhão para serviços do
Hospital de Campanha.

R$ 575 MIL

Empresa  de
alvo da PF é
contratada
pelogoverno
do Maranhão

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

R
ecém-inaugurado como
mais um reforço à rede
estadual de saúde no
combate à pandemia do

novo coronavírus (Covid-19), o
Hospital de Campanha de Açai-
lândia contratou, via Empresa Ma-
ranhense de Serviços Hospitalares
(Emserh), a empresa de um dos
alvos da Polícia Federal na Opera-
ção "Cobiça Fatal" - desencadeada
no início de junho para combater
o desvio de recursos destinados ao
controle da doença - para prestar
serviços de limpeza, higienização
e conservação da unidade.

Por dispensa de licitação, a em-
presa selecionada foi a Globaltech
Brasil Eireli. O contrato é de R$
575.974,20, por quatro meses de
serviços.

O dono da empresa é Marilson
Raposo, alvo de quebra de sigilos
bancário e fiscal, de mandado de
busca e apreensão, e de quebra de
sigilo de email e bloqueio de dois
veículos no bojo da "Cobiça
Fatal". Segundo relatório da PF,
por meio de outra empresa, a Glo-
bal Diagnósticos, ele teria inte-
grado um “consórcio” de firmas
que fraudou licitações para su-
perfaturar contratos de insumos
e suprimentos contra a Covid-19
em São Luís, Matinha e Timbiras,
além de pelo menos outros qua-
tro municípios, ainda sob inves-
tigação.

Ainda de acordo com a PF,
entre os sócios da Global Diag-
nósticos estava Sormane Silva,
apontado na “Cobiça Fatal” como

operador da Precision Diagnósti-
cos, outra empresa do suposto
"consórcio". Para os investigado-
res, a Precision foi criada para
substituir a Global Diagnósticos
nos novos procedimentos licita-
tórios. A Global, então, teve seu
processo de extinção aberto no
dia 15 de abril, data da assinatura
de contrato da Precision com a
Prefeitura de Timbiras.

Semelhança
No caso do Hospital de Campa-
nha de Açailândia, além de a con-
tratação haver ocorrido por dis-
pensa de licitação, há outra
possível semelhança com o caso
da Operação “Cobiça Fatal”: a for-
mação de preços que embasaram
o contrato.

Para formalizar um “Mapa de
Apuração”, a Emserh usou como
referência preços ofertados por
empresas nos contratos dos hos-
pitais de Lago da Pedra, Grajaú e
Chapadinha.

Ocorre que, pelo menos nos
casos de Lago da Pedra e Grajaú,
parte dos preços colhidos como
referência foram fornecidos por
outra empresa do próprio Maril-
son Raposo, a Globalserv.

O Estado entrou em contato
tanto com a Emserh, quanto com
a Globaltech e questionou se é
possível afirmar que houve for-
mação de preço médio real no
processo de dispensa referente à
contratação para o Hospital de
Campanha de Açailândia - e se
não houve superfaturamento -,
uma vez que a empresa contra-
tada forneceu, por meio de outro
CNPJ, preços para a composição
da cotação num processo que ele

mesmo venceu.
A Emserh informou, por meio

de nota que todos os processos de
contratação de serviços e forne-
cedores relacionados à pandemia
atendem à Lei Federal 13979/2020
e que, no caso de uma pandemia,
e da situação de "notório risco a
milhares de pessoas, a contrata-
ção célere é um dever dos gesto-
res públicos, para preservar vidas
humanas”.

O órgão alega, ainda, que soli-

citou propostas de outra empresa,
mas recebeu “posição negativa”.
“Tal contratação emergencial
usou como parâmetros legais a
pesquisa de mercado e mapas de
apuração de processos seme-
lhantes (mesmo objeto), no qual
constavam preços de empresas
distintas. Portanto, a medida foi
transparente e desenvolvida con-
forme legislação”, destacou. A Glo-
baltech não havia se manifestado
até o fechamento desta edição.

Empresa foi contratada pela Emserh
para prestar serviços no Hospital 
de Campanha de Açailândia

A Assembleia Legislativa do Mara-
nhão promulgou na tarde desta
quarta-feira (17) a Lei n° 11.278/2020
de autoria do deputado estadual
Adriano Sarney (PV), que prevê a
cassação da Inscrição Estadual (IE)
de empresas que provoquem maus-
tratos a animais no estado.

De acordo com a Lei são consi-
derados maus-tratos os atos previs-
tos no artigo 32 da Lei Federal 9605,
de 1998, como: abusar, ferir, muti-
lar, infringir dor ou sofrimento e/ou
submeter animal vivo a experiência
dolorosa ou cruel, nos casos previs-
tos naquela legislação.

A cassação da inscrição estadual,
ocorrerá depois do trânsito em jul-
gado da sentença condenatória do
processo judicial relativo ao delito
de maus-tratos a animais, do qual a
empresa é responsável e não será
concedida nova inscrição estadual
durante o período de 1 (um) ano à
empresa responsável por atos com-
provados que configurem maus-tra-
tos a animais. 

Adriano justificou a necessidade
de aprimorar a legislação estadual,
em consonância com a legislação
federal, para punir as empresas pro-

movem os maus-tratos a animais.
“O que busco, com esta lei, é punir
as empresas responsáveis por tal vio-
lência, seja aquelas que estimulam
tais atos covardes, seja as que con-
sentem ou se omitem diante da
crueldade praticada por seus fun-
cionários ou prestadores de serviço.
É muito triste saber que atrocidades

com animais ocorrem a todo mo-
mento no nosso estado. E também,
visa conscientizar as pessoas e
orientá-las a denunciar esse tipo de
maus-tratos aos animais”, ressaltou
o parlamentar.

O Poder Executivo terá até 60 dias
contados para regulamentar a lei, a
partir da data de sua publicação. �

Deputado Adriano Sarney (PV) propôs nova regra no Maranhão sobre maus tratos a animais; lei
prevê a cassação da Inscrição Estadual (IE) de empresas que consintam ou estimulem tal prática

Lei que pune empresas por maus
tratos a animais é promulgada na AL

Proposta de Adriano Sarney que trata de maus tratos a animais foi promulgada na Assembleia Legislativa

Vista aérea do Hospital de Campanha instalado em Açailândia

Operação foi ponto de 
partida, afirmou CGU

Atual superintendente da Con-
troladoria Geral da União (CGU)
no Maranhão, Leylane Maria da
Silva afirmou, em entrevista a O
Estado, divulgada no fim de se-
mana, que a Operação "Cobiça
Fatal” foi apenas o ponto de par-
tida para uma série de fiscaliza-
ções de verba federal empregada
contra a Covid-19 em todo o Ma-
ranhão.

“Desde o início da pandemia e
assim que começaram os repas-
ses de recursos para os estados e
municípios, a CGU começou a le-
vantar os dados correspondentes”,
destacou.

A titular da CGU aponta, ainda,
que não apenas municípios, mas

também o Governo do Estado e
até órgãos federais podem entrar
na mira das fiscalizações, desde
que haja indícios de irregulari-
dade.

Para Leylane da Silva, além da
atuação coordenada com outros
órgãos como a PF, o TCE e o Mi-
nistério Público, a CGU conta com
a colaboração da população para
chegar aos malfeitos.

“A população é quem mais tem
condições de reportar de forma
enriquecida o que está aconte-
cendo na sua realidade local, o
que pode ajudar bastante a des-
baratar esquemas de desvios. Os
canais de denúncia estão abertos
e disponíveis”, ressaltou. �

Divulgação

Divulgação

Nova lei de Adriano
Sarney tem 60 dias

para entrar em vigor
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00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Além das opções em debate sobre como proteger da covid-19, o eleitor na 
campanha e na hora do voto, os mesários e os políticos, o país vive um ano 
carrancudo, com a população dividida e grupos ideológicos cada vez mais 
radicalizados.

Eleição movida à chafurdo

REVIRAVOLTA

Carro utilizado no crime 
de Diogo Sarney vira 
mistério para Polícia

Laudo da perícia policial determinou que o carro do primeiro suspeito não esteve no local do crime. Vídeos fornecidos por sua defesa foram decisivos para a 
investigação e mostram o veículo em outro lugar na hora do crime. A Polícia trabalha com a possibilidade de clonagem de placas e procura o verdadeiro carro 

utilizado no homícidio. Segundo o delegado, um automóvel com as mesmas características foi roubado no último sábado (13), três dias antes do ocorrido. 
PÁGINA 9

Hospitais de São Luís 
reduzem número de 

leitos exclusivos

A CURA VEM?

OMS diz esperar
 milhões de doses de 

vacina ainda em 2020
Organização espera que cente-

nas de milhões de doses de uma va-
cina contra a Covid-19 possam ser 
produzidas neste ano e dois bilhões 
de doses até o final de 2021, disse a 
cientista-chefe Soumya Swamina-
than, ontem. PÁGINA 3

ENCONTRADO

A ação faz parte da Operação Anjo, 
que cumpre ainda outras medidas 
cautelares autorizadas pela Justiça, 

relacionadas ao inquérito que 
investiga a chamada “rachadinha”, 
em que servidores da Alerj davam 

parte de salários. PÁGINA 2

Algumas unidades de saúde e leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de algumas unidades 
de saúde em São Luís, não serão mais exclusivos 

para atendimento de pacientes com o novo 
coronavírus e serão redimensionados para 
a rede estadual em geral. A informação foi 

divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, 
através do secretário Carlos Lula, durante 

entrevista coletiva na manhã de hoje. PÁGINA 3

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

PÁGINA  6

Abraham Weintraub 
anuncia sua saída 

do Ministério

EDUCAÇÃO

Ministro da Educação ficou no cargo por 
14 meses e deixará MEC após sequência 

de crises com outras instituições. 
Weintraub ofendeu chineses e chamou 

o STF de "vagabundos". O nome do 
substituto ainda não foi informado. 

PÁGINA 2

Fabrício Queiroz é 
preso no interior de 

São Paulo e deve  ficar 
em presídio

Edivaldo antecipa pagamento 
de décimo terceiro a servidores

Weverton Rocha vai ser o relator de 
PEC de adiamento das eleições

PÁGINA  5
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A medida respondeu a um pleito das secretarias estaduais e municipais, que apontam
risco de desabastecimento dessas substâncias diante do aumento de pacientes 

Ou tros plei tos

Anún ci os

Es ta dos

LICITAÇÃO

Governo deve organizar
compra de remédios 

O
Mi nis té rio da Saú de anun- 
ci ou du ran te a reu nião da
Co mis são Tri par ti te, on tem,
que irá or ga ni zar uma li ci ta- 

ção pa ra aqui si ção de me di ca men tos
uti li za dos du ran te a en tu ba ção, co mo
pré-anes té si cos, anes té si cos e re la- 
xan tes mus cu la res.

A me di da res pon deu a um plei to
das se cre ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais
de saú de, que apon ta ram ris co de de- 
sa bas te ci men to des sas subs tân ci as
di an te do au men to de pa ci en tes in- 
fec ta dos com a co vid-19 e de uma es- 
tru tu ra mai or de aten di men to. Du- 
ran te a reu nião da Co mis são Tri par ti- 
te, os re pre sen tan tes das au to ri da des
de saú de des ta ca ram a gra vi da de do
pro ble ma.

“Te mos um sen ti men to gran de de
so li dão. Não nos dei xem sós com um
pro ble ma gra vís si mo que te mos nes te
mo men to que se cha ma me di ca men- 
tos pré-anes té si cos, anes té si cos, re la- 
xan tes mus cu la res, que são es sen ci ais
pa ra en tu bar pa ci en tes. Es ta mos ape- 
lan do ao mi nis té rio des de me a dos de
maio e não te mos vis to ho ri zon te nes- 
te mo men to”, rei vin di cou o pre si den- 
te do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá ri- 
os de Saú de (Co nass) e se cre tá rio de
saú de do Pa rá, Al ber to Bel tra me.

O te ma foi ob je to de reu niões no
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, reu nin do
re pre sen tan tes das se cre ta ri as, do Mi- 
nis té rio da Saú de, da Agên cia Na ci o- 
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa) e
de fa bri can tes de re mé di os.

Em res pos ta, o mi nis tro in te ri no,
Edu ar do Pa zu el lo, in for mou que a
pas ta irá or ga ni zar uma li ci ta ção com
for ne ce do res na ci o nais da qual os es- 
ta dos e pre fei tu ras de al gu mas ca pi- 
tais po de rão par ti ci par ad qui rin do
quan ti ta ti vo des ses me di ca men tos. O
Mi nis té rio da Saú de não irá fa zer a
com pra, que fi ca rá a car go de ca da
au to ri da de lo cal de saú de, mas co- 
man da rá o pro ces so.

“Es ta mos tra ba lhan do com a Or ga- 
ni za ção Pan-ame ri ca na de Saú de pa- 
ra fa zer aqui si ção emer gen ci al no
mer ca do in ter na ci o nal em quan ti da- 
de que não im pac te nos sa fa bri ca ção
na ci o nal mas per mi ta que te nha mos
ca pa ci da de de so cor rer hos pi tal ou
es ta do”, acres cen tou Pa zu el lo.

O Con se lho Na ci o nal de Se cre ta ri as
Mu ni ci pais de Saú de (Co na sems),
Wil la mes Frei re, sau dou a de ci são.
“Es ta mos de ci din do a re so lu ção do
pro ble ma da fal ta des tes me di ca men- 
tos em um mo men to crí ti co que a so- 
ci e da de es tá vi ven do”, des ta cou.

Além dos me di ca men tos, as se cre- 
ta ri as es ta du ais e mu ni ci pais fi ze ram
ou tras rei vin di ca ções du ran te a reu- 
nião. O pre si den te do Co na sems men- 
ci o nou o Pro je to de Lei 3.058 de 2020,
de au to ria do de pu ta do Pe dro
Westpha len (PP-RS), que pro põe
pror ro gar até o dia 31 de de zem bro
um re gi me es pe ci al que de so bri ga es- 
ta dos e mu ni cí pi os de apre sen tar me- 

tas quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas pa ra
fa zer jus a pa ga men tos re pas sa dos no
âm bi to do Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS).

O pre si den te do Co nass, Al ber to
Bel tra me, re cla mou que as se cre ta ri as
es tão se sen tin do “sós” na re la ção
com o Exe cu ti vo. O se cre tá rio acres- 
cen tou que a crí ti ca não se re fe ria à
ges tão de Pa zu el lo, mas que ao lon go
des te pe río do ti ve ram di fi cul da des de
en fren ta men to da pan de mia.

“Es tão sós de fen den do o iso la men- 
to so ci al. Es ta mos sós por mui to tem- 
po en fren tan do di fi cul da des enor mes
na bus ca de so lu ções pa ra equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al [EPIs],
em que fo mos jo ga dos so zi nhos. Mi- 
nis tro Pa zu el lo, sei do seu es for ço e da
ca pa ci da de de tra ba lho pa ra ten tar
re sol ver pro ble mas. Mas es ta dos e
mu ni cí pi os fo ram jo ga dos num cas si- 
no in ter na ci o nal em de si gual da de de
con di ções on de en fren ta mos um lei- 
lão de EPIs”, co men tou Bel tra me.

Os re pre sen tan tes do Mi is té rio da
Saú de anun ci a ram du ran te a reu nião
uma sé rie de ini ci a ti vas. Uma por ta ria
li be ra rá R$ 9,7 mi lhões a se cre ta ri as
es ta du ais pa ra apoi ar as ati vi da des de
ges tão, pla ne ja men to e mo ni to ra- 
men to das ações de en fren ta men to à
pan de mia. Es ta dos com mais de 200
mu ni cí pi os po de rão re ce ber até R$
500 mil, en quan to aque les com me- 
nos de 200 mu ni cí pi os po de rão ga-
nhar até R$ 275 mil.

ECONOMIA

Abertura de empresas cai 29,5% em abril

MESMO COM A PANDEMIA DO CORONAVÍURS, EM ABRIL DESTE ANO, FORAM ABERTAS 189.878 EMPRESAS

A cri se ge ra da pe la pan de mia de
co vid-19 na eco no mia le vou a acen tu- 
a da que da na aber tu ra de em pre sas
em abril, se gun do o Mi nis té rio da
Eco no mia, que di vul gou ho je (18) o
Bo le tim do Ma pa de Em pre sas. Em
abril des te ano, fo ram aber tas 189.878
em pre sas, que da de 29,5% na com pa- 
ra ção com igual mês de 2019.

Por ou tro la do, os fe cha men tos de
em pre sas che ga ram a 58.623, que da
de 41,1% na com pa ra ção com abril de
2019 (99.468).

Se gun do o se cre tá rio es pe ci al ad- 
jun to de Des bu ro cra ti za ção, Ges tão e
Go ver no Di gi tal, Gleis son Ru bin, uma
das pos si bi li da des pa ra a que da no fe- 
cha men to de em pre sas po de ser o fe- 
cha men to de jun tas co mer ci ais de vi- 
do à ne ces si da de de iso la men to so ci al
ou a pos ter ga ção da de ci são dos em- 
pre en de do res em vir tu de das me di- 
das de so cor ro às em pre sas anun ci a- 
das pe lo go ver no.

De acor do com o se cre tá rio, ain da é
pre ci so es pe rar os pró xi mos re sul ta- 
dos pa ra ve ri fi car a ten dên cia pa ra a
aber tu ra e fe cha men to de em pre sas.

“Abril foi o mês com mai o res per cen- 
tu ais de iso la men tos so ci al, con se- 
quen te men te o efei to so bre a ati vi da- 
de econô mi ca foi mais se ve ro. Já em
maio nós ob ser va mos o iní cio da re to- 
ma da da ati vi da de pro du ti va e is so
po de vir a im pac tar os in di ca do res de
aber tu ra de em pre sa e tam bém o fe- 
cha men to”.

De ja nei ro a abril, fo ram aber tas
1.038.030 em pre sas, o que re pre sen ta
au men to de 1,2% em re la ção ao úl ti- 
mo qua dri mes tre de 2019 e que da de
1,1% quan do com pa ra do com o pri- 
mei ro qua dri mes tre de 2019. No mes- 
mo pe río do, fo ram fe cha das 351.181
em pre sas, que da de 6,6% no quan ti ta- 
ti vo de em pre sas fe cha das se com pa- 
ra do com o úl ti mo qua dri mes tre de
2019 e re cuo de 12% em re la ção ao
mes mo pe río do no ano an te ri or. Com
es ses re sul ta dos, o sal do po si ti vo fi- 
cou em 686.849 em pre sas aber tas, re- 
cor de na sé rie his tó ri ca ini ci a da em
2010. O nú me ro to tal de em pre sas ati- 
vas che gou a 18.466.444. Se gun do Ru- 
bin, o re sul ta do do qua dri mes tre in di- 
ca que o pe río do an te ri or à pan de mia

“mos tra va for te re to ma da a ati vi da de
em pre en de do ra”.

São Pau lo é o es ta do com o mai or
nú me ro de em pre sas no Bra sil, com
5,2 mi lhões, sen do 295 mil aber tas no
pri mei ro qua dri mes tre de 2020. Em
se gui da apa re cem Mi nas Ge rais com
qua se 2 mi lhões de em pre sas, 115 mil
aber tas no 1º qua dri mes tre, e o Rio de
Ja nei ro com 1,7 mi lhão das quais 101
mil fo ram aber tas no pe río do. O es ta- 
do de Ma to Gros so foi o que apre sen- 
tou o mai or cres ci men to per cen tu al
de em pre sas aber tas no pri mei ro qua-
dri mes tre de 2020, com au men to de
19,1% em re la ção ao úl ti mo qua dri- 
mes tre de 2019 e 5,8% quan do com- 
pa ra do com o pri mei ro qua dri mes tre
de 2019. Por ou tro la do, o es ta do de
Per nam bu co re gis trou a mai or que da:
10,9% em re la ção ao úl ti mo qua dri- 
mes tre de 2019 e que da de 2,1% em
re la ção ao pri mei ro qua dri mes tre de
2019. O es ta do de São Pau lo re gis trou
o mai or nú me ro de em pre sas fe cha-
das: 97 mil em pre sas.

Vol ta das ci rur gi as ele ti vas

SÃO LUÍS

Exclusividade de leitos
de UTI é reduzida

LEITOS PASSAM A RECEBER PACIENTES DE OUTRAS DOENÇAS

Al gu mas uni da des de saú de e lei tos de Uni da de de Te- 
ra pia In ten si va (UTI) de al gu mas uni da des de saú de em
São Luís, não se rão mais ex clu si vos pa ra aten di men to
de pa ci en tes com o no vo co ro na ví rus e se rão re di men si- 
o na dos pa ra a re de es ta du al em ge ral. A in for ma ção foi
di vul ga da pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de, atra vés do
se cre tá rio Car los Lu la, du ran te en tre vis ta co le ti va na
ma nhã de ho je.

O se cre tá rio in for mou ain da que o bo le tim epi de mi o- 
ló gi co que se rá di vul ga do nes ta quin ta, já irá apre sen tar
a di mi nui ção dos lei tos de UTI. ” Co mo po dem ter no ta- 
do, a gen te tem uma ocu pa ção ho je pe que na em re la ção
ao lei tos de en fer ma ria. O bo le tim de ho je (quin ta) , já
irá apre sen tar a ex clu são de al guns lei tos de UTI em al- 
gu mas uni da des, por que es ses lei tos não se rão mais ex- 
clu si vos pa ra Co vid-19 e pas sam a ser lei tos da nos sa re- 
de de um mo do ge ral”, afir mou o se cre tá rio.

As uni da des que se en qua dram nes ta no va mu dan ça
são, o Hos pi tal de Trau ma to lo gia e Or to pe dia (lei tos de
UTI e en fer ma ria); Hos pi tal Car los Ma ci ei ra (di mi nui- 
ção dos lei tos ex clu si vos pa ra Co vid-19), bem co mo sua
re ta guar da que fi ca no Hos pi tal Ni na Ro dri gues e Hos pi- 
tal Re al (lei tos de UTI se rão re di men si o na dos pa ra ou- 
tros lo cais) e se rá de vol vi do aos seus do nos.

O se cre tá rio anun ci ou ain da o re tor no do aten di men- 
to am bu la to ri al nas po li clí ni cas e re tor no de ci rur gi as
ele ti vas que co me ça rão a ser fei tas a par tir des ta se gun- 
da-fei ra (22). A SES in for mou ain da que as po li clí ni cas
do Di a man te e Vi la Lui zão, Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, Ni- 
na Ro dri gues, Ju vên cio Ma tos, Hos pi tal de Cân cer do
Ma ra nhão e do Hos pi tal de Trau ma to lo gia e Or to pe dia
se rão re a ber tas. Ain da se gun do o se cre tá rio, os exa mes
la bo ra to ri ais já ini ci a ram e os aten di men tos es tão sen- 
do fei tos ini ci al men te pa ra aque les que já ti nham re a li- 
za do o agen da men to. To dos os pa ci en tes de ve rão pas sar
por tes tes de Co vid-19 an tes de qual quer pro ce di men to.

MILHÕES

OMS espera doses de
vacina ainda em 2020

LINHA DE FRENTE E VULNERÁVEIS PODEM TER PRIORIDADE

Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) es pe ra que
cen te nas de mi lhões de do ses de uma va ci na con tra a
Co vid-19 pos sam ser pro du zi das nes te ano e dois bi- 
lhões de do ses até o fi nal de 2021, dis se a ci en tis ta-che fe
Soumya Swa mi nathan, nes ta quin ta-fei ra (18).

A OMS es tá ela bo ran do pla nos pa ra aju dar a de ci dir
quem de ve ria re ce ber as pri mei ras do ses uma vez que
uma va ci na se ja apro va da, afir mou a ci en tis ta.

A pri o ri da de se ria da da a pro fis si o nais da li nha de
fren te, co mo mé di cos, pes so as vul ne rá veis por cau sa da
ida de ou ou tra do en ça e a quem tra ba lha ou mo ra em lo- 
cais de al ta trans mis são, co mo pri sões e ca sas de re pou- 
so.

“Es tou es pe ran ço sa, es tou oti mis ta. Mas o de sen vol- 
vi men to de va ci nas é uma em prei ta da com ple xa, ele en- 
vol ve mui ta in cer te za”, dis se. “O bom é que te mos mui- 
tas va ci nas e pla ta for mas, en tão, se a pri mei ra fra cas sar
ou se a se gun da fra cas sar, não de ve ría mos per der a es- 
pe ran ça, não de ve ría mos de sis tir.”

Cer ca de 10 va ci nas em po ten ci al es tão sen do tes ta- 
das em hu ma nos na es pe ran ça de que uma pos sa se tor- 
nar dis po ní vel nos pró xi mos me ses pa ra pre ve nir a in- 
fec ção. Paí ses já co me ça ram a fa zer acor do com em pre- 
sas far ma cêu ti cas pa ra en co men dar do ses an tes mes mo
de se pro var que al gu ma va ci na fun ci o na.

Swa mi nathan des cre veu o de se jo por mi lhões de do- 
ses de uma va ci na ain da nes te ano co mo oti mis ta, acres- 
cen tan do que a es pe ran ça de até dois bi lhões de do ses
de até três va ci nas di fe ren tes no ano que vem é um
“gran de se”.

A ci en tis ta afir mou que os da dos de aná li se ge né ti ca
co le ta dos até ago ra mos tra ram que o no vo co ro na ví rus
ain da não pas sou por ne nhu ma mu ta ção que al te ra ria a
gra vi da de da do en ça que cau sa.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Imagens mostram que o veículo do rapaz preso não estava no local do assassinato de
Diogo Sarney. Veículo foi periciado e ficou comprovado que não foi usado no crime

Apre sen ta ção

Não hou ve co li são

En ten da o ca so

REVIRAVOLTA

Polícia busca carro
usado no crime
SAULO DUAILIBE

A
s ima gens de vi de o mo ni to ra- 
men to, apre sen ta das pe la fa- 
mí lia do jo vem que se ria sus- 
pei to de as sas si nar o pu bli ci- 

tá rio Di o go Sarney, fo ram cru ci ais pa- 
ra que a po lí cia ti ras sem mui tas dú vi- 
das. O ví deo pas sou por pe rí cia, que 
con cluiu que o car ro da fa mí lia não é 
o mes mo uti li za do no cri me, ocor ri do 
na úl ti ma ter ça-fei ra (16), na La goa da 
Jan sen.

De acor do com o pai do ra paz, 
Wanderley Pes ta na, o car ro ha via si do 
apre en di do, mas foi li be ra do após ser 
com pro va do que não se tra ta va do 
mes mo veí cu lo uti li za do no cri me.

O de le ga do, Ge or ge Mar ques, da 
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e 
Pro te ção à Pes soa (SHPP), re ve lou 
que o re sul ta do da pe rí cia con cluiu 
que: “o veí cu lo uti li za do no ho mi cí- 
dio, não é o mes mo veí cu lo apre en di- 
do”.

O veí cu lo uti li za do no 

ho mi cí dio, não é o 

mes mo veí cu lo

In ves ti ga ção e re tra to fa la- 
do

CÂMERAS DE SEGURANÇA MOSTRAM O VEÍCULO NA CAMBOA NO HORÁRIO DO CRIME

DIVULGAÇÃO

apre en di do

O de le ga do Ge or ge ain da dis se que 
as ima gens le va das pe la fa mí lia do ra- 
paz, que foi de ti do co mo o prin ci pal 
sus pei to do cri me, fo ram ana li sa das e 
tam bém foi con cluí do que: “o veí cu lo 
da fa mí lia do ra paz não saiu de on de 
se en con tra va na Cam boa, e con ti nu- 
ou no lo cal no mes mo mo men to em 
que o ho mi cí dio acon te cia na La goa 
da Jan sen. Não te ria pos si bi li da de de 
ser o mes mo veí cu lo”. “Com es se fa to 
no vo que sur giu vai pos si bi li tar a sol- 
tu ra do ra paz”, dis se.

As bus cas pe lo au tor do cri me con- 
ti nu am. O de ge la do Ge or ge Mar ques 
re ve lou que as in ves ti ga ções pros se- 
guem, pois exis tem re gis tros de rou- 
bos de car ros com as mes mas ca rac te- 
rís cas do que foi uti li za do pe lo au tor 
dos dis pa ros.

“A gen te tem in for ma ção de um veí-
cu lo, Fi at Ar go, rou ba do no dia 13 de 
ju nho. Ou vi mos o pro pri e tá rio do car- 
ro, que é um mo to ris ta de apli ca ti vo. 
Ele dis se que foi as sal ta do por dois 
sus pei tos. Já fi ze mos um re tra to fa la- 
do dos dois e va mos apre sen tar, pois 
eles po dem ser os mes mo que co me- 
te ram o ho mi cí dio”, re ve lou.

As in ves ti ga ções tam bém apon tam 
pa ra que du as ou mais pes so as te-
nham par ti ci pa do cri me. “A gen te tra- 
ba lha na hi pó te se de que dois ou três 
pes so as es ta vam den tro den tro do 
car ro no mo men to do ho mi cí dio”, fi- 
na li zou.

A gen te tem in for ma ção 

de um veí cu lo, Fi at Ar go, 

rou ba do no dia 13 de 

ju nho

Família cedeu imagens para investigação

O pai do ra paz, Wanderley Pes ta na,
ga ran tiu, em en tre vis ta a O Im par ci al,
que ele es ta va di ri gin do o au to mó vel e
não o seu fi lho no ho rá ri os que acon- 
te cia o cri me e que eles não saí ram do
bair ro da Cam boa.

As ima gens de câ me ras de se gu ran- 
ça ain da mos tram que os dois es ta- 
vam abas te cen do o au to mó vel em um
pos to de ga so li na, que fi ca em fren te
ao lo cal on de o veí cu lo es ta va es ta ci o- 
na do por to da a ma nhã do dia 16, da ta
e ho rá rio do ho mi cí dio ocor ri do na
La goa da Jan sen. “Nós en tre ga mos
pa ra po lí cia ví deo com mais de 10 ho- 
ras de gra va ção”.

Na noi te da úl ti ma ter ça-fei ra (16),
o ra paz, jun ta men te com seu ad vo ga- 
do, se apre sen tou na SHPP, on de em
de poi men to in for mou que o car ro de

seu pai ha via si do clo na do e ne gou a
au to ria do cri me.

Um ví deo di vul ga do nas re des so ci- 
ais nes ta quar ta-fei ra (17) com ima- 
gens das câ me ras de se gu ran ça do
con do mí nio on de o so bri nho-ne to do
ex-pre si den te Jo sé Sarney re si dia no

bair ro da La goa da Jan sen, mos tra que
o car ro di ri gi do por Di o go Adri a no
Cos ta Cam pos, co nhe ci do co mo Di o-
go Sarney, de 41 anos, não en cos tou
no veí cu lo usa do pe lo sus pei to do cri- 
me.

O cri me ocor reu na ma nhã da úl ti- 
ma 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. De
acor do com as pri mei ras in for ma-
ções, o veí cu lo on de es ta va a ví ti ma e
o au tor do cri me qua se se cho ca ram
no mo men to em que Di o go es ta va
sain do da ga ra gem do pré dio on de
mo ra va.

Os dois ain da se gui ram em dis cus- 
são por qua se 200 me tros. Ao sair do
veí cu lo, Di o go foi atin gi do por um ti ro
no pes co ço e mor reu no lo cal.

DA RE DA ÇÃO

Protesto em frente a
SHPP para trânsito

PROTESTO PEDIU A SOLTURA DO RAPAZ PRESO PELA POLÍCIA 

Na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (18), fa mi li a res do
ra paz que se ria o pri mei ro sus pei to de as sas si nar o pu- 
bli ci tá rio Di o go Sarney, re a li za ram um pro tes to em
fren te a Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP), na Ave ni da Bei ra-Mar, Cen tro de São
Luís. A ma ni fes ta ção pa rou o trân si to no lo cal.

O cri me ocor reu na ma nhã da úl ti ma ter ça-fei ra (16),
quan do Di o go Sarney foi as sas si na do com um ti ro, após
uma dis cus são de trân si to, após sair da ga ra gem do pré- 
dio em que mo ra va, no bair ro da La goa da Jan sen. As
ima gens de mo ni to ra men to que fo ram apre sen ta das
pe la fa mí lia do sus pei to es tão pas san do pe la pe rí cia po- 
li ci al. Se rá re a li za da a com pa ra ção en tre o car ro apre en- 
di do e o veí cu lo que apa re ce nas gra va ções.

MAIS CARO

Petrobras aumenta
preço da gasolina 

O AUMENTO COMEÇA A VALER A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA

A Pe tro bras vai au men tar os pre ços dos com bus tí veis
na re fi na ria. A ga so li na se rá re a jus ta da em 6% e o di e sel
em 8%.

Os au men tos en tram em vi gor ho je, sex ta-fei ra (19). É
o sex to re a jus te con se cu ti vo.

O úl ti mo foi em 9 de ju nho, quan do a ga so li na su biu
10%, sem al te ra ção no di e sel.

Os re a jus tes te rão im pac to de R$ 0,0732 no pre ço do
li tro da ga so li na e de R$ 0,1205 no do di e sel. De vi do à
ele va da vo la ti li da de dos pre ços no mer ca do in ter na ci o- 
nal e a des va lo ri za ção do re al fren te ao dó lar, as im por- 
ta ções fi cam in viá veis.

A es ta tal não tem uma po lí ti ca de in for mar os re a jus- 
tes dos com bus tí veis a me nos que se ja per gun ta da. O
Cor reio ain da aguar da res pos tas so bre o per cen tu al
acu mu la do nos úl ti mos au men tos e o ín di ce no ano.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Receita Federal, no Maranhão, já recebeu 60% das declarações. Prazo para acertar as
contas com o leão vai até o dia 30 de junho

PA TRÍ CIA BREN DA

MARANHÃO

259 mil pessoas
declararam o IR
PATRÍCIA CUNHA

F
al tan do pou co mais de 10 di as 
pa ra aca bar o pra zo de en tre ga 
da De cla ra ção de Im pos to de 
Ren da Pes soa Fí si ca 2020 e 

mui tos con tri buin tes ain da não en- 
tre ga ram es se do cu men to à Re cei ta 
Fe de ral. Até às 10h30, de on tem (18), 
20.351.299 de cla ra ções ha vi am si do 
re ce bi das pe los sis te mas da Re cei ta 
Fe de ral, a ex pec ta ti va é re ce ber 32 mi- 
lhões de de cla ra ções. No Ma ra nhão, 
259.172 pes so as já de cla ram e a ex- 
pec ta ti va é de que se jam re ce bi das 
405 mil até o dia 30 de ju nho.

Mes mo com o adi a men to do pra zo 
de en tre ga (o pra zo ini ci al era 30 de 
abril), já são aguar da das pos sí veis di- 
fi cul da des pa ra os con tri buin tes nes- 
ses úl ti mos di as do pra zo, tais co mo a 
fal ta de in for ma ções e do cu men tos, 
além de im pre vis tos que po dem ocor- 
rer no úl ti mo dia de en tre ga da obri- 
ga ção, co mo: pro ble mas oca si o na dos 
por con ges ti o na men to no sis te ma, 
pro ble mas com si nais de in ter net, pa- 
ne no com pu ta dor e até fal ta de ener- 
gia elé tri ca nas re si dên ci as.

Mas se gun do a De le ga cia da Re cei- 
ta Fe de ral em São Luís, co mo a en tre- 
ga do do cu men to sem pre foi fei ta pe la 
In ter net, acre di ta-se que não ha ve rá 
pro ble mas com o pra zo. “Es tá se guin- 
do a mé dia de en tre ga his tó ri ca, até 
por que to do o en vio é pe la in ter net há 
mui tos anos. Apos ta mos que a me ta 
se rá atin gi da, co mo vem ocor ren do 
nos anos an te ri o res, in clu si ve por que 
as in for ma ções são re la ti vas ao ano 
ca len dá rio de 2019”, in for mou o De le- 
ga do da Re cei ta Fe de ral em São Luís, 
au di tor fis cal Ro o se velt Ara nha Sa- 
boia.

 A EXPECTATIVA É DE QUE SEJAM RECEBIDAS 405 MIL ATÉ O DIA 30 DE JUNHO, NO ESTADO

DIVULGAÇÃO

Com o aten di men to pre sen ci al re- 
du zi do, a De le ga cia ins ta lou um Plan- 
tão Fis cal vir tu al pa ra ti rar as dú vi das 
do con tri buin te, que po de ser aces sa- 
do pe lo si te da Re cei ta Fe de ral. Ao cli- 
car em Aces so Rá pi do, o ci da dão de ve 
achar Agen da men to, em se gui da pre- 
en cher os da dos de iden ti fi ca ção e in- 
for ma ções do te le fo ne ce lu lar, e 
aguar dar a cha ma da de ví deo na da ta 
e ho rá ri os agen da dos.

Se gun do a De le ga cia da Re cei ta Fe- 
de ral em São Luís, as prin ci pais dú vi- 
das do con tri buin te di zem res pei to às 
de du ções per mi ti das e ao pre en chi- 
men to das de cla ra ções.

De ve de cla rar o IR nes te ano quem 
re ce beu ren di men tos tri bu tá veis aci- 
ma de R$ 28.559,70 em 2019. O va lor é 
o mes mo da de cla ra ção do IR do ano 
pas sa do.

Quem vai dei xar pa ra en tre gar nos 

úl ti mos di as po de cor rer o ris co de 
des co brir que não tem do cu men tos 
pa ra pre en cher a de cla ra ção de im- 
pos to de ren da. A mul ta por atra so 
tem o va lor mí ni mo de R$ 165,74 e po- 
de che gar à 20% so bre o im pos to de vi- 
do.

So bre a res ti tui ção– A Re cei ta Fe-
de ral re a li zou no dia 29 de maio o pa- 
ga men to do pri mei ro lo te de res ti tui- 
ção do IRPF 2020. No Ma ra nhão, 
11.151 con tri buin tes fo ram be ne fi ci a- 
dos, o que re pre sen ta um mon tan te 
de pou co mais de 25 mi lhões cre di ta-
dos.

Em 2020 hou ve uma mu dan ça sig- 
ni fi ca ti va no nú me ro de lo tes e da tas 
das res ti tui ções do IRPF. Até o ano 
pas sa do eram 7 lo tes, dis tri buí dos de 
ju nho a de zem bro. Já es te ano são 5 
lo tes, que co me çou em maio e es ten-
de-se até se tem bro.

SAÚDE

Cirurgias eletivas voltam na segunda-feira

OS ATENDIMENTOS ESTÃO SENDO FEITOS INICIALMENTE PARA AQUELES QUE JÁ TINHAM REALIZADO O AGENDAMENTO

DIVULGAÇÃO

Den tre as no vas me di das anun ci a- 
das pe la Se cre ta ria Es ta du al de Saú de
(SES) du ran te en tre vis ta co le ti va re a- 
li za da na ma nhã de on tem, quin ta-
fei ra (18), o se cre tá rio Car los Lu la
anun ci ou o re tor no gra du al das ci rur- 
gi as ele ti vas em hos pi tais da re de e
aten di men to am bu la to ri al nas po li- 
clí ni cas em al guns hos pi tais da Gran- 
de Ilha. As ci rur gi as ele ti vas co me ça- 
rão a ser fei tas a par tir da pró xi ma se- 
gun da-fei ra (22). Os exa mes la bo ra to- 
ri ais já ini ci a ram e os aten di men tos
es tão sen do fei tos ini ci al men te pa ra
aque les que já ti nham re a li za do o
agen da men to.

O se cre tá rio in for mou que foi ela- 

bo ra do um pro to co lo de re a ber tu ra
do aten di men to ele ti vo e to dos os pa- 
ci en tes de ve rão pas sar por tes tes de
Co vid-19 an tes de re a li za rem qual- 
quer pro ce di men to. A ca pa ci da de pa- 
ra aten di men to ini ci al se rá de 40%. O
pro to co lo tam bém pre vê cro no gra ma
de ho rá ri os pa ra evi tar que os pa ci en- 
tes se aglo me rem.

A SES in for mou ain da que as po li- 
clí ni cas do Di a man te e Vi la Lui zão,
Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, Ni na Ro dri- 
gues, Cen tro de Apoio Ni nar, Ju vên cio
Ma tos, Hos pi tal de Cân cer do Ma ra- 
nhão e do Hos pi tal de Trau ma to lo gia
e Or to pe dia se rão re a ber tas.

O se cre tá rio in for mou ain da que o
Cen tro de Saú de Ge né sio Rê go, na Vi la
Pal mei ra, em São Luís, vai ser trans- 

for ma do em um hos pi tal de do en ças
tro pi cais após a pan de mia do no vo
co ro na ví rus.

DA RE DA ÇÃO

As sal to à pa da ria

Mais pri sões

JOÃO PAULO

Preso mais um suspeito
de assalto à padaria

O ASSALTO ACONTECEU NO DIA 9 DE ABRIL DESTE ANO

DIVULGAÇÃO

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da De le ga cia de
Rou bos e Fur tos (DRF), pren deu um sus pei to de in te- 
grar fac ção cri mi no sa, na área de de Bo ca da Gia, bair ro
Olho d’Água.

Se gun do a Su pe rin ten dên cia de Po lí cia Ci vil da Ca pi- 
tal (SPCC), o sus pei to foi iden ti fi ca do co mo um dos en- 
vol vi dos em um as sal to a uma pa da ria no bair ro João
Pau lo, no mês de abril, pra ti ca do por sus pei tos mu ni dos
com ar ma de fo go.

Além dis so, tam bém foi des co ber to um man da do de
pri são pre ven ti va con tra o sus pei to por cri me de rou bo
re a li za do em maio do ano pas sa do, con tra mo ra do res
de uma re si dên cia no bair ro Olho D’água, on de sub traiu
rou pas, per fu mes, di nhei ro em es pé cie, no te bo oks, ce- 
lu lar e ou tros, além de um veí cu lo.

O as sal to ocor reu no dia 9 de abril, em uma pa da ria
lo ca li za da na ave ni da São Mar çal, no João Pau lo. Na
oca sião, os en vol vi dos le va ram uma ele va da quan tia do
es ta be le ci men to, per ten ces de fun ci o ná ri os e cli en tes,
além de veí cu lo. A po pu la ção ob te ve aces so às ima gens
do cri me, o que ge rou co mo ção e re vol ta.

Até o mo men to, qua tro pes so as já fo ram pre sas, sus- 
pei tas de en vol vi men to no cri me.

MARANHÃO

Polícia civil cumpre
mandados de prisão

AS AÇÕES CULMINARAM EM 4 PRISÕES NA CAPITAL E INTERIOR

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão re a li zou o cum pri men to
de Man da do de Pri são con tra um sus pei to em João Lis- 
boa. O cri me foi con tra o des cum pri men to de Me di da
Pro te ti va. Já ou tra ação da Po lí cia Ci vil apre en deu três
ado les cen tes no bair ro da Ci da de Olím pi ca, na ca pi tal
ma ra nhen se. Eles co me te ram o cri me de ho mi cí dio du- 
pla men te qua li fi ca do.

Se gun do as in for ma ções da po lí cia, a pri são re a li za da
no mu ni cí pio de João Lis boa, acon te ceu com a ação di- 
re ta da De le ga cia do mu ni cí pio. A pri são se deu por con- 
ta de Cum pri men to ao Man da do de Pri são Pre ven ti va,
ex pe di do pe la 2° Va ra de João Lis boa, em des fa vor de um
acu sa do pe lo cri me de “Des cum pri men to de Me di da
Pro te ti va de Ur gên cia”.

O sus pei to foi con du zi do à Uni da de Pri si o nal de Res- 
so ci a li za ção e en con tra-se à dis po si ção da jus ti ça.

Ou tra ação da Po lí cia Ci vil re sul tou na apre en são a
três Man da dos de Pri são Tem po rá ria con tra os au to res
do cri me de ho mi cí dio du pla men te qua li fi ca do, o qual
vi ti mou Rail son Oli vei ra Pe rei ra, de 24 anos.

O cri me ocor reu no dia 25 de agos to do ano pas sa do,
por vol ta das 19h40, no bair ro da Ci da de Olím pi ca. Os
au to res fa zem par te de uma fac ção cri mi no sa, com atu- 
a ção na área do bair ro da Ci da de Olím pi ca. A mo ti va ção
do cri me foi a des con fi an ça que a ví ti ma fi zes se par te de
uma fac ção cri mi no sa ri val.

São Luís, sexta-feira, 19 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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DIVULGAÇÃO

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Queiroz
é preso e ministro da Educação é exonerado

41.773 
pessoas 
já foram 
recuperadas 
da Covid-19 
no Maranhão

Promulgada lei que 
proíbe suspensão
ou cancelamento
de planos de saúde 
na pandemia

Deputado pede 
que Senado apure 
“acobertamento” 
de Flávio Bolsonaro
a Queiroz

JOVEM PRESO COMO SUSPEITO
DE MATAR DIOGO É SOLTO APÓS
PERÍCIA MOSTRAR SUA INOCÊNCIA

Comunidades
do Cajueiro
pedem a Dino 
retomada
das obras do 
Porto S. Luís

Weverton reúne 
com presidente
do TSE para tratar 
sobre possível
adiamento das 
eleições municipais

Pagamento da 
primeira parcela
do 13° dos servidores 
municipais estará 
disponível 17
de julho

Acusado pela Polícia Civil de ter assassinado o publicitário Diogo Costa 
Campos, de 41 anos, sobrinho-neto do ex-presidente José Sarney, o jovem 
Ayrton Campos Pestana foi solto na noite dessa quinta-feira, 18, depois 
que o Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim) confirmou a versão 
apresentada por familiares do acusado, de que o veículo Argo vermelho, de 
placa PTJ-2844, pertencente ao pai dele, não é o mesmo que aparece no local do 
homicídio que vitimou Diogo. O crime aconteceu no final da manhã de terça-
feira (16), em frente ao antigo bar Por Acaso, na Lagoa da Jansen. PAG.12 

Crime da Lagoa da Jansen

O detalhe do limpador de pára-brisa traseiro, que tem no carro do autor do crime e não tem no argo do pai de 
Ayrton, foi decisivo para inocentá-lo; Ayrton deixou a prisão ontem à noite e foi recebido com festa pelos pais

Prefeitura de SL 
inicia instalação 
de nova
estrutura da 
cobertura do 
Mercado do Anil
A Prefeitura de São Luís segue em ritmo 
acelerado com as obras de reconstrução e 
ampliação do Mercado do Anil. Ontem, 18, as 
equipes iniciaram a montagem da nova estrutura 
metálica de sustentação da cobertura e, em breve, 
concluirão a instalação de todo o telhado. 

PÁG.5

Cotação – Comercial C. R$ 5,3483| V. R$ 5,3513 – Turismo C. R$ 5,32| V. R$ 5,64 – Euro C. R$ 5,9919 V. R$ 5,9952 – Libra C. R$ 6,6442 | V. R$ 6,6471 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  –5:21 5,3 m|  1ªBaixamar – 11:49 0,6 m |  2ªPreamar – 17:49 5,3 m |
Loteria – Quina – 5298 (18/06/2020) – 46-47-51-60-76 | Dupla Sena – 093 (18/06/2020) – 1º:  08-09-17-19-31-46 |  2º:  14-19-22-28-29-32
  Timemania – 1499 (18/06/2020) – AMÉRICA/RJ –  33-38-52-56-66-67-80|   

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

23° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 7 E 11

PÁG. 2

PÁG.4

PÁG.3

INFORME JP – PÁG. 3 PÁG.3 PÁG.2

Mercado do Anil começa a ganhar nova estrutura metálica para sustentação 
de seu telhado



41.773 pessoas já 
recuperadas da Covid-19 
no Maranhão
A Secretaria de Estado da Saú-
de informou, nessa quinta-fei-
ra, 18, que foram registrados 
mais 120 novos casos da Co-
vid-19 na Ilha de São Luís. Em 
Imperatriz o número de novos 
casos foi de 42 infectados e nas 
demais regiões, 1.194. Com 
isso, o Maranhão agora possui 
66.091 casos de Covid-19. 
Já faleceram 1.607 pessoas e 
41.773 estão recuperadas. 
Foram feitos 124.311 testes, 
sendo 57.646 casos descar-
tados e há 1.464 suspeitos. 
Já foram infectados 1.694 
profissionais de saúde. Destes, 
1.559 já estão recuperados e 33 
faleceram.
Estão em isolamento domi-
ciliar 1.665 pessoas e 649 
pacientes em enfermarias, 

sendo 66 na rede particular de 
saúde e 583 na rede pública. 
Encontram-se em UTIs 397 
pacientes, sendo 51 na rede 
particular e 346 na rede pública 
de saúde. 
De acordo com o boletim dessa 
quinta-feira, foram registrados 
37 novos óbitos: 13 em São 
Luís; 2 em São José de Ri-
bamar, Codó, Timon e Pinheiro 
e 1 óbito registrado em Itinga, 
Tuntum, Paço do Lumiar, 
Chapadinha, Paraibano, Brejo, 
Lago da Pedra, Bacabal, 
Alcântara, Grajaú, Altamira 
do Maranhão, São Mateus 
do Maranhão, Paulo Ramos, 
Presidente Sarney, Bom Jesus 
das Selvas e São Benedito do 
Rio Preto, cada um.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“É graça divina começar bem. Graça 

maior persistir na caminhada certa. Mas 
graça das graças é não desistir nunca”.

(Dom Hélder Câmara)

Sobe
Mais 20 pontos para higienização 
das mãos serão instalados em 
espaços públicos da Grande São 
Luís, integrando o projeto Mãos 
Sempre Limpas, do Governo do 
Estado. A ação tem como foco 
oferecer estrutura para higieni-
zar as mãos em áreas de grande 
circulação de pessoas e, assim, 
minimizar os riscos de contágio 
pelo novo coronavírus.
 
Desce
O Brasil completou um mês sem 
ministro da Saúde titular, no 
período em que o país registra 
1.204 mortes por coronavírus em 
24 horas. Pelo 3º dia consecutivo, 
foram mais de 1,2 mil mortes no 
período de 24 horas.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

Aulas de Dança de Salão
Venha aprender, aperfeiçoar ou descobrir novos 

passos com aulas de dança de salão particular, em 
domicílio ou no próprio local.

Tratar com o professor Martins pelo telefone 98832-9302

Dança, uma forma de manter a saúde em dia e de alegrar o coração.    www.jornalpequeno.com.br   |   redacao@jornalpequeno.com.br   |   comercial: publicacaojp@gmail.com

H. M. BOGÉA & CIA. LTDA.  |  End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa  |  Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa  |  Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa

Recepção: 3261-8000/8005  |  Assinatura e Classificado: 3261-8011  |  Redação: 3261-8008/8021/8022/8023  |  Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004  |  Financeiro: 3261-8010/8006  |  Comercial: 3261-8002/8012  |  JP Turismo: 3261-8003  |  Fax: 3232-0808/3232-3231

TELEFONES

Assinatura Mensal: R$ 40,00  |  Assinatura Trimestral: R$ 120,00  |  Assinatura Semestral: R$ 240,00  |  Assinatura Anual: R$ 480,00

MICRO-ONDAS USADO 
FUNCIONANDO NORMAL 

A P R O V E I T E ! ! !

FOTO ILUSTRATIVA

TRATAR 98738-5960R$180,00

VENDO 

O nosso abraço desta sexta-feira 
vai para a atriz Áurea Maranhão, a 
convidada de hoje do projeto “Ba-
te-Palco”, série de lives do Teatro 
Arthur Azevedo no Instagram. A 
transmissão tem início às 17h30,e 
estará disponível no @teatroar-
thurazevedooficiale também no 
IGTV.

Rodrigo Maia só irá encaminhar o 
1º processo de impeachment após 
Bolsonaro dizer a frase fatal (que 
todos disseram antes de cair): “A 
palavra renúncia não está no meu 
dicionário.” Falta pouco, alguns 
dias ou semanas. @frednavarro

Existe algum tipo de força cós-
mica em Atibaia. Essa pequena 
cidade do interior de São Paulo 
deveria colocar no portal de entra-
da: DEIXAI TODA ESPERAN-
ÇA, VÓS QUE ENTRAIS! @
franciscorazzo

Para sobreviver num mercado 
competitivo é preciso oferecer di-
ferenciais. Mas não conhecia esta 
da advocacia que inclui hospeda-
gem. @juliovellozo

Bola de cristal da deputada Carla 
Zambelli encaminhada para a 
assistência técnica. @Gutbyra

O advogado do Queiroz levou a 
máxima “tá com pena de bandido? 
leva pra casa” muito a sério né @
felipepile

O Celso Daniel¹³ do Bolsopetis-
mo graças a Deus está vivo!! @
CarlaPola

Em Atibaia, os sítios sempre são 
dos amigos. @BlogOlhoNaMira

Em tempos de coronavírus
Até hoje, ainda não descobri o 
motivo daquela correria toda pra 
comprar papel higiênico.

***
Galera, arrumei um namorado 
nessa quarentena. Não tenho 
palavras para descrever o quanto 
estou mentindo.

***
Para quem faz aniversário em ju-
nho e julho, vão querer álcool em 
gel ou máscara de presente?

***
Ultimamente, na minha casa, se 
você vestir uma calça, já te per-
guntam onde você vai.

***
Saudades de sair da faculdade no 
intervalo, e não voltar

***
Se você acha que o Coronavírus 
espalha rápido, é porque não 
conhece a fofoca aqui na minha 
cidade.

***
Nessa quarentena, Chuto o balde, 
busco ele, chuto de novo, e por 
aí vai.

***
No Brasil em tempos de coronaví-
rus, depois da tempestade, o que 
se espera é o furacão.

Ministério da Saúde corre 
atrás de medicamentos para 
sedar e entubar pacientes
Após forte apelo de Estados e 
municípios, além de cobrança do 
Ministério Público Federal (MPF), 
o Ministério da Saúde promete 
correr atrás de medicamentos bá-
sicos para tratar pacientes graves 
da covid-19, como sedativo e 
relaxante muscular. Usados para 
entubar pacientes, os fármacos es-
tão em falta na rede pública, como 
mostrou o Estadão no começo de 
junho.
Em reunião com gestores do SUS, 
nessa quinta-feira, 18, o minis-
tro interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, prometeu atuar em duas 
frentes. A ideia é comprar no ex-
terior medicamentos em falta, por 
meio de contratos com a Organi-
zação Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), braço da OMS.
Além disso, o Ministério da Saúde 
deve abrir uma “ata de registro 
de preços” de diversos fármacos. 
Nesta modalidade, pede ofertas 
para grande volume de produtos, 
mas vai comprando aos poucos, 
com os valores das propostas 
registradas. A ideia é que os 
Estados e municípios possam usar 
estes preços para as suas compras, 
evitando um “leilão” a cada edital.
O MPF fez reuniões nesta semana 

com representantes de secreta-
rias locais de saúde, ministério e 
indústria para debater a falta de 
medicamentos.
Segundo levantamento do Con-
selho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) de 4 de junho, o 
relaxante muscular rocurônio, por 
exemplo, está em falta em 24 das 
25 unidades federativas consul-
tadas pela entidade. A morfina, 
analgésico largamente usado, 
falta em mais da metade destas 
secretarias.
Na reunião de ontem, Pazuello 
disse que a pandemia da covid-19 
fez crescer a demanda por medi-
camentos básicos. Ele também 
afirmou que o País teve de criar 
10 mil novos leitos de UTI.
O secretário-executivo do Con-
selho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso, 
disse que os Estados estão “à beira 
do desabastecimento total, para 
acontecer em 10 dias”.
Segundo o ministro, os produtos 
comprados pela ata de registro de 
preços devem atender Estados e 
municípios por 60 dias. A compra 
com a Opas seria emergencial, 
para locais com estoques pratica-
mente zerados. (PORTAL TERRA)

Promulgada lei que pune empresas 
por maus tratos a animais

Hildo volta a cobrar urgência para 
pagamento de insalubridade aos 
agentes de saúde

A Assembleia Legislativa promul-
gou na última quarta-feira (17) a 
Lei n° 11.278/2020, de autoria do 
deputado estadual Adriano Sarney 
(PV), que prevê a cassação da 
Inscrição Estadual (IE) de empre-
sas que provoquem maus-tratos a 
animais no Estado.
De acordo com a Lei, são consi-
derados maus-tratos os atos pre-
vistos no artigo 32 da Lei Federal 
9605, de 1998, como: abusar, 
ferir, mutilar, infringir dor ou 
sofrimento e/ou submeter animal 
vivo a experiência dolorosa ou 
cruel, nos casos previstos naquela 
legislação.
A cassação da inscrição estadual 
ocorrerá depois do trânsito em 
julgado da sentença condenatória 
do processo judicial relativo ao 
delito de maus-tratos a animais, 
do qual a empresa é responsável e 
não será concedida nova inscrição 
estadual durante o período de 1 
ano à empresa responsável por 
atos comprovados que configurem 
maus-tratos a animais.
Adriano justificou a necessidade 
de aprimorar a legislação estadual, 
em consonância com a legislação 

federal, para punir as empresas 
promovem os maus-tratos a ani-
mais. “O que busco, com esta lei, 
é punir as empresas responsáveis 
por tal violência, seja aquelas que 
estimulam tais atos covardes, seja 
as que consentem ou se omitem 
diante da crueldade praticada por 
seus funcionários ou prestadores 
de serviço. É muito triste saber 

que atrocidades com animais 
ocorrem a todo momento no nosso 
estado. E também, visa cons-
cientizar as pessoas e orientá-las 
a denunciar esse tipo de maus-
-tratos aos animais”, ressaltou o 
parlamentar.
O Poder Executivo terá até 60 dias 
contados para regulamentar a lei, 
a partir da data de sua publicação.

GIL MARANHÃO

O vice-líder da bancada do MDB 
na Câmara, deputado federal 
Hildo Rocha (MA), voltou a 
cobrar a votação do requerimento 
de sua autoria pedindo a urgência 
na apreciação dos projetos que 
tramitam na Casa que tratam do 
pagamento de insalubridade aos 
Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e dos Agentes de Combate 
às Endemias (ACE).
Ao todo, segundo o parlamentar 
maranhense, tramitam na Câmara 
cinco projeto de lei referentes ao 
tema que precisam ser votados 
urgentemente, uma vez que outros 
profissionais da área de saúde já 
foram beneficiados neste período 
de pandemia.
“Eu tenho recebido muitas infor-
mações de que esses profissionais 
da saúde pública estão trabalhan-
do em home office; ou seja, em 
casa, até por determinação das 
próprias chefias, porque eles não 
têm direito a esse adicional”, 
explicou o deputado.
“Sem isso, fica difícil eles entra-
rem de casa em casa para fazer 
parte do trabalho deles com essa 
doença maldita rondando todas as 
residências”, argumentou.
“É INJUSTIÇA”
Hildo avalia que é uma injustiça 
com a categoria, “pois outros 
profissionais da saúde já recebem 
adicional de insalubridade. De 
acordo com o parlamentar, caso 
esses agentes não sejam contem-
plados com boas condições de 
trabalho haverá um grande surto 

de dengue, chikungunya, e zika”.
OS PROJETOS 
Dentre os projetos de lei (PL) 
que tramitam na Câmara tratan-
do sobre pagamento de insalu-
bridade aos agentes de saúde, 
segundo Hildo Rocha, estão o PL 
1402/2020, que altera a Lei n° 
11.350, de 5 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre a concessão de 
adicional de insalubridade aos 
Agentes Comunitários de Saúde 
e aos Agentes de Combate às 
Endemias; o PL 1910/2020, que 
institui o Adicional de Insalubri-
dade Extraordinário de Combate 
ao COVID-19 aos Agentes Comu-
nitários de Saúde e aos Agentes 
de Combate às Endemias durante 
o estado de calamidade de saúde 
pública, e dá outras disposições.
Tem, também, o PL 1573/2020, 
que prevê gratificação extraordi-

nária para os Agentes Comunitá-
rios de Saúde e dos Agentes de 
Combate às Endemias durante as 
ações de combate ao coronavírus, 
enquanto durar a pandemia; o PL 
de Iniciativa popular que altera a 
Lei Nº 11.350/2006, proposta que 
também estabelece o recebimento 
automático do grau máximo de 
Insalubridade a todos os Agentes 
de saúde do Brasil, na situação de 
Epidemias ou Pandemias decreta-
do pelo Governo Federal.
A quinta proposta é PL 
1744/2020, que dispõe sobre o 
pagamento do adicional de insa-
lubridade no percentual de 40% 
a todo trabalhador da saúde cujas 
instituições em que trabalham 
estejam vinculadas ao atendimen-
to de pacientes infectados pelo 
coronavirus. (COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA)

Pagamento da primeira parcela do 13° dos 
servidores municipais estará disponível 17 de julho

Caixa paga terceira parcela 
de auxílio emergencial para 
quem tem Bolsa Família

17 de junho ........................Nis 1
18 de junho ........................Nis 2
19 de junho ........................Nis 3
22 de junho ........................Nis 4
23 de junho ........................Nis 5
24 de junho ........................Nis 6
25 de junho ........................Nis 7
26 de junho ........................Nis 8
29 de junho ........................Nis 9
30 de junho ........................Nis 0

Calendário de pagamento da 
terceira parcela para quem tem 
Bolsa Família:

O prefeito Edivaldo Holanda 
Junior anunciou a antecipação do 
pagamento da primeira parcela 
do 13° salário do funcionalismo 
municipal para o dia 17 de julho. 
Para o prefeito, a antecipação do 
pagamento do 13° é salário é uma 
grande vitória nesse momento 
delicado em razão da pandemia. 
“Com planejamento seguimos, 

assim, na contramão da maioria 
das capitais, que realizará o paga-
mento somente no final do ano, 
como prevê a lei. A antecipação 
é uma medida importante neste 
momento de crise gerada pela 
pandemia, pois representa uma 
injeção de mais de R$ 50 milhões 
na economia de nossa capital”, 
enfatizou.

Os servidores municipais têm 
acesso às informações dos seus 
vencimentos em todos os termi-
nais de autoatendimento do Banco 
do Brasil, por meio do contrache-
que eletrônico. A informação dos 
vencimentos também pode ser 
acessada por meio do site da Pre-
feitura de São Luís (www.saoluis.
ma.gov.br), no Portal do Servidor.

A Caixa começou esta semana a 
pagar a terceira parcela do auxílio 
emergencial, exclusivamente para 
os beneficiários do Bolsa Família 
que estão aptos ao benefício. O 
calendário de pagamentos segue a 
ordem do dígito final do número 
do NIS, habitual do programa. Os 
repasses de R$ 600 a R$ 1.200 
seguem até 30 de junho.
Os demais beneficiários do auxílio 
emergencial, que estão no Cadas-
tro Único ou se inscreveram pelo 
site ou aplicativo, ainda aguar-
dam informações sobre a terceira 
parcela.
Nem a Caixa, tampouco o Minis-
tério da Cidadania divulgaram as 
datas da terceira prestação.
A Caixa também realizou paga-
mento de uma terceira leva de 

aprovados para receber o auxílio. 
São pessoas que ainda não haviam 
recebido a primeira parcela. Cada 
um desses lotes terá um calen-
dário próprio para as prestações 
seguintes. (VALOR INVESTE)

Deputado estadual Adriano Sarney (PV) autor  do projeto

Cinco projeto de lei tramitam na Câmara tratando sobre o tema, que 
o deputado Hildo Rocha pede a urgência para ser votados
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Geral

140,00

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020
CPL/CELICC/PMSJR

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, por meio da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos 

interessados que realizará às 09h:30min do dia 09 de julho de 2020 

(horário local), na sala de sessões da Central de Licitações, 

Contratos e Convênios – CELICC, situada na Praça Matriz, nº 

142, Centro, licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo Menor 

Preço, objetivando a contratação de empresa especializada na 

execução de obras e serviços de engenharia de construção do 

ginásio poliesportivo coberto, no bairro do Turiúba, no 

município de São José de Ribamar-MA, com base no que consta 

no Processo nº 125/2020 – SEMOSP e na legislação pertinente. O 

Edital está à disposição dos interessados na Central de Licitações, 

Contratos e Convênios – CELICC, na Praça Matriz, nº 142, 

Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h e das 15h às 18h, telefone 

(98) 3224-0769, e no site http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/ 

onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente. 

São José de Ribamar, 19 de junho de 2020.

MÁRCIO AMADO LIBÉRIO
Presidente da CPL

Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque 3.719, 
 Casa do Trabalhador, sala 112-Calhau-CEP:65.074.220 

Contato: (98) 3256-8520 
                 (98) 3199-7216 

E-mail: sindmed@sindmed-ma.org.br 
Site:     www.sindmed-ma.org.b 

 
 
 

 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO MARANHÃO- 
SINDMED-MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
 

O Presidente do SINDMED-MA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e: 
considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de 
30/01/2020, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19);  
considerando a Lei Federal nº 13.979/2020, o Decreto da Presidência da República nº 
10.282, de 20/03/2020, que definiu os serviços e atividades essenciais;  
considerando o Decreto Estadual nº 35.677, de 21/03/2020, que estabelece medidas de 
prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-1 9, infecção 
humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2);  
considerando o Decreto Municipal nº 54.936, de 23/03/2020, que Declara estado de 
calamidade pública no Município de São Luís e define outras medidas para o enfrentamento 
da pandemia decorrente da COVID-19 e do aumento no número de casos de H1N1, bem 
como normas equivalentes de outros Municípios no Estado;  
considerando a Resolução n° 23.615, de 19/03/2020, do Tribunal Superior Eleitoral, e 
Portaria Conjunta nº 327/2020, do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ambas no 
sentido de estabelecer, no âmbito da Justiça Eleitoral, regime de Plantão Extraordinário, para 
uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio 
pelo Novo Coronavírus (COVID 19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial; 
considerando as Resoluções nºs 313/2020, 314/2020 e 318/2020, do Conselho Nacional de 
Justiça, que suspenderam o expediente nos Órgãos do Poder Judiciário;  
considerando  que este Sindicato se encontra com redução de horário de trabalho de seus 
colaboradores em função da quarentena, inclusive com parte do trabalho sendo executado de 
forma remota;  
considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais medidas de 
cunho sanitário que proíbem a realização de reuniões ou eventos que demandem a 
concentração de pessoas em um mesmo espaço;  
considerando os óbvios impedimentos de ordem legal que proíbem, portanto, a realização 
dos diversos atos alusivos a processos eleitorais;  
considerando que o mandato da atual Diretoria Executiva e Conselho Fiscal findará em 
25/07/2020, e que em função da crise sanitária causada pela COVID-19 não puderam ser 
respeitados os prazos estatutários que regem à eleição desse Sindicato;  
considerando, por fim, ser prioridade absoluta no atual contexto a defesa da vida e a 
preservação dos direitos da categoria;  
RESOLVE, CONVOCAR ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA O DIA 
26 DE JUNHO DE 2020, ÀS 17H00 EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, NA PRESENÇÃ 
DE METADE MAIS UM DOS ASSOCIADOS QUITES, OU EM SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO ÀS 17H30, COM QUALQUER NÚMERO DE PRESENTES, A SER 
REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CASA DO TRABALHADOR, AVENIDA 
JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 3.719 – CALHAU, SÃO LUÍS-MA, A FIM DE 
DELIBERAR SOBRE: 

A) ADIAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL, PARA DATA OPORTUNA, 
COM AS PROVIDÊNCIAS DE ESTILO; 

Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque 3.719, 
 Casa do Trabalhador, sala 112-Calhau-CEP:65.074.220 

Contato: (98) 3256-8520 
                 (98) 3199-7216 

E-mail: sindmed@sindmed-ma.org.br 
Site:     www.sindmed-ma.org.b 

 
 
 

 

B) DELIBERAR SOBRE A DILAÇÃO DO PRAZO DO MANDATO DA ATUAL 
DIRETORIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A FIM DE MANTER A 
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS, OU ADOTAR PROVIDÊNCIAS 
ALTERNATIVAS PERTINENTES; 

C) OUTROS ASSUNTOS QUE SE MOSTRAREM URGENTES. 
 
O Presidente do SINDMED-MA, dada a situação excepcional em que vivemos, determina que 
sejam adotadas as seguintes medidas sanitárias para o dia do evento: a) que seja higienizado 
regularmente com desinfetante cadeiras, mesas, computadores, telefones e outras superfícies a 
serem utilizadas; b) que sejam disponibilizados dispenser’s de álcool em gel para promover a 
limpeza das mãos, além de lenços de papel e lixeira com tampa automática para facilitar o 
descarte adequado de forma segura; c) orientar associados e funcionários que apresentarem 
sintomas a ficar em casa; d) que o auditório a ser utilizado tenha metade de seus assentos 
interditados, visando respeitar o necessário distanciamento entre os participantes. 
 

 
São Luis - MA, 19 de junho de 2020.  

 
Adolfo Silva Paraiso. 

Presidente SINDMED-MA. 
 
 
 
 
 

Comunicado/Requerimento

A. S. da Cruz Neto, requereu da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, em 18 de fevereiro de 2020, 
autorização para Licença única do Lote  nº 06, quadra   15, do 
Loteamento Jardim Primavera, no bairro do Olho d’Água, São 
Luís-MA, para  fins de   construção residencial, conforme  dados  
constantes no Processo    nº  12506/2020

Desgastado, sob críticas e 
pressionado, Weintraub deixa 
o Ministério da Educação
GIL MARANHÃO

Abraham Weintraub não suportou 
as críticas, pressões do meio 
político e de segmentos da 
sociedade,além de estar desgastado 
até mesmo junto ao próprio 
presidente da República, e deixou 
nessa quinta-feira (18) o Ministério 
da Educação. 
Em um vídeo publicado em suas 
redes sociais, ele falou na tarde 
dessa quinta sobre a saída da 
pasta.“Desta vez é verdade. Estou 
saindo do MEC”, disse Weintraub. 
“Nos próximos dias, eu passo o 
bastão para o ministro que vai ficar 
no meu lugar”, declarou.
Weintraub disse também que não 
queria discutir os motivos de sua 
saída. “Recebi um convite para 
ser diretor de um banco, volto ao 
mesmo cargo, porém do Banco 
Mundial”, acentuou.
Na quarta-feira (17), o ex-ministro 
sofreu uma derrota no Supremo 
Tribunal Federal (STF).
DERROTA STF
A Corte rejeitou analisar habeas 
corpus protocolado pelo ministro 

da Justiça e Segurança Pública, 
André Mendonça. Weintraub é 
alvo de diligências no inquérito das 
fakenews que tramita no Supremo. 
Há dias Abraham Weintraub 
estava desgastado no governo 
do presidente Jair Bolsonaro. O 
ex-ministro era alvo frequente 
de críticas de parlamentares, 
especialistas em Educação e 
estudantes. 

Outra derrota foi no Congresso 
que devolveu a Medida Provisória 
(MP) nº 979/20 e obrigou assim o 
presidente Bolsonaro a revogado a 
medida que autorizava Weintraub 
a escolher reitores e vice-reitores 
de universidades de maneira 
temporária, durante o período da 
pandemia da Covid-19.
O texto foi devolvido pelo 
presidente do Congresso e Senado, 

Davi Alcolumbre. O parlamentar 
justificou a medida informando se 
tratar de “violação aos princípios 
constitucionais da autonomia 
e da gestão democrática das 
universidades”.
PARTICIPAÇÃO EM 
MANIFESTAÇÃO
Para completar, Weintraub par-
ticipou no fim de semana de 
manifestação na Esplanada dos 
Ministérios sem máscaras. Foi 
multado pelo governo do Distrito 
Federal em R$ 2 mil, e obrigou 
o presidente Jair Bolsonaro a 
afirmar, na segunda-feira, que ele 
(o ex-ministro) não foi “prudente” 
de ter ido ao encontro de manifes-
tantes pró-governo.
Antes, no sábado, um grupo 
bolsonarista jogou fogos de 
artifício no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o que gerou reações 
de ministros da Corte. A ida de 
Weintraub ao protesto aumentou a 
pressão no Palácio do Planalto pela 
demissão do ministro, e Bolsonaro 
afirmou que está tentando 
“solucionar” o caso.

O ex-ministro Abraham Weintraub não aguentou a pressão e se 
demitiu do MEC

Procurador-geral de justiça do 
MPMA participa de reunião do CNPG
O procurador-geral de justiça, 
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, 
participou, na manhã dessa 
quinta-feira, 18, pela primeira 
vez como chefe da instituição 
ministerial maranhense, da 
reunião do Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais do Ministério 
Público dos Estados e da União 
(CNPG). No encontro, realizado 
virtualmente, os procuradores-
gerais presentes deram as 
boas-vindas ao novo procurador-
geral do Ministério Público do 
Maranhão.
Outros temas tratados foram a 
Resolução do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) 
referente ao retorno das atividades 
presenciais em tempos de 
pandemia e propostas de mudanças 
no modelo das provas da primeira 
fase dos concursos de ingresso na 
carreira do Ministério Público.
“Foi muito gratificante a 
receptividade dos colegas que 
chefiam o Ministério Público 

brasileiro. Espero que possamos 
fazer um grande trabalho, 
mantendo a instituição como 
referência na luta pela efetividade 
dos direitos coletivos”, afirmou 

Eduardo Nicolau.
A reunião foi presidida pelo 
presidente do CNPG, Fabiano 
Dallazen, que é procurador-geral 
de justiça do Rio Grande do Sul.

Eduardo Nicolau participou pela primeira vez da reunião do CNPG

Juizado 
do Monte 
Castelo realiza 
audiência una 
virtual durante 
pandemia
O 6º Juizado Especial Cível 
e das Relações de Consumo, 
do Monte Castelo, realizou as 
primeiras audiências virtuais 
realizadas na unidade. Foram 
realizadas duas audiências 
em processos relativos a 
empréstimos consignado 
e Seguro DPVAT, com 
sentenças emitidas em banca. 
As próximas audiências foram 
agendadas a partir de 1º de 
julho.
O juizado prioriza a realização 
de “audiências unas”, já 
rotineiras na unidade, nas 
quais as fases de conciliação, 
instrução e julgamento dos 
processos acontecem no 
mesmo dia, sem correr prazo 
entre essas etapas. Não 
havendo acordo, o processo é 
julgado e a sentença é emitida. 
E, caso não haja recurso 
da decisão, o processo é 
encerrado.
As audiências unas estão 
sendo realizadas, em média, 
no prazo máximo de 45 dias 
após o ajuizamento da ação 
e nesse rito, o processo é 
solucionado em dois meses. 
Segundo a juíza Lucimary 
Castelo Branco, “a audiência 
una funciona para que as fases 
de conhecimento e julgamento 
do processo ocorram com 
maior celeridade. Quando há 
acordo, o processo termina em 
trinta dias”.

MENSALIDADE R$ 60,00
SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H

SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

FONE: 8839-4760 / 
8265-9425 / 3243-3371

AV. DOS AFRICANOS 
(próximo a barreira eletrônica)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

VENDE-SE

SALA NO 
EDIFÍCIO 

JOÃO PESSOA 
- CANTO DA 
FABRIL - 1° 

ANDAR . VALOR 
16.000,00 
TRATAR 

99971-8744
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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

FOTOS: DIVULGÇÃO

Crime da Lagoa

O Instituto de Criminalística concluiu que o Argo vermelho usado durante o crime e o que 
pertence ao pai de Ayrton Pestana são veículos diferentes

AIDÊ ROCHA

Acusado pela Polícia Civil de 
ter assassinado o publicitário 
Diogo Costa Campos, de 41 anos, 
sobrinho-neto do ex-presidente 
José Sarney, o jovem Ayrton 
Campos Pestana foi solto na noite 
dessa quinta-feira, 18, depois que 
o Instituto de Criminalística do 
Maranhão (Icrim) confirmou a 
versão apresentada por familiares 
do acusado, de que o veículo Argo 
vermelho, de placa PTJ-2844, 
pertencente ao pai dele, não é o 
mesmo que aparece no local do 
homicídio que vitimou Diogo. O 
crime aconteceu no final da manhã 
de terça-feira (16), em frente ao 
antigo bar Por Acaso, na Lagoa da 
Jansen. 
A versão de que o carro havia 
sido clonado foi apresentada pela 
defesa de Ayrton à Polícia Civil, 
ainda no dia do crime, quando ele 
se apresentou, à noite, na sede da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), 
acompanhado do seu advogado.
Segundo o perito criminal e 
diretor do Icrim, Robson Mourão, 
foram analisados os vídeos com 
as imagens macroscópicas e 
microscópicas dos dois Argos, que 
estavam em locais diferentes, e o 
resultado foi que, mesmo sendo 
a mesma placa, eles são veículos 
de versões diferentes. “Nós temos 
a convicção de que existem 
elementos diferentes entre os dois 
carros. Por exemplo, a varinha 
pequena no friso esquerdo que tem 
em um, não tem no outro. Também 
uma mancha, adesivos e um 
limpador de para-brisas traseiro. 
Temos a certeza de que são carros 
distintos, após essa análise técnico-
cientifica”, explicou.
Além desse comparativo entre 
os veículos, foi realizado, ainda 
pelo Icrim, o exame no carro 
que foi localizado na oficina 
mecânica pertencente ao pai 
de Ayrton. Conforme o perito, 
não havia resíduo de pólvora 
dentro do automóvel e também 
foi confirmado que ele não era 
clonado. “Se esse não é clonado, 
o outro é. O Fiat Argo vermelho 
que aparece nas imagens do posto 
de combustíveis não é o mesmo 
que passa na avenida em frente ao 
condomínio da vítima. O clonado 
é o que se envolve no homicídio”, 

pontuou.
ARGO DO PAI DE 
AYRTON PESTANA 
NÃO SAIU DO LOCAL
De acordo com o delegado George 
Marques, da Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), o resultado do laudo 
do Icrim mostra, ainda, que não 
teria possibilidade de o mesmo 
carro apreendido, de propriedade 
do pai de Ayrton, ter sido usado 
no crime. “Pelas imagens, o 
veículo não saiu do local onde se 
encontrava, no bairro da Camboa, 
no mesmo instante em que estava 
acontecendo o homicídio”, frisou.
O novo fato apresentado pela 
perícia, conforme o delegado 
George, de imediato foi enviado 
ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, o que possibilitou a 
imediata soltura do rapaz que 
permanecia preso preventivamente 
no Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas.
Ayrton Pestana foi solto por volta 
das 22h, sendo recebido por 
familiares na porta do presídio com 
muita comemoração. O mesmo 
aconteceu quando ele chegou em 
sua residência. No percurso para 
casa, ainda comeu uma pizza 
que foi levada pelo pai, com uma 
coca-cola.
INVESTIGAÇÃO EM 
ANDAMENTO
O delegado George Marques 
explicou que, a partir de agora, 
prosseguem as investigações para 
se chegar aos verdadeiros autores 
do crime. Algumas informações 
sobre um Fiat Argo, semelhante ao 
usado no crime, que foi roubado 
de um motorista de aplicativo, no 
último sábado (13), na descida em 
frente ao Barramar, já estão sendo 
checadas pela polícia.
“O proprietário desse veículo foi 
ouvido. Ele nos informou que 
foi assaltado por dois suspeitos, 
e nos deu características que 
possibilitaram a elaboração de um 
retrato falado. Vamos apresentar 
esse retrato dos envolvidos no 
roubo do Fiat Argo; e que, talvez, 
seja o mesmo veículo utilizado no 
homicídio”, frisou.
Conforme o delegado, todas as 
informações que chegam até a 
polícia estão sendo verificadas. 
“Vamos continuar investigando, e 
testemunhas ainda serão ouvidas, 

para que tenhamos a motivação, 
materialidade, circunstância e 
cheguemos ao autor”.
O CRIME
Diogo foi assassinado no final da 
manhã de terça-feira, 16, depois de 
sair de casa, na Rua Frei Antônio, 
Edifício São Gabriel, na Lagoa 
da Jansen. No momento que saía 
da garagem, ele botou a frente do 
carro – um veículo Renaut Kwid, 
branco, placa PTB-2770 – além 
da calçada e quase era atingido 
pelo condutor do Argo, que ainda 
desviou e por pouco não bate em 
outro carro que estava estacionado 
do outro lado da rua. Nesse 
instante, supõe a Polícia, Diogo 
teria sido “chamado a atenção” 
com uma forte buzinada. Como 
se pode observar em imagens de 
câmera instalada na rua, o condutor 
do argo segue em frente, sem 
abrir o vidro (fumê) e, instante 
depois, observa-se Diogo seguindo 
atrás. Da casa dele até o local 
do crime são aproximadamente 
200 metros, já na avenida da 
Lagoa da Jansen. Acredita-se 

que Diogo acelerou, passou 
pelo argo e o ‘trancou’. Depois, 
desceu do carro e se dirigiu até 
o outro automóvel, cujo condutor 
abriu o vidro e teria sido atingido 
com um soco no peito. Agredido, 
puxou a arma e atirou de dentro 
do carro, atingindo o publicitário a 
altura do pescoço. Pelas imagens 
das câmeras de segurança da área, 
conforme a Polícia Civil, é possível 
ver o condutor do Argo efetuando 
o disparo que atingiu mortalmente 
Diogo. “O disparo foi efetuado de 
dentro do veículo e não conseguimos 
nenhum tipo de cartucho que possa 
identificar o calibre da arma”, disse 
o delegado Wang Chao Jen, que 
investiga o caso.
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. 

Vídeo que mostra Argo vermelho abastecendo na camboa foi também decisivo para inocentar Ayrton (comendo uma pizza indo para casa, depois 
de ser solto) de ser o autor do tiro que matou Diogo

Dupla é presa durante operação contra 
tráfico de drogas em Miranda do Norte
Uma operação da Polícia Civil 
contra o tráfico de drogas, na 
manhã de ontem (18), resultou na 
prisão de duas pessoas, na cidade 
de Miranda do Norte. Segundo 
a Polícia Civil, a dupla atuava 
há oito anos vendendo drogas na 
região. 
Três locais que funcionavam 
como “bocas de fumo”, situadas 
na Rua Vila Socó, no bairro Santa 
Cruz, foram alvos da operação. 
De acordo com o apurado pela 

polícia, além das residências 
deles, uma casa de taipa, em uma 
invasão próxima, ao lado de uma 
mata, também vinha sendo usada 
pelos suspeitos para dificultar os 
trabalhos da polícia.
Ainda conforme apontam as 
investigações, mais pessoas 
estariam envolvidas nessa 
associação criminosa de tráfico 
de drogas na localidade. As 
investigações sobre o caso 
continuam. (AR)

Jovem preso como suspeito de 
matar Diogo é solto após perícia 
comprovar sua inocência

Juiz cita, na decisão, influência
de Queiroz com milicianos
A GloboNews teve acesso à íntegra da decisão do juiz Flávio Itabaiana, 
da 27ª Vara Criminal, que autorizou a prisão de Fabrício Queiroz, nesta 
quinta-feira (18), no interior de São Paulo. Entre os principais destaques 
estão a influência de Queiroz com milicianos no Rio de Janeiro, repasses de 
ex-assessores para conta de Queiroz no valor de R$ 2.039.656,52 e saques 
na conta do investigado que totalizam quase R$ 3 milhões.
- Segundo o Ministério Público, a atuação de Fabrício Queiroz não se 
limitava a arrecadação dos valores junto aos demais assessores, já que o 
investigado também transferia parte dos recursos para o patrimônio familiar 
do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro.
- Em 2011, a conta bancária de Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, 
mulher de Flávio, recebeu pelo menos um depósito em espécie no valor de 
R$ 25 mil. Segundo o despacho, quem fez o depósito foi Fabrício Queiroz.
- Documentos apreendido na casa de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de 
Queiroz, demonstram que ela recebeu, pelo menos, R$ 174 mil em espécie. 
Segundo o juiz, esse dinheiro não tinha origem conhecida e foi com ele que 
Márcia pagou as despesas médicas de Queiroz no Hospital Israelita Albert 
Einstein.
- O juiz cita que boletos dos planos de saúde de Flávio Bolsonaro e da 
mulher dele foram pagos em espécie, mas o dinheiro não saiu das contas 
deles.
- Decisão afirma que Queiroz, mesmo escondido em Atibaia, ainda tem 
influência sobre milicianos no Rio de Janeiro. Um dos milicianos citados 
pelo juiz era o ex-capitão de Operações especiais do Bope Adriano 
Magalhães da Nóbrega, denunciado em 2019, e morto na Bahia.
- Queiroz também é mencionado sobre sua influência política para pleitear 
nomeações em cargos comissionados, chegando ao ponto de ter sido 
comparado pela mulher dele a um “bandido preso dando ordens fora da 
cadeia”.
- Em uma conversa telefônica com a mulher dele, Fabrício promete 
interceder junto a milicianos pessoalmente quando estivesse no Rio - 
demonstrando sua periculosidade por ainda manter influência sobre o grupo 
criminoso.
PERIGOS DE QUEIROZ APONTADOS PELA DECISÃO
- Além da suposta “influência sobre milicianos” do Rio, Queiroz ainda teria 
“influência política” para “pleitear nomeações em cargos comissionados, 
chegando ao ponto de ter sido comparado por sua esposa a um bandido 
que ‘tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo’, o que demonstra 
que ele poderia ameaçar testemunhas e outros investigados e obstaculizar a 
apuração dos fatos, perturbando, assim, o desenvolvimento da investigação 
e de futura ação penal”.
- Orientou testemunhas a não comparecer depoimento no Ministério Público 
Estadual sobre o esquema da rachadinha.  (MARCELO GOMES E BETTE LUCHESE - 
GLOBONEWS E JORNAL NACIONAL)

Prisão de Queiroz irrita Bolsonaro e afasta
possibilidade de trégua com o judiciário
A prisão de Fabrício Queiroz, 
ex-assessor do senador Flávio 
Bolsonaro até 2018, irritou o 
presidente Jair Bolsonaro, que 
considera haver perseguição do 
Judiciário, e afasta a possibilidade 
de trégua entre os Poderes. O 
presidente debateu com aliados 
estratégia para afastar o Palácio do 
Planalto do desgaste da prisão do 
ex-assessor.
Nas redes sociais, Bolsonaro criticou 
a ação policial. “Foi feita uma prisão 
espetaculosa. Parecia que estavam 
prendendo o maior bandido da face 
da Terra”, disse. Assista ao vídeo 
do momento da prisão. Flávio disse 
encarar os acontecimentos “com 

tranquilidade”.
Queiroz foi preso em Atibaia (SP), 
em casa que pertence a Frederick 
Wassef, advogado de Flávio. 
Wassef é frequentador habitual do 
Planalto e do Palácio da Alvorada. 
Ministros aconselharam Bolsonaro 
a afastá-lo de todos os casos  
em que representa a família do 
presidente.
O ex-assessor preso vivia há 
um ano no imóvel. No local, a 
polícia apreendeu dois celulares, 
documentos e R$ 900. Havia 
também um cartaz sobre o Ato 
Institucional nº 5 (AI-5) e bonecos 
de personagem mafioso do filme 
“Scarface”.

Demitido pelo presidente Bolsonaro,
Weintraub vai para o Banco Mundial

Demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Educação 
Abraham Weintraub receberá o cargo de representante brasileiro 
no Banco Mundial , em Washington. Sua demissão é a 12ª troca no 
primeiro escalão do governo.
Em pouco mais de um ano à frente da pasta, Weintraub acumulou 
polêmicas nas redes sociais e embates com as universidades. Sua gestão 
foi marcada por contingenciamento de verbas e problemas no Enem de 
2019.
Ele deixa o cargo sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal em 
acusações de racismo e por defender a prisão dos ministros da Corte.
A demissão de Weintraub foi comemorada no Congresso. O presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse esperar um novo 
ministro “de fato comprometido com a educação”.
Antes de deixar o cargo, Weintraub revogou portaria que incentivava 
a adoção de políticas de cotas para negros em programas de pós-
graduação.

Ayrton deixa o presídio de Pedrinhas e é abraçado pelos pais aos 
gritos de “vitória”
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Laudo do Icrim inocenta Ayrton Pestana, que
será posto em liberdade
Publicado em 18 de junho de 2020 por gilbertoleda

O jovem Ayrton Pestana, preso desde terça (16) acusado de assassinar o publicitário Diogo Campos (saiba mais), será
posto em liberdade ainda nesta quinta-feira (18).

Um laudo do Instituto de Criminalística (Icrim) confirmou que o carro do pai dele, um Argo vermelho, não foi o mesmo
utilizado no crime. A informação é do delegado George Marques, em entrevista à Rádio Mirante AM (veja aqui).

Como o Blog do Gilberto Léda revelou mais cedo, o carro do suspeito não saiu da Avenida Venceslau Brás durante toda
a manhã do crime. No local, funciona uma oficina, onde Ayrton passou a manhã trabalhando com o pai, Vanderley
Pestana.

A polícia, agora, trabalha com a hipótese que já vinha sendo sustentada pela família de Ayrton desde o dia do crime: a
clonagem da placa do veículo.

Na manhã de ontem (17), no Programa Acorda Maranhão, da Mirante AM, o jornalista Marcial Lima relembrou que, na
edição de terça-feira (16), antes do crime, chegou a noticiar um caso de roubo de um Fiat Argo vermelho.

“Ontem, no nosso programa aqui, nós recebemos uma mensagem de uma pessoa, nós até botamos no ar, dizendo que
tinham roubado um veículo Argo vermelho, ali na descida do Barramar, alido Barramar/Litorânea. PTQ-4170, viu? Foi a
placa que passaram aqui”, relatou.
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Segundo o delegado George Marques, o dono desse veículo, motorista de aplicativo, já foi ouvido, e confirmou que foi
vítima de assalto no fim de semana.

Publicado em Sem categoria | 10 Respostas

Laudo aponta que veículo usado no assassinato
de Diogo Campos não foi o do suspeito preso
Publicado em 18 de junho de 2020 por gilbertoleda

A Polícia Civil informou agora à tarde que um laudo do Instituto de Criminalística (Icrim) confirmou que o Argo vermelho
usado no assassinato do publicitário Diogo Campos, na Lagoa da Jansen, não é o mesmo que foi apreendido e que
motivou a prisão do jovem Ayrton Pestana.

Em entrevista à Rádio Mirante AM, o delegado George Marques anunciou que o resultado do laudo foi recebido na tarde
de hoje (18). Com isso, pestana deve ser solto ainda nesta quinta-feira.

Nova imagem exclusiva obtida pelo Blog do Gilberto Léda (veja acima), aponta que o veículo ocupado pelo criminoso
tinha película fumê. O Argo vermelho do pai de Ayrton Pestana, não (veja abaixo).
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Veículo usado no crime tinha película fumê
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Publicado em Sem categoria | 2 Respostas

(Foto: Reprodução/TV Mirante)
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REVIRAVOLTA! Laudo aponta inocência de Ayrton
Pestana no caso do sobrinho-neto de Sarney

Blog Luís Pablo

Um laudo do Icrim confirmou a inocência do jovem Ayrton Campos Pestana, que foi
acusado e preso pela polícia por assassinar o publicitário Diogo Costa, sobrinho-
neto de Sarney.

Ficou confirmado que o carro do pai de Ayrton não estava no local do crime, como a
polícia havia dito.

Agora Ayrton Pestana, que foi injustamente preso, será posto em liberdade ainda nesta
quinta-feira (18).
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Ayrton Pestana é solto e inocentado da morte de Diogo
Por Zeca Soares • quinta-feira, 18 de junho de 2020

O jovem Ayrton Campos Pestana foi liberado pela Justiça e deixou o Conplexo de Pedrinhas na noite desta quinta-
feira (18). Ele era suspeito matar o publicitário Diogo Adriano Campos Costa e chegou a ficar dois dias presos, mas
hoje a sua inocência foi comprovada.

O Instituto de Criminalística do Maranhão (ICRIM) comprovou após perícia que o veículo Argo Vermelho de Ayrton
Campos Pestana teve a placa clonada e que, no momento do crime na última terça-feira (16), o carro estava parado
na Camboa, conforme ficou comprovado em um vídeo entregue à Polícia pela família.

Ayrton teve a prisão decretada depois que as imagens mostraram que a placa do Argo vermelho tinha as mesmas
descrições do seu veículo.

Além do vídeo que mostra que Ayton estava no carro com o seu pai Wanderley, um áudio encaminhado à Rádio
Mirante AM, registrou o roubo de um outro Argo vermelho, próximo ao Barramar no último sábado (13). A polícia
busca informações, pois este pode ter sido de fato o veículo utilizado pelo autor do crime.

Diogo Costa é sobrinho do ex-presidente da República José Sarney e foi morto após briga no trânsito, na terça-feira
(16), às 11h40, na Lagoa da Jansen.
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