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Na PGJ, Eduardo Nicolau quer priorizar defesa
dos direitos humanos
Publicado em 22 de junho de 2020 por gilbertoleda

A atuação do Ministério Público do Maranhão (MPMA) na defesa dos direitos humanos foi debatida na tarde desta
segunda-feira, 22, entre o procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e a equipe da Secretaria para
Assuntos Institucionais (Secinst). O trabalho a ser desenvolvido nos próximos dois anos visa reverter os indicadores
sociais negativos por meio de Planos de Ação Específicos em Direitos Humanos (Padhum).

Na reunião, o promotor de justiça e diretor da Secinst, José Márcio Maia Alves, apresentou ao chefe do MPMA os dois
servidores membros do comitê científico, comandado por ele, que irá trabalhar, especificamente, nesta área: Thiago Viana
e Rossana Barros Pinheiro.

O trabalho do Ministério Público será focado em seis eixos temáticos de problemas que poderão ser encontrados nas
comarcas: pessoas em situação de rua; combate à fome e segurança alimentar; combate ao racismo e discriminação
contra LGBT’s e mulheres; identidade cultural e defesa de quilombolas; defesa da mulher (combate ao feminicídio,
assédio sexual e violência psicológica); direitos de pessoas com HIV/Aids.

Além de construir uma matriz na qual será baseada a elaboração dos planos de atuação das Promotorias de Justiça
responsáveis pela defesa de interesses difusos, a proposta é fazer uma investigação criteriosa da realidade, com base
em métodos científicos (na modalidade pesquisa-ação), para descobrir a melhor forma de intervenção social e atuação
institucional do MPMA. O passo seguinte será a elaboração de propostas de intervenção seguidas da avaliação dos
resultados diante da realidade encontrada.

“Estamos pensando, com base científica, a atuação do Ministério Público para reverter indicadores sociais negativos. O
foco são os hipossuficientes, ou seja, os mais pobres. Para isso, estamos constituindo equipes técnicas que vão subsidiar
nossa atuação institucional”, afirmou Eduardo Nicolau.

As diretrizes da Administração Superior se enquadram no Planejamento Estratégico do MPMA (2016-2021). Um dos
indicadores prevê “defender os interesses de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e
econômica”. O objetivo é garantir cidadania plena em uma sociedade fortalecida.
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O cronograma de ações, estabelecido na reunião, prevê o prazo de 90 dias para a conclusão da primeira etapa de
trabalho, que é o mapeamento da realidade maranhense nos seis eixos temáticos. Em 120 dias, o material será
apresentado ao Colégio de Procuradores para discussão e contribuições de promotores e procuradores de justiça.

A previsão é que em 150 dias sejam iniciadas as audiências públicas de escuta social nos municípios maranhenses para
ouvir a população.

“A ideia da gestão é induzir a concentração de esforços no tratamento também de questões sociais sensíveis e que são
de interesse da coletividade, tais como abandono, preconceito, fome, alteridade cultural, enfermidades incuráveis e
diferenças que são atacadas cotidianamente por posturas racistas, misóginas e discriminatórias de toda natureza”,
afirmou José Márcio Maia Alves.



Eduardo Nicolau quer Ministério PúblicoEduardo Nicolau quer Ministério Público
priorizando defesa dos direitos humanospriorizando defesa dos direitos humanos
O objetivo é garantir cidadania plena em uma sociedade fortalecidaO objetivo é garantir cidadania plena em uma sociedade fortalecida

A atuação do Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos foiA atuação do Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos foi
debatida, nesta segunda-feira 22, entre o novo procurador-geral de Justiça,debatida, nesta segunda-feira 22, entre o novo procurador-geral de Justiça,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e a equipe da Secretaria para Assuntos Institucionais do órgão. OEduardo Jorge Hiluy Nicolau, e a equipe da Secretaria para Assuntos Institucionais do órgão. O
trabalho a ser desenvolvido nos próximos dois anos,trabalho a ser desenvolvido nos próximos dois anos,  período da gestão de Eduardo Nicolau àperíodo da gestão de Eduardo Nicolau à
frente da PGJfrente da PGJ, visa reverter os indicadores sociais negativos por meio de Planos de Ação, visa reverter os indicadores sociais negativos por meio de Planos de Ação

Específicos em Direitos Humanos.Específicos em Direitos Humanos.

Na reunião, o promotor José Márcio Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais,Na reunião, o promotor José Márcio Maia Alves, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais,
apresentou ao chefe do MP maranhense os servidores membros do comitê científico, comandado por ele, queapresentou ao chefe do MP maranhense os servidores membros do comitê científico, comandado por ele, que
irá trabalhar, especificamente, nesta área: Thiago Viana e Rossana Barros Pinheiro.irá trabalhar, especificamente, nesta área: Thiago Viana e Rossana Barros Pinheiro.
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O trabalho do Ministério Público será focado em seis eixos temáticos de problemas que poderão serO trabalho do Ministério Público será focado em seis eixos temáticos de problemas que poderão ser
encontrados nas comarcas: pessoas em situação de rua; combate à fome e segurança alimentar; combate aoencontrados nas comarcas: pessoas em situação de rua; combate à fome e segurança alimentar; combate ao
racismo e discriminação contra LGBTs e mulheres; identidade cultural e defesa de quilombolas; defesa daracismo e discriminação contra LGBTs e mulheres; identidade cultural e defesa de quilombolas; defesa da
mulher (combate ao feminicídio, assédio sexual e violência psicológica); direitos de pessoas com HIV/Aids.mulher (combate ao feminicídio, assédio sexual e violência psicológica); direitos de pessoas com HIV/Aids.

Além de construir uma matriz na qual será baseada a elaboração dos planos de atuação das Promotorias deAlém de construir uma matriz na qual será baseada a elaboração dos planos de atuação das Promotorias de
Justiça responsáveis pela defesa de interesses difusos, a proposta é fazer uma investigação criteriosa daJustiça responsáveis pela defesa de interesses difusos, a proposta é fazer uma investigação criteriosa da
realidade, com base em métodos científicos (na modalidade pesquisa-ação), para descobrir a melhor forma derealidade, com base em métodos científicos (na modalidade pesquisa-ação), para descobrir a melhor forma de
intervenção social e atuação institucional do MP-MA. O passo seguinte será a elaboração de propostas deintervenção social e atuação institucional do MP-MA. O passo seguinte será a elaboração de propostas de
intervenção seguidas da avaliação dos resultados diante da realidade encontrada.intervenção seguidas da avaliação dos resultados diante da realidade encontrada.

“Estamos pensando, com base científica, a atuação do Ministério Público para reverter indicadores sociais“Estamos pensando, com base científica, a atuação do Ministério Público para reverter indicadores sociais
negativos. O foco são os hipossuficientes, ou seja, os mais pobres. Para isso, estamos constituindo equipesnegativos. O foco são os hipossuficientes, ou seja, os mais pobres. Para isso, estamos constituindo equipes
técnicas que vão subsidiar nossa atuação institucional”, afirmou Eduardo Nicolau.técnicas que vão subsidiar nossa atuação institucional”, afirmou Eduardo Nicolau.

As diretrizes da Administração Superior se enquadram no Planejamento Estratégico do MP-MA (2016-2021).As diretrizes da Administração Superior se enquadram no Planejamento Estratégico do MP-MA (2016-2021).
Um dos indicadores prevê “defender os interesses de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidadeUm dos indicadores prevê “defender os interesses de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade
familiar, social e econômica”. O objetivo é garantir cidadania plena em uma sociedade fortalecida.familiar, social e econômica”. O objetivo é garantir cidadania plena em uma sociedade fortalecida.

O cronograma de ações, estabelecido na reunião, prevê o prazo de 90 dias para a conclusão da primeira etapaO cronograma de ações, estabelecido na reunião, prevê o prazo de 90 dias para a conclusão da primeira etapa
de trabalho, que é o mapeamento da realidade maranhense nos seis eixos temáticos. Em 120 dias, o materialde trabalho, que é o mapeamento da realidade maranhense nos seis eixos temáticos. Em 120 dias, o material
será apresentado ao Colégio de Procuradores para discussão e contribuições de promotores e procuradores deserá apresentado ao Colégio de Procuradores para discussão e contribuições de promotores e procuradores de
justiça.justiça.

A previsão é que em 150 dias sejam iniciadas as audiências públicas de escuta social nos municípiosA previsão é que em 150 dias sejam iniciadas as audiências públicas de escuta social nos municípios
maranhenses para ouvir a população.maranhenses para ouvir a população.



César Pires quer atuação doCésar Pires quer atuação do
Ministério Público emMinistério Público em
solicitações feitas à SESsolicitações feitas à SES
Iniciativa do parlamentar visa fortalecer as medidas de proteção à saúdeIniciativa do parlamentar visa fortalecer as medidas de proteção à saúde
dos maranhensesdos maranhenses

O deputado estadual César Pires (PV) encaminhouO deputado estadual César Pires (PV) encaminhou
ofícios ao Ministério Público do Maranhãoofícios ao Ministério Público do Maranhão
informando sobre duas solicitações feitas recentemente por ele àinformando sobre duas solicitações feitas recentemente por ele à
SES (Secretaria de Estado da Saúde), em que cuja área de atuaçãoSES (Secretaria de Estado da Saúde), em que cuja área de atuação
está sob a responsabilidade da promotora Glória Mafra.está sob a responsabilidade da promotora Glória Mafra.

Nos documentos, o parlamentar explica que requisitou à pasta a aplicação deNos documentos, o parlamentar explica que requisitou à pasta a aplicação de
testes gratuitos para diagnóstico da Covid-19 aos entregadores de delivery;testes gratuitos para diagnóstico da Covid-19 aos entregadores de delivery;
ee  fiscalização sobre a extração e comercialização de água mineral no estadofiscalização sobre a extração e comercialização de água mineral no estado..
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Com a iniciativa, o parlamentar busca atuação conjunta com o MP para fortalecerCom a iniciativa, o parlamentar busca atuação conjunta com o MP para fortalecer
as medidas de proteção à saúde dos maranhenses.as medidas de proteção à saúde dos maranhenses.



César Pires informa ao MP sobre
solicitações feitas à SES
POSTED ON 22/06/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

O deputado César Pires encaminhou ofícios à promotora de Saúde, Glória Mafra,
sobre as solicitações feitas por ele à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de
aplicação de testes gratuitos para diagnóstico da Covid-19 aos entregadores de
delivery e sobre a fiscalização exercida pelo órgão na extração e comercialização de
água mineral no Maranhão.

A iniciativa do parlamentar visa fortalecer as medidas de proteção à saúde dos
maranhenses.

César Pires informou à promotora de justiça que o pedido de realização de testes
gratuitos para entregadores de delivery foi motivado pela exposição a que esses
trabalhadores são submetidos e submetem outros, visto a natureza da atividade que
exercem, na qual têm contato com grande número de pessoas.

“Eles recebem dinheiro, têm que manusear máquinas de cartão de débito/crédito que
passam pelas mãos de muitos, têm contato com as superfícies de embalagens e
diversos materiais nos quais já se sabe que o vírus pode permanecer vivo, além de
não poderem, obviamente, em razão de seu labor, se manter em distanciamento
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social”, justificou ele. César Pires acrescentou que a realização de testes seria uma
medida sensata para resguardar a saúde dos entregadores e daqueles que com eles
têm contato, podendo, inclusive reduzir a disseminação e contágio da doença.

No que se refere à questão da água mineral, o deputado enfatizou que é notório o
aumento exponencial do consumo/venda de água mineral na capital e em muitos
municípios do Maranhão, especialmente na venda de galões de 20 litros. E que chama
a atenção o fato de que muitas vezes tais recipientes se encontram à venda em
calçadas, expostos ao sol e chuva, são transportados de diversas formas, têm cores
de invólucro diferentes e, apesar de indicar as fontes de onde derivam a água vendida,
por vezes não possuem informações claras, inclusive havendo indicação de que seu
conteúdo refere-se a água mineral ou natural.

“Diante da pandemia que estamos vivendo e também dos cuidados que devem ser
presentes em qualquer momento quanto à venda de produtos aos consumidores,
oficiamos a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão para que nos informasse de
que forma se dá a fiscalização do Estado quanto a regularidade e adequação da
extração, conservação e venda de água mineral das variadas fontes oferecidas por
todas as empresas que atuam no Maranhão. São informações essenciais à
preservação da saúde daqueles que consomem o produto”, finalizou César Pires.



César Pires informa ao MP sobre solicitações
feitas à SES
Publicado em 22 de junho de 2020 por gilbertoleda

O deputado César Pires encaminhou ofícios à promotora de Saúde, Glória Mafra, sobre as solicitações feitas por ele à
Secretaria de Estado da Saúde (SES) de aplicação de testes gratuitos para diagnóstico da Covid-19 aos entregadores de
delivery (reveja) e sobre a fiscalização exercida pelo órgão sobre a extração e comercialização de água mineral no
Maranhão (saiba mais). A iniciativa do parlamentar visa fortalecer as medidas de proteção à saúde dos maranhenses.

César Pires informou à promotora de justiça que o pedido de realização de testes gratuitos para entregadores de delivery
foi motivado pela exposição a que esses trabalhadores são submetidos e submetem outros, visto a natureza da atividade
que exercem, na qual têm contato com grande número de pessoas. 

“Eles recebem dinheiro, têm que manusear máquinas de cartão de débito/crédito que passam pelas mãos de muitos, têm
contato com as superfícies de embalagens e diversos materiais nos quais já se sabe que o vírus pode permanecer vivo,
além de não poderem, obviamente, em razão de seu labor, se manter em distanciamento social”, justificou ele. César
Pires acrescentou que a realização de testes seria uma medida sensata para resguardar a saúde dos entregadores e
daqueles que com eles têm contato, podendo, inclusive reduzir a disseminação e contágio da doença.

No que se refere à questão da água mineral, o deputado enfatizou que é notório o aumento exponencial do
consumo/venda de água mineral na capital e em muitos municípios do Maranhão, especialmente na venda de galões de
20litros. E que chama a atenção o fato de que muitas vezes tais recipientes se encontram à venda em calçadas, expostos
ao sol e chuva, são transportados de diversas formas, têm cores de invólucro diferentes e, apesar de indicar as fontes de

1

https://gilbertoleda.com.br/2020/06/22/cesar-pires-informa-ao-mp-sobre-solicitacoes-feitas-a-ses/
https://gilbertoleda.com.br/2020/06/22/cesar-pires-informa-ao-mp-sobre-solicitacoes-feitas-a-ses/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/
https://gilbertoleda.com.br/2020/05/22/cesar-pires-propoe-testagem-de-entregadores/
https://gilbertoleda.com.br/2020/06/17/cesar-pires-solicita-informacoes-sobre-controle-da-agua-mineral-no-ma/


onde derivam a água vendida, por vezes não possuem informações claras, inclusive havendo indicação de que seu
conteúdo refere-se a água mineral ou natural.

“Diante da pandemia que estamos vivendo e também dos cuidados que devem ser presentes em qualquer momento
quanto à venda de produtos aos consumidores, oficiamos a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão para que nos
informasse de que forma se dá a fiscalização do Estado quanto a regularidade e adequação da extração, conservação e
venda de água mineral das variadas fontes oferecidas por todas as empresas que atuam no Maranhão. São informações
essenciais à preservação da saúde daqueles que consomem o produto”, finalizou César Pires.



Vitorino Freire entra em lockdown por 10 dias
Por Zeca Soares • segunda-feira, 22 de junho de 2020

O município de Vitorino Freire que fica a 196 Km de São Luís, entra em lockdown a partir de hoje (22) pelo período
de dez dias. Localizado na região do Pindaré, Vitorino Freire tem população segundo o IBGE de 31.523 habitantes.

A medida, segundo a prefeita Luanna Bringel é uma tentativa para tentar baixar a curva de transmissão do novo
coronavírus que continua crescendo na cidade.

Segundo os dados da Prefeitura de Vitorino Freire já registrou 661 casos e 10 óbitos. O número é diferente do que
aponta a Secretaria de Saúde do Maranhão em Vitorino Freire com 588 casos e uma morte.

De acordo com o decreto da prefeita, apenas os serviços considerados essenciais vão abrir. O uso de máscaras e o
distanciamento social serão obrigatórios. Foram montadas barreiras na entrada e saída da cidade e somente os
veículos autorizados serão liberados.

Foto: Reprodução
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Instituto ouviu 400 eleitores no mu-
nicípio entre os dias 12 e 14 de ju-
nho sobre a disputa eleitoral deste
ano. Pré-candidato do PCdoB lide-
ra em todos os cenários. POLÍTICA 2

Hernando
Macedo
lidera
pesquisa em
Dom Pedro

Escutec/O Estado

Pré-candidato do Democratas à
Prefeitura de São Luís, ele se pre-
para para enfrentar sua segunda
disputa majoritária na capital, ago-
ra como cabeça de chapa. POLÍTICA 3

Segunda 
entrevista
de O Estado
é com Neto
Evangelista   

Acusados de
mortes de
mãe e filha
vão para
Pedrinhas
POLÍCIA 7

Pré-candidatos

Crime bárbaro

Paulo Soares 

Divulgação

Divulgação

Terceira etapa da “Epicovid-19”, pesquisa realizada pela Universidade Federal de 
Pelotas (RS), selecionou São Luís, Presidente Dutra, Bacabal, Caxias e Imperatriz. CIDADES 6

Bumba 
meu boi de
Ribamar fará
live e batizado
nesta terça
PÁGINA 10

www.oestadoma.com

Postulantes ao Palácio La
Ravardière investem em
pré-campanha virtual, por
meio de lives. POLÍTICA 3

INSTAGRAM/          TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)        3215-5055 (Central do Assinante)
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Pesquisa sobre Covid-19
abrange cidades do MA

Covid-19 no MA

oestadoma.com/486658 GERAL 12

70.689 casos
confirmados e
1.760 mortes

Energia eólica

Maranhão é 
sétimo no país
em geração

Alternativo

Apesar das visitações públicas ao Parque Nacional dos Lencóis estarem suspensas desde 22 de março, por conta da 
pandemia, há denúncias de que carros particulares estão entrando no local, sobretudo aos fins de semana. GERAL 11

Academias se adaptam a medidas
Para evitar a Covid-19, disponibilidade de álcool em gel, uso de máscara, aparelhos higienizados e distanciamento agora fazem parte

do cotidiano das academias, que voltaram a funcionar ontem, após 90 dias fechadas por decreto estadual. CIDADES 6

Turismo clandestino

Eleições 
2020

Complexo eólico Delta 3, na região dos Lençóis Maranhenses



cidade@mirante.com.br
São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

Quatro médicos já morreram
em Imperatriz por
complicações da Covid-19
(médica Maria de Lourdes-foto)

Em  CIDADES 6

Academias da Ilha adotam medidas
sanitárias para evitar Covid-19
Na volta ao funcionamento, nesta segunda-feira, 22, disponibilidade de álcool em gel, uso de máscara,
aparelhos higienizados, contato zero e distanciamento, agora fazem parte do cotidiano das academias

REGRAS SANITÁRIAS

� Acesso somente às
pessoas usando máscara
Manter o distanciamento de
dois metros entre as pessoas  
� Delimitar, com uma fita, o
espaço em que cada usuário
deve se exercitar  
� Limite de ocupação: uma
pessoa para cada quatro
metros quadrados  
� Não pode haver
aglomeração  
� Kit de limpeza para cada
três usuários presentes  
� A água no bebedouro
deve ser liberada apenas
para uso de garrafas próprias  
� O uso das piscinas exige
também uma série de regras,
incluindo deixar próximos a
elas frascos de álcool em gel
para serem usados antes dos
clientes tocarem as escadas
ou borda  
� Nas aulas coletivas ou de
artes marciais, é obrigatório
o uso de chinelos ou
calçados. 
� Apenas metade das áreas
do tatame ou do salão deve
ser usada, para permitir
distanciamento de dois
metros entre as pessoas  
� As academias também
devem fazer uma triagem
para identificar sintomas
antes das pessoas entrarem
no ambiente. Isso poderá ser
feito por meio de
questionário. 

SAIBA MAIS
Outra novidade é o retorno gradual do atendimento
ambulatorial e das cirurgias eletivas, como foi anunciado
na quinta-feira, 18, pelo secretário Carlos Lula, da
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Entre os serviços que
retomam as consultas estão a Unidade de Especialidades

Odontológicas (Sorrir); das Policlínicas Diamante e da Vila
Luizão; do Hospital Dr. Carlos Macieira; do Centro de
Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e
Reabilitação de Crianças (Ninar); do Hospital Infantil Dr.
Juvêncio Mattos; e do Hospital de Câncer do Maranhão.

A
s academias da Grande
Ilha retornaram as ati-
vidades na segunda-
feira, 22, , após ficarem

mais de 90 dias fechadas, e adota-
ram as medidas sanitárias impos-
tas pelo Governo Estadual, para
evitar a proliferação da Covid-19,
novo coronavírus. De acordo com
o governador Flávio Dino, o co-
mércio está sendo aberto de forma
gradual no estado e no próximo
dia 27, a previsão é da reabertura
dos bares e restaurantes. 

“As academias voltaram a fun-
cionar, mas com uma vida nova”,
afirmou Carlos Neto, sócio e pro-
fessor da academia MK3, locali-
zada no bairro São Francisco. Ele
frisou que, para abrirem as portas,
as academias tiveram de adotar
uma série de medidas sanitárias,
principalmente, no tocante ao uso
obrigatório de máscara, disponi-
bilidade de álcool em gel, lixeiras-
extras, e manutenção do distan-
ciamento social. 

Ainda segundo Carlos Neto, os
aparelhos são higienizados com
mais frequência e alguns deles
estão isolados para respeitar o dis-
tanciamento entre os frequenta-
dores. A academia foi toda sinali-
zada, as torneiras do bebedouro
trocadas e a tolha é de uso indivi-
dual. Até o momento, a academia
está oferecendo apenas o serviço
de musculação, enquanto, os ou-
tros tipos de aulas estão suspen-
sas. “Estamos evitando o máximo,
para não haver aglomeração”, fri-
sou.  

Normas
Carlos Neto disse que os funcio-
nários estão usando máscaras e
logo na entrada da academia há
álcool em gel disponível para o pú-
blico. Somente 20 pessoas podem
ficar na academia e, logo na en-
trada, o aluno recebe uma flanela
para fazer a higienização dos apa-
relhos durante a sua malhação. 

Eles vão receber a instrução,
mas o preparador físico sempre
manterá distância, conforme im-
posição do Governo Estadual. “No
momento está sendo evitado o
contato físico entre aluno e ins-
trutor”, frisou Neto. 

Ele ainda disse que ontem a
procura pela academia foi fraca,
mas, até a segunda quinzena do
próximo mês deve aumentar.
“Muitas pessoas estão com receio
de pegar essa doença e também
têm aqueles que ainda estão se re-
cuperando dela”, explicou. 

Ed Mupp, que é proprietário da
academia Cultura Física, na Ave-
nida dos Africanos, adotou o agen-
damento para os frequentadores.
Devido ao fechamento das acade-
mias houve muita perda de clien-
tes. “Donos de academias tiveram
perdas financeiras, mas também
muitas pessoas deixaram de ma-
lhar e isso é prejudicial para a
saúde”, frisou. 

A funcionária pública, Ana
Karla Silva, de 34 anos, disse que
ficou sem exercitar-se durante 90
dias e já estava com problemas de
saúde. “Como parei de malhar,
então, voltei a ficar acima do peso
e a minha glicose ficou descon-
trolada”, declarou Ana Karla.  

Sanções 
Como forma de fiscalizar, o de-
creto prevê sanções administrati-
vas com relação ao descumpri-
mento das ações elencadas no ato.
Sem prejuízo da punição penal, le-

galmente estabelecida, podem ser
aplicadas advertências, multas ou
interdição parcial/total do esta-
belecimento comercial. 

Essas medidas serão feitas pelo
secretário de Saúde do Maranhão,
ou por quem delegar competência,
na forma do artigo 14 da Lei Fede-
ral nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

A Polícia Militar foi autorizada a la-
vrar Termos Circunstanciados de
Ocorrências (TCO), que serão en-
caminhados ao Poder Judiciário.  

Protesto 
Os profissionais do setor fitness e
donos de academias realizaram no
dia 17 um movimento na Praça do

Pescador, na Avenida Litorânea e
alertando sobre a essencialidade
desse tipo de serviço, principal-
mente, no tocante a saúde. 

Munidos de faixas e cartazes que
exibiam o teor do movimento, os
manifestantes discursaram acerca
da importância do setor fitness para
a saúde física e mental, incluindo o

momento da pandemia do novo
coronavírus, que ataca, com mais
força, quem tem baixa imunidade
e possui outras doenças (comorbi-
dades). 

No decorrer da manifestação,
eles entoaram frases de efeito, a fim
de chamar a atenção para a impor-
tância das academias de ginástica.

Ainda foi realizada uma carreata na
Avenida Litorânea. 

Policiais militares do Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária (BPRv)
e agentes de trânsito da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transpor-
tes (SMTT) acompanharam a ma-
nifestação.  

Reabertura
Conforme o Decreto nº 35.831, que
foi publicado pelo governo, logo
após a vigência do lockdown (blo-
queio total), voltaram a funcionar,
além dos serviços essenciais, os es-
tabelecimentos comerciais de pe-
queno porte com medidas sanitá-
rias adotadas nesses locais com o
objetivo de evitar a propagação do
novo coronavírus. 

Esse tipo de comércio não es-
tava funcionando desde o dia 21 de
março, quando o Governo do Es-
tado anunciou esse fechamento
pelo período de 15 dias, mas o
prazo foi prorrogado em outros
atos administrativos, uma vez que
os casos confirmados da Covid-19
apenas aceleravam no estado. 

No dia primeiro deste mês, o go-
verno liberou o funcionamento das
clínicas médicas, consultórios den-
tários, salão de beleza, construção
civil e lojas de artigos eletrônicos. 

No último dia 15 ocorreu a rea-
bertura dos shoppings, mas, com
horário reduzido e sem haver o
funcionamento da praça de ali-
mentação e o cinema. No próximo
dia 27 está previsto o retorno dos
bares e restaurantes. Esta reaber-
tura estava marcada para o dia 29,
mas data foi adiantada pelo go-
vernador Flávio Dino.�
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José Amauri de Sousa Macedo, 53, era médico da Família e ficou internado vários dias antes de falecer 

Pesquisa, em sua terceira etapa, é considerada a maior do mundo para verificar a prevalência da doença

De acordo com dados da SES, já foram confirmados 1.784 casos
positivos da Covid-19 entre os profissionais de saúde no Maranhão

Covid-19: já são quatro
médicos mortos neste
mês, em Imperatriz 
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N
a “linha de frente”
contra a pandemia da
Covid-19, os profis-
sionais de saúde con-

tinuam dedicando suas vidas
para o enfrentamento da
doença, apesar dos riscos ime-
diatos e ou em maior espaço de
tempo. No Maranhão, o número
de casos confirmados do novo
coronavírus em pessoa que tra-
balham em unidades de saúde
já passou de 1.700, com 33 óbi-
tos registrados, conforme a Se-
cretaria de Estado da Saúde
(SES). Em Imperatriz, no su-
doeste maranhense, quatro mé-
dicos morreram, somente neste
mês, em decorrências de com-
plicações da doença, em um in-
tervalo de 16 dias.

Como atuam nas unidades de
saúde para o tratamento de pa-
cientes infectados pelo novo co-
ronavírus, essas pessoas ficam
vulneráveis, com a probabili-
dade alta de um contágio. De
acordo com o boletim epide-
miológico divulgado pela SES na
noite de domingo, 21, já são
1.784 casos positivos envolvendo
a Covid-19 entre os profissionais
de saúde no Maranhão. Deste
total, no entanto, 1.629 já se re-
cuperaram após internação,
quando o quadro clínico é grave,
ou isolamento domiciliar,
quando a situação requer alguns

cuidados em casa para a “cura”.
Essas recomendações são o

repouso e consumo de bastante
água, além de algumas medidas
adotadas para aliviar os sinto-
mas, conforme cada caso.
Quando apresentam sintomas
da Covid-19, esses profissionais
são afastados, para cumprirem
o protocolo da quarentena, até
que termine o período de incu-
bação do vírus. Por este motivo,
todas as medidas de segurança
devem ser tomadas, para que o

A Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), no Rio Grande do Sul, ini-
ciou a terceira etapa da “Epicovid-
19”, estudo nacional que estima a
proporção de casos de infecção
pelo novo coronavírus no Brasil.
Com financiamento do Ministé-
rio da Saúde (MS), o levanta-
mento populacional é conside-
rado o maior do mundo para
verificar a prevalência da doença.
Nessa nova fase, cinco cidades do
Maranhão foram selecionadas
para a aplicação de testes rápidos,
que utiliza metodologia por pun-
ção digital. Dentre os municípios
escolhidos, está São Luís, capital
do estado.

Além de São Luís, também
foram selecionadas as cidades
maranhenses de Presidente
Dutra, Bacabal, Caxias e Impera-
triz. O estudo nacional está sendo
realizado em todas as regiões bra-
sileiras. No total, 133 municípios
participarão da pesquisa, que é
feita em parceria com o Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Es-
tatística (Ibope) Inteligência. Os
testes rápidos para detectar
Covid-19 nas pessoas foi iniciado
nesse domingo, 21, e se estende-
rão até esta terça-feira, 23.

Caso o número mínimo de en-
trevistas não seja realizado neste
período, o estudo será prorrogado,
ou seja, também ocorrerá nos dias
24 e 25 de junho.

Levantamento
O levantamento é realizado por
meio da aplicação de um ques-
tionário sobre a existência de
doenças preexistentes e alguns
sintomas característicos da Covid-
19. Os pesquisadores do Ibope In-
teligência estão devidamente

identificados por crachá e por-
tando Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs), como máscara,
luvas, toucas, aventais, sapatilhas

e óculos de proteção. Todos eles
passam por testagem contra o
novo coronavírus antes e durante
o tempo de permanência na ci-
dade selecionada para a “Epico-
vid-19”.

Nesse caso, quem obtivesse re-
sultado positivo para a doença
não poderia realizar a pesquisa.
Aos participantes, o Ibope Inteli-
gência dará um folheto explica-
tivo sobre o estudo. Os morado-
res entrevistados serão
submetidos a exame do teste rá-
pido, que consiste na coleta de
uma gota de sangue da ponta do
dedo. O resultado do procedi-
mento é emitido em aproxima-
damente 15 minutos. Importante
dizer que a “Epicovid-19” inclui a
cidade mais populosa de cada
uma das 133 sub-regiões defini-
das pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Sem isolamento
Recentemente, a “Epicovid-19”
concluiu um estudo sobre o res-
peito às medidas de distancia-
mento social. Esse descumpri-
mento das medidas de contenção
referentes ao confinamento colo-
cou o Maranhão na penúltima po-
sição, segundo as entrevistas fei-

tas pela Universidade Federal de
Pelotas. A coleta de dados ocor-
reu entre os dias 14 e 21 de maio.
O resultado mostrou que somente
47,2% da população maranhense
entrevistada cumprem as medi-
das de isolamento social. O estado
perdeu apenas para Alagoas.

Em Alagoas, como mostrou a
pesquisa, 46,8% dos entrevistados
respeitam o isolamento, quaren-
tena, lockdown ou outra forma de
afastamento das pessoas, para
evitar a propagação do novo co-
ronavírus. Imediatamente à frente
do Maranhão aparece Roraima,
com uma porcentagem de 47,3%.

Segundo os pesquisadores da
Universidade Federal de Pelotas,
esses dados se referem à propor-
ção das pessoas que relataram
ficar em casa o tempo todo ou sair
somente para as atividades es-
senciais. O resultado foi possível
após entrevistas, em cada estado,
e foi obtido por meio das respos-
tas dos participantes aos questio-
nários aplicados. Santa Catarina
foi classificada como a unidade
federativa que mais cumpre o dis-
tanciamento social, com 69%. Na
sequência, vêm Rio de Janeiro,
com 68,3%, e Rio Grande do Sul,
com 67%. �

risco de contaminação seja re-
duzido.

Mortes em Imperatriz
No município de Imperatriz, o
novo coronavírus já tirou a vida
de quatro médicos, em um pe-
ríodo de 16 dias. Primeiramente,

Sena, 68, que era conhecida, ca-
rinhosamente, como doutora
Lurdinha. De acordo com infor-
mações de amigos, ela estava in-
ternada desde o início deste mês
em na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) de um hospital
particular, em Imperatriz. A mé-
dica era muito querida na Re-
gião Tocantina.

Mortes de profissionais
Além dos médicos que faleceram
na cidade de Imperatriz em de-
corrência de complicações do
novo coronavírus, outros profis-
sionais de saúde já perderam a
vida por causa da Covid-19. Um
desses que não resistiu era téc-
nico em radiologia, que traba-
lhava no Hospital Municipal
Doutor Clementino Moura (So-
corrão 2), localizado em São
Luís, na Cidade Operária. Sérgio
Henrique Saraiva Costa, de 40
anos, teve o óbito confirmado no
dia 14 de abril.

Na data do óbito, o Conselho
Regional de Técnicos e Tecnólo-
gos em Radiologia, situado em
São Paulo, emitiu uma Nota de
Pesar, lamentando a perda de
mais um “lutador da área da
saúde na linha de frente no com-
bate à pandemia”. Segundo a

SES, Sérgio Henrique não tinha
comorbidades, tendo sido diag-
nosticado com a Covid-19 qua-
tro dias antes de sua morte. Ele
trabalhou durante 11 anos como
técnico em radiologia no Socor-
rão 2. Também pelo novo coro-
navírus, faleceu a auxiliar de en-
fermagem Maria Madalena
Barboza Sousa, 61, no dia 12 de
abril.

Segundo informações do
Conselho Regional de Enferma-
gem no Maranhão (Coren/MA),
ela deu entrada no Hospital Car-
los Macieira, após o agrava-
mento do seu quadro de saúde.
Ela precisou ser entubada e aca-
bou não resistindo à doença. A
paciente tinha um quadro de co-
morbidades. Maria Madalena
trabalhava na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do
Vinhais e no Hospital Municipal
Djalma Marques (Socorrão 1),
em São Luís.

Ela estava afastada desde o
dia 20 de março do trabalho
após apresentar sintomas da
Covid-19. A auxiliar chegou ser
levada para a UPA do Vinhais e
para o Hospital de Cuidados In-
tensivos (UCI), que estão rece-
bendo pacientes com novo co-
ronavírus, mas não resistiu. �

faleceu Júlio César Bonifácio
Vieira, no dia 5 deste mês. No dia
9, não resistiu o pediatra Edilson
Dias Lobão, de 55 anos. Já no dia
15, foi a vez de José Amauri de
Sousa Macedo, 53, que era mé-
dico da Família. Este último
ficou internado durante vários
dias em um hospital da região.
Isso ocorreu depois que ele apre-
sentou complicações decorren-
tes da Covid-19.

Além deles, faleceu a pediatra
Maria de Lurdes Porciano de

DENÚNCIA DE MÉDICOS 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), os
médicos que atuam em unidades de saúde que prestam
assistência a casos confirmados e suspeitos da Covid-19
denunciaram à entidade sobre quase 17 mil inconformidades
na infraestrutura de trabalho oferecida pelos gestores, públicos
e privados, em todo o Brasil. Dentre as principais reclamações,
estão a falta de máscaras de proteção N95 e outros
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e a insuficiência
ou ausência de kits de álcool em gel 70%.
Além disso, os médicos também denunciaram a carência de
exames para detectar a Covid-19 e de equipes de enfermagem.
“Outro ponto preocupante para os médicos é a dificuldade no
acesso a leitos de UTI e de internação. Os dados fazem parte
do primeiro levantamento feito pelo CFM após o lançamento
de plataforma online exclusiva aos médicos com inscrição nos
Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). Desde o lançamento
da ferramenta, entre 30 de março e 6 de maio, um total de
1.563 profissionais acessaram a base”, pontua a entidade.

ENTREVISTADOS NO MARANHÃO

Convém ressaltar, segundo os pesquisadores da
Universidade Federal de Pelotas, que apenas no Acre,
Amapá, Sergipe e Amazonas, foram concluídas 100% das
entrevistas previstas. No Maranhão, foram realizados 71,5%
dos testes. “Os principais motivos pelos quais não foi
possível completar 200 entrevistas em 43 das 133 cidades
incluíram medidas de lockdown, que restringiram a
circulação dos pesquisadores, fake news sobre os objetivos
da pesquisa, e dificuldades na coordenação e comunicação
entre autoridades federais, estaduais e municipais”,
destacaram os envolvidos no estudo. O “Epicovid-19”
observou que a Região Nordeste foi aquela com menos
percentual de entrevistados, representando 63%. O Sul teve
a maior taxa, com 97%. Na sequência, aparecem o Norte,
com 92%; Sudeste, com 71%; e Centro-Oeste, com 66%.

Divulgação

Testes rápidos são realizados
para pesquisa em cidades do MA
Foram selecionados, para a terceira fase da pesquisa feita pela Universidade Federal
de Pelotas, os municípios de São Luís, Presidente Dutra, Bacabal, Caxias e Imperatriz

Outros profissionais
de saúde já

perderam a vida 
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Mundo

WASHINGTON 

O número de mortes causadas
pelo novo coronavírus já pas-
sou de 120 mil nos Estados Uni-
dos, de acordo com uma con-
tagem da Reuters nesta
segunda-feira (22), e os casos
novos aumentaram em vários
estados.

Agora, mais norte-america-
nos morreram de Covid-19 do
que lutando na Primeira Guerra
Mundial.

Cerca de 800 morreram por
dia, em média, no mês de
junho, menos do que o pico de

2 mil diários de abril, segundo
um contagem de dados sobre
mortes de Covid-19 por estado
e por condado.

O total de casos de corona-
vírus no país supera 2,2 mi-
lhões, a cifra mais alta do
mundo, seguido pelo do Brasil,
que soma mais de um milhão
de casos. 

Depois de semanas de recuo,
os casos de coronavírus volta-
ram a crescer nos EUA. Todos
os estados tomaram providên-
cias para reativar as economias,
e 12 relataram de aumento de
casos na semana passada.� 

Total de casos da Covid-19 no país supera 
2,2 milhões, maior número em todo o mundo

Europa quer treinar um
"exército" de médicos
para 2ª onda de Covid-19
Europeus desfrutam do relaxamento das medidas de isolamento social, mas 
hospitais estão se preparando para possíveis novas infecções da doença

Guarda Nacional Aérea dos EUA

Três acusados pelas
mortes de mãe e filha
vão para Pedrinhas

Jane dos Santos Povoas, idade não
revelada, foi encaminhado ontem
para a Unidade Prisional de San-
ta Inês. De acordo com a polícia,
ele foi preso no último dia 21 acu-
sado de ter assassinado a paula-
das o próprio pai, Nini dos Santos
Povoas, de 72 anos, na cidade de
Alto Alegre.

Ainda segundo a polícia, o acu-
sado estava ingerindo bebida al-
coólica e ouvindo música na resi-
dência da vítima. Em um deter-
minado momento, o idoso pediu
para o filho diminuir o volume do
som e eles acabaram discutindo.

No decorrer da briga, Jane dos
Santos desferiu uma paulada na
cabeça do idoso, que veio a fale-
cer ainda no local. A polícia ficou
sabendo do fato e conseguiu

prender o suspeito, que tentou fu-
gir da cidade. 

Execução
A polícia ainda ontem não havia
identificado o autor da execução
de Natanael Ribeiro Vieira, idade
não revelada, o Natan, no último
domingo, 21, no povoado Caldei-
rões, zona rural de Vargem Gran-
de. A polícia informou que o cor-
po da vítima foi encontrado por
populares e havia várias marcas
de tiros, inclusive, na cabeça.

Segundo a polícia, Natan em
companhia de Leonardo  Santos,
o Jacaré, foi preso em flagrante no
mês de janeiro deste ano acusa-
dos de ter roubado e matado por
asfixia Aldenora Lima Viana, de
85 anos. �

Acusado de matar
o próprio pai vai
para o presídio 
A vítima, 72 anos, foi morta a pauladas dentro
de sua residência, na cidade de Alto Alegre

Um cerco policial prendeu ontem
em São José de Ribamar um acu-
sado do crime de homicídio du-
plamente qualificado. A polícia in-
formou que a vítima foi Jailson
Sousa Pinto, de 41 anos, no dia 16
de março deste ano, no bairro Sa-
co, nessa cidade.

A prisão foi em cumprimento
de ordem judicial e o detido foi
apresentado na Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a Pes-
soas (SHPP), na Beira-Mar. Ainda
segundo a polícia, o crime foi mo-
tivado por ciúme. O detido estava
suspeitando que a sua esposa es-

taria tendo um relacionamento
amoroso com a vítima.

Assalto 
Também ontem a equipe da Su-
perintendência de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc) conseguiu
prender no bairro do São Francis-
co mais um dos envolvidos do as-
salto a uma panificadora, locali-
zada no João Paulo, ocorrida no
começo deste ano.

Nessa ação criminosa, o grupo
criminoso invadiu o ponto co-
mercial e realizou um verdadeiro
arrastão.�

Preso acusado de
matar por ciúmes 
Acusado do crime suspeitava que Jailson Pinto, de
41 anos, estava tendo um caso com sua esposa  

Crime ocorreu no Calhau e, segundo a polícia, o executor recebeu a quantia de
R$ 5 mil para matar as vítimas por asfixia como ainda atear fogo nos corpos

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

O
s três suspeitos do assassi-
nato de Graça Maria Pe-
reira, de 58 anos; e da sua
filha, Talita de Oliveira Fri-

zero, de 27 anos, vão ser encami-
nhados para o Complexo Peniten-
ciário de Pedrinhas onde vão ficar
presos à disposição do Poder Judi-
ciário. Segundo a polícia, dois pro-
fissionais da área de construção, que
trabalhavam em uma obra ao lado
da residência das vítimas, no bairro
Quintas do Calhau, foram contrata-
dos pelo ex-marido de Graça Maria
por um valor de R$ 5 mil para reali-
zar esse duplo feminicídio como ain-
da atear fogo nos corpos das vítimas.
Elas foram encontradas mortas, no
último dia 7, dentro de um veículo,
que estava estacionado na residên-
cia delas. 

“Esse crime teve um mandante,
um intermediador e o executor, que
foram presos em cumprimento de
ordem judicial e vão ser encami-
nhados para o presídio. O mandan-
te desse ato bárbaro não só tirou a
vida de uma mãe de família, mas
tentou enganar a polícia”, declarou
a chefe do Departamento de Femi-
nicídio, delegada Viviane Fontenel-
le, durante entrevista coletiva, que
ocorreu ontem, na sede da Superin-
tendência de Homicídio e Proteção
a Pessoas (SHPP).

Ela ainda disse que o executor ti-
nha a missão de, além de matar as
duas mulheres por asfixia, teria que
colocar as vítimas no carro e tocar
fogo, ou então, deixar os corpos na
cozinha, em seguida, ligar o gás e
acender uma vela para atrapalhar o
trabalho investigativo da polícia. En-
quanto a motivação desse crime, se-
gundo a delegada,  foi devido a uma

divisão de bens entre Graça Maria e
o ex-esposo. Ela até mesmo chegou
a ganhar de forma judicial o contro-
le total de uma empresa, localizada
na Ilha, e um terreno no interior do
estado, que, possivelmente, há gás
natural.

Investigação
A delegada informou que os corpos

das vítimas foram achados amar-
rados dentro do carro, e havia si-
nais de tortura, no último dia 7.
Desde  o dia 5 as vítimas deixaram
de fazer  contato com os familiares.
A polícia primeiramente analisou
o sistema de câmera de vídeo e
constatou que no dia 6 deste mês
um homem havia deixado a resi-
dência das vítimas com uma male-

ta e um celular no bolso.
A polícia conseguiu localizar

esse aparelho telefônico, que es-
tava em poder de um homem,
no bairro da Divineia, que infor-
mou que havia comprado o apa-
relho de um pedreiro, que traba-
lhava em uma obra ao lado da
casa das vítimas. 

Ainda de acordo com a dele-
gada, esse pedreiro foi preso no úl-
timo dia 16, na Divineia, e confessou
a autoria do crime. “O detido disse
que o chefe da obra em que ele tra-
balhava tinha feito a intermediação
com o mandante desse assassinato,
o ex-marido de Graça Maria”, con-
tou a delegada.

Em seguida, a polícia pediu a
ordem de prisão dos outros dois
envolvidos nestes assassinatos.
No sábado, 20, a polícia efetuou
a prisão do ex-marido de Graça
Maria, em Imperatriz. Já o outro
criminoso foi preso ontem, em
São Luís,  e foi  apresentado na
delegacia, na Beira-Mar.�

Divulgação

BRUXELAS 
.
Os europeus estão desfrutando
do relaxamento gradual das me-
didas de isolamento decretadas
para combater o coronavírus,
mas os hospitais de diversos paí-
ses já estão se preparando para
uma possível próxima onda de
infecções.

Alguns especialistas em trata-
mento intensivo estão tentando
contratar mais funcionários per-
manentes, e outros querem criar
um “exército” de profissionais mé-
dicos de reserva pronto para ser
acionado onde for necessário para
trabalharem em alas com pacien-
tes gravemente doentes.

Países europeus vêm dando aos
médicos cursos relâmpago sobre
como lidar com pacientes com Co-
vid-19, e agora estão procurando
maneiras de retreinar equipes pa-
ra evitar a falta de trabalhadores es-
senciais se surgir uma segunda on-
da do novo coronavírus.

“Precisamos de um exército de
profissionais de saúde”, disse Mau-
rizio Cecconi, presidente eleito da
Sociedade Europeia de Medicina
de Tratamento Intensivo (ESICM),
que reúne médicos de todo o mun-
do que trabalham em alas com pa-

cientes gravemente doentes.

Cecconi, que comanda o depar-
tamento de tratamento intensivo
do hospital Humanitas, de Milão,
diz que o corpo médico precisa ser
mais flexível no trabalho que faz, e

também mais móvel.“Se houver
outra onda grande, deveríamos es-
tar preparados para enviar médicos
e enfermeiras de regiões próximas
dentro da Itália. Isto não aconteceu
muito na primeira onda”, disse ele
à Reuters.

Pegos de surpresa 
Muitos países foram pegos de sur-
presa pela pandemia de Covid-19
em março e abril, e tiveram que
treinar médicos às pressas para tra-
balharem com pacientes com ca-
sos graves da doença de forma a au-
mentar os quadros e substituir os
que adoeceram.

Alguns enviaram estudantes de
medicina e médicos aposentados
para ajudarem em unidades de tra-
tamento intensivo quando as equi-
pes dos hospitais ficaram sobre-
carregadas. Os mais atingidos pela
pandemia tiveram que disponibi-
lizar mais leitos e equipamentos es-
senciais para UTIs, e alguns cons-
truíram novos hospitais.�

Movimentação de turistas na cidade de Veneza, na Itália, voltou ao normal 

Membros do Exército e da Guarda Nacional dos EUA orientam motoristas

Graça Maria Pereira, de 58 anos; e sua filha, Talita de Oliveira Frizero, de 27 anos, foram mortas em casa

Mortes nos EUA já
passam de 120 mil 
e infecções voltam 

LuigiBrugnaro

CRONOLOGIA DOS FATOS

Dia 5 de junho: as duas
vítimas deixaram de fazer
contato com familiares

Dia 7 de junho: Elas são
encontradas mortas 
dentro de um veículo, 
em casa

Dia 16 de junho: É preso o

executor do crime

Dia 20 de junho: preso o
mandante do assassinato, 
em Imperatriz

Dia 22 de junho: efetuada a
prisão do intermediador do
assassinato. 
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE     Cor         BASTIDORES
TER 23/06/2020

00H34 ................ 0.8M

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

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

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

Sob pressão sanitária, política, social e econômica, tudo ao mes-
mo tempo, o Governo de Jair Bolsonaro discute qual será o futuro 
do auxílio emergencial de R$ 600, que ontem começou a ser pago 
a 3ª parcela. 

Auxílio oxigenador

Graça Maria Pereira e sua filha, Talita de Oliveira Friseiro, foram mortas no último dia 7 de junho a mando do  ex-marido de Graça. De acor-
do com a delegada responsável pelo caso, o suposto mandante teria contratado  um homem para matar as duas por uma quantia de R$ 5 mil. 
O suspeito trabalhava em uma obra ao lado da  residência das vítimas e tinha fácil acesso à casa, já que era conhecido das vítimas. PÁGINA 9

Cinema recebe  doações 
para evitar fechamento

OLHO D'ÁGUA
Donos de bares 

 derrubados  podem 
ser indenizados  

Defensoria Pública do Maranhão 
move ação para ajudar os donos de 
estabelecimentos derrubados na orla 
marítima pelo Poder Público em 2016.

PÁGINA 2

A paixão e admiração pelas salas 
de cinema mais tradicionais que 
estão unindo diversos cinéfilos e 

frequentadores do cinema na campanha 
“Todos pelo Cine Lume”, que tem como 

objetivo arrecadar dinheiro para impedir 
que o espaço, inaugurado há oito anos, 

feche as portas. PÁGINA 12

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

Abertura de bares e restaurantes é antecipada
PÁGINA 3

R$ 5 mil :
a vida de Graça

Futuro da pandemia 
pode ser ainda mais 

devastador no Brasil, 
aponta estudo

 PÁGINA 3

SAÚDE PÚBLICA
Projeto quer  40% 

de adicional de 
insalubridade para 
agentes de saúde

NOVA REALIDADE: Dia de São 
João é comemorado em casa

Projeto de Lei quer instituir adicional de 
insalubridade de 40% aos comunitários de 
saúde e aos agentes de endemias durante o 
período da pandemia  agentes comunitá-

rios e agentes de endemias, estão expostos 
aos riscos de contraírem as doenças que dis-

põem a combater.  PÁGINA 5

SAÚDE

SOBREVIVENDO
PÁGINA 10

PÁGINA 12

INCERTEZAS

CRIME POR ENCOMENDA

ANS aponta  recorde  de 
queixas contra planos

Conheça a dieta Dukan 
para emagrecer rápido

PÁGINA 2
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Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional Maranhão,
confirmou que os estabelecimentos podem reabrir seus estabelecimentos

ANTECIPAÇÃO

Bares voltam a
funcionar sábado
SAMARTONY MARTINS

O
s ba res e res tau ran tes de São 
Luís ti ve ram seu fun ci o na- 
men to an te ci pa do do pró xi- 
mo dia 29 pa ra es te sá ba do, 

dia 27 de ju nho. A in for ma ção foi con- 
fir ma da por Gus ta vo Araú jo, pre si- 
den te da As so ci a ção Bra si lei ra de Ba- 
res e Res tau ran tes, sec ci o nal Ma ra- 
nhão (Abra sel-Ma), afir mou que o go- 
ver na dor Flá vio Di no (PC doB), au to- 
ri zou a re a ber tu ra do se tor, an te ci- 
pan do em dois di as, o pre vis to.

A de ci são foi to ma da após o di a lo go 
en tre o che fe da Ca sa Ci vil, Mar ce lo 
Ta va res e Gus ta vo Araú jo, que re pre- 
sen tou o se tor ao lon go das reu niões 
du ran te to o pe río do de qua ren te na 
por con ta do no vo co ro na ví rus (co- 
vid-19).

Em um ví deo que cir cu la pe las re- 
des so ci ais, Gus ta vo Araú jo, ex pli ca 
que a an te ci pa ção ocor reu após Mar- 
ce lo Ta va res ter apre sen ta do ao go ver- 
na dor es tu dos que fo ram re a li za dos 
de for ma cri te ri o sa e re sol ve ram aca- 
tar o plei to da ca te go ria e re sol ve ram 
an te ci par a re to ma da das ati vi da des 
dos ba res e res tau ran tes em São Luís. 
“Te re mos o pri mei ro fi nal de se ma na 
pa ra tra ba lhar”, con fir mou Gus ta vo 
Araú jo.

Com a re a ber tu ra dos es ta be le ci- 
men tos, os pro pri e tá ri os vão tra ba- 
lhar in ten sa men te pa ra ame ni zar o 
im pac to econô mi co do no vo co ro na- 
ví rus que atin giu com for ça o se tor de 
ba res e res tau ran tes da ilha. Du ran te o 
pe río do em que es ti ve ram fe cha dos, 
cen te nas de tra ba lha do res fo ram dis-

BARES E RESTAURANTES PODEM ABRIR A PARTIR DESTE SABADO 

pen sa dos de su as fun ções. Um res tau- 
ran te dos ca sos mais em ble má ti cos 
que mar cou a ca te go ria foi o ca so de 
um res tau ran te que a de mi tiu 70 fun- 
ci o ná ri os. Ou tros res tau ran tes  tam- 
bém acom pa nha ram a on da por não 
ter con di ções de pa gar os sa lá ri os du- 
ran te des de que o dis tan ci a men to so- 
ci al foi im pos to. Ou tros fe cha ram e 
ou tros ti ve ram que in ves tir  na prá ti ca 
delivery, ser vi ço de en tre ga fun ci o na a 
par tir do mo men to que cli en te en tra 

em con ta to com o es ta be le ci men to, 
faz seu pe di do e o re ce be em sua ca sa.

Por meio de no ta, o Go ver no do 
Ma ra nhão in for mou que, con for me 
pre vi são ex pos ta no ane xo III da por- 
ta ria 40, anun ci a da no úl ti mo dia 18 
de ju nho, ba res e res tau ran tes es tão 
au to ri za dos a re to mar su as ati vi da des 
a par tir do dia 27 de ju nho, pró xi mo 
sá ba do, des de que aten dam to das as 
nor mas sa ni tá ri as pré-es ta be le ci das.

PANDEMIA

Futuro pode ser ainda
mais devastador no Brasil

Com 1.085.038 pes so as in fec ta das, o Bra sil ul tra pas- 
sou a mar ca de 50 mil mor tes por CO VID-19. En tre sá ba- 
do e on tem, fo ram re gis tra dos 641 no vos óbi tos, ele van- 
do o nú me ro pa ra 50.617, de acor do com da dos do Mi- 
nis té rio da Saú de. No mes mo pe río do de 24 ho ras, fo- 
ram adi ci o na dos 17.459 ca sos às es ta tís ti cas do ór gão.
Pa ra es pe ci a lis tas, não só o Bra sil co me çou o re la xa- 
men to das me di das de iso la men to so ci al no mo men to
er ra do, quan do a ele va ção da cur va ain da não foi fre a da,
co mo não to mou as me di das ne ces sá ri as pa ra evi tar no- 
vos sal tos. 

Ao mes mo tem po que pre fei tos e go ver na do res dis- 
cu tem a fle xi bi li za ção do iso la men to so ci al, o Bra sil che- 
ga ao seu pe río do mais de vas ta dor do co ro na ví rus. E no- 
vos re cor des de mor tes ain da po dem ser ba ti dos.

“É mui to tris te ver es ses da dos epi de mi o ló gi cos do
Bra sil. Mas, in fe liz men te, era de se es pe rar com uma po- 
lí ti ca go ver na men tal tão er rá ti ca e, mui tas ve zes, con- 
tra di tó ria, na qual o pró prio pre si den te da Re pú bli ca é
con tra as ori en ta ções do Mi nis tro da Saú de, quan do nós
ain da tí nha mos um mi nis tro”, dis se o pro fes sor da Uni- 
ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais Unaí Tu pi nam bás,
que é re fe rên cia em Be lo Ho ri zon te e in te gra o co mi tê
for ma do por in fec to lo gis tas pa ra com ba te ao co ro na ví- 
rus na ca pi tal mi nei ra.

 Há 37 di as, o on co lo gis ta Nel son Tei ch dei xou o co- 
man do do mi nis té rio – se gun da bai xa no car go em meio
à pan de mia do no vo co ro na ví rus. “In fe liz men te, a gen te
po de ain da ba ter no vos re cor des já que a ta xa de le ta li- 
da de não pa ra de au men tar”, acres cen tou.

A in fec to lo gis ta, MBA em Ges tão de Saú de e Con tro le
de In fec ção As so ci a da a Sis te mas de Saú de e mes tre em
Saú de Pú bli ca pe la Johns Hop kins, Lu a na Araú jo, clas si- 
fi ca a si tu a ção atu al co mo uma “tra gé dia”. 

“E não se po de di zer que a tra gé dia já se en cer rou. In- 
de pen den te men te do nú me ro bru to de mor tes, ca da
uma de las é um so fri men to imen su rá vel e elas pre ci sam
ser res pei ta das e sen ti das”, dis se. “In fe liz men te, a gen te
não po de di zer que va mos pa rar por aí. A do en ça es tá se
in te ri o ri zan do, tem se es pa lha do ra pi da men te e is so é
ex tre ma men te pre o cu pan te”, acres cen tou. Ela acre di ta
que o pro ble ma es tá bem lon ge de uma re so lu ção.

De acor do com o Mi nis té rio da Saú de, o mai or nú me- 
ro de ca sos con fir ma dos ain da con ti nua com o Nor des te
(379.297). A Re gião Su des te vem lo go em se gui da, com
377.817. Cen tro-Oes te con ta com 63.553, o Sul com
51.531 e o Nor te, com 212.940 ca sos con fir ma dos. A ta xa
de le ta li da de da do en ça es tá em 4,7%.

TRUMP

EUA pode ter mais de 150 mil mortos

PRESIDENTE DOS EUA, DONALD TRUMP, AFIRMOU QUE PAÍS PODE SUPERAR A MARCA

O pre si den te ame ri ca no, Do nald Trump,
dis se nes ta se gun da-fei ra (22) que os mor- 
tos na pan de mia do no vo co ro na ví rus po- 
dem al can çar ou in clu si ve su pe rar a ci fra
de 150.000 no país, on de atu al men te o nú- 
me ro de fa le ci dos es tá em 120.000.

“Pro va vel men te, (a ci fra atu al) é de 115
(mil), mas po de ria su bir um pou qui nho
mais que is so, po de ria che gar a 150 (mil),
po de ria ir além dis so, mas te ría mos per di- 
do en tre 2 mi lhões e 4 mi lhões de vi das
(sem me di das pa ra con tro lar a do en ça)”,
dis se Trump du ran te en tre vis ta na Ca sa
Bran ca à emis so ra Spec trum News.

O man da tá rio fez re fe rên cia ao mo de lo
do Im pe ri al Col le ge de Lon dres, que anun- 
ci ou em me a dos de mar ço um nú me ro
pos sí vel de fa le ci dos de 2,2 mi lhões nos Es- 
ta dos Uni dos ca so ne nhu ma me di da fos se
to ma da pa ra con ter a do en ça.

A ame ri ca na Uni ver si da de Johns Hop- 
kins, que faz um acom pa nha men to sis te- 
má ti co do nú me ro de ca sos e mor tos na
pan de mia, in for mou 120.000 fa le ci dos nos
Es ta dos Uni dos.

“Fi ze mos um bom tra ba lho e ago ra es ta-
mos re cu pe ran do o país”, acres cen tou
Trump. Quan do per gun ta do so bre a or ga- 
ni za ção de no vos co mí ci os de cam pa nha
an te os ris cos de uma no va on da de CO- 
VID-19 em vá ri os es ta dos do sul e do oes te
do país, Trump dis se que a se gu ran ça sa ni- 
tá ria es ta va con si de ra da.

“Sem pre es ta mos pre o cu pa dos com a
se gu ran ça. Que re mos nos li vrar des sa coi- 
sa”, dis se Trump.

Na ter ça-fei ra, o re pu bli ca no vi a ja rá a
Pho e nix pa ra um en con tro com jo vens em
uma reu nião que não es tá ofi ci al men te
pre vis ta co mo co mí cio de cam pa nha.

PESQUISA

Brasileiros não confiam nos números

POPULAÇÃO BRASILEIRA ACREDITA QUE O NÚMERO DE CASOS É MAIOR QUE O DIVULGADO

A po pu la ção bra si lei ra des con fia que
há sub no ti fi ca ção dos ca sos de ví ti mas do
no vo co ro na ví rus. Le van ta men to re a li za- 
do pe lo  Ins ti tu to Pa ra ná Pes qui sa e di vul- 
ga do nes ta se gun da-fei ra re ve la que a
mai o ria es ma ga do ra dos en tre vis ta dos 
(66,1%) não con fi am nos nú me ros di vul- 
ga dos pe los go ver nos so bre a pan de mia
do co ro na ví rus no país.

Ape nas  27,8% dis se ram con fi ar na in- 
for ma ção, en quan to  6% não sou be ram
ou não opi na ram so bre o as sun to.

Fo ram en tre vis ta dos  2.166 pes so as, en- 
tre os di as 15 e 18 de ju nho, em  208 mu ni- 
cí pi os, de 26 es ta dos e no dis tri to fe de ral,
que res pon de ram tam bém seo nú me ro de
in fec ta dos pe lo co ro na ví rus são mai o res,
me no res ou iguais aos di vul ga dos pe los
go ver nos.

Nes se que si to, a po pu la ção es tá di vi di- 
da. Pa ra 35,6% dos en tre vis ta dos, o nú me- 
ros  de in fec ta dos pe lo co ro na ví rus são
mai o res do que os di vul ga dos pe los go- 
ver nos. En quan to ou tros 35,7% acre di tam
que a quan ti da de de con ta mi na dos é me- 
nor do que o in for ma do pe los go ver nos.
Pa ra 23%, os nú me ros de con ta gi a dos são
exa ta men te o que os go ver nos anun ci am.
Ou tros 5,7% não sou be ram ou não opi na- 
ram so bre o as sun to.

Se rá que exis te?
O Ins ti tu to Pa ra ná Pes qui sa tam bém

quis sa ber dos en tre vis ta dos se o co ro na- 
ví rus exis te ou não exis te. Mai o ria aca cha- 
pan te  (93,7%) dis se ram que sim. Pa ra 4%,
o ví rus não pas sa de fic ção e ou tros  2,4%
não opi na ram ou não res pon der.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O ex-marido da empresária contratou homem para matar as duas mulheres por R$ 5
mil. O suspeito trabalhava em uma obra ao lado da residência das vítimas 

SAU LO DU AI LI BE In ves ti ga ções e pri sões

Ima gens le vam ao sus pei to

Op ções do cri me

Ne go ci a ção 

En ten da o ca so

DUPLO FEMINICÍDIO

Mãe e filha foram
mortas por R$ 5 mil

Q
uan to va le uma vi da? No ca- 
so de Gra ça Ma ria Pe rei ra de
Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta
de Oli vei ra Fri sei ro, de 27

anos, a vi da de las cus tou R$ 5 mil. Es- 
se foi o pre ço pa go pe lo ex-ma ri do de
Gra ça pa ra o as sas si no que ti rou as vi- 
das de mãe e fi lha. As du as fo ram en- 
con tra das mor tas no dia 7 de ju nho.

Os cor pos es ta vam den tro de um
car ro na ga ra gem da ca sa on de mo ra- 
vam, no bair ro Quin tas do Ca lhau.

O cri me foi co me ti do dia 6, um sá- 
ba do, e os cor pos fo ram acha dos no
dia se guin te. O prin ci pal sus pei to,
con fir ma do com a pri são do as sas si no
do du plo ho mi cí dio, sem pre foi o ex-
ma ri do de Gra ça Ma ria. Com a pri são
do exe cu tor, fo ram pre sos o man dan- 
te (ex-ma ri do) e o ne go ci a dor (ho- 
mem res pon sá vel por con tra tar o as- 
sas si no).

De acor do com in for ma ções da Po- 
lí cia Ci vil, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes- 
soa (SHPP), Gra ça Ma ria Pe rei ra de
Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta de Oli vei- 
ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram as sas si- 
na das a man do do ex-ma ri do da em- 
pre sá ria. Du ran te en tre vis ta co le ti va
na ma nhã de on tem, se gun da-fei ra
(22), a de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le, ti- 
tu lar do De par ta men to de Fe mi ni cí- 
dio es cla re ceu que a prin ci pal mo ti va- 
ção do cri me te ria si do ga nhos de uma
dis pu ta ju di ci al re ce bi dos por Gra ça
Ma ria, co mo a pos se de uma em pre sa
e um ter re no de al to va lor.

Ain da de acor do com a de le ga da, o
ex-ma ri do da em pre sá ria con tra tou
um ho mem pa ra ma tar as du as mu- 
lhe res por uma quan tia de R$ 5 mil. O
sus pei to tra ba lha va em uma obra ao
la do da re si dên cia das ví ti mas e ti nha
fá cil aces so à ca sa, já que era co nhe ci- 
do das ví ti mas.

A aná li se de ima gens de câ me ras de
vi de o mo ni to ra men to, de ca sas pró xi- 
mas ao lo cal do cri me, re ve lou que o
sus pei to do cri me saiu da ca sa das ví- 
ti mas por vol ta de meio dia do sá ba do,
dia 6 de ju nho. Na oca sião, ele car re- 
ga va uma pe que na bol sa, uma ma le ta
de fer ra men tas e um ce lu lar.

De pois do cri me, o au tor do du plo
ho mi cí dio ven deu o apa re lho ce lu lar
no bair ro da Di vi néia, lo ca li za do na
re gião do Tu ru, em São Luís. O te le fo- 
ne foi lo ca li za do pe lo Ser vi ço de In te- 
li gên cia da po lí cia, que con se guiu lo- 
ca li zar o ven de dor.

Du ran te de poi men to, o au tor do

cri me dis se que ti nha re ce bi do ori en- 
ta ções do ex-ma ri do da em pre sá ria
Gra ça Ma ria pa ra que ma tas se as ví ti-
mas por as fi xia. O sus pei to te ria re ce- 
bi do ain da ou tras du as op ções: co lo- 
car os cor pos no car ro e in cen diá-los
ou cau sar um in cên dio na ca sa de pois
de ter ma ta do as ví ti mas. O exe cu tor
ape nas dei xou os cor pos den tro do
car ro co ber tos por um len çol.

A de le ga da con tou, ain da, que o au-
tor do du plo fe mi ni cí dio ma tou pri- 
mei ro a mãe as fi xi a da, e lo go de pois a
fi lha, tam bém por as fi xia, além de vá- 
ri os gol pes na ca be ça.

O au tor do cri me foi pre so no úl ti- 
mo fim de se ma na. O ex-ma ri do da
em pre sá ria foi pre so na ci da de de Im- 
pe ra triz, a 626 km de São Luís. Ele foi
trans fe ri do pa ra a ca pi tal pa ra pres tar
de poi men to.

3º suspeito negociou valores com o assassino

Em bus cas e di li gên ci as, a Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção à
Pes soa (SHPP) pren deu on tem, se- 
gun da-fei ra (22), mais um en vol vi do
no du plo fe mi ni cí dio de Gra ça Ma ria
Pe rei ra de Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta
de Oli vei ra Fri sei ro, de 27 anos, ocor- 
ri do no iní cio do mês de ju nho. O ca so
foi des co ber to após acha rem os cor- 
pos das ví ti mas, den tro de um car ro
na ga ra gem da ca sa on de elas mo ra- 
vam.

De acor do com in for ma ções da po- 
lí cia, o sus pei to era che fe da obra que
es ta va sen do re a li za da ao la do da ca sa
das ví ti mas e agiu co mo um in ter me- 
di a dor en tre o man dan te, o ex-ma ri do

da em pre sá ria e o exe cu tor do cri me.
De iní cio, ele te ria ofe re ci do uma

quan tia de R$ 3 mil, que foi ne ga da.
Lo go de pois, ofe re ceu o va lor de R$ 5
mil, que foi acei to pe lo au tor do cri- 
me.

Os cor pos de Gra ça Ma ria Pe rei ra
de Oli vei ra, de 57 anos, e Ta li ta de Oli- 
vei ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram en- 
con tra dos en ro la dos em um len çol
den tro um veí cu lo, na ga ra gem da ca- 
sa das ví ti mas, no dia 07 de ju nho.

A em pre sá ria foi amar ra da e as fi xi- 
a da. Já a fi lha, além de so frer as fi xia,
ti nha vá ri as le sões cor po rais pe lo cor- 
po. No imó vel, não fo ram en con tra- 
dos si nais de ar rom ba men to.

As ví ti mas fo ram en con tra das por
pa ren tes, que es tra nha ram o su mi ço
das du as e re sol ve ram pro cu rá-las.

DA RE DA ÇÃO

DA RE DA ÇÃO

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Filho é suspeito de
matar o próprio pai

MOTIVO DO CRIME SERIA POR CONTA DO SOM QUE ESTAVA ALTO

DIVULGAÇÃO

Um ido so de 72 anos, iden ti fi ca do co mo Ni ni dos
San tos Po vo as, foi as sas si na do a gol pes de ma dei ra pe lo
pró prio fi lho, Ja ne dos San tos Po vo as, após ter pe di do
pa ra que ele di mi nuís se o vo lu me de um som na ma dru- 
ga do do úl ti mo do min go (21), na Rua Pre si den te Mé di- 
ci/Bair ro No vo, em Al to Ale gre do Pin da ré, in te ri or do
Ma ra nhão.

De acor do com as in for ma ções da po lí cia, o fi lho es- 
ta va be ben do des de ce do e con ti nu ou até a ma dru ga da
do do min go. 

O pai re cla mou e pe diu pa ra que ele abai xas se o som,
pois que ria des can sar.

Is so fez com que Ja ne fi cas se al te ra do, ini ci an do uma
dis cus são com o pai. Após is so, ele pe gou uma ma dei ra e
gol pe ou o ido so até a mor te.

O sus pei to de co me ter o cri me fu giu do lo cal. Ja ne Po- 
vo as foi en con tran do na Ave ni da Ca ra jás, per to da pas- 
sa re la, on de re ce beu voz de pri são. 

Ele ain da ten tou re sis tir a pri são sen do ne ces sá rio o
uso de al ge mas. O pre so foi apre sen ta do na de le ga cia de
San ta Inês.

REDENÇÃO

Polícia investiga morte
de criança carbonizada

A CRIANÇA MORREU CARBONIZADA NO ÚLTIMO SÁBADO (20)

DIVULGAÇÃO

Uma cri an ça de 2 anos mor reu, na noi te do úl ti mo sá- 
ba do (20), car bo ni za da no quar to en quan to dor mia, em
de cor rên cia de um in cên dio em sua re si dên cia, no bair- 
ro Re den ção, em São Luís. De acor do com o Cor po de
Bom bei ro, o fo go se ori gi nou em um quar to e car bo ni- 
zou a cri an ça, que se en con tra va dor min do em uma ca- 
ma. A equi pe do 1° Ba ta lhão de Bom bei ros Mi li tar che- 
gou ao lo cal do in cên dio em 11 mi nu tos, po rém as cha- 
mas já ti nham si do con ti das pe la po pu la ção.

A equi pe de bom bei ros per ma ne ceu no lo cal pa ra
pre ser va ção da ce na O ca so foi en tre gue à Po lí cia Ci vil,
pa ra a in ves ti ga ção da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os
e Pro te ção à Pes soa (SHPP).

Ve ja a no ta do Cor po de Bom bei ros do Ma ra nhão:
“O Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão (CBM- 

MA) in for ma que na noi te des te sá ba do (20), aten deu
ocor rên cia de in cên dio em uma re si dên cia no bair ro Re- 
den ção, em São Luís-MA. Uma equi pe do 1° Ba ta lhão de
Bom bei ros Mi li tar foi mo bi li za da e che gou ao lo cal em 11
mi nu tos, po rém as cha mas já ha vi am si do de be la das por
po pu la res.

O fo go se ori gi nou em um quar to e car bo ni zou uma
cri an ça de 2 anos que se en con tra va dor min do em uma
ca ma. A equi pe de bom bei ros per ma ne ceu no lo cal pa ra
pre ser va ção da ce na, que foi en tre gue aos cui da dos da
Po lí cia Ci vil pa ra a in ves ti ga ção da Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa.

O CBM MA aler ta pa ra os ris cos de dei xar in ca pa zes
de sa com pa nha dos de adul tos, uma vez que, em ca so de
in cên di os, ga ses tó xi cos são li be ra dos ra pi da men te le- 
van do ví ti mas a in cons ci ên cia, neu tra li zan do qual quer
pos si bi li da de de re a ção.”

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Defensoria Pública do Estado (DPE-MA) move ação para indenizar comerciantes que
tiveram bares derrubados na praia do Olho d’Água

DA RE DA ÇÃO

Com pres sa de al fa ze ma

Gen gi bre

Chá de ul má ria

Es cal da-pés

Óleo de hor te lã-pi men ta

OLHO D’ÁGUA

Donos de bares devem
ser indenizados

A
n ti gos pro pri e tá ri os de ba res
si tu a dos na Ave ni da Atlân ti- 
ca, na praia do Olho d’Água,
der ru ba dos pe lo em 2016,

po de rão ser res sar ci dos e in de ni za dos
dos pre juí zos oca si o na dos à épo ca,
em es pe ci al as fa mí li as que uti li za vam
a ati vi da de co mo úni ca fon te de ren da
e ain da re si di am no lo cal.

É o que pro põe a Ação Ci vil Pú bli ca,
com pe di do de li mi nar, ajui za da pe la
De fen so ria Pú bli ca do Es ta do (DPE-
MA), na Va ra de In te res ses Di fu sos e
Co le ti vos da Gran de Ilha, con tra o Es- 
ta do do Ma ra nhão e o Mu ni cí pio de
São Luís.

Os ar gu men tos apre sen ta dos na
ini ci al, as si na da pe lo de fen sor pú bli- 
co Je an Nu nes, ti tu lar do Nú cleo de
Di rei tos Hu ma nos da De fen so ria, se
ba sei am nos re la tos des tes pro pri e tá- 
ri os, mui tos de les ido sos, que já de- 
sen vol vi am ati vi da des co mer ci ais no

lo cal há mui tos anos.
Se gun do le van ta men to, a der ru ba- 

da trou xe co mo con sequên cia da nos
de or dem ma te ri al e mo ral aos co mer- 
ci an tes, al guns se en con tran do, in clu- 
si ve, sem re si dên cia e sem con di ções
de adim plir su as obri ga ções.

Den tre os pe di dos fei tos à Jus ti ça,
em ca rá ter li mi nar, es tá a in clu são dos
au to res da ação, que se en con tram em
si tu a ção imi nen te de de sa bri ga men- 
to, em pro gra mas de as sis tên cia à mo- 
ra dia, co mo o alu guel so ci al, até o
trân si to em jul ga do do pro ces so.

Ra ti fi can do a me di da li mi nar, se
pre vi a men te con ce di da, a ins ti tui ção
de fen so ri al re quer a con de na ção dos
réus, so li da ri a men te, ao pa ga men to
de in de ni za ção por da nos ma te ri ais
em fa vor de ca da um dos seus as sis ti- 
dos, con for me le van ta men to re a li za- 
do, ca ben do acrés ci mos re fe ren tes à
atu a li za ção mo ne tá ria e ju ros.

Tam bém foi so li ci ta do na ACP que
se ja pa ga com pen sa ção por da nos
mo rais no va lor de R$ 20 mil pa ra ca da
um dos oi to tra ba lha do res que ti ve- 
ram re ti ra da sua fon te de ren da.

A ação pre ten de, so bre tu do, res- 
guar dar os di rei tos de seis as sis ti dos
que além da ren da, per de ram sua mo- 
ra dia, de pois da de mo li ção das bar ra- 
cas. Pa ra es tes, a De fen so ria pe de
com pen sa ção por da nos mo rais no
va lor de R$ 40 mil.

Ou tro pon to im por tan te re que ri do
na ação foi a in ver são do ônus da pro- 
va em fa vor dos au to res, con for me le- 
gis la ção vi gen te, uma vez que os co- 
mer ci an tes fo ram re ti ra dos da área
sob a jus ti fi ca ti va ge né ri ca de que es- 
ta vam fun ci o nan do sem li cen ças es- 

ta tais e que o es pa ço era uti li za do pa- 
ra pros ti tui ção e prá ti ca de ilí ci tos.

Ain da con for me a ini ci al, a re fe ri da
ação de der ru ba da foi con du zi da pe lo
Mi nis té rio Pú bli co, atra vés da Pro mo-
to ria de Con tro le Ex ter no da Ati vi da- 
de Po li ci al, pe la Blitz Ur ba na, da Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Ur ba nis mo e
Ha bi ta ção (Se murh) e pe la Po lí cia Mi- 
li tar do Es ta do do Ma ra nhão, com o
su por te de equi pa men tos pe sa dos co-
mo re tro es ca va dei ras e ca çam bas. A
me di da não re sul tou do es go ta men to
dos mei os al ter na ti vos de so lu ção dos
con fli tos.

Pa ra o de fen sor Je an Nu nes, di an te
da vi o la ção de di rei tos ob ser va da nes-
te ca so, a De fen so ria cum pre com o
seu pa pel na de fe sa dos me nos fa vo- 
re ci dos. “En ten de mos que as me di das
ado ta das pa ra a re ti ra da das pes so as
do lo cal, sem con si de rar que mui tas
des sas bar ra cas eram uti li za das pa ra
tra ba lho e tam bém pa ra mo ra dia,
sem dar ne nhu ma al ter na ti va, vi o la- 
ram di rei tos fun da men tais e en se jam
uma re pa ra ção. E em bus ca des sa re- 
pa ra ção que ajui za mos es sa ação ju- 
di ci al”, as si na lou.

Sem con si de rar que

mui tas des sas bar ra cas

eram uti li za das pa ra

tra ba lho e tam bém pa ra

mo ra dia

DORES NA CABEÇA

Cinco remédios naturais para enxaqueca

A en xa que ca é uma dor na ca be ça
di fí cil de con tro lar que afe ta mais as
mu lhe res, prin ci pal men te di as an tes
da mens tru a ção. Quem so fre com ela
sa be o quan to é incô mo da e po de
atra pa lhar as ta re fas do dia a dia.

Mui tas po dem ser as cau sas da en- 
xa que ca, co mo es tres se, es for ço de- 
mais, sen si bi li da de à mu dan ça de
tem po, pres são bai xa, res fri a dos, pro- 
ble mas com os den tes ou do res de ca- 
be ça por con ta de ten são da mus cu la- 
tu ra do pes co ço e do om bro.

Pa ra quem so fre com a do en ça com
frequên cia, os re mé di os na tu rais são
óti mas op ções pa ra evi tar to mar me- 
di ca men tos de far má cia. Pen san do
nis so, ve ja 5 re mé di os na tu rais que
vão te aju dar a di mi nuir a en xa que ca:

Vo cê po de uti li zar a al fa ze ma em
for ma de chá ou com pres sas pa ra co- 
lo car na tes ta, pois é uma óti ma ali a da
no com ba te as do res de ca be ça. Só se- 
rá pre ci so 10 g de fo lhas de al fa ze ma e
1/2 li tro de água.

Mo do de pre pa ro
Co lo que as fo lhas de al fa ze ma na
água e dei xe fer ver. De pois de fer vi da,
dei xe re pou sar por 10 mi nu tos, coe e
be ba ain da mor no. To me 3 xí ca ras
des te chá por dia en quan to os sin to- 
mas da en xa que ca per sis ti rem.

Pa ra fa zer as com pres sas de al fa ze- 
ma pe gue uma ga ze ou to a lha lim pa,
fa ça 4 a 6 do bras e mo lhe-a no chá.
Apli que a ga ze ou a to a lha na tes ta
ain da quen te, mas de for ma que con- 
si ga su por tar a tem pe ra tu ra pa ra não
se quei mar du ran te 30 mi nu tos. Sem- 
pre que a ga ze per der o ca lor, de ve ser
no va men te em be bi da e co lo ca da na
tes ta.

Ri co em po tás sio e mag né sio, o
gen gi bre tam bém au xi lia no es tí mu lo
da cir cu la ção san guí nea, fa ci li tan do o
flu xo de san gue pa ra o cé re bro e ali vi- 
an do a en xa que ca. Sua in ges tão fre- 
quen te aju da a pre ve nir sin to mas de
en xa que ca a lon go pra zo. In ge rir em
gran des quan ti da des não é re co men- 
dá vel pa ra ges tan tes.

Vo cê tam bém po de fa zer seu pró- 
prio chá de gen gi bre em ca sa. Pa ra 500
ml de água, ra le 25 g de gen gi bre fres- 
co. Fer va a be bi da por 15 mi nu tos, coe
e dei xe es fri ar an tes de be ber.

A ul má ria é uma plan ta me di ci nal
que tem pro pri e da des anal gé si cas e
an ti-in fla ma tó ri as que ali vi am a en- 
xa que ca. Pa ra fa zer o chá, vo cê pre ci- 
sa rá de 2 co lhe res (de so pa) de ul má- 

ria e 2 xí ca ras de água.

Mo do de pre pa ro
Co lo que a ul má ria na água e dei xar
fer ver. De pois de fer vi da, dei xe es fri ar,
coe e be ba ain da mor no cer ca de 2 a 3
xí ca ras do chá por dia.

Ata ques de dor de ca be ça po dem
ser com ba ti dos com um es cal da-pés:
mer gu lhe os pés até a al tu ra dos tor- 
no ze los em água en tre 30°C e 32°C,
acres cen tan do aos pou cos mais água
quen te até atin gir uma tem pe ra tu ra
de 40°C. A apli ca ção du ra cer ca de 15
mi nu tos.

Pa ra do res de ca be ça, óleo es sen ci- 
al de hor te lã-pi men ta po de fa zer ma- 
ra vi lhas. Mui tas do res de ca be ça são
cau sa das por ten são e o óleo de hor te- 
lã se mos trou efe ti vo na in du ção de
re la xa men to mus cu lar, agin do co mo
re mé dio ca sei ro pa ra a dor lo ca li za da.

DA RE DA ÇÃO

1ª fa se di e ta Du kan

2ª fa se di e ta Du kan

3ª fa se di e ta Du kan

4ª fa se da di e ta Du kan

SAÚ DE

Co mo fun ci o na a
di e ta Du kan pa ra
ema gre cer rá pi do?

A di e ta Du kan foi de sen vol vi da por um mé di co fran- 
cês Dr. Pi er re Du kan, ele co lo cou em seu li vro “Não con- 
si go ema gre cer” to das as di cas pa ra con se guir re a li zar
es sa di e ta e ema gre cer de for ma rá pi da. Es se mé to do é
di vi di do em 4 fa ses, que vai per mi tir ema gre cer cer ca de
5 kg lo go na pri mei ra se ma na. Uma mu dan ça dos há bi- 
tos ali men ta res que vai aju dar vo cê a con quis tar o cor po
que sem pre de se jou. Fa ses da di e ta Du kan!

Na pri mei ra fa se da di e ta Du kan, vo cê se ali men ta
ape nas de pro teí nas, es tão proi bi dos ali men tos com
car boi dra tos. O tem po que vo cê vai pas sar na fa se 1 vai
ser cor res pon den te a quan tos qui los vo cê de se ja per der.

Exem plo:
Pa ra per der 5 kg em uma se ma na, vo cê pas sa 1 dia na

1° fa se. Pa ra ema gre cer 6 a 10 qui los, são 3 di as na 1° fa se.
Ali men tos li be ra dos: Car nes ma gras, gre lha dos, ovos

co zi dos, io gur te na tu ral ou des na ta do, quei jo cot ta ge.

A 2° fa se da di e ta é co nhe ci da co mo cru zei ro, vo cê de- 
ve in ter ca lar na ali men ta ção da 1° fa se le gu mes e ver du- 
ras. Lem bran do que não é per mi ti do o con su mo de car- 
boi dra tos. Vo cê po de co mer os le gu mes e ver du ras crus
ou co zi dos.

Vo cê vai fa zer a in ter ca la ção as sim, 1 dia vo cê co me
ape nas pro teí nas (1° fa se), no se gun do dia vo cê co me a
pro teí na com le gu mes e e ver du ras (2° fa se).

Já na 3° fa se da di e ta, são per mi ti dos ou tros ali men- 
tos, além das pro teí nas, le gu mes e ver du ras, po de ser
co lo ca do na ali men ta ção 2 por ções de fru tas por dia, 2
fa ti as de pão de for ma in te gral.

Es sa é a fa se de con so li da ção da di e ta, nes sa fa se é
per mi ti do 1 por ção de car boi dra to 2 ve zes por se ma na.

Ali men tos per mi ti dos das 3° fa se: pro teí nas, le gu- 
mes, 2 fru tas por dia, pão in te gral, ar roz in te gral, ma car- 
rão in te gral e fei jão.

Na úl ti ma fa se não exis te ne nhu ma proi bi ção em a
ali men ta ção, vo cê po de co mer nor mal men te, dan do
pre fe ren cia pa ra ali men tos in te grais. As re co men da ções
é que nes sa fa se, se ja fei to pe lo me nos 1 vez por se ma na
a ali men ta ção da pri mei ra fa se.

A prá ti ca de exer cí ci os fí si cos vai au xi li ar a man ter o
pe so que foi atin gi do com a aju da da di e ta.

São Luís, terça-feira, 23 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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PEC que adia calendário eleitoral deve ser votada hoje

Elucidado duplo assassinato do bairro Quintas do Calhau

POLÍCIA PRENDE EMPRESÁRIO
ACUSADO DE MANDAR MATAR
EX-ESPOSA E FILHA POR R$ 5 MIL
Pedreiro confessa ter cometido 
o duplo crime a mando do 
ex-marido de Graça Oliveira; 
intermediário dos assassinatos 
também foi preso
A Polícia Civil deu como elucidado o duplo crime da manhã 
do dia 7 de junho, no bairro Quintas do Calhau, que teve como 
vítimas a empresária Graça Maria Pereira de Oliveira e a fi lha 
dela, Talita Frizeiro de Oliveira. As duas foram mortas por 
um pedreiro conhecido, que confessou ter cometido os crimes 
a mando do empresário Geraldo Abade Souza, ex-marido de 
Graça. O autor dos crimes, que recebeu o valor de R$ 5 mil, o 
mandante e um intermediário da negociação estão presos. 

PÁG. 16 Empresário Geraldo Souza foi preso em Imperatriz, acusado de matar a esposa Graça Oliveira e a � lha dela, Talita.

Academias reabrem em São Luís
com higienização de ambientes, 
produtos e quipamentos adequados
Em São Luís, o momento 
é de reabertura gradual 
das atividades econômicas 
não essenciais, mas o risco 
de contágio pelo novo 
coronavírus ainda é uma 
ameaça. Nessa segunda-
feira (22), foi a vez das 
academias de ginástica, 
estúdios de pilates, locais de 
crossfi t abrirem as portas, 
e estes estabelecimentos 
tiveram que adotar medidas 
de higiene, determinadas 
por uma portaria do governo 
do Maranhão. PÁG. 5

Pelo protocolo do governo estadual, instrutores e 
clientes devem permanecer de máscara no interior 
das academias

FRANCISCO SILVA

Assembleia 
Legislativa
retoma sessões 
presenciais
nesta terça-feira

Executada por Edivaldo

Obra de drenagem no bairro Santa Bárbara tem como 
objetivo dar � m aos constantes alagamentos, registrados 
durante o período chuvoso
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MACRODRENAGEM DA
ÁREA DO SANTA BÁRBARA
BENEFICIA MAIS DE 30 
BAIRROS DE SÃO LUÍS PÁG. 9

Unidades do 
Viva/Procon
em shoppings
de São Luís
são reabertas 
com segurança
                 PÁG. 15

PÁG. 3

Texto de
deputado do MA 
sobre novo Código
de Trânsito pode
ser votado hoje 
na Câmara

Boletim da
SES aponta
630 novos
casos de Covid
registrados no 
Maranhão

Apresentado
novo texto para 
lei contra fake 
news com
recadastramento 
de celulares

Cotação – Comercial C. R$ 5,271| V. R$ 5,272 – Turismo C. R$ 5,25| V. R$ 5,56 – Euro C. R$ 5,9197 | V. R$ 5,9224 - Libra C. R$ ,5543 | V. R$ 6,5572 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Baixamar     – 2:03 0,8 m |  1ª  –    Preamar  – 8:02 5,8 m| 2ª Baixamar–14:34 0,4 m 2ª  –Preamar - 20:35 5,3 m |
Loteria –   Lotofácil –1983 (22/06/2020) –  01-02-05-06-07-08-09-10-11-12-16-19-20-23-24| Quina – 5298 (18/06/2020) – 46-47-51-60-76

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 3 E 7

EM SESSÃO NO SENADO, ESPECIALISTAS DA ÁREA
DA SAÚDE DEFENDEM ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES

Inquérito acusa 
parlamentares
de usarem
dinheiro público 
para divulgar atos 
antidemocráticos

PÁG. 16 PÁG. 3 INFORME JP – PÁG.3 PÁG.7



Cidade
S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  T E R Ç A - F E I R A  |  2 3  D E  J U N H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

5
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Sem conhecer o que há nesses autos, fica impossível não estranhar”
Deputada Janaína Paschoal, sobre o inquérito das fakenews, que tramita 

sob sigilo

PODER SEM PUDOR

O Lott de FHC
Quando ouviu de FHC, 
em primeira mão, que José 
Serra seria o candidato do 
governo a presidente, em 
2002, o então presidente 
da estatal Furnas Centrais 
Elétricas, Luiz Carlos Santos, 
saiu-se com esta: “O senhor 
vai repetir JK, presidente. 
Será reconhecido pela História, mas não conseguirá eleger o próprio 
sucessor.” FHC ficou intrigado: “Você acha Serra tão ruim assim?” 
Santos respondeu: “Serra é o Lott alfabetizado, presidente”. Candidato 
do muito bem avaliado presidente JK, o general Henrique Teixeira Lott 
perdeu a eleição. Serra também.

LUCIENE VIEIRA

Em São Luís, o momento é de 
reabertura gradual das atividades 
econômicas não essenciais, mas 
o risco de contágio pelo novo 
coronavírus ainda é uma ameaça. 
Nessa segunda-feira (22), foi a vez 
das academias de ginástica, estúdios 
de pilates, locais de crossfit abrirem 
as portas, e estes estabelecimentos 
tiveram que adotar medidas de 
higiene, determinadas por uma 
portaria do governo do Maranhão; 
e, houve uma mudança de hábito 
nesses ambientes, provocada pela 
pandemia. 
Dentre as regras exigidas pela 
portaria está o uso obrigatório da 
máscara, o distanciamento ao menos 
de dois metros entre um aparelho e 
outro, fita delimitando o espaço em 
que cada usuário deve se exercitar, 
limite de ocupação, e apenas 50% 
dos aparelhos de cárdio (esteiras, 
por exemplo) podem ser usados, 
para que haja espaço entre os 
clientes.
O proprietário da AcademiaTotal 
Fit, localizada na Avenida Castelo 
Branco, no bairro São Francisco, o 
empresário Robson Reis, informou 
que a empresa tem um site, e é 
por ele que realiza o agendamento 
prévio dos clientes (só pode utilizar 
a academia quem agendou o 
horário). A Total Fit abriu as portas, 
segundo Robson Reis, às 6h. Cada 
pessoa que chega ao local pisa 
em um pedal para a liberação de 
álcool em gel. O próximo passo é 
friccionar as solas dos sapatos em 
uma almofada, que fica na porta da 
academia, mas do lado de dentro do 
estabelecimento. 
Robson Reis informou ainda 
que o ambiente seria fechado 
das 11h ao meio-dia, para a 
higienização do espaço, havendo 
ainda outro intervalo posterior 
a esse, também de uma hora, 
para que novamente fosse feita 
a limpeza do estabelecimento. 
“Estamos tomando todas as medidas 
cabíveis. Destinamos cinco metros 
quadrados para cada cliente, com 
distanciamento de dois metros entre 
cada demarcação. O Importante é 
que todos consigam se exercitar 
de forma segura”, informou o 
proprietário da Total Fit. 
Ainda na manhã de ontem, o 
Jornal Pequeno foi ao endereço 
da Selfit Academia, instalada na 
estrutura do Tropical Shopping, 
que fica na Avenida Colares 
Moreira, no Renascença. O local 
estava fechado. Funcionários do 
shopping comentaram que, talvez, 
a Selfit Academia não reabra 
agora, mas apenas no próximo 
mês, quando poderia implantar no 
espaço o protocolo de higienização 
determinado pelo governo estadual. 
Outro ponto para a academia 
permanecer fechada seria a questão 
financeira; que, como muitos alunos 
só pagam a mensalidade no início 
do mês, retomar agora seria inviável 
para alguns.
Na Academia Castelo Branco, 
localizada na Avenida dos 
Franceses, no bairro Apeadouro, o 
proprietário deste estabelecimento, 
o empresário Fernando Castelo 
Branco, mostrou as adaptações 
ao JP. Na porta de entrada, assim 
como a Total Fit, o álcool em gel 
é retirado por meio de um pedal, 
evitando que o vidro do produto 
seja tocado pelas pessoas. Há na 

Academia Castelo Branco, ainda, 
um tapete próprio para a limpeza 
dos solados dos sapatos. No balcão 
da recepção, uma fita impede 
que os clientes se aproximem da 
recepcionista. Há, também, na 
chegada a medição da temperatura 
das pessoas.  
“Temos duas catracas com sistema 
de liberação por meio das digitais 
das pessoas matriculadas. Se o 
cliente não quiser tocar com a mão 
na catraca, ele apenas informa seu 
nome à recepcionista, que joga no 
sistema do computador, e libera 
a entrada. Nossa academia tem 
capacidade total de 100 pessoas 
por turno, mas estamos aceitando 
apenas 40. Se o número exceder, 
o aluno fica na portaria esperando 
alguém sair para que ele entre”, 
informou Fernando Castelo Branco. 
O empresário citou também que 
o tempo de permanência de cada 
cliente no estabelecimento é de uma 
hora e 30 minutos.
Na Academia Cultura Física, 
localizada na Avenida dos 
Africanos, no bairro Coroado, 
algumas medidas do protocolo 
de higienização foram adotadas; 
porém, no balcão da recepção não 
há a barreira de acrílico ou de 
vidro nem uma fita que impeçam a 
aproximação do cliente ao balcão. 
“De todo modo, a recepção fica 
recuada da entrada. Então, não há 
o contato direto do funcionário que 
fica no balcão com quem chega”, 
informou o responsável pela 
Academia Cultura Física, Anderson 
Aires Mendonça. 
“Estou malhando de máscara, o 
que é sufocante; mas, também não 
aguentava ficar em casa, longe 
desta minha rotina de atividade 
física”, disse a universitária Pietra 
Costa, na Academia Cultura Física. 
“O local está vazio, logo isso me 
tranquiliza”, comentou a cliente da 
Academia Cultura Física, Janaina 
Freitas Tavares, moradora do 
Parque Timbiras. 
Na Academia Fórmula do Corpo, 
localizada na Madre Deus, 
álcool em gel e divisor de vidro 
na recepção. No local, foram 
permitidas apenas fotos da fachada.

Academias reabrem com higienização de 
ambientes, produtos e equipamentos adequados
Álcool em gel na entrada, fita de isolamento na recepção, distanciamento entre os aparelhos e 
intervalos para limpeza foram algumas medidas adotadas

Pelo protocolo do governo estadual, instrutores e clientes devem permanecer de máscara no interior das 
academias

Outra medida que deve ser adotada é o fechamento do 
estabelecimento, a fim de que seja feita a higienização 
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 • Entrada e número de 
alunos controlado para evitar 
aglomerações respeitando 
sempre a distância de 2m por 
pessoa.
 • Alunos e funcionários que 
apresentarem sintomas, ainda 
que leves, deverão voltar para 
casa e procurar uma unidade de 
saúde.
 • Proibida a entrada de pessoas 
de grupos de risco ou com 
doenças crônicas.
 • Disponibilização de álcool em 
gel 70% em todos os espaços do 

estabelecimento.
 • Frequentadores que possuírem 
cabelos longos deverão mantê-
los presos.
 • O uso de garrafinhas e toalhas 
deve ser individual.
 • Obrigatório o uso de máscaras.
 • A portaria proíbe o uso dos 
guarda volumes, a troca de roupa 
nos vestiários e o banho na 
academia.
 • Grupos de risco e pessoas com 
sintomas de gripe não devem 
frequentar a academia, dentre 
outras especificações.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 
CUMPRIDOS PELAS ACADEMIAS

Dando continuidade às ações 
de combate e prevenção da 
Covid-19, o governo do Estado 
iniciou, nessa segunda-feira 
(22), a fiscalização sanitária de 
academias de ginástica, após 
a retomada das atividades. 
Durante as vistorias, que 
contaram com o apoio de 
agentes do Procon e Corpo 
de Bombeiros Civis, foi 
averiguado o cumprimento da 
Portaria nº 40, de autoria da 
Casa Civil do Maranhão, a qual 
estabelece regras para conter 
a disseminação da doença e 
de promoção à saúde nesses 
ambientes. 
De acordo com o chefe do 
Departamento dos Serviços 
de Saúde da Superintendência 
de Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Suvisa/SES), João 
Nery, o objetivo é averiguar 
o cumprimento das portarias 
e as regras com o objetivo de 
reduzir a disseminação do novo 
coronavírus.
“A partir dessa 
segunda fiscalizaremos 
as academias, 
prestando orientações e 
também observando a 
qualidade dos serviços 
ofertados, do quantitativo de 
pessoas que estão nos espaços, 
assim como a higienização 
dos aparelhos e ambiente. Vale 
ressaltar que as academias 
que não atenderem às 
exigências vigentes no decreto 
governamental poderão ser 
intimadas ou autuadas”, disse 
João Nery.
Neste primeiro momento 
de retomada desses 
estabelecimentos, o 
documento estadual prevê o 

funcionamento de 40% da 
capacidade e o uso obrigatório 
de máscara de todos os que 
estiverem nas dependências 
internas. Além disso, está 
sendo exigida higiene das 
mãos e dos aparelhos, que 
instrutores e proprietários 
orientem os usuários a 
respeitarem o distanciamento 
de pelo menos 2 metros entre 
cada pessoa, assim como 
manter-se dentro da área 
delimitada.
Durante a fiscalização, os 
agentes sanitários observaram 
o limite de ocupação, onde 
as academias com 40m² só 
poderão ter 10 pessoas ao 
mesmo tempo, incluindo 
também os usuários e 
funcionários. Também foi 
observada a presença de 
kits de limpeza com toalha 
de papel. Apenas 50% dos 
aparelhos para atividades 
cardiorrespiratórias poderão 
ser utilizados neste primeiro 
momento de funcionamento.
Ontem, as fiscalizações 
aconteceram de forma 
simultânea e em vários pontos 
de São Luís. No turno da 
manhã, foram vistoriados 
estabelecimentos nos bairros 
do São Francisco, Lagoa da 
Jansen, Renascença, Calhau, 
Península, Araçagy, Parque 
Shalom, Cohajap, Cohama, 
Parque Atenas, Cohab e 
Cohatrac. No turno da tarde, 
foi a vez de academias 
localizadas na Cidade 
Operária, Jardim América e 
Maiobão, além da visita para 
apuração de denúncias, que 
contaram com o apoio da 
Polícia Militar do Maranhão 
(PMMA).

Academias passam por fiscalização sanitária 
no primeiro dia de retomada das atividades

Prefeitos não querem, claro
Presidente da Confederação Nacional de Municípios, que representa 
prefeitos, GlademirAroldiacha que não é possível realizar eleição em 2020, 
por falta de “condições sanitárias, econômicas” etc.
Economia secundária
Com “trabalho” remoto dos deputados, o sistema de ar condicionado da 
Câmara tem ficado desligado, oficialmente, para evitar a propagação do 
Covid-19. Qualquer que seja a razão, o bolso de quem paga agradece.
Pensando bem...
...tem deputado aparecendo tanto na pandemia, que deve estar torcendo 
para o surto do covid nunca passar.

Weintraub vai ganhar R$1,05 milhão por ano
A cadeira do ex-ministro da Educação Abraham Weintraubna diretoria 
executiva do Banco Mundial é o que se pode chamar, sem exagero, de 
“exílio dourado”. Como um dos 40 diretores, ele representará um grupo de 
países, para além do Brasil, que precisam referendar sua indicação. É da 
praxeque o façam. Weintraub vaimorar em Washington (EUA) e embolsará 
US$200 mil (R$1.050.760) por ano, ou sejam, R$87.563 mensais. Sem 
contar um belo plano de saúde, extensivo a toda família.

Terá trabalho
Se de fato quiser honrar o belo 
salário, Weintraub terá muito 
o que fazer, acompanhando a 
economia e os projetos dos países 
representados.
Os representados
Weintraubrepresentará também 
Colômbia, Equador, Trinidad 
e Tobago, Filipinas, Suriname, 
Haiti, República Dominicana e 
Panamá.

Galeria ilustre
A diretoria a ser ocupada por 
Weintraub no Banco Mundial já 
foi exercida por gente do nível de 
Murilo Portugal, ex-presidente da 
Febraban.
Cargo técnico
O cargo do ex-ministro 
eraocupado por Fábio Kanczuk, 
que renunciou para assumir a 
diretoria de Política Econômica do 
Banco Central (BC).

Justiça liquida falsas acusações contra ex-deputada
A Justiça demorou, mas não faltou, para a ex-deputada distrital Sandra 
Faraj, de Brasília: o TJ-DF concluiu serem falsas as acusações de uma 
empresa de comunicação sobre suposto “calote”. Ela foi a vítima. 
Articulada na mídia, a empresa transformou veículos de comunicação 
em cobradores de uma dívida que a Justiça concluiu agora ser falsa. A 
campanha atingiu níveis de crueldade e covardia quando ela estava no 
auge de uma gravidez difícil, com o marido no exterior,a trabalho.

Má vontade adicional
A ex-deputada contava 
também com a má vontade dos 
“cobradores” em razão do fato 
de ser evangélica e politicamente 
conservadora.
Campanha
imparável
Sandra mostrou os recibos 
de pagamento carimbados e 
assinados, mas foi inútil. Diziam 
que eram “notas frias”. Até 
pediram sua cassação.
Condenação prévia
Apesar das vitórias em duas 
instâncias, os ataques reiterados 
cobraram um alto preço: ela não 
foi reeleita.
Feder é do ramo
A notícia sobre a iminente 
nomeação o secretário estadual do 
Paraná para o cargo de ministro 
da Educação foi antecipada com 
exclusividade pelo portal Diário 
do Poder. Renato Feder é do ramo: 
foi professor de matemática por 
dez anos, diretor de escola e gestor 
experiente.
Garota estável
O presidente Bolsonaro 
confirmou esta coluna e usou a 
mesma expressão para informar 
que a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) “temestabilidade” no 
cargo. E ainda a chamou de “nossa 
garota”.

Hora de mostrar 
serviço
O governador do DF, Ibaneis Rocha, 
cujas críticas precederam a queda 
dos ex-ministros Mandetta, Moro 
e Weinbtraub, disse ontem que 
Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional) “precisa mostrar a 
que veio”. Ele cobrou ações 
efetiva também dos ministros dos 
Transportes e da Mulher.
O que é bom se 
esconde
Os profetas do caos alardeiam 
que foram mais um milhão de 
infectados pelo covid-19 em 8 
diasno mundo, mas omitem o fato 
mais importante: em 10 dias foram 
um milhão de curas ou 100 mil por 
dia, em média.
Aí tem coisa
A Câmara já não está nem 
aí para o drama angustiante 
que a população enfrenta. Em 
meio à pandemia do covid-19 
e quarentenas, Rodrigo Maia 
pautou para votar o projeto que... 
reformula o Código de Trânsito.
Maioria está bem
Ao site UnHerd, o cientista Karl 
Friston,informou que estudos 
revelam que “nunca foi 100%” a 
população suscetível ao covid19 
e que no Reino Unido o grupo 
não-suscetível é de cerca de 80% 
da população.
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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

Crime do Quintas do Calhau

Polícia dá caso como elucidado com a prisão 
do mandante e do autor do duplo feminicídio
Ex-marido da empresária pagou R$ 5 mil a pedreiro para cometer o assassinato e depois atear 
fogo nos corpos de mãe e filha

AIDÊ ROCHA

O Departamento de Feminicídio, 
da Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), informou nessa segunda-
feira (22) ter conseguido elucidar 
o crime que vitimou mãe e filha, 
no início deste mês, no bairro 
Quintas do Calhau. Os corpos da 
empresária Graça Maria Pereira de 
Oliveira, de 59 anos; e da jovem 
Talita Frizeiro de Oliveira, 27, 
foram encontrados por familiares 
na manhã do dia 7, dentro de um 
carro enrolados em lençóis. Foram 
comunicadas ontem, durante 
coletiva, as prisões do executor do 
duplo feminicídio e do mandante, 
o ex-marido de Graça Maria, o 
empresário Geraldo Abade Souza.  
A delegada Viviane Fontenele, 
que chefia o Departamento de 
Feminicídio, da SHPP, e que 
conduz as investigações, informou 
que o primeiro capturado, que não 
teve o nome revelado, seria o autor 
do duplo feminicídio. Trata-se, de 
acordo com a Polícia Civil, de um 
pedreiro que estava trabalhando 
em uma obra ao lado da casa das 
vítimas. O homem era conhecido 
da família, tendo livre acesso ao 
imóvel da empresária; e, por isso, 
entrou na residência sem levantar 
qualquer suspeita de que cometeria 
o crime. 
Segundo Viviane Fontenele, após 
estrangular mãe e filha, o suspeito 
levou os celulares das vítimas. A 
delegada afirmou que, nas imagens 
de videomonitoramento das casas 
vizinhas à do crime, o pedreiro é 
visto saindo do imóvel por volta 
de 12h do sábado (6). “Ele saiu 
da casa com uma bolsa tipo de 
viagem, uma maleta de ferramenta 
e com o que parecia ser um celular 
grande em um dos bolsos”, frisou 
a delegada Viviane. 
Teria sido por meio de um dos 
celulares, vendido a uma pessoa 
no bairro da Divineia que a 
polícia chegou até à identidade 
do pedreiro.Ele foi preso na 
última terça-feira (16), na capital 
maranhense, em cumprimento a 
mandado de prisão temporária. 
Exames para coleta de material 
genético foram feitos para 
confrontar com os encontrados 
na cena do crime, e o resultado 
teria dado positivo, conforme a 
delegada. “A autoria do crime já 
está plenamente demonstrada, 
identificada e comprovada”, 
ressaltou Viviane. 

Em depoimento, ainda de acordo 
com a chefe do Departamento 
de Feminicídio, o homem 
confessou o crime e revelou ter 
sido contratado pelo ex-marido 
de Graça Maria para matar mãe e 
filha, que ofereceu inicialmente R$ 
3 mil e depois acertou pela quantia 
de R$ 5 mil. O empresário teria 
dado a ele todas as instruções para 
a execução das vítimas. 
“Ele foi contratado para matar 
as duas mulheres por asfixia, e 
depois tocar fogo nos corpos, para 
evitar vestígios de que houve um 
assassinato. A ele, foram dadas 
duas opções: colocar os corpos 
no carro e atear fogo ou deixar 
na cozinha, com uma vela acesa 
e o gás ligado para que fosse 
provocado um incêndio. Ele não 
teve coragem de concluir essa 
parte do combinado, porque ficou 
com medo de chamar atenção”, 
detalhou a delegada.
EX- MARIDO PRESO EM 
IMPERATRIZ 
O empresário Geraldo Abade 
Souza, ex-marido de Graça Maria 
Pereira de Oliveira, foi preso 
no sábado (20), em Imperatriz. 
Conforme as investigações, ele 
estava naquela cidade desde o dia 
do crime, fato que foi usado por 
sua defesa como álibi.
A motivação do crime, segundo 
os levantamentos da Polícia Civil, 
seria uma disputa de bens entre 
o empresário e sua ex-mulher, 
que foram casados por 15 anos e 

estavam separados há cinco. Graça 
já havia sido contemplada com 
decisões favoráveis a ela como, 
por exemplo, a posse exclusiva 
de uma das empresas e de um 
terreno no interior do estado. 
“Diante desses ganhos da vítima, 
o autor intelectual teria resolvido 
ceifar a vida dela e da filha, que 
era a herdeira natural”, pontuou 
Viviane. 
Ainda conforme a delegada, no dia 
das mortes, ele não estava em São 
Luís, visando justamente ter um 
álibi sobre o crime. “Ele arquitetou 
aquilo que imaginou ser o crime 
perfeito, mas não contava que 
iríamos descobrir tudo”.
Geraldo Abade ainda não foi 
interrogado pela polícia. Ele 
deve ser recambiado à capital 
maranhense nos próximos dias, 
onde será ouvido pela equipe da 
SHPP. 
INTERMEDIADOR 
PRESO NO JARACATI 
Também foi preso, na tarde 
de ontem (22), no bairro do 
Jaracati,o homem que atuou como 
intermediador entre o mandante 
e o executor do crime. Ele, que 
também não teve seu nome 
revelado, seria o chefe da obra do 
local em que o autor trabalhava 
como pedreiro. 
MAIS SOBRE O CRIME 
Em depoimento, o autor das 
mortes, também deu detalhes à 
polícia sobre o dia do crime e 
como ocorreram as mortes de 

mãe e filha. Na manhã de sábado 
(6), um dia antes de elas serem 
encontradas por familiares, o 
pedreiro entrou na residência 
pedindo à própria Graça que 
abrisse o portão, como de 
costume. 
Segundo a polícia, o portão era 
usado como passagem para a 
obra que estava ocorrendo ao 
lado.  “Ela tinha até uma afeição 
por ele. Já havia dado ventilador, 
micro-ondas e liquidificador, e 
ele tinha esse acesso”, explicou 
Viviane. 
Na ocasião, assim que entrou, 
ele já amarrou e amordaçou a 
vítima. Ao terminar a ação com 
a mãe, a filha dela se aproximou 
e ele agiu da mesma forma. 
Graça foi levada para o banheiro 
do quarto e a filha deixada na 
sala, conforme relato do autor à 
polícia. O homem retornou à obra 
e voltou depois que não tinha 
mais ninguém trabalhando no 
local. 
Já na residência, conforme 
disse a delegada, o autor teria 
estrangulado Graça ainda no 
quarto; e, em seguida, a levou 
para dentro do automóvel que 
estava estacionado na garagem 
das vítimas. No caso de Talita, a 
morte ocorreu dentro do carro e, 
além de asfixiada, ela também foi 
atingida com uma viga de ferro na 
cabeça. “O pedreiro contou que 
fez isso, porque a jovem estava 
custando muito para morrer”, 
concluiu Viviane Fontenele.

Por não aceitar perder os bens para sua ex-mulher, o empresário Geraldo Abade pagou R$ 5 mil para que ela 
e sua filha fossem mortas e depois tivessem os corpos queimados 

No domingo (21), mãe e filha 
viveram momentos de terror, 
após terem sua residência, no 
bairro do Araçagi, invadida 
por dois assaltantes. Segundo 
as vítimas, a dupla estava bem 
vestida e portando facões. 
Conforme informações obtidas 
pelo Jornal Pequeno, as duas 
foram surpreendidas pelos 
suspeitos que pularam a janela 
do imóvel e anunciaram o 
roubo. As vítimas tiveram 
os pés amarrados e foram 
trancadas em um cômodo da 
residência, durante a ação 
criminosa. 
De acordo com o que foi 

repassado pelas vítimas, eles 
subtraíram três televisores, 
ferramentas, joias, aliança 
de casamento, brincos, um, 
anel de esmeralda, um anel de 
diamante, uma quantia de R$ 
5 mil em espécie, 450 dólares 
e dois aparelhos celulares. Um 
carro, modelo Fiesta Sedan, 
placa MWH 4398, de Palmas, 
também foi levado pelos 
suspeitos. 
Ainda conforme as fontes do 
JP, policiais militares foram 
acionados e realizaram buscas 
na região, mas não conseguiram 
localizar os suspeitos.  (AIDÊ 
ROCHA)

Assaltantes invadem residência
no Araçagi e amarram mãe e filha

Preso mais um envolvido em 
assalto a padaria no João Paulo 

Foi preso, nessa segunda-
feira (22), mais uma pessoa 
envolvida no assalto à 
Panificadora São Luís, no 
bairro do João Paulo, ocorrido 
em abril deste ano. A captura 
dele ocorreu no bairro do São 
Francisco, após denúncias 
encaminhadas à Polícia Civil. 
Com essa prisão, já são 
seis suspeitos presos por 
envolvimento no roubo. 
Todos são integrantes de uma 
facção criminosa que atua na 
capital. 
Na ocasião do crime, foram 
levados do estabelecimento 

comercial um carro e dinheiro 
de clientes, funcionários e de 
familiares do proprietário, que 
chegaram a ser feitos reféns. 
As imagens foram registradas 
em sistema de câmeras e 
foram amplamente divulgadas 
nas redes sociais. 
Após as formalidades legais, 
o homem, que não teve o 
nome revelado, foi
encaminhado à Delegacia de 
Roubos e Furtos, responsável 
pelo inquérito do assalto. Em 
seguida, ele foi levado ao 
sistema prisional, onde ficará 
à disposição da Justiça. (AR)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Moraes vê ‘real possibilidade’ de atuação 
de associação criminosa em atos 
antidemocráticos
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
afirmou que os indícios reunidos pela Procuradoria Geral da República 
confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa 
que estaria atuando em atos antidemocráticos.
A afirmação consta na decisão do ministro, à qual a TV Globo teve acesso, 
autorizando as buscas realizadas pela Polícia Federal e as quebras de sigilos 
que atingiram parlamentares, empresários e blogueiros bolsonaristas.
Segundo Moraes, os indícios apresentados pela Procuradoria-Geral da 
República confirmam a “real possibilidade de existência de uma associação 
criminosa” na organização dos atos.
Para o Ministério Público Federal, “pode haver abusos e crimes que 
precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo de funcionamento 
estruturado e economicamente rentável de uma escala de organização e 
agrupamento com pretensões aparentes de execução de ações contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático e provocação das Forças 
Armadas ao descumprimento de sua missão constitucional”.

Moraes afirmou ainda que garantias 
individuais não podem servir de pretexto 
para eventuais atos criminosos

“Torna-se imprescindível o 
deferimento das diligências, 
inclusive com afastamento 
excepcional de garantias 
individuais que não podem 
ser utilizados como um 
verdadeiro escudo protetivo da 
prática de atividades ilícitas, 
tampouco como argumento para 
afastamento ou diminuição da 
responsabilidade civil ou penal 
por atos criminosos, sob pena 
de desrespeito a um verdadeiro 
Estado de Direito”, escreveu.
A Procuradoria dividiu essa 
suposta organização em quatro 
núcleos: “organizadores e 
movimentos”; “influenciadores 
digitais e hashtags”; 
“monetização”; e “conexão com 

parlamentares” .
De acordo com o vice-
procurador-geral da República, 
Humberto Jacques de Medeiros, 
“as chamadas redes sociais não 
são apenas espaço de liberdade 
de expressão”.
Segundo ele, “os usuários 
das redes sociais com muitos 
seguidores podem auferir 
renda das próprias plataformas 
a partir do volume de tráfego 
que geram, a quantidade de 
seguidores que arrebanham, 
o universo de pessoas que 
alcançam com suas mensagens, 
a sua capacidade de influenciar 
seus seguidores”. (Márcio 
Falcão e Fernanda Vivas - TV 
Globo)

TSE propõe ao Congresso campanha 
mais longa e 2º turno das eleições em 
dezembro

Em meio a divergências entre senadores e deputados, o presidente do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, 
propôs, nessa segunda-feira (22), em audiência no Senado, que a 
campanha para as eleições municipais deste ano seja mais longa, com 
segundo turno realizado em dezembro.
Os senadores devem votar nesta terça-feira (23) uma PEC (proposta de 
emenda à Constituição) que trata do adiamento das eleições municipais 
por causa da pandemia do novo coronavírus.
Oficialmente, o calendário atual estabelece o primeiro e o segundo 
turnos, respectivamente, nos dias 4 e 25 de outubro.
No Senado, há um acordo avançado com o relator para o primeiro turno 
ocorrer no dia 15 de novembro. A dúvida seria o segundo: em 29 de 
novembro ou 6 de dezembro.
O relatório final está sendo construído pelo senador Weverton Rocha 
(PDT-MA) para ser entregue aos senadores na manhã desta terça. 
Caberá a Rocha determinar, em seu relatório, as novas datas.
Apesar de ganhar força no Senado, onde deve ser votada sem 
divergências nesta terça-feira, a proposta de adiamento encontra 
resistências entre os deputados federais. (FOLHA)

Maia espera texto pronto da reforma 
tributária para votação na segunda 
quinzena de agosto

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afirmou que 
espera que o texto da reforma 
tributária esteja pronto para ser 
votado pela comissão especial 
que analisa a matéria e pelo 
Plenário na segunda quinzena de 
agosto. Segundo ele, a reforma é 
uma peça chave para a retomada 
econômica do País no período de 
pós-pandemia.
Maia participou de live 
promovido pelo Congresso em 
Foco e pela Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais. O presidente 
da Câmara acredita já haver 
entendimento consolidado sobre 
a importância da simplificação 
do sistema tributário e da 
garantia de segurança jurídica 
para gerar mais competitividade 
das empresas brasileiras. Maia 
destacou que a reforma tributária 
tem um peso muito grande no 
crescimento econômico do País.
“Vamos precisar de esforços 

de todos os poderes para a 
retomada, mas a reforma 
tributária é uma peça chave 
para que as condições de 
competitividade possam 
aumentar. Sou otimista em 
relação à tributária, sempre 
digo que temos as condições 
de retomar esse debate e de ter 
um texto pronto na segunda 
quinzena de agosto para que 
a Câmara comece a votar 
na comissão especial e no 
Plenário”, afirmou.
Segundo Maia, a discussão sobre 
a reforma está mais madura do 
que no passado, principalmente 
em relação aos impostos sobre 
o consumo. Ele acredita que 
uma nova legislação tributária 
vai melhorar o ambiente de 
negócios no País e destacou 
que os secretários estaduais 
de fazenda apresentaram uma 
proposta que será analisada pelos 
parlamentares com cuidado 
(AGÊNCIA CÂMARA)

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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DROPS
SANEAMENTO BÁSICO

Olá! Pesquisa da BRK Ambiental, em parceria com o Instituto Trata 
Brasil, mostra que falta de acesso à água tratada e ao esgotamento 
sanitário afeta desempenho escolar de meninas e até a nota no 
Enem. No mês da Mulher, um estudo nacional realizado pela BRK 
Ambiental, em parceria com o Instituto Trata Brasil, mostra uma 
dura realidade: Não ter acesso à água tratada e aos serviços de 
coleta e tratamento de esgoto tem impacto direto na desigualdade 
de gênero no Brasil, onde uma em cada quatro mulheres lidam 
com a falta de saneamento básico, com consequências calculáveis 
em sua formação educacional e renda, além da qualidade de vida, 
saúde e bem-estar.

EXPOSIÇÃO COLETIVA TERRITÓRIOS 
E FRONTEIRAS

O Sesc recebe a Exposição Territórios e Fronteiras na Sala Sesc de 
Exposições, localizado no Condomínio Fecomércio/ Sesc/Senac. A 
mostra fica em cartaz até o dia 10 de abril, das 9 às 12h e das 13h30 
às 17h, reunindo trabalhos de artistas de vários estados do país: 
Antônio Filho (PB), Arthur Doomer (PI), Fran Favero (SC), Leandro 
Pereira da Costa (PB), Leo Bitar (PA), Lucio Telles (SE), Ton Limongi 
(PB), Flaw Mendes (PB), Inocêncio e Josivan Rodrigues. O ponto 
de convergência entre eles foi o interesse pela temática do lugar, 
da paisagem e da cidade, mediante sua produção.

CDL SÃO LUÍS

A Câmara de Dirigentes Lojistas / CDL São Luís é uma das entidades 
participantes da 6ª Semana de Renegociação de Dívidas, realizada 
pelo Procon Maranhão, no Shopping da Ilha, período de 17 a 21 
de março. O objetivo do evento é proporcionar oportunidades às 
pessoas inadimplentes para quitarem suas dívidas diretamente 
com as empresas credoras, mediante condições facilitadas. A CDL 
SLZ  terá um stand para disponibilizar gratuitamente consultas 
ao banco de dados do SPC Brasil a todos que quiserem fazer a 
consulta. O atendimento durante a 6º Semana de Renegociação 
de Dívidas ocorrerá das 10h às 19h.

NOVA SUBESTAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA

O município de Loreto, região sul do Maranhão, recebeu no mês 
passado uma nova subestação de energia elétrica da Equatorial 
Maranhão. Com investimento de quase 3 milhões de reais para 
atender os clientes no município e região, a obra visa a melhoria 
da qualidade da energia para 160 mil pessoas. Para a entrega es-
tiveram presentes o Presidente da Equatorial Maranhão, Augusto 
Dantas; o Diretor de Operações Técnico e Comercial, Sérgio Mello; 
o Gerente de Obras e Manutenção, Saulo Bokor e os Executivos res-
ponsáveis pela região. A ocasião também contou com a presença 
de diversas autoridades locais, como o prefeito Marfran Bringel; 
o promotor de justiça Nilceu Garbim Júnior; o deputado estadual 
Marcio Honaiser, vereadores e secretários locais.

MERCADO NO VICENTE FIALHO

No dia, 10, foi entregue revitalizado o mercado do Vicente Fialho. 
“Segundo o parlamentar, essa é mais uma conquista para a comu-
nidade.” Nosso propósito é garantir que todas as demandas sejam 
atendidas e, com isso, possibilitar melhores condições de trabalho 
e comodidade para os comerciantes do local e as pessoas que fre-
quentam e utilizam diariamente o espaço público”, afirmou Ivaldo 
Rodrigues. O secretário municipal Ivaldo Rodrigues explicou que 
projeto da feira garante mais conforto e qualidade aos usuários e 
para quem trabalha no mercado. “A reforma entregue atenderá a 
comunidade da Fialho, bairros vizinhos e conforto que a população 
merece e para quem trabalha no local”.

FUI

Bom, vou ficando por aqui e agradecer a sua companhia de sempre, 
só lembrando que todos os sábados ás 11h30 e domingos ás 08h30 
temos o Programa Top na TV Band Maranhão canal 15.1 Imperatriz 
canal 31.1 e em outras cidades canal 27.1. Maiores informações: 
(98) 981283789. Fui. Ui...

O badalado carimonialista Marcello Claudio comemorou o 
seu aniversário em alto estilo com o baile MC Fantasy na Villa 
Reale Buffet, esse é dos destaques do Programa Top deste 
sábado dia 21 ás 11h30 e domingo dia 22 ás 08h30 na TV 
Band Maranhão canal 15.1, SKY canal 327, NET canal 522, 
TVN canal 420, na cidade de Imperatriz – MA canal 31.1 e em 
outras cidades canal 27.1. 

Com carinho da coluna para Ketyla Cardoso leia-se Blackout 
Estética Automotiva que fez aniversário dia, (15), desejamos 
felicidades para essa grande parceira! Parabéns! 

Quem rasgou a folhinha no dia, (12), foi o empresário Dalton 
Júnior da Diolaser São Luís que recebeu o carinho de amigos 
e familiares. Desejamos feliz aniversário. Parabéns! Na foto o 
mesmo aparece com sua esposa Fernanda Carvalho.

Com os aplausos da coluna para o jornalista Lukas Cordeiro da 
Tablado Produções que produziu com sucesso um espetáculo 
A Mentira no Teatro Arthur Azevedo. Na foto o mesmo aparece 
com ator Miguel Falabella.  Parabéns meu amigo! 

Foto: Cassio Xavier
Um registro especial no colunista Higor Garcia de Rondônia 
que participou com excelência da festa da Revista Evidencia, o 
multimídia veste o terno do Espaço Paullus. Na foto o mesmo 
aparece ao lado do marido André Lima. Que Lindos! 

Um dos mais conceituados radiologistas do país, o Prof. Dr. 
Emerson Gasparetto (SP), Vice Presidente Médico do Grupo 
Dasa de Medicina Diagnóstica veio a São Luís proferir a 
palestra “Inovação, Tecnologia e Saúde”; para apresentar aos 
médicos maranhenses como a rede de medicina diagnóstica 
que é a maior do Brasil e quinta do mundo, com laboratórios 
no país e no exterior está promovendo uma verdadeira 
revolução na saúde. Na foto a Dra. Gláucia Palácio entre os 
anfitriões Gustavo Bosco e Prof. Dr. Emerson Gasparetto.

DROPS
MAXTEC TEM NOVOS 

PROPRIETÁRIOS 
Olá! Em resposta a postagens de blogs locais a direção 
da Maxtec Serviços Gerais e Manutenção Industrial 
Eireli informa em nota que a empresa possui novos 
proprietários desde 2018. Afirma ainda que a antiga 
gestão não possui mais qualquer vínculo empregatício 
ou gerencial com a empresa, e que todos os contratos 
são regidos pela transparência, ética empresarial e leis 
de responsabilidade fiscal, social e ambiental. Veja a 
íntegra da nota.

PROFISSIONAIS DO HSLZ
 

O HSLZ, mais conhecido como Hospital dos Servido-
res, foi exemplo entre hospitais privados do Estado a 
disponibilizar teste rápido em massa, do tipo IgG/IgM 
para a Covid-19 entre seus colaboradores, profissionais 
da saúde na linha de frente do atendimento hospitalar. 
Entre os meses de abril, maio e junho quase 200 cola-
boradores fizeram o teste rápido gratuito cedido pela 
instituição que foi realizado pelo Laboratório Lacmar.

TELEATENDIMENTO 
HU-UFMA/ SEMUS

O Serviço de Teleatendimento do Hospital Universitá-
rio da UFMA (HU-UFMA) em parceria com a Universi-
dade Federal do Maranhão (UFMA) e com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMUS), encerrou suas atividades 
na última sexta-feira, 05, com uma marca de 2220 
atendimentos, sendo que desses só 326 pessoas foram 
encaminhadas para as UPA’s. Tal registro representa o 
grande êxito dessa parceria que foi iniciada em 29 de 
abril. Na manhã desta segunda-feira, 08, foi realizado 
o encerramento oficial com a presença da superinten-
dente Joyce Santos Lages, do secretário de saúde de 
São Luís, Lula Fylho e demais envolvidos no projeto.

CONSELHO SUPERIOR DO MPMA
Foi criada ontem quinta-feira, 18, uma comissão de 
estudos com o objetivo de garantir a participação de 
promotores de justiça no Conselho Superior do Minis-
tério Público do Maranhão. O grupo será composto e 
coordenado pelo diretor da Secretaria para Assuntos 
Institucionais e mais quatro membros do MPMA de-
signados pelo procurador-geral de justiça. Eles terão 
120 dias para elaborar e apresentar à Procuradoria 
Geral de Justiça relatório contendo as conclusões e 
sugestões da comissão. A iniciativa do procurador-
-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, consi-
dera a necessidade de que, para “melhor atender aos 
princípios constitucionais da Administração Pública, o 
Ministério Público deve ser interagente” nos âmbitos 
externo e interno. 

PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA DO MPMA

O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Ni-
colau, participou, ontem 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.

FUI
Bom, vou ficando por aqui e agradecer a sua compa-
nhia de sempre, só lembrando que todos os sábados 
ás 11h30 e domingos ás 08h30 temos o Programa Top 
na TV Band Maranhão canal 15.1 Imperatriz canal 31.1 
e em outras cidades canal 27.1. Maiores informações: 
(98) 981283789. Fui. Ui...

Um registro especial na nossa depiladora Raquel Alves que 
realiza um ótimo trabalho na Majo Beauty Club localizado 
no Mac Center na Cohama e em outras unidades como no 
Golden Shopping Calhau e São Luís Shopping. Só lembrando 
que a Majo já está aberta para atender os seus clientes com 
credibilidade e qualidade. 

Foto: Beatriz Maia
O casal de empresários Fernanda Carvalho e Dalton Junior 
leia-se Diolaser São Luís que já está aberta, estão felizes da 
vida com a chegada de mais um herdeiro, o lindo Dante que 
alegrou mais essa família piauiense. Na foto os mesmos com 
os outros filhos. 

Com carinho da coluna para o amável Edu Ramalho que 
agora está em novo endereço para atender seus clientes tops, 
além de oferecer um serviço de credibilidade no mundo da 
beleza com conforto e alto astral. O estúdio Edu Ramalho fica 
localizado no Bequimão ao lado da Faculdade Facam. Na foto 
o mesmo aparece com o vereador Raimundo Penha. 

A Equatorial Maranhão entregou 150 cestas básicas para instituições 
de longa permanência de idosos em São Luis. A doação foi realizada 
após o show online beneficente da banda maranhense Mesa de Bar 
e foram distribuídas igualmente entre a Fundação Antônio Dino, o 
Instituto Antônio Bruno e o Asilo de Mendicidade. Na foto Francisco 
Oliveira do Instituto Antônio Bruno recebeu as castas básicas de Luiz 
Antônio da Equatorial MA

Com os vivas da coluna para o promoter e vereador da cidade 
de Morros – MA Fred Kennedy que fez aniversário no dia, 
(19), e recebe as nossas felicitações de carinho e amizade. 
O mesmo vem desempenhando um ótimo trabalho para os 
morruenses. Parabéns em dose dupla!

E foi com a benção de Santo Antônio que o grupo 
Groovaê realizou a sua Live no último sábado, 13, e já 
ultrapassou a marca de mais de 20 mil visualizações no 
YouTube, se tornando a segunda Live mais vista do estado, 
em comparação aos artistas locais. Para o Idealizador e 
empresário, Wenderson Campos, realizar esse projeto em 
parceria com o grupo Groovaê teve um grande significado 
não só para ele, como também para todos estão contando 
com esse amparo.



A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) iniciou, nes-
ta segunda-feira (22), a última 
semana da campanha de vaci-
nação contra a Influenza/H1N1 
na capital maranhense que 
segue até o dia 26 deste mês. 
Até o momento, de acordo com 
dados do setor de imunização 
da pasta, 315.378 pessoas foram 
imunizadas. No total, 46 locais 
de vacinação (sendo 43 postos 
de saúde e três escolas) estão 
disponíveis. A vacinação segue 
com ordenamento alfabético 
e horários determinados para 
evitar aglomerações.

Nesta segunda-feira (22), 
foram vacinadas as pessoas 
cujos nomes começam entre 
as letras N e P. Na terça-feira 
(23) e quarta-feira (24), será a 
vez do público cujos nomes 
começam entre as letras Q e T. 
Por fim, nos dias 25 e 26 deste 
mês, vacinam-se as pessoas 
cujos nomes começam entre 
as letras U e Z.

Público-alvo pode comparecer a um dos 46 postos imunização da Prefeitura, seguindo ordenamento 
alfabético e horários determinados com a finalidade de evitar aglomerações.

Prefeitura inicia última semana da campanha 
de vacinação contra Influenza/H1N1

PROCEDIMENTO

Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos 
retoma atendimento ambulatorial
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo 
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais 
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países. 

Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online, 
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.

Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

SEST SENAT lança painel com impacto 
da pandemia da covid-19 sobre a 
saúde dos trabalhadores do transporte

O SEST SENAT lança, nesta segunda-feira (22), o Painel de 

Testagem no Transporte Rodoviário com um retrato do impacto 

da pandemia da covid-19 sobre a saúde de trabalhadores 

do setor de transporte. A ferramenta, desenvolvida pela CNT 

(Confederação Nacional do Transporte) em parceria com o SEST 

SENAT, traz os resultados parciais dos testes rápidos já realizados 

pela instituição em caminhoneiros autônomos, motoristas 

profissionais do transporte de cargas, motoristas de ônibus e 

cobradores.

Acesse aqui o Painel.

Os testes foram aplicados durante a quarta fase da campanha 

Transporte em Ação - Mobilização Nacional de Combate ao 

Coronavírus, promovida pelo SEST SENAT e iniciada em 8 de 

junho. Da amostragem de 30.969 testes já realizados, 91,7% 

(28.398) foram negativos; 7,4% (2.307) foram positivos; e 0,9% 

(264) deram inconclusivos (testes descartados).

Entre os profissionais testados que possuíam algum sintoma 

da covid-19, a taxa de infecção é de 19,6%; entre aqueles que não 

possuíam qualquer sintoma, a taxa é de 6%. Os testes rápidos 

aplicados pelo SEST SENAT levam em consideração a quantidade 

de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra 

o vírus SARS-COV-2, que provoca a covid-19.

“Esses são dados estratégicos para direcionar ações das 

empresas do transporte e do poder público durante a pandemia. 

Além disso, são produto de uma ação setorial inédita, com o 

propósito de aprimorar e ampliar a prestação de serviços do 

SEST SENAT para as empresas do setor e para toda a sociedade”, 

afirma o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST 

e do SENAT, Vander Costa. 

Eleição para corregedor-geral 
do MPMA acontece no dia 26

Iniciam nesta segunda, 22, e encerram na terça-feira, 23, as 

inscrições para os candidatos ao cargo de corregedor-geral do 

Ministério Público do Maranhão, biênio 2020-2022. A deliberação 

foi tomada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do MPMA, 

em sessão realizada no dia 17 de junho.

A eleição está marcada para o próximo dia 26, das 8 às 12 

horas, mediante voto eletrônico, secreto e uninominal.

Poderão votar todos os 31 membros do Ministério Público do 

Maranhão que integram o Colégio de Procuradores de Justiça, 

incluídos os considerados em efetivo exercício para todos os 

efeitos legais.

Integram a Comissão Eleitoral responsável pelo pleito 

os procuradores de justiça Francisco das Chagas Barros de 

Sousa, Teodoro Peres Neto e Mariléa Campos dos Santos 

Costa, como titulares, e Krishnamurti Lopes Mendes França, 

como suplente.

Esta fase da campanha 
começou no dia 8 deste mês 
e inclui profissionais das forças 
de segurança e salvamento; 
caminhoneiros; profissionais 
de transporte coletivo; portu-
ários; pessoas com deficiência 
física, auditiva, visual, intelec-

tual e deficiência múltipla e 
retardatários, ou seja, pessoas 
dos grupos anteriores que não 
se vacinaram.

Para o secretário de Saú-
de de São Luís, Lula Fylho, a 
campanha ocorre conforme 
o planejamento municipal. 

“Por determinação do prefeito 
Edivaldo, além de ampliar a 
cobertura, facilitamos o acesso 
às pessoas pela descentraliza-
ção dos pontos de aplicação 
das doses, obedecendo às 
recomendações de segurança 
sanitárias”, disse.

O serviço ambulatorial 
do Hospital Infantil Dr. Ju-
vêncio Mattos, que faz parte 
da rede estadual de saúde, 
está retomando as consultas 
pediátricas para as crianças 
atendidas pela unidade de 
saúde. A retomada segue 
adequações e orientações 
aos usuários sobre as me-
didas de precaução para 
evitar a propagação do novo 
coronavírus. O ambulatório 
vai funcionar com 40% da 
capacidade de atendimento, 
priorizando as consultas já 
agendadas.

A volta das atividades foi 
regulamentada por porta-
ria da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) do Mara-
nhão, que discorre acerca 
das orientações para o aten-
dimento ao público, que 
deve respeitar as medidas 
sanitárias, que inclui o uso 
de máscara, a entrada de 
somente um acompanhante 
por criança, a higienização 
das mãos na entrada do am-
bulatório e a consulta com 
horário pré-agendado.

Gerenciado pelo Instituto 

Acqua em parceria com a SES, 
o hospital oferece atendimen-
to ambulatorial para crianças 
de 0 a 12 anos em diversas es-
pecialidades. De acordo com a 
coordenadora de enfermagem 
do hospital, Deilza Moraes, as 
consultas estão sendo agen-
dadas de forma gradual. “Nós 
temos pacientes em espera 

para o retorno das consultas 
que estavam agendados de 
março até julho, então esta-
mos dando prioridade para 
essa fila de espera de consultas 
pendentes”, explicou.

Estão sendo atendidos 
pacientes com retorno de 
consultas já pré-agendadas 
com atendimento de pe -

diatria, cirurgia pediátrica, 
hematologia,  nefrologia, 
neuropediatria, pneumolo-
gia e otorrinolaringologia. 
As consultas são agendadas 
pela equipe do Disque Saúde 
(98) 3190-9091, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 18h, 
com atendimento de até seis 
pacientes por especialista.
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Maranhenses no Japão, França e Peru falam como estão neste momento 
de confinamento devido a pandemia de Covid-19.

Maranhenses relatam mudança de rotina no
esporte pelo mundo por conta do coronavírus

Maranhenses em três con-
tinentes diferentes relatam a 
rotina imposta por conta do 
combate ao novo coronavírus, 
transmissor da Covid-19. Ana 
Paula, na França, Léo Silva, no 
Japão, e Chicão Castelo Bran-
co, no Peru, falaram sobre as 
adaptações necessárias para 
quem é do esporte neste mo-
mento de confinamento.

Ana Paula, atleta de han-
debol da seleção brasileira 
está em Chambray, na França. 
Ela está com o marido em um 
apartamento e diariamente 
faz treinos funcionais usando o 
material doméstico para evitar 
problemas maiores quanto ao 
condicionamento físico. Para 
sair de casa, ela diz que só com 
uma autorização por escrito.

- Estamos confinados em 

casa. Ninguém pode sair. Para 
sair, tem que ter uma autoriza-
ção (por escrito e protocolada 
pelas autoridades locais). Meu 
marido vai ter que sair hoje e 
vai ao mercado e na autorização 
tem o motivo e pra onde ele 

vai. É um transtorno para todo 
mundo, mas eu estou treinando 
em casa - disse Ana Paula.

Na Ásia, Léo Silva , jogador 
do Kasjhima Antlers, diz que a 
situação no Japão não é mais 
tão crítica assim. Segundo o 

jogador que está em Kashima, 
no Japão, não há quarentena 
determinada pelo governo.

- Aqui estamos coim a 
rotina de treinamento nor-
mal, mas sem a presença de 
torcedores. As férias escolares 
também foram antecipadas. 
Estamos tomando algumas 
medidas para controlar tudo, 
mas você aqui pode ir ao 
mercado, ao restaurante, pois 
não decretaram quarentena. 
Então a gente está vivendo 
a vida normal, mas tomando 
todos os cuidados - declarou 
Léo Silva.

Enquanto isso, o técnico 
Chicão Castelo Branco, coman-
dante da seleção peruana de 
beach soccer, está em Lima, e 
diz que não conseguiu voltar 
a São Luís a tempo.

Ana Paula Rodrigues, jogadora de handebol da seleção brasileira 

Quase todos os  cam-
peonatos europeus foram 
paralisados ou suspensos 
no mês de março devido à 
pandemia de coronavírus. 
Por isso, a temporada 2019-
2020 do futebol europeu 
ainda não tem data para 
terminar. De acordo com 
o jornal francês L'Équipe, 
a Uefa tem três caminhos 
para resolver esse proble-
ma.

I s s o  d e p e n d e ,  c l a r o , 

JUNHO, JULHO OU AGOSTO?

Uefa tem três datas para o fim da temporada, diz jornal
d e  c o m o  p a n d e m i a  v a i 
e vo l u i r  a té  e s s a s  d a t a s . 
Outra mudança cogitada 
é a do formato da fase fi-
nal da Liga dos Campeões 
d e s t e  a n o,  a s s i m  c o m o 
o do torneio da próxima 
temporada. A ideia é que 
a s  d u a s  e d i ç õ e s  s e j a m 
encurtadas por causa do 
acúmulo de jogos.

As possibilidades para o 
término da temporada pen-
sadas pela Uefa são:

Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

Transferências de jogadores da seleção
sub-23 podem ultrapassar R$ 450 milhões

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico e 
classificada com uma rodada 
de antecedência para o qua-
drangular final do torneio na 
Colômbia, a seleção sub-23 
mostra a sua força não ape-
nas dentro de campo, mas 
também no mercado de trans-
ferências. Repleto de jovens 
valores, o time brasileiro está 
próximo de superar a marca 
de R$ 450 milhões movimen-
tados nesta janela.

Até agora, a transferência 
mais alta dentre os convoca-
dos por André Jardine foi a de 
Reinier. O meia-atacante de 
apenas 18 anos foi vendido 
pelo Flamengo ao Real Madrid 
por 30 milhões de euros, cerca 
de R$ 139 milhões.

Outros três atletas brasilei-
ros que disputam o Pré-Olím-
pico já tiveram negociações 
sacramentadas:

Bruno Guimarães trocou 
o Athletico-PR pelo Lyon, da 
França, por aproximadamente 
R$ 116 milhões; Cleiton foi 
vendido pelo Atlético-MG ao 
RB Bragantino por cerca de 
R$ 25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

mentadas pela seleção sub-
23 ainda podem crescer con-
sideravelmente até o fim des-
ta semana, nos últimos dias 
antes do fechamento das 
janelas das principais ligas 
europeias, que se encerram 

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

Cunha está próximo de trocar 
o RB Leipzig pelo Hertha Ber-
lin, ambos da Alemanha, por 
cerca de R$ 93 milhões.

Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 

o Benfica, de Portugal. Os 
presidentes dos dois clubes 
se reuniram na última quar-
ta-feira, e as tratativas podem 
avançar nesta quinta.

Se as duas operações se 
confirmarem nestes valores, a 
seleção sub-23 terá movimen-
tado R$ 466 milhões.

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

E s c a l a d a  p a ra  d e fe n -
der seu título da divisão 
dos palhas contra Joanna 
Jedrzejcz yk no UFC 248, 
no dia 7 de março, em Las 
Ve g a s ,  We i l i  Z h a n g  n ã o 
gostou nada de uma pro-
vocação de sua próxima 
desafiante.

A  p o l o n e s a  d i v u l g o u 
e m  u m  d e  s e u s  s t o r i e s , 
no Instagram, um pôster 
onde aparece usando uma 
máscara de proteção para 
r i s c o  b i o l ó g i c o  c o n t r a 
o  s u r to  d e  co ro n av í r u s . 
A  doença ,  que teve  seu 
e p i c e n t ro  n a  c i d a d e  d e 
Wuhan, na China, já ma-
tou mais de 130 pessoas 
n o  p a í s  e  s e  e s p a l h o u 
rapidamente por  outros 
países, podendo se tornar 
uma epidemia mundial.

A provocação, como es-
perado, não foi muito bem 
aceita pelos fãs e muito 

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

menos por Weili Zhang. A 
campeã postou em suas 
redes sociais uma crítica à 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

Em entrevista ao “L’ Équipe”, ídolo francês levanta dúvidas sobre a transferência 
de Cristiano Ronaldo. O ex-presidente da UEFA ainda elogiou Pep Guardiola

Platini questiona ida de CR7 à Juventus e
conta que não vibrou com a França na Copa

Como é tradição, Michel 
Platini não mediu palavras 
em entrevista concedida ao 
jornal francês “L’ Équipe”. O 
ex-jogador e ex-presidente 
da UEFA falou sobre Cristiano 
Ronaldo, Copa do Mundo 
da Rússia e Pep Guardiola. 
Quando perguntado sobre a 
ida do atual melhor do mun-
do para a Juventus, ele disse 
não entender os motivos 
que levaram CR7 a sair da 
Espanha.

– Estranho que, com 33 
anos, (Cristiano) tenha deixa-
do o seu Real Madrid, depois 
de ganhar três Champions 
seguidas, para tentar uma 
nova aventura. Não sei se a 
Juventus foi atrás dele, ou se 
Mendes (Jorge Mendes, em-
presário de CR7) o ofereceu. 
Não consigo entender essa 
operação – afirmou.

Durante a carreira como 
jogador, Platini também de-
fendeu a Juventus, entre 
1982 e 1987. No período, ga-
nhou três bolas de ouro, mas 
resolveu encerrar a carreira 
precocemente, aos 32 anos, 
em 87. A decisão, de acordo 
com o próprio francês, foi 
motivada porque ele se sen-
tia “cansado”.

Além da saída de CR7 do 
Real Madrid, Platini também 
comentou sobre a última 

Copa do Mundo, disputada 
na Rússia. Ele contou que 
não assistiu a muitos jogos 
da competição e deu prefe-
rência às partidas da seleção 
francesa. Mesmo assim, ga-
rantiu não ter vibrado com o 
título dos compatriotas.

– Não me pareceu um 

Mané diz que é mais rápido que o companheiro de clube Salah
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Bicampeão mundial em 2005 e 2006 posta vídeo de agradecimento nas 
redes sociais

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

Fernando Alonso fez mis-
tério nas redes sociais nos úl-
timos dias sobre um eventual 
anúncio. E, de fato, ele veio 
nessa terça-feira. Bicampeão 
mundial de Fórmula 1 em 2005 
e 2006, o espanhol confirmou 
que deixará a categoria ao 
fim da temporada deste ano, 
aos 37 anos de idade. Alonso 
postou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz um agrade-
cimento à F1.

- Depois de 17 anos ma-
ravilhosos neste esporte in-
crível, é hora de eu fazer uma 
mudança e seguir em frente. 
Aproveitei cada minuto dessas 
temporadas incríveis e não 
posso agradecer o suficiente 
às pessoas que contribuíram 
para torná-las tão especiais. 
Ainda há vários grandes prê-
mios para esta temporada, e 
vou participar deles com mais 
comprometimento e paixão 
do que nunca - disse Alonso, 
que, no entanto, ainda não 
confirmou o que fará em 2019, 
se apenas correrá o Mundial de 
Endurance (WEC) pela Toyota, 
ou irá para a Fórmula Indy.

CEO da McLaren,  Zak 

Brown lamentou a decisão de 
Alonso deixar a equipe e a pró-
pria Fórmula 1, mas admitiu 
que o mais importante é res-
peitar a vontade do espanhol:

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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McLaren, mas também da Fór-
mula 1. Seus 17 anos no esporte, 
como indiscutivelmente o pilo-
to preeminente de sua geração 
e, sem dúvida, um dos grandes 
da F1, adicionaram outra cama-
da à rica história da F1. Há um 

tempo para todos fazerem uma 
mudança, e Fernando decidiu 
que o fim desta temporada será 
dele. Respeitamos sua decisão, 
mesmo que acreditemos que 
ele esteja na melhor forma de 
sua carreira.

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

O Barcelona acertou nessa 
terça-feira a venda de Marlon 
ao Sassuolo, da primeira di-
visão da Itália. A negociação 
foi fechada em 12 milhões de 
euros, o equivalente a cerca 
de R$ 53 milhões (na cotação 
atual), e o zagueiro assinará 
contrato de cinco anos, até 
junho de 2023.

Marlon viaja à cidade de 
Sassuolo na quarta, quando 
fará exames médicos antes 
de ser incorporado ao novo 
time. Os empresários vão 
junto para finalizar a docu-
mentação.

Por ser o clube formador 
de Marlon, o Fluminense 
tem direito a receber uma 
pequena parcela do negócio, 
por meio do mecanismo de 
solidariedade criado pela 
Fifa. Como o atleta chegou a 
Xerém em 2009, a porcenta-
gem deve beirar os 3,5%, e 
o valor seria próximo ao R$ 
1,9 milhão.

Nos últimos dias o zaguei-
ro chegou a renovar contrato 
com o Barcelona até 2022 
- o compromisso anterior 
iria até 2020 -, pois a ideia 
do clube era emprestá-lo. 

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

Mas aí surgiu o interesse do 
Sassuolo na negociação em 
definitivo, e houve sucesso 
nas tratativas.

Revelado pelo Flu, Mar-
l o n  fo i  co nt rat a d o  p e l o 
Barcelona em meados de 

2016. Após o jogador a prin-
cípio ter sido emprestado 
ao Barça B, os espanhóis 
desembolsaram € 5,4 mi-
lhões de euros para exercer 
a opção de compra, mas ele 
não conseguiu espaço na 

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

anos e disputou a última 
temporada emprestado ao 
Nice, da França, onde fez 
27 partidas, sendo 25 como 
titular.

O atacante Mario Man-
dzukic anunciou nessa terça-
feira (14) a sua aposentadoria 
da seleção croata aos 32 anos, 
um mês após o vice-campeo-
nato da Copa do Mundo da 
Rússia.

Em mensagem em seu 
Instagram, Mandzukic disse 
que tomou uma decisão que 
parecia “impossível” e se dis-
se orgulhoso pelos 14 anos 
defendendo as cores do país. 
Ainda não foi decidido se o 
atacante ganhará uma partida 
de despedida por parte da 
federação croata.

“Eu sempre gostei de falar 
no campo e não fora dele. 
Portanto, essas palavras são 
um pouco mais difíceis do 
que enfrentar um adversário 
ou correr por 120 minutos. 
Mais difícil porque sei quanta 
felicidade me traz todas as 
convocações, jogos e vitórias. 
Mais difícil, porque sei que 
honra é vestir a camisa croata e 
representar o país. Mais difícil, 
porque eu sei que este é final-
mente o fim dessas palavras. E, 
no entanto, sei que é hora cer-
ta para essas palavras”, disse.

Para ele, o vice-campe-
onato na Rússia ajudou a 
tomar a decisão. Mandzukic 
foi decisivo ao marcar o gol 
na prorrogação da semifinal 
contra a Inglaterra e também 

VICE NA COPA
Mandzukic se aposenta da
seleção croata aos 32 anos

marcou na derrota por 4 a 2 na 
decisão contra os franceses.

“Tanto quanto o vice-cam-
peonato me enche de nova 
energia, tornou mais fácil para 
mim tomar essa decisão im-
possível. Nós experimentamos 
nossos sonhos, fizermos um 
sucesso histórico e sentimos 
o incrível amor dos fãs. Este 
mês, bem como a chegada 
a Zagreb, continuará a ser a 
memória mais importante da 
minha carreira. Foi a viagem 
mais bonita com a equipe e 
a melhor volta para casa. Es-
tou muito feliz, orgulhoso da 
prata pela qual morremos há 
anos, através de muito esforço, 
trabalho, desapontamento e 
momentos pesados”, disse.

“Não há tempo ideal para 
ir. Se pudéssemos, acredito 
que todos nós jogaríamos 
pela Croácia enquanto vivês-
semos, porque não há orgu-
lho maior. Mas sinto que o 
momento é para mim agora. 
Eu fiz o meu melhor para dar 
a minha contribuição para 
o maior sucesso do futebol 
croata”, concluiu.

Desde 2007 atuando na 
seleção principal da Croácia, 
Mandzukic disputou 89 par-
tidas e marcou 33 gols. Ele 
defenderá a Juventus nesta 
temporada europeia. Fonte: 
UOL Esporte.

Mario Mandzukic anuncia aposentadoria da seleção croata 
Mundial magnífico – con-
fessou.

Ainda sobrou tempo para 
Platini fazer elogios ao téc-
nico Pep Guardiola, a quem 
chamou de “filho de Cruyff”. A 
expressão foi uma referência 
a Johan Cruyff, que fez histó-
ria como jogador e técnico e 

influenciou uma geração de 
treinadores, da qual o atual 
comandante do Manchester 
City faz parte.

– Guardiola pôs veloci-
dade e técnica no estilo de 
jogo do Manchester, e eles 
ganharam a Premier League 
por isso – disse. Fonte: GE.

Michel Platini não mediu palavras em entrevista ao “L’ Équipe” 

Um dos destaques do Li-
verpool na última temporada, 
Sadio Mané chamou a atenção 
pelo poder goleador com a 
camisa dos Reds. Foram 20 
gols pela equipe comandada 
por Jurgen Klopp, sendo dez 
deles da Liga dos Campeões. 
Outro atributo do senegalês 
que chama a atenção é a velo-
cidade. Segundo o próprio jo-
gador afirmou, em entrevista 
ao jornal “Marca”, sua rapidez 
supera até mesmo a do veloz 
Mohammed Salah.

“Sou mais rápido. Provavel-
mente não sou em distâncias 
curtas, mas em 100 ou 200 
metros ganho com certeza 
(risos)”, brincou.

Com velocidade alta e 
gols, Mané prova que teve 
em quem se inspirar para con-
seguir a performance em alto 
nível que vem apresentando. 
O jogador contou que fazia 
parte da legião de fãs de Ro-
naldinho Gaúcho espalhados 
pelo mundo.

- (Ronaldinho) Foi o jo-
gador que me inspirou. Hoje 
não tenho nenhum (ídolo) 

FÃ DE RONALDINHO

Mané brinca com velocidade de Salah: “Sou mais rápido”

em especial, mas um grupo de 
jogadores com o qual apren-
do. Existem muitos grandes 
jogadores.

Depois do vice-campeo-
nato na Liga dos Campeões 
na última temporada e a 

chegada de reforços para 
2018/2019, a expectativa 
sobre o Liverpool é grande. 
No entanto, o jogador evita 
fazer projeções, preferindo 
pensar jogo a jogo.

- Pode ser que sejamos 

(mais fortes que na tempora-
da passada) no futuro. Esta-
mos tentando jogar melhor 
e melhor a cada dia. Mas são 
vocês que precisam julgar se 
estamos melhores ou não. Não 
será fácil - finalizou.

A polêmica envolvendo 
Özil e a federação alemã ga-
nhou mais um capítulo. De-
pois de o jogador se aposen-
tar da seleção da Alemanha, 
alegando ter sofrido racismo 
dentro da DFB, o comandante 
da equipe, Joachim Löw, re-
solveu se pronunciar sobre o 
ocorrido. O treinador afirmou 
que nunca houve episódios de 
racismo dentro da seleção ou 
da federação.

- Mesut alegou racismo, 
mas eu posso dizer que nunca 
houve comentários racistas 
dentro da DFB. Os jogadores 
com histórico de imigração 
sempre gostaram de jogar 
conosco, nada mudou - disse 
Löw, em entrevista coletiva.

O treinador destacou que 
ficou sabendo da aposenta-
doria do atleta na seleção 
alemã através do assessor 
do jogador. Low revelou, 
ainda, que procurou Özil e 
não obteve sucesso, mas que 
ainda espera uma conversa 
pessoalmente com o camisa 
10 do Arsenal.

- Eu falei com seu assessor. 
O jogador não entrou em 
contato direto comigo, o que 

POLÊMICA
Joachim Löw minimiza acusação de Özil
sobre racismo na DFB: “Nunca houve”

normalmente eles costuma-
vam fazer. Mesut ainda não 
me ligou. Nas últimas duas 
semanas tentei falar com ele, 
mas não tive sucesso. Tenho 
certez haverá oportunidade 
futuro para uma conversa 
pessoalmente. Ele escolheu 
esse caminho - tenho que 
aceitar - finalizou.

Özil tornou pública sua 
aposentadoria na seleção 
alemã através de uma carta, 
divulgada no último mês. No 
comunicado, o jogador afir-
mou que vinha recebendo um 
tratamento discriminatório 
da DFB por conta das origens 
turcas. O meia disse, ainda, 
acreditar que seu passado e 
suas conquistas com a equipe 
nacional foram esquecidos 
pela instituição.

A crise entre Özil e a Fe-
deração Alemã ganhou força 
depois que o jogador posou, 
junto com o meia Ilkay Gün-
dogan, também da seleção 
alemã, com o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdo-
gan, no dia 13 de maio, em 
Londres. A possível conotação 
política do encontro desagra-
dou a Federação. 

Löw conversa com Ozil durante a partida entre Alemanha e Coreia do Sul

COMUNICADO

A NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que RE-
CEBEU da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para atividade de construção 
do COND. VILLA CLUB PLAZZA, localizado na Rua João 
Damásio Pinheiro, 510, bairro Maiobinha - São José de 
Ribamar, conforme processo SEMAM nº 513/2018.

RECEBIMENTO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO
A SERVEMTEC LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ: 41.497.736/0001-02 

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU A SECRETARIA MUNICIPAL DO AM-
BIENTE – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 18/18 COM PRAZO 
DE VALIDADE ATÉ 17/07/2019, PARA  ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA 
18 QUADRA 35 – VILLAGIO DO COHATRAC V – ESTRADA DA MAIOBA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME PROCESSO SEMAM DE N° 
253/2018.

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

Campeão meio-pesado, que no sábado defende título contra Anthony Smith no UFC 
235, cita visitas constantes em casa, mas aponta lado benéfico e garante estar limpo

Jon Jones relata rotina de testes antidoping:
"Talvez o mais testado de todos os tempos"

Jon Jones carrega a des-
confiança por onde anda. Ele 
sabe disso, mesmo com 23 
vitórias na carreira e apenas 
uma derrota - polêmica por 
conta de golpes ilegais que 
o desclassificaram. Ele usou 
um ídolo pessoal e do MMA 
para apontar a necessidade 
de sempre se provar, como 
fará mais uma vez no próximo 
sábado ao defender o cinturão 
meio-pesado (até 93kg) diante 
de Anthony Smith, no UFC 
235, em Las Vegas.

- Essa será a minha 13ª luta 
valendo título na carreira e ainda 
acho que tenho muito a provar. 
Anderson Silva, por exemplo, foi 
o Deus desse esporte por tantos 
anos e depois de uma lesão, de-
pois de alguma recuperação, ele 
não vale mais ouro, as pessoas 
deixaram de o colocar na discus-
são entre os melhores. Por isso, sei 
que para se manter no topo você 
precisa fazer coisas inquestioná-
veis sempre. Por isso tenho tanto 
ainda a provar - afirmou, numa 
entrevista exclusiva ao Combate.

Mas, naturalmente, a dúvi-
da que recai sobre Jon Jones 
diz respeito aos casos rela-

cionados a doping que per-
mearam sua carreira durante 
os dez anos como lutador 
profissional até aqui. Diante 
de uma série de testes posi-
tivos e suspensões, ele hoje 
vive uma realidade diferente 
dos demais atletas no UFC. A 
presença em casa é constante 
de órgãos como a USADA 
(Agência Antidoping dos EUA), 
a VADA (Agência Voluntária 

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

- Tem sido desgastante. 
Representantes da USADA 
chegam a bater na porta da 
minha casa para testes 3 vezes 
por semana, isso é muito. Fico 
agradecido de não ter que 
fazer o teste de sangue em 
todas as vezes, mas no fim das 
contas só quero respeitá-los 
porque estão fazendo o traba-

lho deles. E eu fazendo o meu.
Aos 31 anos, Jon Jones 

ressalta a confiança na própria 
honestidade, mesmo que a 
dúvida paire na cabeça de 
fãs. Ele reafirma sua inocência 
diante da carga de testes a que 
tem se submetido nos últimos 
tempos.

- Não estou preocupado 
com isso, estou limpo e confio 
em como estou. Venho sendo 
testado exaustivamente nos 
últimos quatro anos e tenho 
certeza que sou o cara mais 
testado em doping nesse úl-
timo ano, talvez o atleta mais 
testado de todos os tempos. 
Esse sistema antidoping é 
relativamente novo e é bom 
para todos aprenderem os 
detalhes de cada substância. 
Não me importo de fazer mui-
tos testes, isso ajuda os atletas 
no futuro.

De volta à luta de sábado, 
Jon Jones garantiu que não 
tem lesões e não tem res-
quícios de problemas no pé 
direito, consequências da luta 
de dezembro com Gustafsson, 
quando reconquistou o cintu-
rão após cumprir suspensão. 

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

O técnico Alberto Valentim 
terá, pela primeira vez nesta 
temporada, todos os jogadores 
considerados titulares 100% fi-
sicamente. E, ao mesmo tempo, 
terá uma “dor de cabeça”: quem 
vai jogar no meio de campo 
contra o Boavista, sábado, às 
19h30? Bruno César, que está 
com ritmo depois de começar 
em três partidas, ou Thiago 
Galhardo, recuperado de um 
edema na coxa?

O Vasco iniciou 2019 colo-
cando aos poucos os principais 
jogadores em campo. A ideia foi 
prolongar a pré-temporada de 
parte do elenco para que não 
se tenha muitas lesões durante 
a temporada. Por isso, Maxi 
López, Bruno César e Thiago Ga-
lhardo, por exemplo, perderam 
as primeiras rodadas da Taça 
Guanabara.

Quando Bruno César es-
tava quase 100% fisicamente 
para já começar uma partida, 
Thiago Galhardo sentiu um 
edema na coxa, na semifinal 
da Taça Guanabara, contra o 
Resende, e virou desfalque.

Neste período, na final 
contra o Fluminense, na Copa 
do Brasil diante do Serra-ES e 
na estreia da Taça Rio enfren-
tando o Botafogo, Bruno César 
foi titular e ganhou ritmo. 
Evoluiu jogo a jogo e não foi 

CONTRA O BOAVISTA

Com Galhardo, Bruno César e Marrony, Vasco terá time ideal à disposição

substituído no último clássico. 
As atuações melhoraram com 
o passar das partidas.

Agora, porém, Thiago Ga-
lhardo está de volta. Com 
características diferentes, um 
pouco mais rápido e com 
mais infiltrações, o meia está à 
disposição do técnico Alberto 
Valentim para o jogo contra o 

Boavista, no Maracanã. Além 
dele, todos os considerados 
titulares podem ser escalados.

O atacante Marrony, que 
perdeu o clássico contra o 
Botafogo por causa de uma 
pancada na cabeça, é outro 
que está à disposição de Al-
berto Valentim. Ao mesmo 
tempo, Rossi, contratado para 

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

A provável escalação do 
Vasco no sábado é, então: 
Fernando Miguel, Cáceres, 
Werley, Leandro Castan e Dani-
lo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro 
e Bruno César (Thiago Galhar-
do); Pikachu, Maxi López e 
Marrony.

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

Oito horas da manhã. A 
rotina de Mayara Custódio 
se repete todos os dias. Acor-
da pela manhã, toma café 
e parte para os treinos de 
musculação e preparação 
física em uma academia. Das 
12h30 às 15 horas, no tempo 
livre, o compromisso é outro. 
De quimono, a atual campeã 
mundial de jiu-jítsu vai à rua 
e se dirige a um semáforo em 
Curitiba, no bairro Água Verde, 
para vender balas.

Desde o ano passado, 
Mayara tenta vender o maior 
número de balas possível para 
arrecadar recursos e disputar 
o campeonato mundial de 
jiu-jítsu, que acontecerá em 
Long Beach, nos Estados Uni-
dos, em maio.

Com sorriso no rosto, no 
calor ou no frio, a londrinense 
de 32 anos se apresenta aos 
motoristas que circulam pela 
capital paranaense e tenta 
juntar recursos básicos para 
custear passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação.

Depois de vender balas, ela 
retoma os treinos de jiu-jítsu 
no restante da tarde e durante 
a noite. A rotina só é quebrada 
quando chove ou por conta 
de competições. Por dia, con-
segue uma média de R$60, 
quando vende uma caixa 
inteira. Por mês, ela consegue 
arrecadar até R$ 1.800.

– Meu objetivo é conseguir 
R$5 mil, que vai me ajudar 
bastante. Estou motivada, o 
pessoal tem me ajudado e a 
aceitação está sendo boa. Às 
vezes, as pessoas não estão 
dispostas a ouvir ou não têm 
dinheiro, mas sempre têm 
uma palavra de incentivo, 
contou ela.

- Estou ali, no sinaleiro, 
não vendendo balas, mas 
vendendo a minha viagem, o 
meu trabalho e que é o que eu 
amo, o jiu-jítsu.

Mayara começou a treinar 
jiu-jítsu em 2014, em Londrina, 
por influência do irmão mais 
novo, que já praticava a arte 
marcial. 

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A – EMARHP.

CGC-MF 06.281.794/0001-95.
Rua da Estrela, 473 – Centro (Praia Grande). Cep: 65.010-

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Maranhense 
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 
S.A – EMARHP, que se encontra à disposição dos mesmos, na 
sede da Empresa documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

polonesa e falou em falta 
de caráter da rival do UFC 
248.

- Fazer piada dessa tra-
gédia é um verdadeiro sinal 
do seu caráter. As pessoas 
estão morrendo. São pais, 
mães e filhos de alguém. 
Diga o que você quiser de 
mim se isso te fizer se sentir 
mais forte, mas não brinque 
com o que está acontecen-
do aqui .  Desejo - lhe boa 
saúde até 7 de março. Vejo 
você em breve.

Com a repercussão, Jo-
anna Jedrzejczyk deletou a 
imagem e voltou às redes 
sociais para se desculpar com 
Zhang.

- Ei, campeã, ei Weili. Sinto 
muito fazer você se sentir 
mal, mas eu nunca zombaria 
das pessoas doentes pelo 
vírus.  Eu não queria que 
você se ofendesse, apenas 
fiz uma piada com um meme 
da internet. Sinto muito. Mas, 
mesmo assim, vejo você no 
dia 7 de março.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO
MURAD E VERAS LTDA, CNPJ: 01.053.908/0001-26, torna 

público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO, para a 
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para veículos 
Automotores com revenda de GLP classe II, localizado á AV. São 
Luís Rei de França QD 02 lote 3 JD Eldorado-Turu, São Luís –MA, 
conforme processo SEMMAM

LIBERADO PARA JOGAR

Júnior Batata ganha condição de jogo e pode
fazer estreia no Moto contra o Pinheiro

O Moto ganhou, pelo me-
nos, mais uma opção para 
o jogo de segunda-feira (3), 
contra o Pinheiro, pelo Cam-
peonato Maranhense. O ata-
cante Júnior Batata teve sua 
situação regularizada e pode 
ser escalado pelo técnico 
Leandro Campos. O registro 
do contrato do atleta foi di-
vulgado nessa quarta-feira 
(29), no Boletim Informativo 
Diário da CBF.

Júnior Batata treinou 
como titular durante toda 
pré-temporada, mas por conta 
da não inscrição no sistema da 
CBF a tempo, acabou ficando 
de fora do time que estreou 
no Campeonato Maranhense 
com vitória, contra o Juventu-
de, no último domingo (26), 
em São Mateus. No lugar de 
Batata, fazendo a função de 
centroavante, Leandro Cam-
pos escalou Jeorge Hamilton.

Agora com a inteira dis-

ponibilidade do jogador, a 
tendência é ele ser confirmado 
como titular para a segunda 
rodada. Mas mesmo com a 
possível confirmação de Bata-
ta no ataque, Jeorge Hamilton 
ainda em chances de se man-
ter entre os titulares, pelo fato 
da formação da equipe ainda 
precisar de confirmação.

É que contra o Juventude, 
por conta de alguns desfal-
ques, entre eles o Júnior Bata-
ta, o técnico motense optou 
por sair da formação 4-3-3 e 
adotar o 4-4-2, com três volan-
tes. A formação adotada para 
a estreia deu certo e 'casou' 
com a postura adotada pelo 
Moto, que foi de esperar o 
Juventude propor as jogadas, 
segurar o adversário com 
forte marcação no meio e sair 
rápido em jogadas pelas late-
rais com boa atuação nesses 
contra-ataques dos volantes 
Doda e Naílson.

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 
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PRA CIMA

Após golaço, Luan promete o máximo
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"

Driblar Luan já mostrou 
que sabe muito bem e golaço 
na estreia do Sampaio no Ma-
ranhense, diante do São José 
ilustra muito bem isso. Mas ter 
a ousadia de partir de pra cima 
com toda essa ousadia em um 
clássico não é para todo mundo 
e é isso que o atacante tricolor 
promete diante do MAC.

- Ao todo no Sampaio fiz 
três jogos e três gols, sendo 
dois amistosos. Então isso é 
um bom cartão de visita. Me 
dedico, trabalho muito para 

isso e a torcida pode esperar 
isso de mim. Ousado, agudo e 
me doou o máximo em campo 
para que a gente possa sair 
com a vitória. Se for preciso 
(dribles) vai ter o máximo para 
que a gente possa sair com os 
três pontos - disse.

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.

7

30 de junho: É a data que 
estava prevista para o en-
cerramento da temporada 
antes da pandemia. Por isso, 
é a possibilidade desejada 
pela entidade. Outro fator 
que pesa a favor do término 
no mês de junho é que mui-
tos contratos de jogadores e 
técnicos se encerram neste 
período.

31 de julho: O mês de 
julho é a segunda possibili-
dade trabalhada pela Uefa. 

Essa data impactaria o início 
da temporada seguinte e o 
mercado de transferências.

31 de agosto: É a ideia 
menos desejada pela Uefa. 
A princípio, no mês de agos-
to os times entrariam em 
campo já pela temporada 
seguinte. Essa possibilida-
de influencia diretamente 
o calendário de 2020-21, 
e  provavelmente haverá 
ajustes nos formatos das 
competições.
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FÓRMULA 1

Chefe da RBR admite: dinheiro é motivação
por ação contra FIA e Ferrari após acordo

A RBR ainda não engoliu o 
acordo de termos secretos en-
tre a Federação Internacional 
de Automobilismo e a Ferrari 
a respeito da investigação so-
bre a unidade de potência da 
equipe italiana em 2019. No 
fim de fevereiro, a FIA divul-
gou que, mesmo não estando 
plenamente satisfeita com 
as informações fornecidas, 
chegou a um acerto com a Fer-
rari para não levar adiante um 
caso que poderia se arrastar. 
Só ordenou que a escuderia 
de Maranello mudasse sua 
unidade de potência para 
2020.

Já normalmente carrancu-
do, o consultor da RBR, Helmut 
Marko, foi enfático nas críticas 
à FIA pela condução do caso. 
Reafirmou que a equipe toma-
rá medidas legais, sobretudo 
pelo fato de o time ter ficado 
atrás da Ferrari no Mundial de 
Construtores de 2019, o que 
custou uma boa grana...

- Para nós, é muito di-

nheiro. Faz uma diferença de 
US$ 20 milhões (cerca de R$ 
102 milhões) se terminamos 
em segundo ou terceiro no 
campeonato mundial, e cada 
um de nossos funcionários 
tem um pagamento adicional 
de bônus com base nisso. 
Não podemos simplesmente 
deixar assim - disse Marko ao 
site alemão "Auto Motor und 
Sport".

Marko confirmou que ape-
nas seis equipes das dez do 
grid tomarão medidas legais 
contra a FIA e a Ferrari. São 
elas: a própria RBR e sua equi-
pe-satélite Alpha Tauri, McLa-
ren, Renault, Racing Point e 
Williams.

- A Mercedes está fora de 
ação a curto prazo. A coisa 
toda deixou um gosto ruim - 
encerrou o dirigente, um dos 
que sempre questionaram o 
motor Ferrari de 2019, que de-
senvolvia muito mais potência 
do que os demais (Mercedes, 
Honda e Renault).

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Conselho da entidade aprova protocolo médico para treinos, viagens e competições, 
mas ainda não marca data para retorno da Libertadores e Copa Sul-Americana.

Presidente da FMF descarta compra de testes para
retomada do Maranhense: “Não temos recursos”

Uma das grandes inter-
rogações do momento no 
futebol maranhense é como 
serão pagos e quem vai ficar 
com a conta dos testes e 
protocolos para a volta do 
Campeonato Estadual.  A 
Federação Maranhense de 
Futebol já fez um levanta-
mento de 150 mil reais só 
com custos de testes e disse 
que tentará buscar isso no 
Governo do Estado.

Porém, o secretário esta-
dual de saúde, Carlos Lula, já 
disse que a SES não terá como 
bancar todos esses testes e 
dará no máximo um apoio, 
considerando que a prioridade 
é o setor público. Procurado 
pelo site GloboEsporte.com, 
o presidente da FMF, Antônio 
Américo, disse que a entidade 
não tem como bancar esses 
testes por conta de falta de 
recursos.

“Como? Não temos re-
cursos para tanto. A CBF fez 
esse trabalho. Pois é (sobre a 
Federação Paulista ter feito), 
a paulista tem um orçamento 
compatível com o da CBF”, 
disse Américo.

Nesta terça-feira (23) clu-
bes, FMF e representantes do 
setor público estarão reuni-
dos para discutir este tema e 

outros que discorrem sobre 
a retomada do Maranhense 
2020. A reunião será virtual e 
está marcada para às 10h.

RETOMADA: Em entre-
vista coletiva realizada pela 
internet na manhã da  últi-
ma sexta-feira (19) o gover-
nador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB) ,  anunciou 
novas medidas no combate 
ao novo coronavírus. Entre 

as datas de retorno das aca-
demias, bares e restauran-
tes, Dino também marcou a 
volta de treinos e jogos de 
futebol no estado.

- A Federação Maranhense 
de Futebol (FMF) nos propôs 
e nós concordamos para reto-
mada dos treinos no mês de 
julho e dos jogos no mês de 
agosto. Em relação a outras 
modalidades esportivas, o 

secretário Rogério Cafeteira 
(esporte) tem tratado disso 
com as federações e a Sedel 
vai editar normas - revelou.

Sobre a retomada dos trei-
nos e jogos de futebol, Dino 
disse que “inicialmente” ocor-
ram exclusivamente em São 
Luís. Segundo Flávio Dino, 
acompanhamentos serão fei-
tos para liberações em outras 
cidades.

Teste para Covid-19 é a grande interrogação sobre volta do Maranhense 

A Copa do Nordeste será 
finalizada em sede única. De 
acordo com o presidente da 
Liga do Nordeste, Eduardo Ro-
cha, a Confederação Brasileira 
de Futebol acatou a solicitação 
dos clubes e definiu que a com-
petição será disputada em uma 
só cidade. O lugar, no entanto, 
ainda está sendo analisado.

A princípio, Recife surge 
como favorita para receber 
a competição. Com quatro 
estádios e quatro locais para 
treinamento, a cidade possibi-
litaria que a última rodada da 
primeira fase, que eliminará oito 
equipes, seja disputada em um 
único dia. No entanto, Salvador 
e Fortaleza seguem sendo op-
ções para sediarem o restante 
da competição. Assim como a 
capital pernambucana, ambas 
apresentam boa estrutura.

Ainda de acordo com Edu-
ardo Rocha, não há prazo para 
a definição do local. A CBF es-
tuda a situação das cidades em 
relação à Covid-19. Atualmen-

À LA CHAMPIONS

CBF acata pedido, e reta final da 
Copa do Nordeste será em sede única

te, Recife, Fortaleza e Salvador 
liberaram os treinamentos das 
equipes, mas não o retorno 
aos jogos.

Sobre a data para reinício 
da competição, a CBF deve 
definir nas próximas semanas. 
Pesa o fato de a pandemia se 

encontrar em situação dife-
rente nos estados envolvidos 
no torneio. Vale lembrar que 
a Liga do Nordeste custeará 
hospedagens e testes para 
COVID-19 dos clubes que dis-
putam a competição.

Dessa forma, a Copa do 

Nordeste seguirá um modelo 
semelhante ao da Liga dos 
Campeões. Na semana passa-
da, a Uefa definiu que Lisboa 
será a sede de um “final 8” da 
competição, com jogos únicos 
sem público das quartas de 
final em diante. 

Atual número 1 do mundo 
no tênis, Novak Djokovic está 
ameaçado pelo coronavírus. 
Depois que os tenistas Grigor 
Dimitrov e Borna Coric anun-
ciaram que foram infectados, 
o técnico do sérvio, Christian 
Groh, e seu preparador físico, 
Marko Paniki, aumentaram 
a lista de participantes do 
Adria Tour que contraíram a 
Covid-19. Mentor do torneio 
que teve a última etapa na 
cidade croata de Zadar na 
semana passada, Djoko vai 
ser testado para coronavírus 
assim que retornar a Belgrado, 
na Sérvia. As informações são 
do jornal croata “SportKlub”.

A onda de casos de co-
vid-19 no tênis foi potenciali-
zada pelo Adria Tour, circuito 
idealizado por Djokovic para 
preencher o vazio deixado 
pelo Circuito Mundial da ATP, 
paralisado devido à pandemia. 
A primeira etapa foi em Bel-

EM RISCO
Djokovic vai ser testado após técnico e

preparador físico contraírem coronavírus

grado e a segunda em Zadar, 
mas a final na cidade croata 
foi cancelada após os casos 
confirmados de coronavírus.

No domingo, Grigor Dimi-
trov anunciou em suas redes 
sociais que testou positivo 
para o novo coronavírus. No 
sábado, o búlgaro havia en-
trado em quadra pelo Adria 
Tour e desistido do jogo contra 
Borna Coric por não se sentir 
bem. Na manhã desta segun-
da-feira, o croata também 
anunciou que foi infectado.

O torneio de Djokovic 
tem sido bastante criticado 
por não seguir qualquer pro-
tocolo de distanciamento so-
cial. Torcedores sem máscara 
acompanharam as partidas 
nas arquibancadas. Jogado-
res se cumprimentaram nas 
partidas e se abraçaram em 
diversos eventos ligados à 
competição, com aglomera-
ção de pessoas. 

Uma decisão judicial é 
o mais recente capítulo do 
processo eleitoral do Vasco. 
Em texto assinado no domin-
go e tornado público nessa 
segunda-feira (22), a desem-
bargadora Valéria Dacheux, da 
19ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Rio, determinou 
que o presidente Alexandre 
Campello tem cinco dias de 
prazo para apresentar a lista 
de sócios aptos a votar no 
clube. Trata-se de uma liminar, 
ou seja, cabe recurso.

O pedido foi feito por dois 
dos cinco presidentes de po-
deres do time de São Januário: 
Roberto Monteiro (Conselho 
Deliberativo) e Edmilson José 

DECISÃO
Justiça determina que Campello apresente

lista de sócios aptos a votar no Vasco
Valentim dos Santos (Conse-
lho Fiscal). E está inserido em 
um contexto de divergências 
sobre a divulgação dos as-
sociados com direito a voto, 
etapa anterior à convocação 
da Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE) para referendar 
a mudança de estatuto e as 
eleições direitas.

Foi o advogado Marcello 
Oliveira, sócio vascaíno, quem 
representou Monteiro e Ed-
milson. A ação tramita em se-
gredo de Justiça, mas o site 
GloboEsporte.com teve acesso 
à decisão. No texto, a desem-
bargadora, relatora do caso, 
detalhou os dados que Cam-
pello tem de apresentar.



Apostas esportivas poderão ser 
transferidas para iniciativa privada

As apostas esportivas, modalidade lotérica em que apostadores 

tentam prever resultados de jogos, poderão ser transferidas 

para a iniciativa privada. Foi publicada no Diário Oficial da União 

(DOU), na sexta-feira (19), a Resolução 134/2020, que qualifica 

no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e inclui no 

Plano Nacional de Desestatização (PND) o serviço de loteria 

Apostas de Quota Fixa.

Mais conhecido como apostas esportivas, trata-se de serviço 

público exclusivo da União, que agora poderá ser transferido 

à iniciativa privada mediante processo de concessão ou 

autorização, informou hoje (22) o Ministério da Economia.

Com a qualificação do serviço na carteira do PPI e no PND, 

será aberto prazo para que sejam realizados estudos para a 

modelagem do projeto de desestatização. “A iniciativa contribui 

para ampliar oportunidades de investimento, estimular a 

economia, aumentar a arrecadação e gerar empregos”, disse 

o ministério.

Um dos modelos de desestatização que poderá ser adotado é a 

concessão, o mesmo já utilizado no no leilão da Lotex, realizado 

em outubro de 2019, vencido por consórcio ítalo-americano 

e que gerou outorga a ser paga à União no valor de R$ 817,9 

milhões.

O ministério lembra que esta é a primeira resolução publicada 

após a 13ª Reunião do Conselho do PPI, realizada em último 

dia 10, em que foram qualificadas mais de 30 novas iniciativas 

na carteira do PPI.
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 23 De JunhO De 2020 | terça - Feira

Projeto incentiva ações de inclusão na 
pós-graduação de universidades federais

O Projeto de Lei 3425/20 
estabelece mecanismos de 
incentivo e de transparência, 
nas instituições federais de 
ensino superior e respeitada 
a autonomia universitária, 
para a promoção à inclusão 
e à permanência de negros 
(pretos e pardos), indígenas 
e pessoas com deficiência 
nos programas de mestrado e 
doutorado.

A proposta tramita na Câ-
mara dos Deputados e foi 
apresentada pelos deputados 
Tabata Amaral (PDT-SP), Orlan-
do Silva (PCdoB-SP), Eduardo 
Bismarck (PDT-CE), Joenia 
Wapichana (Rede-RR), Felipe 
Rigoni (PSB-ES), Professor 
Israel Batista (PV-DF), João H. 
Campos (PSB-PE) e Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC).

Conforme o texto, as pro-
postas de inclusão das institui-
ções deverão conter metas por 

área do conhecimento e por 
programas de pós-graduação, 
com os respectivos prazos. 
As iniciativas deverão ainda 
ser monitoradas e revisadas 
anualmente, sendo vedados 
retrocessos, e informadas ao 
Ministério da Educação.

Comissões
Pelo projeto, as universi-

dades deverão também criar 
comissões próprias para aper-
feiçoar as ações afirmativas 
propostas, publicando com 
destaque em suas páginas na 
internet informações sobre as 

políticas adotadas e decisões 
tomadas pelos colegiados 
específicos.

Caberá à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) 
coordenar a elaboração pe-
riódica do censo de alunos da 
pós-graduação brasileira, com 
o objetivo de fornecer dados 
para o acompanhamento das 
ações de inclusão e para sua 
avaliação.

Por sua vez, o Ministério 
da Educação deverá acom-
panhar e monitorar as ações 
propostas; realizar encontro 
anual sobre políticas de in-
clusão na pós-graduação; 
e elaborar código de boas 
práticas para a inclusão e a 
diversidade nas universida-
des federais. A pasta deverá 
ainda enviar relatório anual 
ao Congresso Nacional sobre 
o assunto.

EDUCAÇÃO

Deputados divergem sobre efeitos em clubes pequenos 
de MP que altera direito de transmissão de jogos

plos de liga no mundo, a 
liga espanhola, que tirou 
o futebol espanhol de uma 
situação muito ruim. Ela 
t i n h a  u m a  p a r t i c i p a ç ã o 
na  economia  espanhola 
muito parecida com a do 
futebol brasileiro, próximo 
de 0,7% do PIB. Hoje é de 
2% do PIB. E acho que essa 
talvez seja a oportunidade 
de real izar  esse debate”, 
afirmou.

O governo explicou, por 
meio de exposição de moti-
vos, que a medida foi reque-
rida por vários clubes e que 
é adotada em países como 
Portugal e México. Também 

Deputados avaliam que a 
medida provisória (MP 984/20) 
que deu ao mandante de um 
jogo os direitos de transmis-
são da partida deve sofrer 
mudanças na Câmara. Antes 
esse direito era distribuído 
entre o dono da casa e o seu 
adversário.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), acre-
dita que o assunto não deveria 
ter vindo por MP porque não 
é urgente. Mas disse que a 
discussão tem que ser mais 
aprofundada e pode evoluir 
para a criação de uma liga de 
futebol no Brasil.

“Nós temos bons exem-

foi alegado que, nas regras 
anteriores, muitas vezes os 
clubes não conseguiam en-
trar em acordo sobre a trans-
missão.

O deputado Fábio Mitidier 
(PSD-SE), presidente da Co-
missão do Esporte da Câmara 
em 2019, disse que outros 
países que adotaram a medida 
tiveram que recuar porque 
ela prejudicou os clubes pe-
quenos.

“Imagina que um Flamen-
go vai poder negociar os di-
reitos de transmissão dire-
tamente com a empresa só 
o seu jogo como mandante, 
sem envolver o clube convi-

dado. Isso beneficia o clube 
grande, obviamente. Mas qual 
é a emissora que vai querer 
transmitir o jogo do time pe-
queno? ”

O deputado Roman (Pa-
triota-PR) diverge do colega. 
Ele lembra que até agora os 
direitos de transmissão eram 
negociados em pacotes e 
agora poderão ser mais dis-
cutidos. “O clube grande, por 
mais que seja grande, não 
consegue jogar se não tiver 
um clube para ser o seu ad-
versário. Então dá condições 
ao clube pequeno de ele se 
fortalecer, negociar e ter um 
valor melhor”, avalia.
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

Antes de deixar o Ministério da Educação, o então ministro Abraham Weintraub 
revogou portaria que estipulava cotas em cursos de pós-graduação.
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Promotoria investiga
indícios de irregularidades
em obras de escolas em
Timbiras
22/06/2020 12h02

A Promotoria de Justiça de Timbiras instaurou um inquérito civil para investigar indícios de
irregularidades em obras de escolas realizadas pela Prefeitura da cidade.

O procedimento está sob a responsabilidade da promotora Natália Macedo Luna Tavares.

Segundo informações cadastradas no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), o governo do
Maranhão enviou verbas para o Executivo para a execução do Programa “Escola Digna”, no entanto
a maioria das obras não foi iniciada.

Em um despacho, a Promotoria determinou a busca por dados no site do Tribunal de Contas do
Estado referentes aos valores e datas dos repasses feitos pelo Governo, bem como os nomes das
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empresas contratadas para a construção de cada unidade de ensino.

Além disso, encaminhou um ofício ao engenheiro responsável identificado como Sílvio José Barbosa
Cavalcanti para saber o motivo pelo qual informa que houve cinco processos licitatórios para as obras
das escolas e a maioria delas nem sequer começou.

O prazo de conclusão do inquérito é de 1 ano.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.
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