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Festejos juninos

CD faz tributo
ao Bumba
meu Boi de
Maracanã
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PANDEMIA

Maranhão terá cerca de
100 Centros para a Covid-19
Segundo o Ministério da Saúde, os Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19
podem identificar e tratar os casos de pessoas com sintomas leves do novo coronavírus.
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Obrigatoriedade

Flexibilização na Ilha

Farmácias
deverão
disponibilizar
oxímetros
a clientes

Restaurantes e
bares se preparam
para reabertura
Estabelecimentos estão fechados por
mais de três meses e retornam dia 27,
seguindo medidas sanitárias. CIDADES 6

De acordo com a proposta do deputado Adriano Sarney (PV) aprovada na Assembleia, farmácias são
obrigadas a disponibilizar o aparelho de forma gratuita. POLÍTICA 2

Motociclistas em alerta
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De Jesus

Adolescente brinca com pipa na aven ida Ferreira Gullar, na Ilhinha

Programa
aborda o "sinal
verde" do
governo para
o futebol
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

COTAÇÕES

Partidos intensificam
movimentações para as
eleições deste ano em
São Luís. POLÍTICA 3

TÁBUA
DE MARÉS

Restaurante localizado no Centro Histórico passa por processo de higienização para reabertura

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

oestadoma.com/486664

Temporada de pipas
eleva risco com uso
de linha com cerol
Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/486699

3215-5055 (Central do Assinante)
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POLÍTICA

PL quer tornar crime hediondo
desvio na Saúde e na Educação
Projeto de lei foi apresentado pelo deputado federal Edilázio Júnior (PSD) e já tramita na Câmara Federal; texto cita
suspeitas de fraudes na aplicação de verbas na Saúde durante a pandemia da Covid-19 após relaxamento de regras
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da Editoria de Política

MAIS

Outro projeto

O

deputado federal Edilázio Júnior (PSD)
apresentou um Projeto
de Lei na Câmara Federal que torna hediondo crime
praticado contra a saúde e a educação no país. A matéria aumenta
as penas dos crimes de corrupção passiva e ativa, previstos no
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, do
Código Penal, e os crimes previstos na Lei nº 8.666, de 1993,
quando suas práticas estiverem
relacionadas às ações, programas
e contratos nas áreas de saúde e
educação.
O texto apresentado pelo parlamentar destaca as duas áreas
como sensíveis para o desenvolvimento do ser humano, “o que
significa vida ou morte de pessoas
que necessitam do Sistema Único
de Saúde (SUS)” e alerta para
casos de suspeita de corrupção na
saúde durante o enfrentamento
da pandemia do Covid-19 no país.
Proposta
“O objetivo maior da proposta é
proteger em primeiro lugar a
saúde e educação dos cidadãos. O
âmbito que se pretende tutelar diz
respeito à lisura das ações e programas de saúde e de educação
no Brasil. Essas são duas áreas
sensíveis para o desenvolvimento
do ser humano, ou seja, ações cri-

Em 2012 o suplente de
senador Lobão Filho (MDB),
apresentou no Senado da
República, um projeto de
igual teor, que chegou a ser

aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça da
Casa. Apesar disso, a peça
não avançou e acabou
arquivada.

Ação na Justiça busca
devolução de recursos
Já tramita na Câmara a proposta de Edilázio Júnior sobre tornar crime hediondo o desvio de verba pública

minosas que desviem a finalidade
de qualquer programa ou contrato na área de saúde podem significar a vida ou a morte de pessoas que tanto necessitam do
SUS. Da mesma forma, os desvios
de finalidades de qualquer programa ou contrato na área da educação tiram oportunidades futuras de emprego e renda de
crianças e jovens brasileiros”, destaca o deputado.
Edilázio abordou na matéria,
estimativa do Instituto Ética
Saúde (IES) que aponta para um
desperdício anual no Brasil de

cerca de R$ 14,5 bilhões, somente
na área de saúde pública.
“Essa organização civil aponta
que a ocorrência de fraudes, corrupção, má gestão, distorções de
outros tipos custam 2,3% de todo
orçamento destinado ao setor, incluindo dinheiro público e privado”, completou.
Pandemia
O parlamentar enfatizou no projeto de lei, casos de suspeitas de
corrupção durante a pandemia do
Covid-19, após o Congresso Nacional ter aprovado a dispensa de

licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos destinados ao
enfrentamento do vírus.
“A justificativa da dispensa de
licitação de insumos de saúde era
que esses produtos chegassem
de forma mais célere à população, porém, infelizmente, o que
estamos presenciando é que o
relaxamento regulatório expôs
casos suspeitos de fraudes em
vários estados. E isso tem que
acabar. É vergonhoso ver pessoas se aproveitando de um momento tão delicado da nossa história”, enfatizou.

Uma ação popular protocolada por
Edilázio Júnior (PSD) na 21ª Vara
Cível de Brasília, com pedido de liminar, pede que o Estado do Maranhão, o Consórcio Nordeste e a
HempCare Pharma sejam obrigados
a devolver aos cofres públicos os
mais de R$ 4,9 milhões que o governo Flávio Dino (PCdoB) repassou
ao consórcio para a compra de 30
respiradores que seriam utilizados
em UTIs de Covid-19, mas nunca
foram entregues pela empresa.
Na ação, o parlamentar solicita,
ainda, que os três réus sejam obrigados a pagar dano moral coletivo
de valor igual ao desembolsado
pelos equipamentos que não chegaram ao Maranhão.
“Os fatos e as provas atestam a ausência de lisura na gestão do patrimônio público e a prática de ato ilí-

cito, ao realizar adiantamento do pagamento mesmo sem ter o recebimento dos respiradores, o que não
se coaduna com os princípios mais
básicos do direito administrativo e
do que s e entenda por aquisição idônea”, destaca trecho da ação.
“O ato jurídico praticado ganha
ainda mais relevo no contexto atual,
no qual os recursos para o combate
da pandemia do coronavírus são escassos e os pacientes em estado grave
agonizam nos hospitais em virtude,
principalmente, da falta de equipamentos para atender à demanda. É
manifesto o atentado ao direito coletivo no caso em espeque, afinal é
assegurado a todo cidadão ter uma
administração honesta, profícua e
respeitadora dos princípios que
regem a Administração Pública”,
completa texto da ação. 

Aprovada disponibilidade
de oxímetros em farmácias
Proposta do deputado Adriano Sarney (PV) foi aprovada na Assembleia
Legislativa e obriga farmácias a ter oxímetros disponíveis para clientes
A Assembleia Legislativa aprovou
ontem, o projeto de lei 163/2020,
de autoria do deputado estadual
Adriano Sarney (PV), que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias
no estado disponibilizarem o aparelho oxímetro, de forma gratuita,
pelo tempo que durar a pandemia.
Segundo Adriano, o PL justifica-se
em decorrência de inúmeros problemas no setor da saúde do Estado, por conta da pandemia do novo Coronavírus.
O oxímetro é um pequeno aparelho a ser colocado no dedo com a
finalidade de mensurar o nível de saturação de oxigênio (abreviado como O2sat ou SaO2). A SaO2 é a porcentagem de oxigênio que o sangue
está transportando, comparada com
o máximo da sua capacidade de
transporte. Sabe-se que hipóxia -baixa oxigenação dos tecidos-, causada pela Covid-19 não tem sintomas.
“Nesse contexto de pandemia é
difícil recomendar que todo mundo tenha um em casa, não somente pelo custo, mas as pessoas não
vão saber exatamente o que fazer
com o equipamento. Por isso é importante que todas as farmácias
disponibilizem o aparelho e que tenha a farmacêutico ajudando a
checarem a oxigenação sanguínea,
pois a queda da oxigenação é um
critério de gravidade e de acompanhamento da Covid-19”, explicou
o parlamentar.
A lei específica que as farmácias
deverão ter ao menos 1 oxímetro como medida pública para toda a população, que os farmacêuticos façam a higienização correta do mesmo -com álcool e panos limpos- e
que a preferência sempre seja dada
a pessoas que fazem parte do grupo
de risco para Covid-19, como as pessoas com mais de 60 anos ou com
doenças crônicas respiratórias ou
cardiovasculares.
Nesse momento o projeto segue
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Proposta de Adriano Sarney vai a sanção do governador Flávio Dino

para a sanção do Governador.
Mais projetos
Na Ordem do Dia, novos projetos
foram apreciados para reforçar as
medidas de combate à pandemia
no Maranhão. Entre os itens aprovados estão os Projetos de Lei
158/2020 e 187/20, ambos de autoria do deputado Dr. Yglésio (PROS).
O primeiro dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem periódica
para detecção do vírus da Covid19 em empresas com mais de vinte trabalhadores. Já o segundo institui a obrigatoriedade às instituições particulares de ensino de promover atividade de acolhimento socioemocional, no retorno do isolamento social devido à pandemia do
novo coronavírus.

Também foi aprovado o Projeto
de Lei 153/20, de autoria do deputado Duarte Jr. (Republicanos), com
anexação do Projeto de Lei 154/20,
apresentado pelo deputado Adriano (PV), estabelecendo procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas
internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais
públicos, privados ou de campanha
sediados no estado.
No mesmo sentido, foi aprovado
o Projeto de Lei 189/20, de autoria
do deputado Rigo Teles (PV), que
dispõe sobre a visita virtual através
de videochamadas de familiares a
pacientes internados em isolamento, decorrente da contaminação pelo coronavírus. 
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PDT rechaça que reunião
com DEM teria sido para
tratar de vice em chapa
Segundo pedetistas, problemas da cidade nortearam o encontro; um dos que
recusaram a ideia de indicação no projeto democrata foi Osmar Filho (PDT)
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

embros do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) rechaçaram a O Estado a
hipótese de que a reunião da última sexta-feira (19) entre representantes da sigla e o pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto
Evangelista (DEM), tenha sido
para tratar de uma possível indicação de vice na chapa. Segundo
pedetistas, os problemas da cidade nortearam o encontro.
Um dos que recusaram a ideia
de indicação no projeto democrata
foi o presidente da Mesa Diretora
da Câmara de São Luís, Osmar
Filho (PDT). Segundo o parlamentar – que foi cogitado como
pré-candidato em um projeto próprio da sigla para este ano na cidade – outros temas pautaram o
debate. “Estávamos tratando da cidade. Analisando apenas o cenário político e em elaboração do
plano de governo”, disse.
Outro integrante do PDT que
esteve presente ao encontro do último fim da semana foi o vereador Raimundo Penha. De acordo
com o parlamentar, a indicação
do vice não foi pautada. No entanto, ele não afastou a possibilidade de conversa futura. “Não
chegamos a tratar desse tema. É
um processo longo. Tinha uma
pré-candidatura, que retiramos.
Então estamos na fase de construção da candidatura, ou seja, de
elaboração de um plano para a cidade”, frisou.
Além de Penha e Osmar Filho,
também estiveram no encontro
os vereadores Ivaldo Rodrigues
(PDT), Pavão Filho (PDT) e Nato
Júnior (PDT). Em suas redes sociais e sem dar detalhes do teor do
encontro, Neto Evangelista afirmou que o diálogo “foi conside-

M

Pedetistas se encontram no último fim de semana com o DEM, mas negam conversa sobre indicação de vice

rado positivo”.
A inclusão do PDT no projeto
democrata faz parte da construção
de uma ampla chapa em prol de
Neto Evangelista, visando um
eventual segundo turno. Na visão
do PDT, subir no mesmo palanque
do DEM pode ser mais producente
do que o lançamento de uma
eventual candidatura própria.
Antes da promoção dos decretos de isolamento social pelo Governo do Maranhão que travaram
as discussões acerca das pré-candidaturas em São Luís, alguns aliados do PDT cogitavam a possibilidade de lançar Osmar Filho
como candidato.
Paralelamente a isso, em Brasília, a direção do PDT – representada pelo senador Weverton
Rocha - estreitava os contatos com
o DEM. O ex-coordenador da bancada maranhense, deputado Juscelino Filho (DEM) participou
desta articulação, viabilizando en-

contros entre as direções do DEM
e do PDT.
O entendimento entre as siglas
e a constatação de que a pré-candidatura de Osmar Filho não continha lastro suficiente para ser lançado fizeram com que o próprio
vereador fosse convencido de
abrir mão do projeto.
Fator importante
Com a confirmação de que o PDT
se unirá com o DEM na eleição
majoritária na capital, a expectativa é pela manifestação política
do atual prefeito da cidade, Edivaldo Holanda Júnior (PDT).
O mandatário pode seguir dois
caminhos: ou acompanhar a
orientação da sigla e manifestar
apoio a Neto, ou seguir orientação
do Palácio dos Leões e encabeçar
campanha de Rubens Pereira Júnior (PCdoB). Há ainda uma terceira hipótese, já considerada, que
seria a de neutralidade. 

MAIS

Apoio
Outra sigla que se
posicionou no jogo
político visando à
majoritária deste ano na
capital foi o PMB (Partido
da Mulher Brasileira). A
sigla manifestou apoio à
candidatura de Rubens
Pereira Júnior de forma
oficial ontem (22).
Com isso, o pré-candidato
inclui – além do PCdoB –
o DC e o PP (Progressista)
no seu palanque. Aliados
comunistas ainda têm
esperança de que o PT
seja o próximo a pular
para o projeto que conta
com o aval do Palácio.

Empresa de alvo da PF também
tem contratos na Educação
Na operação Cobiça Fatal, empresário foi alvo por suspeita de superfaturamento em
compra de máscaras; outra empresa deste alvo tem contratos no governo do MA
Recém-contratada pela Empresa
Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), por dispensa de licitação, para assumir os serviços de limpeza, higienização e conservação do
Hospital de Campanha de Açailândia, a Globaltech Brasil também
mantém contratos diretamente com
o Governo do Maranhão.
Dados do Portal da Transparência estadual apontam que, em 2020,
a empresa já recebeu mais de R$ 2,4
milhões - dos R$ 3,6 milhões que já
tem empenhados para receber - por
serviços prestados à Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) e à Secretaria de Estado da Fazendo (Sefaz). Os valores somam-se aos R$
575 mil que deverão ser pagos pelos
serviços à Emserh.
Conforme revelou O Estado na semana passada, a Globaltech pertence a um dos alvos da Polícia Federal
na Operação “Cobiça Fatal” – desencadeada no início de junho para
combater o desvio de recursos destinados ao controle da doença. Trata-se de Marilson Raposo, empresário alvo de quebra de sigilos bancário e fiscal, de mandado de busca e
apreensão, e de quebra de sigilo de
email e bloqueio de dois veículos no
bojo da operação federal.
Segundo relatório da PF, por meio
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PF fez operação e um dos alvos foi empresário que tem contrato no MA

de outra empresa, a Global Diagnósticos, ele teria integrado um “consórcio” de firmas que fraudou licitações
para superfaturar contratos de insumos e suprimentos contra a Covid19 em São Luís, Matinha e Timbiras,
além de pelo menos outros quatro
municípios, ainda sob investigação.
Ainda de acordo com a PF, entre os
sócios da Global Diagnósticos estava
Sormane Silva, apontado na “Cobiça
Fatal” como operador da Precision
Diagnósticos, outra empresa do suposto “consórcio”. Para os investigadores, a Precision foi criada para substituir a Global Diagnósticos nos novos procedimentos licitatórios. A Glo-

bal, então, teve seu processo de extinção aberto no dia 15 de abril, data
da assinatura de contrato da Precision com a Prefeitura de Timbiras.
Preços
No caso do Hospital de Campanha
de Açailândia, segundo o que revelou
O Estado na reportagem de uma semana atrás, além de a contratação haver ocorrido por dispensa de licitação, há outra possível semelhança
com o caso da Operação “Cobiça Fatal”: a formação de preços que embasaram o contrato.
Para formalizar um “Mapa de Apuração”, a Emserh usou como refe-

rência preços ofertados por empresas nos contratos dos hospitais de Lago da Pedra, Grajaú e Chapadinha.
Ocorre que, pelo menos nos casos de Lago da Pedra e Grajaú, parte
dos preços colhidos como referência foram fornecidos por outra empresa do próprio de Marilson Raposo, a Globalserv.
A O Estado a Emserh informou,
por meio de nota, que todos os processos de contratação de serviços e
fornecedores relacionados à pandemia atendem à Lei Federal
13979/2020 e que, no caso de uma
pandemia, e da situação de “notório
risco a milhares de pessoas, a contratação célere é um dever dos gestores
públicos, para preservar vidas humanas”. O órgão negou qualquer irregularidade.
O órgão alega, ainda, que solicitou
propostas de outra empresa, mas recebeu “posição negativa”. “Tal contratação emergencial usou como parâmetros legais a pesquisa de mercado e mapas de apuração de processos semelhantes (mesmo objeto), no
qual constavam preços de empresas
distintas. Portanto, a medida foi transparente e desenvolvida conforme legislação”, destacou. A Globaltech não
havia se manifestado até o fechamento desta edição. 
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ESTADO
MAIOR
As movimentações na capital

N

o início desta semana, movimentações para as eleições deste
ano em São Luís voltaram a acontecer. PSOL, Pros, PT,
Republicanos, PSL, DEM e PDT mostraram as estratégias que
estão buscando. Do primeiro citado, em reunião ontem, foi decidido
que o partido sairá sozinho (como de costume) para disputar a
Prefeitura de São Luís.
O PSOL chegou a se reunir com o deputado federal Bira do
Pindaré, que é pré-candidato a prefeito da capital pelo PSB, e com
representantes do PT para formação de uma chapa de esquerda. No
fim, a legenda escolheu sair com candidatura própria em 2020 e o
nome mais provável é o do professor Franklin Douglas.
A decisão do PSOL passa, na verdade, pelos movimentos do PT. Os
petistas acabaram, praticamente, abandonando a ideia de buscar
uma coligação com o PSB porque estavam enamorados pela
candidatura de Duarte Júnior pelo Republicanos.
Este último, por sua vez, após iniciar o flerte com os petistas,
recuou da aproximação após
avisos de abandono de barco por
Movimentações
parte de aliados, como os
membros da família Macedo,
mais recentes
cujo representante mais próximo
foram feitas pelo
é o deputado estadual Fábio
Macedo.
Republicanos, PSL,
Além dos Macedo, Duarte
Júnior também foi “avisado” pelo PT, DEM e PDT
PSL do acordo já fechado no
além do PCdoB de
meio da pandemia e que agora
parecia enfraquecido devido ao
chamado do deputado petista Zé Rubens Júnior
Carlos.
O fato é que o recuo do Republicanos fez com que o PT esperasse
mais um pouco para realizar o falado encontro para escolha de
estratégia eleitoral. Há um interesse amplo entre os petistas para que
a aliança Republicanos/PT se concretize e, por isso, mais tempo foi
dado.
O DEM e o PDT vivem em uma lua de mel que, tal e qual recémcasados, parecem sozinhos.
O PCdoB e seu pré-candidato Rubens Júnior ganharam mais uma
adesão: o Cidadania, da senadora Eliziane Gama. Mais apoios são
esperados para tentar passar a ideia de que haverá uma tendência
de crescimento do comunista.

À espera!

Entre os partidos aguardados pelo pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís, está o PT.
A favor dessa tese entre os petistas há somente o grupo do assessor especial do Palácio dos Leões e ainda presidente estadual do PT no Maranhão,
Augusto Lobato.
Mas, a vontade de Rubens Júnior em ter o partido do ex-presidente Lula a seu favor esbarra na direção nacional da legenda.

Apoio

A lua de mel do PDT com o DEM está deixando os dois partidos sozinhos
na empreitada, até o momento.
A favor do pré-candidato da futura coligação, segundo os próprios pedetistas, o número de vereadores aliados.
Do DEM, são cinco e do PDT, sete. Assim, Neto Evangelista, pré-candidato do DEM, conta com quase a metade dos vereadores de São Luís a seu
favor.

Reaparição

Duarte Júnior decidiu reaparecer atrelado ao PSL após ouvir sonoros
“estamos saindo” de sua campanha.
Tudo porque o pré-candidato do Republicanos iniciou uma conversa
com o PT e nada disse ao PSL.
Teve apoiador/patrocinador da ideia do Republicanos que prometeu
deixar o barco antes mesmo de chegar a data das convenções partidárias.

Cobranças

A primeira sessão presencial na Assembleia Legislativa do Maranhão
desde o início da pandemia foi marcada com discurso de cobranças da oposição contra o governador Flávio Dino (PCdoB).
César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB) foram à tribuna para cobrar esclarecimentos da gestão estadual em relação aos respiradores comprados e não recebidos.
Para os parlamentares, houve fraude e desvio de conduta por parte do
governo estadual.

Justificativa

Sobre a compra destes respiradores, o governador Flávio Dino, na última entrevista coletiva virtual que concedeu semana passada, disse que o
governo não poderia fazer nada.
O comunista disse que, naquele momento da pandemia, a regra era pagar antes o produto importado para, depois, receber.
Para justificar o calote que recebeu, Dino disse que o Governo Federal
também comprou respiradores e acabou não recebendo conforme o que
previa o contrato.

DE OLHO

18,8 MIL

URNAS PASSARÃO por manutenção no Maranhão e
ﬁcarão aguardando para, inicialmente, serem
distribuídas a mais de 13 mil sessões em todo o
estado para as eleições de 2020.

Aprovado

A Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei do deputado
Adriano Sarney (PV), que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias no
estado disponibilizarem o aparelho oxímetro.
O aparelho deve, segundo a proposta, ser disponibilizado de forma gratuita, pelo tempo que durar a pandemia.
Segundo Adriano, o projeto justifica-se em decorrência de numerosos
problemas no setor da saúde do Estado, por causa da pandemia do novo
coronavírus.

E MAIS
• Os deputados estaduais reconheceram o estado de calamidade pública de
mais nove municípios do Maranhão.

• As cidades de Presidente Médici, Codó, Tuntum, Marajá do Sena, São Mateus,
Cidelândia, Paço do Lumiar, Buriti Bravo eVitorino Freire tiveram o estado de calamidade pública reconhecidos em decorrência da pandemia da Covid-19.
• Na abertura da sessão presencial da Assembleia Legislativa do Maranhão, foi fei-

to um minuto de silêncio pelo falecimento do deputado Zé Gentil (Republicanos).

Bares e restaurantes da Ilha
se preparam para abrir as
portas no próximo sábado
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, quarta-feira, 24 de junho de 2020

Centros de Enfrentamento
serão implantados em quase
100 cidades maranhenses
Os Centros de Atendimento devem oferecer os seguintes espaços: consultório, sala
de acolhimento, sala de isolamento e sala de coleta, conforme o Ministério da Saúde
onsiderando o cenário
emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente
do novo coronavírus, o Ministério da Saúde (MS) instituiu os
Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, em caráter excepcional e temporário,
por meio da Portaria nº 1.445, de
29 de maio deste ano. Esses espaços físicos são articulados pela
gestão municipal e do Distrito Federal para o acolhimento e atendimento de usuários com queixas
relacionadas aos sintomas da
doença. Quase 100 municípios
maranhenses receberão essas estruturas, que já podem ser implantadas.
Foram credenciados no Brasil,
pelo Ministério da Saúde, 807 Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, classificados
como estruturas auxiliares que servem para identificação precoce
dos casos, a partir de atendimento
adequado das pessoas com síndrome gripal (SG) e novo coronavírus, no Sistema Único de Saúde
(SUS). Conforme o MS, foram liberados R$ 251,4 milhões para 767
municípios que solicitaram adesão para receberem custeio temporário para implantação destas
unidades de saúde.
No território maranhense, esses
centros serão implantados em vários municípios. Conforme consta
no Diário Oficial da União, essas
cidades são: Anapurus, Urbano
Santos, Santana do Maranhão, São
Roberto, Santa Luzia, ItapecuruMirim, Grajaú, São Luís Gonzaga
do Maranhão, Brejo de Areia, Vargem Grande, Bacabal, Pedreiras,
Lago do Junco, São Bernardo, Cantanhede, Chapadinha, Belágua,
Codó, Milagres do Maranhão, Presidente Vargas, Parnarama, Brejo,
Magalhães de Almeida, Marajá do
Sena, Mata Roma e Boa Vista do
Gurupi.
Os demais municípios são Vitória do Mearim, São Raimundo
do Doca Bezerra, Bela Vista do
Maranhão, Peritoró, Lagoa
Grande do Maranhão, Presidente
Médici, Pirapemas, Passagem
Franca, Lago Verde, Nova Iorque,
Governador Eugênio Barros, Pinheiro, Arame, Timbiras, Fortuna,
Altamira do Maranhão, PindaréMirim, Maracaçumé, Rosário,
Centro Novo do Maranhão, Dom
Pedro, Cajari, Matões, Godofredo
Viana, Paulino Neves, Água Doce
do Maranhão, Olinda Nova do
Maranhão, Luís Domingues, Coroatá, Timon, Bacabeira, Icatu,
Buritirana, Alto Parnaíba, Lagoa
do Mato, São Domingos do Azeitão, Governador Archer, São Domingos do Maranhão e Pastos
Bons.
Também receberão centros
Poção de Pedras, Igarapé do
Meio, Paraibano, Sucupira do
Norte, Lagoa da Pedra, Presidente
Dutra, Tufilândia, São José dos
Basílios, Vitorino Freire, Afonso
Cunha, Bom Lugar, Igarapé
Grande, Santa Filomena do Maranhão, Formosa da Serra Negra,
Lago dos Rodrigues, Capinzal do
Norte, Pio XII, Governador Newton Belo, Paulo Ramos, São João
do Caru, Trizidela do Vale, Joselândia, Arari, Axixá, Maranhãozi-
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NOS CENTROS
de Enfrentamento
a Covid-19 serão
realizados, além de
triagens, testes em
casos suspeitos

70.689

1.760

PESSOAS já foram contaminadas pela

PESSOAS morreram em decorrência

Covid-19, segundo boletim do dia 22/06

da contaminação pela Covid-19

47.776

21.153

PESSOAS que foram contaminadas

PESSOAS testadas estão com o vírus

pela Covid-19, estão recuperadas

ativo; 20.106 delas em isolamento
domiciliar, 657 internadas em enfermarias
e 390 em UTIs
Fonte: Boletim da SES de 22/06/2020

CORONAVÍRUS NO MARANHÂO
Segundo o último boletim epidemiológico da SES, o número
de contaminados no Maranhão é de 70.689, com registro de
1.760 mortes. O boletim mostra que 20.106 pessoas estão
em isolamento domiciliar. Outras 657 estão internadas em
enfermaria e 390 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Dentre os novos casos ocorridos no estado, 25 estão
concentrados na Grande Ilha – São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, 10 em Imperatriz e 595

nho, São Francisco do Maranhão,
Bernardo do Mearim, Satubinha,
Palmeirândia, Araioses, Santa
Luzia do Paruá, Apicum-Açu,
Humberto de Campos e Nova
Olinda do Maranhão.
Para esses Centros de Atendimentos que serão implantados no
Maranhão, assim como nas demais unidades da federação, a
carga horária mínima semanal
por categoria profissional exigida
para funcionamento dos espaços
físicos para enfrentamento ao
novo coronavírus (Covid-19) é a
seguinte, dependendo do tipo selecionado, que pode ser 1, 2 ou 3:
médicos (40 horas, 80 horas ou
120 horas); enfermeiros (40 horas,
80 horas ou 120 horas); técnicos
ou auxiliares de enfermagem (80
horas, 120 horas ou 160 horas).
Centros de Atendimento
Como esclareceu o Ministério da

Saúde, os Centros de Atendimento
para Enfrentamento à Covid-19
podem identificar e tratar os casos
com sintomas leves do novo coronavírus. Esses espaços físicos
possibilitam que os demais serviços oferecidos nas unidades de
saúde da Atenção Primária sejam
mantidos e retornem à rotina habitual. Esses locais são aqueles caracterizados pelos cuidados com
a saúde da criança, consultas de
pré-natal e acompanhamento de
pessoas com doenças crônicas
como diabetes e hipertensão.
Convém ressaltar que a criação
dessa estratégia de atendimento
dos cidadãos contaminados foi
possível por meio da Portaria nº
1.445. “Os Centros de Atendimento estão disponíveis para
todos os municípios brasileiros
que solicitarem credenciamento.
Estas unidades atuam como
ponto de referência da Atenção

nas demais regiões.
O boletim frisa que 47.776 pessoas estão recuperadas da
Covid-19 no estado. Os novos óbitos ocorreram nas cidades de
Cajapió, Igarapé do Meio, Centro do Guilherme, Icatu, Pedreiras,
Viana, Governador Edson Lobão, Amarante do Maranhão, Codó,
Cachoeira Grande, Estreito, Penalva, Itapecuru-Mirim, São
Bernardo, Coroatá, São João dos Patos, Coelho Neto, São José
de Ribamar, Senador La Rocque, Grajaú, Barreirinhas e São Luís.

Primária à Saúde (APS) e buscam
também conter a transmissibilidade do coronavírus, ao reduzir a
ida de pessoas com sintomas leves
aos serviços de urgências ou hospitais, além de deixar a procura
das unidades de saúde para manutenção e retorno do atendi-

mento de rotina”, pontuou o Ministério da Saúde.
Ainda segundo o Ministério da
Saúde, as gestões municipal e distrital podem utilizar os espaços
disponíveis em sua rede de saúde
ou até mesmo criar um ambiente
específico para o Centro de Aten-

dimento. “A decisão de como operacionalizar a estratégia é de autonomia do gestor. As solicitações
de credenciamento estão sujeitas
a análise técnica e orçamentária
e podem ser feitas por meio da página e-Gestor AB”, esclareceu o
órgão federal.
Outro ponto destacado pelo
MS é que esses Centros de Atendimento para Enfrentamento à
Covid-19 podem ser de três tipos:
Tipo 1 (para municípios de até 70
mil habitantes); Tipo 2 (para municípios entre 70 e 300 mil habitantes); e Tipo 3 (para municípios
com mais de 300 mil habitantes).
Respectivamente, os incentivos financeiros para as cidades e o Distrito Federal serão de R$ 60 mil,
R$ 80 mil e R$ 100 mil.
“Os Centros de Atendimento
devem oferecer os seguintes espaços: consultório, sala de acolhimento, sala de isolamento e
sala de coleta. Podem ser instalados em estabelecimentos de
saúde, como Unidade de Saúde,
Unidade Mista, Policlínica, Centro Especializado. Precisam funcionar 40 horas por semana com
a composição de médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem”, observou o MS.
Portaria de implantação
A Portaria nº 1.445, de 29 de maio
deste ano, instituiu os Centros de
Atendimento para Enfrentamento
à Covid-19. Esses ambientes têm
a finalidade de identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio
da qualificação do processo de
acolhimento com classificação de
risco, visando à identificação da
necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal
atividade; e realizar atendimento
presencial para os casos que necessitem, utilizando método fasttrack de atendimento, para vários
objetivos.
Esses objetivos são: identificação tempestiva da necessidade de
tratamento imediato; estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau
de sofrimento; e estabilização e
encaminhamentos necessários,
seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2, publicados
no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Além disso, os
Centros de Atendimento possuem
outras finalidades, como realizar
a testagem da população de risco,
considerando os públicos-alvo e
respectivas indicações do MS; e
notificar adequadamente os casos
conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em parceria
com a equipe de vigilância local.
Esses Centros de Atendimento
devem funcionar em locais de
fácil acesso à população e possuir
espaço físico mínimo exigido para
os ambientes, observado o disposto no Anexo I da Portaria, resguardadas as diretrizes básicas de
biossegurança e privacidade necessárias a cada tipo de atendimento ofertado; atuar de modo
complementar às equipes que
atuam na Atenção Primária à
Saúde, compartilhando o cuidado
das pessoas assistidas pelas equipes e prestando assistência àquelas que apresentarem síndrome
gripal; e enviar informações aos
Sistemas de Informação em
Saúde vigentes.
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Bares e restaurantes
da Ilha se prepararam
para abrir no sábado
Estabelecimentos estão fechados por mais de três meses e, conforme
decisão do governo, vão retornar, seguindo medidas sanitárias

A

maioria dos bares e
restaurantes da Grande
Ilha passaram ontem
por um processo higienização e adequações, principalmente, no tocante a medidas sanitárias para abrirem as portas no
próximo sábado, 27, conforme a
determinação do governo, para
evitar a proliferação da Covid-19.
A reabertura desses pontos comerciais era prevista para o dia 29,
mas foi antecipada pelo governador Flávio Dino. Por mais de três
meses esses estabelecimentos
permaneceram fechados, e no decorrer desse período, mais de 15
mil profissionais do setor foram
prejudicadas.
O restaurante Flor de Vinagreira, localizado na Praia Grande,
foi higienizado ontem, às vésperas da reabertura, para garantir
segurança para seus clientes. Cadeiras, banheiros e corrimão da
escadaria foram limpos com produtos adequados. A frente do
ponto comercial também passou
pelo processo de higienização.
O outro restaurante que também recebeu higienização nesta
terça-feira foi o Feijão de Corda,
na Avenida Litorânea. O piso estava sendo lavado, cadeiras,
mesas e as outras dependências.
A direção informou que além da
lavagem, nos próximos dias, o estabelecimento comercial passará
por um processo de dedetização.
Retorno
Francisco Neto, que é presidente
do Sindicato Empresarial de Bares
e Restaurante e Similares do Maranhão (Sindebares), informou
que os bares e restaurantes da Ilha
estão há mais de três meses fechados e isso atingiu mais de 15
mil pessoas. Cerca de 2.500 profissionais foram afastadas de seus
postos de serviço.
Ele frisou que o Sindebares e
a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes, seccional Maranhão
(Abrasel-Ma) vinham dialogando
com o governo para garantir a reabertura dos pontos comerciais.
Após a elaboração e aprovação
das medidas de proteção e cuidados, o governo resolveu antecipar a retomada das atividades dos
bares e restaurantes para este sábado.
Ainda segundo Francisco Neto,
uma das medidas diz respeito a
obrigatoriedade de controle do
acesso ao estabelecimento, para
evitar aglomeração. A higienização das mãos e antebraços é de
suma importância, as mesas
devem ser mantidas em distância
mínima de 2 metros uma da
outra. É obrigatório o uso de más-

Paulo Soares

Paulo Soares

Campanha de imunização contra a gripe deve ser encerrada no dia 30

58 milhões já foram
vacinados contra a
gripe em todo o país
Campanha se encerra na terça-feira (30); mais de
20 milhões de pessoas ainda não foram imunizadas

Restaurante, na Avenida Litorânea, está sendo preparado e higienizado, para ser reaberto neste sábado

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS NOS RESTAURANTES
 Higienização das mãos e antebraços
preferencialmente com água corrente e
sabão
 Acesso ao estabelecimento deverá ser
controlado para evitar aglomeração
 Deve ser evitado fila no restaurante
 Circulação interna deverá ser sinalizada
 Manter distanciamento de dois metros
 Os clientes devem fazer uso de proteção
facial
 Os funcionários devem usar os
equipamentos de proteção individual
 Os estabelecimentos devem fornecer um
saquinho para os clientes acondicionarem
sua máscara durante a refeição

cara; os funcionários devem utilizar equipamentos de proteção
individual, entre eles, luva e óculos; o estabelecimento deve fornecer saquinhos para que o
cliente acondicione sua máscara
no momento da refeição; está
proibida a disponibilização de alimentos e bebidas para degustação a empresa deve disponibilizar uma plataforma para pedidos
e entregas delivery.
Ele frisou que, com a reabertura dos estabelecimentos, os empresários poderão amenizar o impacto econômico que atingiu o
setor dos bares e restaurantes. Um
deles é o pagamento dos fornecedores e o retorno de funcionários - muitos dos que foram dispensados de suas funções. “A volta
dos funcionários vai ser de forma
gradual, pois, já conhecem o trabalho e o sistema de empresa”, explicou Francisco Neto.
Maria José Ribeiro possui um
restaurante no bairro São Francisco. Ela disse que antes da pandemia conseguia vender mais de
70 refeições diariamente, mas,

 Proibido o acesso de pessoas externas
 As mesas devem ser ocupadas no
máximo com quatro clientes
 Os estabelecimentos do tipo self-service,
ao final da rampa de alimentação, deverão
disponibilizados aos clientes um forno
micro-ondas
 Clientes e colaboradores devem ficar
distante a dois metros
 Proibido a disponibilização de alimentos
e bebidas para degustação
 Disponibilizar o pagamento online para
evitar o contato
 Os colaboradores devem manter os
cabelos presos e ter a higienização das mãos

como teve de atender somente
por delivery, devido determinação do governo, seu lucro caiu
mais de 70% e ainda teve de demitir três funcionárias. “Tive de
afastar funcionárias, porque o
lucro caiu bastante e tive vários
prejuízos”, frisou a empresária.
Fiscalização
Como parte da ação de reabertura
gradual do comércio na Ilha, na
última segunda-feira, 22, ocorreu
a retomada das academias de ginástica. Ainda neste dia passaram
por uma vistoria feita pelos agentes do Procon, da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros Civis.
O chefe do Departamento dos
Serviços de Saúde da Superintendência de Vigilância Sanitária da
Secretaria de Estado da Saúde (Suvisa/SES), João Nery, declarou que
o objetivo desse trabalho é averiguar o cumprimento das portarias e as regras com o objetivo de
reduzir a disseminação do novo
coronavírus.
Nesta primeira etapa 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, também está sendo exigido
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 e observada
a presença de kits de limpeza com
toalha de papel.
A fiscalização aconteceu de
forma simultânea e em vários
pontos da capital. 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. Enquanto, no período
da tarde foi a vez de academias localizadas na Cidade Operária, Jardim América e Maiobão como
ainda ocorreram visitas para apuração de denúncias.

OBRA DE CONTENÇÃO
Divulgação

A Prefeitura de São Luís, por meio da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos (Semosp), segue com a construção
da laje de contenção da encosta íngreme
localizada entre a Rua Militânia Ferreira (no
alto) e a Rua Tomáz de Aquino (abaixo), no
bairro Sá Viana. A obra atende a uma
demanda da comunidade e vai evitar
deslizamentos, principalmente em períodos
de chuva. Esta é uma das muitas ações da
gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior
voltadas para a infraestrutura da capital.
No canteiro da obra, no Sá Viana, já foram
concluídas as estruturas de reforço do muro
de arrimo da Rua Militana Ferreira e, nesta
semana, as equipes da Prefeitura estão
trabalhando nos alicerces da laje da
encosta, isto é, nas estruturas de concreto
armado que vão dar sustentação à laje
propriamente dita.

Na próxima terça-feira, 30, se encerra
a campanha nacional de vacinação
contra gripe. Segundo o Ministério da
Saúde, desde o dia 23 de março – quando a imunização teve início – até o último dia 19 de junho, cerca de 58 milhões de pessoas receberam a vacina
contra influenza, no entanto, uma parcela considerável ainda não foi imunizada, um número de 20,8 milhões ainda não se encaminhou até os postos
de saúde de suas respectivas cidades
para tomar a vacina, a meta do Ministério é atingir o número de 90% de
imunização. Em São Luís, de acordo
com dados do setor de imunização da
pasta, até segunda-feira, 22, 315.378
pessoas haviam sido imunizadas.
A campanha foi dividida em três fases: a primeira foi exclusiva para idosos e profissionais da saúde, mais de
100% do grupo prioritário, foi vacinado contra influenza, ou seja, acima da
meta de 90%. Durante a segunda fase,
no entanto, a cobertura foi de 66,61%.
São Luís
Em São Luís, a campanha foi interrompida pelo regime de lockdown, que
aconteceu durante o início do mês de
maio, tendo a vacinação retornado no
dia 18 de maio. Nessa fase o público-alvo foi dividido em dois grupos:
o primeiro aconteceu até 5 de junho,
voltado para crianças de 6 meses a
5 anos de idade, grávidas, puérperas de até 45 dias, adultos de 55 a 59
anos, professores de escolas públicas e privadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.
O segundo grupo deve se vacinar
até o dia 26 de junho quando se encerra a campanha em São Luís. Fazem
parte desse grupo, profissionais das
forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, portuários, pessoas com
deficiência física, auditiva, visual, intelectual e deficiência múltipla. Além,
dos retardatários – pessoas que não se
vacinaram na 1° fase da campanha.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), até o momento, com dados da Coordenação
de Imunização, 315.378 foram imunizadas na capital maranhense. As for-

ças de segurança registraram, até agora, a maior cobertura de imunização,
com 173,8% de profissionais protegidos.“Quanto às pessoas que ainda não
vacinaram ou perderam duas datas,
inicialmente, a orientação da Semus
é observar em cada fase o público-alvo”, frisou a secretaria, em nota.
O autônomo, Edenilson Coelho,
levou seu filho de 1 ano e 5 meses
para se vacinar logo no início da
campanha, porém, crianças de até
9 anos que nunca tomaram a vacina precisam dividir a dose em
duas, o recomendado é que a segunda dose seja administrada um
mês depois da primeira. Pelo medo da pandemia, o pai acabou
adiando a segunda dose da vacina. “Agora a situação já está melhor, as pessoas já estão mais conscientizadas”, ressaltou. Edenilson
disse que vai se dirigir nesta quarta-feira, 24, até a Unidade Pronto
Atendimento (UPA) da Cidade
Operária, para terminar o processo de imunização do filho.
A infectologista, Maria dos Remédios, explica que a demora para receber a segunda dose não atrapalha na imunização, apenas, que
a criança vai estar menos protegida até receber a dose que falta.
Importância da vacinação
Algumas pessoas acabaram deixando de se dirigir até os locais de vacinação por medo de contrair o novo
coronavírus. Mas essa escolha pode
acabar sendo contraditória, pois,
dessa forma, muitos indivíduos ficarão propensos a se infectar com o
vírus causador da gripe. “A vacina
contra influenza não tem eficácia
contra o coronavírus, porém, neste
momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os
sintomas são parecidos. E, ainda,
ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. É fundamental que as
pessoas que fazem parte dos grupos
de risco, que ainda não se vacinaram, procurem os postos de saúde”,
explicou o secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde,
Arnaldo Correia de Medeiros.

LOCAIS DE VACINAÇÃO
A Semus esclarece ainda, que é possível obter informações
atualizadas da campanha nas redes sociais da Prefeitura de
São Luís e ainda no site saoluis.ma. gov.br. Nestes canais, são
publicadas informações diárias do andamento da campanha e
a lista dos locais de vacinação para esta fase (46 no total).
Além disso, o cidadão deve estar atento ao ordenamento
alfabético e horário para imunização, obedecendo às normas
sanitárias de máximo distanciamento entre as pessoas.
1. Centro de Saúde Paulo Ramos
2. CTA Lira
3. U.M Itaqui-Bacanga
4. C. S. Clodomir P. Costa/Anjo
da Guarda.
5. C. S. Valdecy Eleoteria
Martins- Vila Embratel.
6. C. S Yves Parga – Vila
Maranhão.
7. C.S. Vila Nova
8. Hospital Aquiles Lisboa
9. C.S. da Vila Embratel
10. C.S. do Gapara
11. C.S Bairro de Fátima
12. U.M Coroadinho
13. C.S. Dr. Antônio Guanaré
14. U.M. Bequimão
15. C.S. Amar– Vicente Fialho.
16. C.S. Radional

17. C.S. Vila Lobão
18. C.S. João de Deus
19. U.M. São Bernardo
20. C.S Santa Bárbara
21. PS Coquilho
22. C.S. Drª Nazaré Neiva - São
Raimundo
23. USF Maria Ayrecila II–
Cidade Olímpica.
24. USF Jailson Alves III –
Cidade Olímpica.
25. USF Santa Clara
26. USF Santa Efigênia
27. USF Pirapora – Tirirical.
28. C.S. Vila Janaina
29. UBS Dr. Expedito Alves de
Melo - Cidade Olímpica.
30. C.S Cohab - Anil - IV Conj.
Íntegra em oestadoma.com/486682
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Um dos acusados pela
morte do cabeleireiro
Xexéu é preso no AM

Suspeito de roubo
na capital é levado
para Pedrinhas
Integrante de facção foi preso no São Francisco
acusado de assaltar residência no Planalto Anil

Crime ocorreu no mês de fevereiro deste ano, na residência da vítima, no bairro
Cohab; outro acusado continua foragido e a polícia segue investigando caso
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

anilo Antônio Velaco de
Assis, de 27 anos, que é
suspeito de ter assassinado o homossexual e dançarino Wenyson Fernandes Miranda, o Xexéu, de 33 anos, deve ser
transferido ainda neste mês para a
capital maranhense. Segundo a polícia, ele foi preso no último dia 22,
em Manaus, no estado do Amazonas, e ainda falta ser localizado mais
um envolvido nesse crime. O corpo
da vítima foi achado no dia 5 de fevereiro deste ano, em uma quitinete, no bairro Cohab, em São Luís.
O delegado Felipe César, lotado
na Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP),
declarou que a polícia ficou sabendo que, após o ato criminoso,
o acusado tinha fugido para a capital do Amazonas e a polícia desse estado acabou tendo ciência sobre o caso, inclusive a equipe da
Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deste estado.
Ainda segundo o delegado, os
policiais começaram a realizar incursões em Manaus e cidades adjacentes. Na tarde de segunda-feira (22), foi montado um cerco policial no bairro Santa Etelvina e os
policiais conseguiram localizar o
foragido do Maranhão em uma
residência. O detido foi levado para a sede da DEHS, onde prestou
depoimento ao delegado Paulo
Martins.
O suspeito negou a autoria do
crime para a polícia do Amazonas.
De acordo com a polícia, o detido
contou que estava com o seu parceiro, nome não revelado, na resi-

D

Wenyson Fernandes Miranda, Xexéu, de 33 anos, foi brutalmente assassinado em sua casa, no bairro Cohab

OUTRA OCORRÊNCIA
Na quinta-feira (25), faz um
ano da morte do
homossexual Josivaldo
Mendes Marques, morto na
Vila Palmeira. O acusado
pelo crime é Josimar
Pinheiro Pereira, que está
preso no Complexo de
Pedrinhas.

dência da vítima, no dia do crime e
ingeriram bebida alcoólica, assim
também como entorpecentes.
Em um determinado momento,
segundo o acusado, ele foi embora,
mas o seu parceiro permaneceu no
local. Ele afirmou ainda que não
soube da morte do dançarino e,
após alguns dias, veio morar em
Manaus. O acusado, que ainda ontem estava na capital do Amazo-

O caso foi investigado pela
equipe da SHPP e, no dia 19
de setembro de 2019, o
acusado foi preso em
cumprimento de ordem
judicial na Grande Ilha. Ele
teria desferido golpes de
martelo na cabeça da vítima
e roubado alguns pertences.

nas, deve ser transferidos nos próximos dias para o Maranhão, onde
vai ser ouvido pela equipe da SHPP.
Acusados
O delegado Felipe César declarou
que esse crime foi realizado por dois
homens, que não são maranhenses.
Eles vieram para São Luís no segundo semestre do ano passado
com o objetivo de fazer tratamento

7

de dependência química em uma
clínica onde conheceram a vítima.
Após alguns meses, os dois criminosos foram morar de favor na
casa de Xexéu. Segundo a polícia,
eles cometeram o assassinato para
roubar dinheiro com o objetivo de
comprar mais bebida alcoólica e
droga. “A vítima era uma pessoa
muito querida na comunidade onde morava”, disse Felipe César.
Achado
Xexéu estava desaparecido desde o
dia 3 de fevereiro e foi encontrado
morto em sua residência pelos seus
familiares, no dia 5. O corpo do
dançarino estava amarrado e havia
sinais de violência, principalmente na cabeça. A polícia informou
que uma das perfurações havia sido ocasionada por martelo ou um
pedaço de madeira.
A casa estava bagunçada e os acusados teriam roubado objetos de valor e uma quantia de R$ 800. 

Um faccionado e acusado de cometer roubo na Grande Ilha foi
encaminhado ontem ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Segundo a polícia, ele foi preso no
último dia 22, no bairro São Francisco, em cumprimento de ordem
judicial.
O delegado Carlos Alessandro
de Assis informou que o detido e
um comparsa invadiram uma residência, no Planalto Anil III, no
começo do mês de março deste
ano, e fizeram um verdadeiro arrastão. De posse de vários objetos
de valor, eles tomaram rumo ignorado.
O caso está sendo investigado
pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). O delegado
ainda disse que o detido já foi ou-

vido pela polícia e encaminhado
para Pedrinhas, onde vai ficar à
disposição do Poder Judiciário.
Outras prisões
Um homem acusado de tráfico de
droga foi preso durante a Operação Pontual da Polícia Militar, no
último dia 22, na Vila Luizão. Em
poder dele, os militares apreenderam maconha, dinheiro e material
para embalar entorpecente.
Na Vila Vitória, foi preso em flagrante um criminoso que estava
portando duas armas de fogo. O
capitão Bezerra, do 6º Batalhão da
Polícia Militar, disse que o detido
foi apresentado no Plantão de Polícia Civil da Cidade Operária onde foram tomaram as devidas providências. 

Duas mulheres
mortas no interior
Em menos de 72 horas, essas vítimas foram
assassinadas na cidade de Santa Luzia do Paruá
Duas mulheres foram assassinadas com requintes de crueldades
em menos de 72 horas na cidade
de Santa Luzia do Paruá e ainda
ontem a polícia não havia efetuado a prisão dos acusados. Um dos
casos ocorreu no período da manhã do último dia 22 e teve como
vítima Jaqueline Ferraz Lobato,
idade não revelada.
A polícia informou que o corpo foi encontrado por populares
em uma casa, localizada na comunidade Morada Nova, zona rural de Santa Luzia do Paruá, e no
local havia um pedaço de madei-

ra sujo de sangue.
Moradores disseram para a polícia que no dia do crime olharam
três homens levando a vítima para esse local. Jaqueline Lobato deixou um filho, de 7 anos.
Na madrugada de sábado (20),
foi achada morta Marilene Alves
da Silva, de 40 anos, em uma área
de matagal, no Loteamento Pinheirense, nesse município.
No corpo dela havia marcas de
faca, principalmente, no abdômen. O caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia de
Polícia Civil dessa cidade. 

Mundo

Inglaterra alivia regras
e deve reabrir pubs,
restaurantes e hotéis
Ao relaxar a regra de distanciamento social, o primeiro ministro, Boris
Johnson, disse que muitos negócios podem reabrir a partir de 4 de julho
Imagem de Pippa Fowles / no 10 Downing Street

LONDRES
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta terçafeira (23), que pubs, restaurantes e
hotéis poderão reabrir na Inglaterra no início do mês que vem, quando a regra de distanciamento social
for reduzida a 1 metro, contanto que
“mitigações” estejam em vigor.
A economia britânica foi abalada
pelo isolamento adotado para deter a
disseminação da Covid-19, e embora
varejistas não essenciais tenham recebido permissão para reabrir na semana passada, muitos negócios, particularmente dos setores de hospitalidade e lazer, permanecem fechados.
Ao relaxar a regra de distanciamento social de 2 metros para um –
contanto que existam mitigações, como o uso de máscaras e de telas de
proteção –, Johnson disse que muitos negócios podem reabrir a partir
de 4 de julho.
“Dada a queda significativa da
prevalência do vírus, podemos mu-

Primeiro-ministro Boris Johnson falou sobre novas regras no Reino Unido

dar a regra de distanciamento social de 2 metros a partir de 4 de julho”, disse o premiê ao Parlamento.
Reunião de família
As mudanças permitirão que

duas famílias se reúnam em qualquer situação e que cabeleireiros
voltem a funcionar, assim com a
maioria dos locais de entretenimento e atrações turísticas, como
parques temáticos – mas clubes no-

turnos, academias em locais cobertos e piscinas continuarão interditados.
Johnson disse que nem todas
as restrições podem ser suspensas
de uma vez, e as pessoas terão que
continuar sendo vigilantes e recorrendo ao bom senso. O Reino
Unido tem uma das maiores taxas
de mortalidade da Covid-19 do
mundo, mas o número de casos
vem diminuindo de forma constante nas últimas semanas. Na segunda-feira, autoridades de saúde relataram 15 mortes novas, o
menor aumento desde meados de
março.
Vacina no Brasil
Os testes em voluntários brasileiros
da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra,
contra a Covid-19, tiveram início no
último fim de semana na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), informou em nota a a Fundação Lemann. 

Guarda Nacional Aérea dos EUA

Comerciantes de Lisboa são obrigados a fechar as portas às 20h

Comerciantes de
Lisboa reclamam de
restrições na cidade
Eles lamentam por conta da regra que obriga
estabelecimentos a fecharem mais cedo
LISBOA
Dezenas de proprietários de estabelecimentos comerciais de
Lisboa se desesperaram nesta
terça-feira, quando novas restrições que determinam que fechem mais cedo seus negócios
todos os dias entraram em
vigor na cidade para combater
uma nova onda de casos de coronavírus nas imediações.
Com dificuldade de pagar as
contas e explicando que não
tem mais dinheiro, Fatima Reis,
dona de um café, disse: “Tenho
que trabalhar. Eles têm que me

deixar trabalhar.”
Mas como todos os estabelecimentos comerciais da capital portuguesa, com exceção
dos restaurantes, agora ela tem
que fechar seu pequeno ponto
no bairro histórico de Graça às
20h, já que as autoridades estão
tentando reduzir o número de
casos dentro e nos arredores da
cidade.
Reis, que teve que fechar seu
café durante dois meses do isolamento, gostaria de permanecer em funcionamento até as
22h para atender clientes que
saem do trabalho ou da praia.
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Conheça a história
de São João,
aniversariante do
dia , patrono das
festas juninas

Sem perder a tradição, veja
simpatias para fazer neste dia
em louvor a São João Batista

PÁGINA 9

PÁGINA 9

}

PÁGINA 9

Empreendedores buscam
alternativa e se reinventam
com o São João em Casa

Uma semana depois, autoria do crime
segue desconhecida pela polícia
PÁGINA 10

Eleições adiadas
Senado aprovou a PEC de relatoria de Weverton Rocha
(PDT) que confirmou o adiamento das eleições municipais
por conta da pandemia de coronavírus no Brasil
PÁGINA 6

MOBILIDADE URBANA

PRAGAS?

Nuvem de gafanhotos
avança na Argentina e
alerta população
do Sul do Brasil
PÁGINA 7

EDUCAÇÃO

Bolsonaro cobra de
Ministério plano para
a retomada das aulas
presenciais no país
PÁGINA 7

Prefeito Edivaldo investe em infraestrutura e
leva asfaltamento para a zona rural da capital
O prefeito vistoriou obras da Vila Sarney onde estão sendo implantados 13 km de pavimentação e também drenagem; além da Vila Sarney outros bairros da zona rural como Tibriri e Recanto Verde recebem serviços do programa São Luís em Obras. PÁGINA 6

FUTEBOL

Maranhense retorna
no dia 5 de agosto
PÁGINA 11

Djokovic é criticado
por torneio na Sérvia
PÁGINA 11

TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
APARTE Cadê
Cor o comandante?
Mais uma semana passando à nossa frente com a crise política brasileira arredando a crise sanitária do coronavírus,
com mais de 51 mil mortos e 1,1 milhão de contaminados.

TÁBUA DE MARÉ
QUA 24/06/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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COHAB

CASO DIOGO SARNEY

Suspeito de matar
dançarino é preso

Assassinato segue
sem resolução
Após uma semana, crime que vitimou Diogo Sarney segue sem resolução. As
investigações apontam que carro usado por suspeito teria sido roubado no dia 13
manhã do dia 16 de junho, no bairro
da Lagoa da Jansen. O publicitário estava saindo de casa, quando quase contem, terça-feira (23), o as- lidiu com um Fiat Argo vermelho, que
sassinato do publicitário e seguia pela Rua Frei Antônio, no bairsobrinho-neto do ex-presi- ro da Ponta D’areia. Imagens das câdente José Sarney, identiﬁ- meras de segurança do condomínio
cado como Diogo Adriano Costa onde Diogo morava comprovaram
Campos, mais conhecido como Diogo que não houve colisão entre os dois
Sarney, completou uma semana. Fo- veículos.
ram sete dias de muitas indeﬁnições e
o caso ainda continua sem resolução.
PALOMA PINHEIRO

O

Laudo do Icrim
Segundo informações do Dr. Robson Mourão, Perito Criminal, Diretor
do Instituto de Criminalística (Icrim),
a perícia do veículo do suspeito e a
análise microscópica e macroscópica
das imagens obtidas puderam conﬁrmar que não se tratava do mesmo veículo.
Além disso, imagens de uma câmera de segurança foram essenciais na
comprovação da inocência do suspeito.
O vídeo mostrava o condutor abastecendo em um posto de gasolina no
bairro Camboa, no dia do crime. A
gravação, comprovada por laudo, tem
tem início às 11h18 e mostra o veículo
estacionado do outro lado da avenida.
Às 12h12 o carro aparece no posto de
gasolina, na mesma avenida.

As investigações
Após analise de imagens, a polícia
chegou até um veículo com características parecidas ao usado pelo autor
do crime. Porém, investigações posteriores revelaram que a placa do carro
havia sido clonada.
De acordo com informações do delegado George Marques, da Superintendência de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), as investigações continuam em andamento, a ﬁm de encontrar os responsáveis pelo crime.
O crime
Segundo investigações policiais,
Diogo Adriano Costa Campos foi assassinado com um tiro no pescoço,
após uma discussão no trânsito, na

DA REDAÇÃO
A Polícia Civil do Maranhão, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas, através dos Departamentos de
Homicídios, prendeu, na cidade de Manaus, o suspeito
de ter assassinado o dançarino Wenyson Fernandes Miranda, popularmente conhecido como “Xexeu”, no início do ano, no bairro da Cohab, em São Luís.
O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro, na residência
da vítima, localizada na Rua Santo Expedito, na Cohab.
Segundo informações da polícia, Wenyson Fernandes
Miranda sofreu diversas lesões no corpo, que o levaram
a óbito. Além disso, também teve seus objetos pessoais
roubados. O crime chocou a população, pois a vítima
era uma pessoa conhecida no meio artístico, deixando
um vazio na comunidade. Após o crime, o suspeito fugiu
para Manaus, onde acabou sendo preso.

Entenda o caso

Novos rumos na investigação
Após comprovada a inocência do
suspeito, a investigação do crime tomou novos rumos.
Segundo informações do delegado
George Marques, o carro com os suspeitos de assassinar o publicitário, Diogo Campos, teria sido roubado no
dia 13 de junho.
A polícia também investiga a possibilidade de duas ou mais pessoas terem participado do crime.

Veja o que se sabe até agora:

DANCARINO“XEXEU” FOI MORTO NO DIA 5 DE FEVEREIRO

MARANHÃO

1.485 vagas ofertadas em cursos gratuitos

Wenyson Fernandes Miranda foi encontrado morto
pela mãe na manhã do dia 5 de fevereiro de 2020. Segundo a polícia, a vítima chegou a travar uma luta corporal
com o autor do crime.
Ele estava sem dar notícias desde o dia 3 de fevereiro e
sua mãe foi até a residencia do ﬁlho, onde o encontrou
morto. Segundo as informações policiais, no local do
crime, o dançarino estava amarrado e com sinais de violência por todo o corpo. A vítima era conhecido em algumas casas noturnas de São Luís como dançarino de bolero, além de trabalhar como cabeleireiro.

GURUPI NO MARANHÃO

Polícia apreende drogas
e armas em reserva
POLÍCIA CIVIL

DIVULGAÇÃO

FORAM APREENDIDOS 80KG DE MACONHA NA OPERAÇÃO
BRUNA MONTEIRO TAVARES

CURSOS VARIAM ENTRE 15H E 42H, E SERÃO REALIZADOS POR AULAS REMOTAS UTILIZANDO FERRAMENTA GOOGLE CLASSROOM
A partir de amanhã, quarta-feira
(24), mais de 300 empresas maranhenses, além de sindicatos da área
do comércio de bens, serviços e turismo e associações comerciais, receberão qualiﬁcação proﬁssional gratuita
em cursos do Senac.
A instituição está ofertando 1.485
vagas em cursos gratuitos, no intuito
de preparar as equipes de trabalho
para o atual momento de reabertura
gradual das atividades econômicas,
capacitando os funcionários das empresas, com orientações técnicas e
protocolos que possibilitem aos mesmos, a realização de tarefas com segurança e riscos mínimos, tanto para
eles, quanto para os clientes.
Entre as empresas, serão beneﬁciadas com o atendimento do Senac, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas de calçados, home center’s, óticas,
lojas de venda de veículos, supermer-

cados, postos de combustíveis, lojas
de móveis, dentre outras.
Para o gerente geral do Rio Poty Hotel, Armando Ferreira, será um ganho
muito grande para a hotelaria maranhense. “Nesse momento, em que o
turismo foi o primeiro a ser atingido
com a pandemia, e a retomada ainda
é lenta, para nós é muito gratiﬁcante
quando uma instituição como o Senac, com toda sua expertise em oferecer cursos de qualiﬁcação em seus
mais de 70 anos de história, tem uma
iniciativa como esta”, elogiou. “Esses
cursos online vão trabalhar um dos
pontos essenciais para a volta dos serviços de hotelaria, bares e restaurantes em qualquer lugar do mundo, esses protocolos e todo esse trabalho
que o Senac vai fazer só vai ajudar a
contribuir com a retomada do turismo, é um projeto que os associados da
ABIH e SEHAMA com certeza vão

aplaudir e receber de braços abertos”,
completou.
Os cursos variam entre 15h e 42h, e
serão realizados por meio de aulas remotas utilizando a ferramenta Google
Classroom para empresas de São Luís,
Imperatriz, Caxias, Bacabal, Santa
Inês, Balsas e Timon. Os funcionários
das empresas já selecionadas poderão
se qualiﬁcar nos cursos de “A arte de
se comunicar e de vender mais”, “Ecommerce: vendendo no comércio
eletrônico”, “Estratégias de negociação para vendedor”, “Inteligência
emocional e vendas”, “Ferramentas
de marketing digital”, “Prospecção de
clientes: identiﬁque seus clientes potenciais”, “Boas Práticas para Serviços
de Alimentação”, “Técnicas Básicas
para Garçom”, e “Técnicas e Protocolos de Sanitização de Ambientes e Instalações em Meios de Hospedagem –
protocolos pós-Covid-19”.

A Polícia Civil do Estado do Maranhão (PCMA), durante o último ﬁm de semana, apreendeu 76kg de maconha prensada, 4kg do entorpecente “in natura” e 6 armas nas imediações de Buriticupu e região.
Segundo a polícia, a equipe da operação Seguindo a
Rota, identiﬁcou e monitorou por 18 horas uma rota de
tráﬁco de drogas. Durante esse tempo, foi preso em ﬂagrante um suspeito que transportava 58kg de substância
assemelhada a maconha na forma prensada, além de
4kg do entorpecente “in natura”.
Também foi identiﬁcada uma fazenda, já na zona rural de Bom Jardim, dentro da reserva do Gurupi no Maranhão, onde haveria outra quantidade de entorpecente
armazenada.
Na fazenda, foram imobilizaram seis pessoas, e encontrados 18kg de maconha prensada em barras, além
de seis armas de fogo. No meio da mata, na divisa da fazenda, foi encontrado o acampamento utilizado para o
armazenamento, secagem, prensagem e embalagens
das drogas.
O transportador da droga e três indivíduos que estavam na fazenda foram presos em ﬂagrante pelos crimes
de tráﬁco de drogas, previsto no artigo e posse de arma
de fogo. Após os policiais darem voz de prisão aos acusados, os mesmos foram conduzidos para a delegacia de
Buriticupu, para os procedimentos necessários. Os suspeitos ﬁcarão à disposição da justiça e as investigações
prosseguirão.
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LOUVADO SEJA DEUS

MA é o estado com maior número de cidades
com queda em casos de coronavírus, diz Folha
INFORME JP – PÁG. 3

O Globo destaca
manifestações de
Dino em live do
Centro Brasileiro
de Relações
Internacionais
PÁG. 2

Maranhão
supera a marca
dos 50 mil
pacientes
recuperados
da Covid-19
PÁG. 12

Assembleia
Legislativa
aprova alteração
na lei dos
empréstimos
consignados

Câmara aprova
texto-base
de projeto
que altera
Código de
Trânsito

PÁG. 11

PÁG. 12

SENADO APROVA
ADIAMENTO
DAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS PARA
OS DIAS 15 E 29
DE NOVEMBRO
O Senado Federal aprovou, na noite dessa terça-feira (23), em dois turnos, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 18/2020 que adia as eleições municipais deste ano, em decorrência do
coronavírus. Agora, a proposta será analisada e votada pela Câmara dos Deputados. PÁG. 3

MAURÍCIO ALEXANDRE

Prefeito Edivaldo investe em
infraestrutura e leva asfaltamento
para a zona rural da capital

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

Relator Weverton Rocha acompanhou a votação da PEC

GILSON FERREIRA

Mar agitado
provoca
surgimento
de crateras
no calçadão
da Litorânea

Há alguns meses, o calçadão
Erosão provocada pela força do mar fez surgir enormes
da Avenida Litorânea sentiu
crateras no calçadão da Litorânea
os efeitos da fúria da natureza,
quando a faixa de areia da Praia do Caolho foi encoberta pelo mar agitado, que chegou à calçada e abriu
nela duas crateras. A forte ressaca das águas salgadas engoliu alguns metros de pista, e derrubou a ‘rampa’
de terra que sustentaria o logradouro, deixando expostos revestimentos de ﬁos elétricos. PÁG. 5
Edivaldo vistoriou obras da Vila Sarney onde estão sendo implantados 13
quilômetros de pavimentação e também drenagem
O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou, ontem, 23, as ações de
urbanização na área da Vila Sarney, onde a Prefeitura iniciou a implantação
de 13 quilômetros de asfalto em dezenas de ruas e avenidas que receberão
pavimentação pela primeira vez. Também será implantada rede de
drenagem. Além da Vila Sarney, os serviços vão beneﬁciar moradores
dos bairros Vila Industrial, Vila Nova República e Vila Primavera.

PÁG. 9

UPA de Paço do
Lumiar é entregue e
vai fortalecer rede de
assistência à Covid-19
PÁG. 6

Cotação – Comercial C. R$ 5,1518 | V. R$ 5,153 – Turismo C. R$ 5,12| V. R$ 5,43 – Euro C. R$ 5,8301 | V. R$ 5,835 - Libra C. R$ 6,4569 | V. R$ 6,4621 – Poupança 0,5000%

Maré – 1ª Preamar – 2:48 0,8 m | 1ª – Baixamar – 8:48 5,8 m | 2ª Preamar –15:20 0,4 m| 2ª Baixamar – 22:41 1,1 m|
Loteria – Lotomania– 2085 (23/06/2020) 02-08-13-15-25-29-32-35-39-40-42-44-50-54-61-64-65-66-71-73| Dia de Sorte – 320 (23/06/2020) Mês: NOVEMBRO -04-09-12-13-15-26-27|
Timemania –1501 (23/06/2020) – VASCO DA GAMA/RJ – 21-25-51-60-62-71-73 | Dupla Sena – 2095 (23/06/2020) – 1º 08-11-20-40-44-48| 2º 06-08-15-36-44-45 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Na volta das sessões
presenciais, Assembleia
aprova novas matérias
com foco na Covid-19
PÁG. 4

TEMPO –

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

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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Taxiando
As turmas da cabine e de gabinetes das empreiteiras sabem o que
taxia nos céus de Belo Horizonte: a concessão bilionária do Aeroporto
da Pampulha, no centro da capital, cuja operação a Infraero passou
por 35 anos para o Governo de Minas Gerais. A BH Airport e uma
potencial sócia estão de olho no terminal. A pista de Pampulha (que já
operou voos domésticos de GOL e TAM por anos, tem 2.540 metros
(não é curta, como publicamos ontem), e capacidade para receber
Airbus, Boeing e os Embraer das três maiores companhias aéreas. A
pista, aliás, é maior que Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). Mas
Pampulha precisaria de um novo, amplo e moderno terminal.

Relatórios
Lá se vão três meses e 8 dias desde que a Presidência criou o
Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19. Que só acompanha o cenário e municiava de informações
os ministérios.

Agora, vai?
Na segunda (22), o presidente Jair Bolsonaro alterou o Artigo 2º em
novo Decreto (10.404) para que o comitê seja deliberativo sobre
prioridades e diretrizes.

Brasil da folia
Tem gente na Câmara Distrital
do DF já pensando se vai ter ou
não festa nas ruas ﬁm do ano.
É que a Casa aprovou em 2019
o PL 649, que institui o 2 de
Dezembro como Dia dos Blocos
Carnavalescos Tradicionais.
Autoria do deputado Roosevelt
Vilela.

Primeira parada
O Comitê Olímpico do Brasil
começa a embarcar atletas
para Portugal nas próximas
semanas, para treinamento de
45 dias, em média, de diferentes
modalidades. Serão ao menos
207 atletas hospedados em
dois centros de treinamento de
primeira linha: em Lisboa e em

Rio Maior, revela o diretorgeral do COB, o judoca Rogério
Sampaio.

Nas ondas
A turma do Surf, modalidade
estreante nos Jogos de Tóquio
em 2021, quer treinar nas praias
de Nazaré. E há atletas de outras
modalidades, como Robert
Scheidt, que já mora na Europa,
e vão continuar treinamentos na
Itália e França.

Timaço
..A delegação brasileira para
a Olimpíada do Japão deve
passar de 800 pessoas. O COB
já fechou com Air Canadá como
transportadora oﬁcial. Todos os
voos terão escala de 12 horas
em Toronto.

Shopping ..
Veja a confusão armada. Os municípios de Sorocaba e Votorantin,
separados por avenida, dividem as instalações do Shopping Iguatemi
Esplanada. Desde segunda-feira, a administração passa apuros,
porque a prefeitura de Sorocaba proibiu abertura do comércio; e
a de Votorantim (onde está galeria da maioria das lojas) permite o
funcionamento. O shopping está “meio aberto”.

.. da discórdia
E a administração passa aperto. Há anos as prefeituras disputam o
quinhão de quem abocanha o IPTU do shopping e o ISS das transações
das lojas.

Índio$
O lembrete, pertinente, é do Conselho Indigenista Missionário: A
FUNAI gastou este ano apenas 0,02% do orçamento da União. Os
R$ 189 milhões gastos até maio são o mais baixo investimento dos
últimos 10 anos.

Moro para leitura
O ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro assina
o prefácio do livro “Morte a vossa Excelência” (Citadel Editora), do
jornalista americano Alexander Stille, sobre a operações Mãos Limpas na
Itália.

Em tempo
Viva São João Virtual !

ESPLANADEIRA
# Os ativistas sociais da ‘A Liga’ fazem live hoje, às 19h30, com
a deputada estadual Martha Rocha. No Facebook @aligario2020
. # Vereador de Salvador Cesar Leite (PRTB), é pré-candidato a
Prefeito de Salvador. # Acontece hoje às 10h webinar Papo com o
IAB, com tema ‘O IAB no combate à pedoﬁlia e à cyberpedoﬁlia’.
# Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz em Brasília, abre
vagas para curso de gestante que será ministrado virtualmente entre
os dias 27 e 29 de junho.

Na volta das sessões presenciais, Assembleia
aprova novas matérias com foco na Covid-19
A Assembleia Legislativa
retomou, ontem, 23, as suas
sessões presenciais, com a
condução do presidente da
Casa, Othelino Neto, contando,
ainda, com a participação
remota de outros parlamentares,
por vídeoconferência. Foram
aprovados novos projetos de
reforço ao combate à pandemia no

estado.
Na abertura, Othelino destacou
o retorno das atividades no
parlamento de forma gradual,
adotando todos os procedimentos
e recomendações sanitárias para
resguardar a saúde dos deputados
e servidores, minimizando os
riscos de contágio.
“Desde a entrada da Assembleia,

temos uma barreira sanitária da
Diretoria de Saúde para proceder
os cuidados necessários com
nossos servidores, fazendo uma
primeira inspeção, aferindo a
temperatura e controlando o
acesso. Aqui no Plenário também
está acontecendo o mesmo
procedimento”, destacou Othelino
Neto, reforçando ainda que o

layout do espaço foi alterado
para garantir o distanciamento
necessário entre os deputados nas
bancadas.

MATÉRIAS APROVADAS
Na Ordem do Dia, novos projetos
foram apreciados para reforçar as
medidas de combate à pandemia
no Maranhão.

Lei obriga hospitais a enviar informações
diárias de pacientes para familiares
Um dos projetos aprovados - Lei
Direito à Informação Médica
–, de autoria dos deputados
Duarte Júnior e Adriano Sarney
– garante o direito das famílias
à informação diária sobre o
estado de pacientes internados
em hospitais públicos e privados
do Maranhão, estabelecendo
procedimento virtual de
informações e acolhimento de
familiares de pessoas internadas
com doenças infectocontagiosas,
durante epidemias ou pandemias
em hospitais públicos, privados
ou de campanhas no Maranhão.
Os textos das duas matérias foram
uniﬁcados.
A proposição destaca que os
hospitais públicos, privados
ou de campanha, ao receberem
pacientes que sejam internados
em leitos, Centros de Tratamento
Intensivo (CTI) ou Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI),
devem, obrigatoriamente,
preencher no momento da entrada
um formulário que contenha
dados de um familiar ou pessoa
próxima, para que receba
informações acerca da situação
clínica do paciente. Nos casos de
pacientes inconscientes, deverá

Projeto de lei de Duarte Júnior e Adriano Sarney foi aprovado na volta das sessões presenciais da
Assembleia Legislatica
ser realizada a busca ativa por
assistente social da unidade.
As famílias serão informadas,
diariamente, por meio de
mensagens de áudio enviadas por
aplicativos e podem ser enviadas
também por escrito, e-mail ou
outra forma de comunicação
eletrônica.
Já em caso de complicações
no estado de saúde do
paciente, deverá, assim que
os procedimentos médicos
sejam realizados, informar
imediatamente a situação
ocorrida. Já em situações de
óbito, conforme o projeto, as

Projetos de Yglesio
e Rigo Teles aprovados
Foram aprovados, ainda, dois projetos do deputado Yglésio
Moisés. Um deles obriga testagem periódica, para detecção do
vírus, em empresas com mais de vinte trabalhadores. Já o segundo
institui a obrigatoriedade às instituições particulares de ensino de
promover atividade de acolhimento socioemocional, no retorno do
isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.
No mesmo sentido, foi aprovada proposição do deputado Rigo
Teles que dispõe sobre a visita virtual por meio de videochamadas
de familiares a pacientes internados em isolamento, decorrente
da contaminação pelo coronavírus. “Essa é uma medida que
visa humanizar ainda mais o nosso sistema de saúde, levandose em conta que essa pandemia também provoca problemas
neurológicos, principalmente por conta da extrema solidão a que
são submetidos os pacientes internados com Covid-19”, ressaltou
Rigo.

Reconhecimento
de estado de
calamidade pública
em mais nove
municípios
Foram aprovados, ainda, projetos de decreto
legislativo que reconhecem o estado de
calamidade pública nos municípios de
Presidente Médici, Codó, Tuntum, Marajá
do Sena, São Mateus, Cidelândia, Paço
do Lumiar, Buriti Bravo e Vitorino Freire,
em decorrência da pandemia do novo
coronavírus.
Os gestores municipais dos nove municípios
justiﬁcam que, dentre as razões pelas
quais requereram o reconhecimento, está
a grave crise de saúde pública decorrente
da pandemia do novo coronavírus e suas
repercussões nas ﬁnanças públicas.

informações acerca da causa
mortis e os procedimentos
necessários para a liberação
do corpo também devem ser
fornecidas ao familiar ou pessoa
próxima.
O objetivo é minimizar a angústia
e ansiedade deste momento, além
de proteger o direito à informação
e garantir segurança aos
familiares, já que a recomendação
é que estes não entrem em
contato físico mais próximo
com os familiares internados
com doenças infectocontagiosas.
“Ao mesmo tempo em que em

ele humaniza, permite que os
familiares tenham informações
por meio de mensagens
escritas, áudio, vídeo, quanto ao
tratamento dos seus parentes e
amigos”, disse Duarte.
“O projeto tem o intuito de
manter os familiares informados
da situação clínica dos pacientes,
de forma on-line, possibilitando
o acompanhamento e a evolução
do quadro clínico. Esperamos que
as informações sejam passadas
diariamente, sob a supervisão
de assistentes sociais, pois é um
momento muito delicado”, disse
Adriano.

Projeto de Adriano disponibiliza
oxímetros nas farmácias
Os deputados aprovaram, também, um projeto de Adriano Sarney que
obriga todas as farmácias no estado a disponibilizarem o aparelho
oxímetro, de forma gratuita, pelo tempo que durar a pandemia. Trata-se
de um pequeno aparelho a ser colocado no dedo com a ﬁnalidade de
mensurar o nível de saturação de oxigênio (abreviado como O2sat
ou SaO2). A SaO2 é a porcentagem de oxigênio que o sangue está
transportando, comparada com o máximo da sua capacidade de
transporte. Sabe-se que hipóxia – baixa oxigenação dos tecidos –,
causada pela Covid-19, não tem sintomas.
“Nesse contexto de pandemia é difícil recomendar que todo mundo
tenha um em casa, não somente pelo custo, mas as pessoas não vão
saber exatamente o que fazer com o equipamento. Por isso é importante
que todas as farmácias disponibilizem o aparelho e que tenha a
farmacêutico ajudando a checarem a oxigenação sanguínea, pois a
queda da oxigenação é um critério de gravidade e de acompanhamento
da Covid-19”, explicou o parlamentar.

Covid-19: Vereador solicita
ﬁscalização no transporte coletivo
O vereador Umbelino Junior (PRTB) solicitou durante sessão plenária dessa terça-feira (23) -,
que órgãos como a Vigilância Sanitária realizem
uma inspeção no transporte coletivo de São Luís.
A ideia é veriﬁcar se dentro dos veículos está
sendo cumprida a série de medidas de prevenção
por conta da pandemia do novo coranavírus
que orienta o uso obrigatório de máscaras e o
distanciamento social.
A sugestão foi encaminhada por uma usuária
do transporte coletivo de São Luís, após o
parlamentar abrir um canal ouvindo sugestões
dos seguidores.
“Recebi essa denúncia de uma moradora da zona
rural que utiliza o transporte coletivo e sabe
dos riscos de contaminação da Covid-19. Ouvi

outras pessoas que usam os coletivos e muitos
alegam que o transporte continua superlotado
e sem os cuidados básicos de higienização.
É preciso dar mais atenção para este grave
problema”, alertou Umbelino.

MANDATO PARTICIPATIVO
Além disso, outros seguidores pediram ao
parlamentar que fossem feitos serviços de
pavimentação asfáltica para bairros da zona
rural, Cidade Operária, Vila Sete de Setembro e
Cantinho do Céu.
“Faço questão de desenvolver um mandato
participativo, onde todos possam participar
debater, elogiar e criticar. Fui eleito para
trabalhar pelo povo e com eles irei continuar
trabalhando”, aﬁrmou Umbelino.
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Mar agitado provoca surgimento de
crateras no calçadão da Litorânea
Erosão atingiu uma área muito usada para
a prática de caminhadas, levando risco às
pessoas que transitam pelo local

A Agem informou que já está elaborando
um projeto para realizar os reparos
necessários, a fim de solucionar o problema
FOTOS: GILSON FERREIRA

LUCIENE VIEIRA

Há alguns meses, o calçadão
da Avenida Litorânea, mais
precisamente no trecho que
corresponde ao prolongamento
da via, sentiu os efeitos da fúria
da natureza, quando a faixa de
areia da Praia do Caolho foi
encoberta pelo mar agitado, que
chegou à calçada e abriu nela
duas crateras. A forte ressaca das
águas salgadas engoliu alguns
metros de pista, e derrubou a
‘rampa’ de terra que sustentaria
o logradouro, deixando expostos
revestimentos de fios elétricos.
Atualmente, as crateras estão
interditadas por redes, mas
algumas pessoas, ao fazerem
suas corridas e caminhadas,
transitam bem próximo ao
local cercado. “Se esse lado
da calçada representasse risco,
você não acha que ele também
não estaria interditado?!”,
questionou, em tom de
exclamação, um homem que
caminhava pelo local à jornalista
do Jornal Pequeno, na manhã
de ontem (23), durante a
apuração para esta matéria.
Bem próximo à parte destruída
da estrutura, há um guarda-sol
gigante, uma caixa de isopor,
e algumas cadeiras de plástico
na cor branca; e, uma mulher
sentada em uma delas. É a
vendedora de coco Cláudia
Rodrigues, que disse ter
instalado suabarraca no local há
aproximadamente quatro meses.
“Lembro-me, sem saber ao certo
a data, que logo após de minha
chegada aqui, o mar derrubou
a pista da calçada, e que com
algumas chuvas, a situação ficou
pior”, afirmou Cláudia.
Não há na área afetada uma
obra de contenção da encosta,
feita após o incidente, como
possível forma de amenizar ou
retardar os danos. A vendedora
de coco disse que operários da
Equatorial Energia Maranhão
(antigaCemar), removeram os
fios de eletricidade que estavam
expostos, deixando, no local,
apenas revestimentos azuis e
de plástico dos fios. “Eu tinha
receio de uma possível descarga
elétrica, ou sei lá..., que alguém
ao se aproximar das crateras
recebesse choque elétrico”, disse
Cláudia.
Ocorre que, apesar deste receio
em relação aos fios elétricos
que estavam expostos, Cláudia
permaneceu no calçadão com
a sua venda de coco, e o local

www.diariodopoder.com.br
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É o objetivo nº 1 do SUS”
Ministro Eduardo Pazuello (Saúde) sobre a participação direta do Brasil na
produção da vacina contra o covid-19

Bolsonaro reflete sobre MEC para
não repetir erros
O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que conversou nesta
terça com Jair Bolsonaro, continua liderando os cotados para ser ministro da
Educação, mas o presidente ainda não bateu o martelo porque precisa fazer
consultas e considerar opções como Sérgio Sant’Ana, ex-assessor especial do
MEC, que produziu o “milagre” de não sair “queimado” da gestão de triste
memória de Abraham Weintraub.

Aprovado, mas...

Escolha será pessoal

Bolsonaro saiu bem impressionado
da reunião com o secretário do
governo Ratinho Júnior, mas quer
saber mais sobre Renato Feder.

O presidente orientou seus
articuladores a manterem partidos
e políticos longe das conversações
para a escolha do novo ministro da
Educação.

Gato escaldado
Bolsonaro não quer repetir no MEC
escolhas das quais se arrependeu,
de pessoas que não conhecia, como
Sérgio Moro e Nelson Teich.

Pesos na balança
Se a qualificação de Renato Feder
“enche os olhos” do presidente,
Sérgio Sant’Ana preenche ‘requisitos
ideológicos’ caros ao bolsonarismo.

Covid-19 já matou mais que a guerra do Paraguai
Erosão provocada pela força do mar fez surgir enormes crateras no calçadão da Litorânea

A pandemia matou um número maior de brasileiros que o conflito mais
sangrento na qual o País se envolveu em sua História: a guerra do Paraguai.
Provocada pela ousadia paraguaia de tentar anexar o Rio Grande do Sul, em
1865, a guerra durou 5 anos e matou 50 mil brasileiros. Até esta terça (23), já
são 52,6 mil brasileiros mortos em 4 meses, desde o primeiro caso de infecção
no dia 27 de fevereiro.

Seis vezes mais
Se mais de 50 mil brasileiros não
voltaram para casa daquela guerra,
no caso dos paraguaios as baixas
foram mais expressivas: 300 mil
mortos.

Deu tudo errado
A ideia era criar o “Grande
Paraguai” com parte da Argentina,
o Uruguai e o Rio Grande do Sul.
Acabou pequeno e ocupado por
quase dez anos.

Sem chances
A derrota veio com a união dos
países alvos. Brasil, Argentina
e Uruguai formaram a Tríplice
Aliança e liquidaram as pretensões
paraguaias.

Índice Maia de Quebra
O problema, que existe há meses, representa perigo para quem usa o local para fazer caminhadas

onde ela fica sentada, à espera
da freguesia, já sofre o impacto
das ondas. É notável que atrás
do espaço onde a vendedora
fica sentada, há terra da encosta
arrancada supostamente
pelas águas salgadas. Cláudia
informou que não pode sair do
calçadão, pois é o problema
que tem que ser resolvido.Ela

disse que se trata de acidentes
imprevisíveis, a força do
mar, as correntes, mas que os
responsáveis pelo calçadão
devem ver o que podem fazer.
PROJETO PARA
REPAROS
Procurado pelo JP, Lívio
Corrêa, presidente da Agência

Executiva Metropolitana
(Agem-MA), informou que o
órgão já tem conhecimento da
situação existente na Avenida
Litorânea, e que já está em
fase de elaboração um projeto,
a fim de realizar os reparos
necessários para solucionar os
problemas existentes no local.

RaiaDrogasil realiza doação de 500 mil ao Hospital Universitário
A RaiaDrogasil (RD) realizou,
nessa terça-feira (23), a entrega
da doação de 500 mil reais
para o Hospital Universitário
da Universidade Federal do
Maranhão (HU-Ufma). O valor é
referente ao fundo “Todo Cuidado
Conta”, criado pela empresa para
o combate à Covid-19 no país.
A superintendente do HU-Ufma,
Joyce Santos Lages, recepcionou
o gerente regional da RD, Valter
Dekaminavicius, juntamente com
toda a equipe de gerentes das
lojas de São Luís. Na ocasião, foi
realizada uma videoconferência
com a presença do reitor da
Ufma, Natalino Salgado Filho;
do assessor de Representação
Institucional da Ufma, Arkley
Bandeira e da diretora da Diretoria
Integrada de Bibliotecas da Ufma,
CenidalvaTexeira.
O valor de 500 mil reais doado
pela RD, que opera na cidade de
São Luís com a marca Drogasil,
será direcionado, entre outros
itens, à compra de respiradores

Cláudio
Humberto

pulmonares mecânicos,
máquinas de hemodiálise, filtros
de osmose reversa portátil e
oxímetros portáteis. O recurso
será gerido pela Fundação
Sousândrade, instituição de
apoio à Universidade Federal
do Maranhão, que teve uma
importante participação para o
êxito da parceria.
Joyce Santos Lages,
superintendente do HU-Ufma,
apresentou a instituição aos
visitantes e destacou as ações do
hospital para o enfrentamento
da Covid 19. “Somos um
complexo hospitalar composto
por duas unidades hospitalares,
nove unidades ambulatoriais e
desenvolvemos um trabalho de
referência na assistência de alta
complexidade no nosso estado.
Esse recurso colaborará de forma
significativa para atender ainda
mais a população do Maranhão
que é tão carente de serviços na
área da saúde”.
O reitor da Ufma, Natalino

Salgado, agradeceu a parceria
do grupo RaiaDrogasil. “Somos
muito gratos a doação do grupo
RD que chega em um momento
de extrema necessidade, em que
estamos lidando com um inimigo
invisível e que tem abalado o
mundo. Mas seguimos firmes
no propósito de salvar vidas,
prestando uma assistência de
qualidade”, ressaltou o reitor.
“O papel das farmácias na cadeia
de saúde é essencial e se torna
ainda mais fundamental nesse
momento que estamos passando
principalmente por ser a porta de
entrada dos primeiros cuidados
básicos. Além de auxiliar a
cidade e região de São Luís no
combate ao Coronavírus, o fundo
Todo Cuidado Conta também
deixará um legado de saúde
pós-pandemia, reforçando nossa
missão de provedor de saúde
local, tornando o cuidado primário
mais acessível e disponível”,
destacou Marcílio Pousada,
presidente da RaiaDrogasil.

O fundo “Todo Cuidado Conta”
tem a consultoria técnica do
Instituto para o Desenvolvimento
do Investimento Social (Idis). A
escolha dos hospitais e projetos
beneficiados é feita por um comitê
gestor do programa, que inclui
conselheiros e executivos da
RaiaDrogasil, profissionais do Idis
e especialistas independentes.
O gerente regional da RD,
Valter Dekaminavicius, que fez
a entrega simbólica do cheque
de 500 mil reais ao HU-Ufma,
falou das estratégias da empresa
nesse momento de pandemia. “A
empresa focou em três pontos,
o primeiro foi cuidar dos nossos
funcionários; o segundo foi os
clientes, fomos uma das primeiras
empresas a adotar protocolos de
segurança e medidas de saúde
e o terceiro foi retribuir para a
sociedade. E essa doação nada
mais é do que uma retribuição
ao que recebemos da sociedade”,
pontuou Valter.

Se o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, difundiu a fakenews da
“quebra” do Banco Votorantim, a
expectativa é sobre o que ele dirá
do leilão de dezenas de imóveis do
Banco Safra, nesta quinta (25).

Vida pregressa
A turma do Sinc, que vasculha a
vida de aspirantes a cargos federais,
ficou espantada com o histórico

deWenderson Monteiro, ex-assessor
de Agnelo Queiroz (PT) no DF,
agora indicado pelo deputado Silas
Câmara (Republicanos-AM) para
a Secretaria Especial de Saúde
Indígena.

Não é pé na cova
O mundo já superou a marca de
5 milhões de pessoas curadas
do novo coronavírus, segundo o
Worldometer. Outra boa notícia
da plataforma é que 98% das 3,8
milhões pessoas ainda doentes têm
sintomas leves.

Problema é o piche
Candidato a prefeito do Recife, o
deputado João Campos ignora duas
investigações da Polícia Federal
contra o amigo Geraldo Júlio (PSB)
e uma CPI que bate à porta. Dá as
costas à cidade e olha para o mar,
esperandoo tempo passar. Olhou
tanto que viu manchas de piche.

Adiamento flex
O Senado aprovou o adiamento
das eleições municipais para 15 de
novembro, mas novos adiamentos
poderão ser feitos, pontualmente,
em municípios cujas “condições
sanitárias” não recomendem o
pleito.

Que País é este?!
As controladorias-gerais da União e do DF identificaram 1.836 pessoas
que fraudaram para receber auxílio emergencial federal e local. Outros
451 vigaristas alegaram viverem fora do DF para se apropriar do alheio.

Faltou só o povo
A FGV promove seminário virtual nesta sexta (26) sobre a imagem do
Judiciário. O povo não poderá dizer o que pensa de suas excelências: só
participarão magistrados e os bajuladores de sempre.

Sonho americano
O impacto da redução da imigração começa a aparecer nos EUA. Daniel
Toledo, advogado especialista no assunto, diz que o setor pediu US$1,2
bilhão ao Congresso para cobrir a receita frustrada de taxas.

Pergunta no palanque
Vai mesmo elaborar uma boa lei contra fakenews quem, para se eleger,
mente contra adversários ou em benefício próprio?

PODER SEM PUDOR
Como lidar com
bajuladores
Os políticos estão sempre cercados de
bajuladores, e gostam. Mas houve exceções
como Antônio Carlos Andrada, presidente
da Província de Minas Gerais. Ele retornava
de viagem à Europa quando um assessor bajulador tomou uma lancha no
cais e foi recebê-lo ainda a bordo do navio, antes mesmo de o ilustre político
reencontrasse a própria família. O presidente se vingou: “Você está cada vez
mais careca!” O puxa-saco respondeu, nojento: “Sim, mas cada vez mais
amigo de Vossa Excelência!”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br
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Geral

Workshop Potiguar
com dicas sobre como
economizar em obras e
reformas
DIVULGAÇÃO

A professora Bianca Teresa vai ministrar o Workshop Potiguar
online “Como Economizar na sua Reforma”
Construir ou reformar é o sonho
de muitos, e agora em tempos de
isolamento social a necessidade
de ter uma casa arrumada é
sinônimo de mais qualidade de
vida e bem-estar. Mas muita gente
tem verdadeiro medo de iniciar
uma obra por razões que vão da
falta de conhecimento na escolha
dos materiais até o medo de não
conseguir arcar com os custos da
obra.
Para esclarecer essa questão de
forma ampla, e ajudar com dicas
práticas a quem vai reformar, o
Grupo Potiguar promove neste
sábado (27), às 10h, o workshop
online “Como Economizar com
a sua Reforma”. E quem vai
ministrar o curso é a professora
Bianca Tereza, arquiteta de

interiores e urbanista, Doutoranda
em Arquitetura e uma profissional
com muita experiência no tema.
Ela vai abordar questões como a
importância do planejamento; o
papel importante do arquiteto para
otimizar os resultados, o cálculo
correto dos materiais, cuidados e
execução eficiente da obra; etapas
da obra até a finalização, limpeza
e manutenção. Cada etapa tem
seus processos específicos e ela vai
abordar tudo isso em detalhes.
Para participar, basta acessar
o Stories ao vivo do perfil do
instagram: @potiguarhomecenter.
O workshop é interessante tanto
para quem quer construir ou
reformar, quanto para profissionais
e estudantes de arquitetura,
engenharia e decoração.

JULIANO DO AMARAL, portador do CPF n° 063.273.369-14, torna
público que requereu na Secretaria Estadu
al de Meio Ambiente e
Recursos Naturais (SEMA-MA), a Licença Única Ambiental e Autorização
de Supressão Vegetal, localizada na Fazenda Boa Vista, com finalidade
para atividade agrícola, no município de Caxias, estado do Maranhão,
conforme dados constantes no processo n° 83958/2020.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município
de Alto Parnaíba - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal
situada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, Licitações Públicas na modalidade TOMADA DE PREÇOS, conforme abaixo discriminada, Lei Federal 8666/93 e suas
alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos no portal da transparência pelo site http://transparencia.altoparnaiba.ma.gov.
br/acessoInformacao/licitacao/tce, pelo e-mail comissaodecplap@gmail.com, telefone 99
984734868 e/ou in loco. Esclarecimentos adicionais nos mesmos endereços acima citados
PROC. ADM 64/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

Data/Hora de Abertura 13/07/2020–
08h00min. Menor Preço / Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços
especializados, para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, no
Município de Alto Parnaíba - MA
PROC. ADM 49/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

Data/Hora de Abertura 13/07/2020–10h00min.
Menor Preço / Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços
especializados, para EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA DE 06 SALAS – BAIRRO SÃO
JOSÉ (1100248), situada no Bairro São José, no Município de Alto Parnaíba - MA
Alto Parnaíba - MA, 22 de junho de 2020. Jose Melo de Oliveira Junior Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA. ERRATA DO AVISO
DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020.
OBJETO Contratação de empresa para execução de
serviços de Reforma no Mercado Municipal de Barra do Corda/MA, BASE LEGAL: pela Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital. Recebimento e abertura dos envelopes da habilitação e proposta: às 09h do dia 07 de Julho de
2020. ONDE SE LÊ “dia 07 de Julho de 2020”, LEIA-SE “dia 09 de julho de 2020”. Barra do Corda-MA,
23 de junho de 2020. Sara Ferreira Costa Fleury Presidente da CPL

UPA de Paço do Lumiar é entregue e vai
fortalecer rede de assistência à Covid-19
Dando continuidade às ações de
fortalecimento da rede pública de
saúde no combate à Covid-19, o
governo do Maranhão em parceria
com a Prefeitura de Paço do
Lumiar inaugurou, nessa terçafeira (23), a primeira Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do
município. O novo serviço será
referência para atendimento de
urgência, reforçando o combate à
Covid-19.
O secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula, participou
da solenidade e falou sobre a
importância da unidade para a
região. “Esta UPA será a maior
Unidade de Pronto Atendimento
do Estado do Maranhão. Este é
o 12° equipamento de saúde que
abrimos em menos de três meses.
Nenhum estado da Federação
abriu tantos hospitais quanto
o Maranhão neste período de
pandemia”, disse o secretário.
O titular da Secretaria de Estado
da Saúde (SES) destacou os
avanços conquistados pela rede já
criada para combater a pandemia.
“Atualmente, nós temos um dos
indicadores de menor letalidade
do país e só conseguimos fazer
isso porque o nosso sistema de
saúde pública não entrou em
colapso, pois conseguimos dar
uma resposta rápida à doença,
ampliando leitos e as estruturas
já existentes, contratando UTIs
aéreas e abrindo novas unidades
de saúde”, ressaltou Carlos Lula.
Durante a obra de reestruturação
da UPA de Paço do Lumiar,
realizada pela Secretaria de
Estado de Governo (Segov), foi
realizada a modernização da
estrutura física, a substituição das
instalações no teto e nas paredes,
além da instalação de um sistema

KARLOS GEROMY

Unidade será referência para atendimento de urgência, reforçando o combate à Covid-19
elétrico mais moderno e seguro.
A prefeita em exercício de Paço
do Lumiar, Maria Paula Azevedo,
a Paula da Pindoba, agradeceu o
empenho do governo do Estado
para proporcionar a melhoria da
assistência à saúde na cidade. “O
município de Paço do Lumiar
tem sido agraciado com as obras
do governo do Estado e esta
unidade de saúde demonstra o
compromisso do poder público
estadual com o povo do Maranhão
e do nosso município”, afirmou a
prefeita.
A Unidade de Pronto Atendimento
será administrada pela Empresa
Maranhense de Serviços

Hospitalares (Emserh). “Vamos
implantar em Paço do Lumiar
a mesma eficiência, a mesma
transparência, o mesmo objetivo
em comum, que é fazer gestão
pública de saúde voltada ao
nosso paciente. Esperamos que
essa unidade cumpra o seu papel
principal que é fornecer saúde
pública de qualidade para a
população de Paço do Lumiar”,
destacou o presidente da Emserh,
Marcos Grande.
A unidade vai funcionar como
UPA tipo III, que possui
capacidade de atendimento médio
de até 350 pacientes por dia, e vai
oferecer atendimentos clínicos,

ambulatoriais, exames de Raio-X,
além de contar com 27 leitos entre
estabilização, isolamento, clínicos
e observação infantil.
Também estiveram presentes à
solenidade o deputado estadual
Adelmo Soares, representando
a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão; o presidente
da Câmara Municipal de Paço
do Lumiar, Fernando Muniz,
representando os vereadores
do município; autoridades
religiosas como o padre Máximo,
da Paróquia Nossa Senhora de
Guadalupe; e diretores da unidade
de saúde; além de autoridades
locais.

Ministério Público e DPE discutem
atuação conjunta na capital maranhense
Em reunião realizada na manhã
dessa terça-feira (23), na sede da
Procuradoria Geral de Justiça, o
Ministério Público (MPMA) e
a Defensoria Pública do Estado
do Maranhão (DPE) discutiram
a elaboração de um termo de
cooperação que permitirá a
atuação conjunta das instituições
em comunidades de São Luís.
Atualmente, a Defensoria
Pública conta com uma sede
descentralizada na área ItaquiBacanga e está construindo uma
segunda unidade na zona rural
de São Luís. A ideia da parceria
é que as duas instituições atuem
de forma articulada na garantia
dos direitos das comunidades.
“O Ministério Público do
Maranhão e a Defensoria Pública
têm a mesma finalidade, por
isso, fico muito satisfeito que
possamos trabalhar juntos em

DIVULGAÇÃO

Defensor público-geral, Alberto Pessoa Bastos, com o procuradorgeral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau

prol da garantia de direitos dos
hipossuficientes”, explicou o
procurador-geral de justiça,

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau.
O defensor público-geral,
Alberto Pessoa Bastos, ressaltou

a importância das instituições
se aproximarem da sociedade.
“De uma forma concreta, vamos
estabelecer uma parceria em que
Defensoria Pública e Ministério
Público irão para dentro das
comunidades. Somandose forças, quem ganha é a
população”, celebrou.
Além dos chefes das instituições,
participaram da discussão
do termo de cooperação que
oficializará a parceria o diretor
da Secretaria de Planejamento
e Gestão do MPMA, Carlos
Henrique Rodrigues Vieira, os
promotores de justiça Danilo
José de Castro Ferreira, Ednarg
Fernandes Marques, Joaquim
Ribeiro de Sousa Junior e Pedro
Lino Silva Curvelo, além do
defensor público João Marcelo
de Medeiros Moreira, da
Assessoria Jurídica da DPE.

SSP-MA entrega EPIs para as forças de Segurança para uso nas missões
Ação integrada pela Secretaria de
Segurança Pública do Maranhão
realizou na tarde desta segundafeira (22), no pátio externo
da SSP, a entrega de diversos
equipamentos de proteção
individual (EPIs) às forças de
Segurança. Os equipamentos são
importantes para o combate ao
novo coronavírus, a Covid-19.
A solenidade foi coordenada pelo
secretário adjunto Saulo de Tarso
e o coordenador executivo do
Programa Pacto Pela Paz, Dicival
Gonçalves, que realizaram a
entrega dos equipamentos de
segurança para o combate ao
Covid-19, às forças de Segurança:
Polícia Civil, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Perícia
Geral.
De acordo com o secretário
adjunto Saulo de Tarso:
“Procedemos na tarde de segundafeira (22), na sede da SSP, a
entrega de mais uma quantidade

Solenidade de entrega de EPIs para as forças de Segurança, no pátio da SSP-MA
de equipamentos de proteção
individual às forças de Segurança
(Polícia Civil, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Perícia).
Dentre os materiais para serem
usados no combate ao novo

coronavírus foram entregues:
máscaras N95, óculos de
proteção, álcool gel, luvas, entre
outros.
Presentes ainda na solenidade
o comandante do Corpo de

Bombeiros, coronel Célio
Roberto; delegado geral de Polícia
Civil, Leonardo Diniz; perito
geral, Miguel Alves; coordenador
da Udai, delegado Aurélio
Queiroz e demais autoridades.
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Suspeito pela morte de dançarino na
Vila Isabel Cafeteira é preso em Manaus
“Xexéu”, como era conhecido, teria sido
enforcado e ainda foi atingido com uma
pancada na cabeça

Corpo foi achado por sua própria mãe, que foi à
procura do filho após ele ficar dois dias sem dar
notícias
DIVULGAÇAO

AIDÊ ROCHA

Foi preso, na segunda-feira (22),
na cidade de Manaus (AM),
o suspeito de ser o autor do
latrocínio que vitimou o dançarino
Wenyson Fernandes Miranda,
de 33 anos, conhecido como
“Xexéu”, em fevereiro deste ano,
na Vila Isabel Cafeteira – região da
Cohab, em São Luís. No momento
da prisão, Danilo Antônio Velaco
de Assis, 27, estava na casa de
uma tia, localizada no bairro Santa
Etelvina, na zona norte da capital
amazonense.
Segundo informações da Polícia
Civil, “Xexéu” sofreu diversas
lesões no corpo. Um fio foi
amarrado no pescoço dele, que
também foi atingido com uma
forte pancada na cabeça. Após a
ação criminosa, alguns objetos
foram levados da casa.
Durante coletiva de imprensa, na
tarde de ontem (23), o delegado
Felipe César, da Superintendência
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), responsável pela
investigação do caso, explicou
que Danilo foi identificado
ainda na época do crime,após
levantamentos feitos nas redes
sociais da vítima. “Nas redes
sociais, identificamos algumas
fotos na qual o autor aparecia, e
também soubemos que ele estava
em uma clínica de reabilitação,
onde conseguimos puxar a ficha
cadastral e a qualificação completa
dele”, pontuou Felipe.
Conforme o delegado, o suspeito
chegou à capital maranhense para
um tratamento em uma clínica
de dependentes químicos, em
novembro do ano passado. No
local, segundo Felipe, ele teria

RELEMBRE O CASO

O corpo de “Xexéu” foi encontrado pela mãe dele, com sinais de
esganadura e marcas de agressão na cabeça
permanecido por cerca de dois
meses; e, em seguida, passado a
morar com a vítima com quem
mantinha um relacionamento.
Em depoimento, aos policiais
civis de Manaus, que fizeram
sua captura, Danilo confirmou
que estava na residência, mas
afirmou que o crime foi cometido
por outrapessoa. “Ele disse que
tinha consumido bebida, mas
negou ser o autor. Ele imputou
a responsabilidade ao parceiro
dele, que foi o mesmo quem o

Polícia Civil cumpre mandado de prisão
contra assaltante em Presidente Juscelino
A Polícia civil, em cumprimento
a mandado de prisão preventiva,
prendeu nessa terça-feira (23)
um homem de 23 anos, na
cidade de Presidente Juscelino
– na região do Munim. Ele foi
capturado, segundo a polícia, no
bairro Piçarreira, onde estava
escondido.
De acordo com a Polícia Civil,
o suspeito foi identificado como
autor do crime de roubo contra
moradores de uma residência,
localizada no bairro Olho
d’Água, em São Luís. O crime

Polícia Civil. Além disso, também
morava na residência e teve um
relacionamento com “Xexéu”.
Danilo, que já possui passagens
pelos crimes de furto e roubo, será
autuado pelo crime de latrocínio.
Ele deve ser recambiado à capital
maranhense, onde será ouvido
pela equipe da SHPP, e depois
encaminhado ao Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, onde
ficará à disposição do Poder
Judiciário.

teria ocorrido em maio do ano
passado.
Na ocasião, conforme a Polícia
Civil, na companhia de dois
comparsas, ele invadiu a casa
e rendeu os moradores. Foram
levados roupas, perfumes,
dinheiro em espécie, notebooks,
celular; e, ainda, um veículo
modelo Hyundai.
Após as formalidades legais,
o preso, que não teve o nome
divulgado, foi encaminhado ao
sistema prisional, onde ficará à
disposição da Justiça. (AIDÊ ROCHA)
DIVULGAÇAO

Momento em que o suspeito é preso, na cidade de Presidente
Juscelino

apresentou e levou para dentro da
residência da vítima”, explicou
Felipe César, salientando que a
intenção dos dois era roubar os
objetos para trocar por substâncias
entorpecentes.
O outro envolvido, que não teve o
nome divulgado, já foi identificado
pela polícia e teve o mandado de
prisão expedido. Eletambém é
natural de outro estado e estava
na mesma clínica de reabilitação
que o suspeito preso, conforme
apontam as investigações da

O corpo do dançarino Wenyson
Fernandes Miranda, de 33 anos,
conhecido como “Xexéu”, foi
encontrado na manhã do dia 5
de fevereiro deste ano, dentro do
quarto da casa em que morava, na
Rua Nossa Senhora de Guadalupe,
no bairro da Vila Isabel Cafeteira –
região da Cohab, em São Luís. Ele
estava amarrado e com sinais de
violência, segundo informações da
Polícia Civil.
O dançarino estava sem entrar em
contato com a família fazia dois
dias. Em razão disso, a mãe dele
resolveu ir até à casa de “Xexéu”,
onde se deparou com o filho
morto.
Na ocasião, a vítima tinha lesões
semelhantes a esganadura e
estrangulamento. Um fio foi
amarrado no pescoço dela, que
também foi atingida com uma
pancada na cabeça. A casa estava
bastante bagunçada, e objetos
haviam sido levados.
“Xexéu” era dançarino de bolero,
conhecido em algumas casas
noturnas de São Luís, entre
elas a Choperia do Kabão, no
Anel Viário, onde costumava se
apresentar. Ele também trabalhava
como cabeleireiro.

PM apreende armas e prende quatro
pessoas por caça ilegal em Caxias
DIVULGAÇAO

Uma operação da
Polícia Militar,
na zona rural da
cidade de Caxias,
resultou na prisão
de quatro pessoas
e apreensão de
quatro armas. A
ação ocorreu na
segunda-feira
(22). O quarteto
estaria praticando
caça ilegal, sendo
flagrado com
animais silvestres
mortos.
Segundo a PM,
durante uma
barreira feita
em uma estrada
vicinal, que
dá acesso ao
povoado Santa
Cruz, os policiais
abordaram um
Armas, munições e os tatus apreendidos, durante
veículo Gol
ação da PM em Caxias
branco, ano 1997,
de placa LVJ6030, ocupado por
peixeiras. Na ocasião, cinco
quatro pessoas.
tatus inteiros e abatidos também
Durante a revista, foram
estavam no automóvel.
encontrados no interior do
Todos os conduzidos, juntamente
veículo três espingardas calibre
com o material apreendido,
28, uma espingarda com dois
foram apresentados na Delegacia
canos, 41 cartuchos de calibre
de Caxias, onde foram adotadas
28, oito badoques, quatro
suportes para fixação de arma de
as providências necessárias.
fogo, cinco facões e três facas
(AR)

Últimas Notícias
Maranhão supera a marca dos 50 mil
pacientes recuperados da Covid-19
O Maranhão superou a marca de 50 mil pacientes recuperados da
Covid-19. Agora o estado possui 50.210 pessoas livres do novo
coronavírus. A informação consta do boletim dessa terça-feira (23),
divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que mostra,
também, que foram registrados 22 novos casos da Ilha de São Luís, 66
em Imperatriz e 1.244 nas demais regiões do estado.
Faleceram 1.797 e há, atualmente, 20.014 casos ativos. Ao todo já foram
realizados 139.018 testes. Destes, 66.631 foram descartados e há 1.986
casos suspeitos.
Trinta e sete óbitos foram registrados no boletim: dez em São Luís,
cinco em Paço do Lumiar, três em Imperatriz e Grajaú; dois em São
José de Ribamar e 1 óbito em Alto Alegre do Maranhão, Anajatuba,
Bequimão, Bernardo do Mearim, Centro Novo do Maranhão, Codó,
Estreito, Morros, Peritoró, Pindaré Mirim, Porto Franco, Primeira Cruz,
Timon e Turilândia, cada uma.

PF avisa ao STF que tomará depoimento
de Jair Bolsonaro nos próximos dias
A Polícia Federal pretende,
nos próximos dias, tomar o
depoimento do presidente Jair
Bolsonaro sobre suspeitas
de interferências indevidas
na própria corporação. A
delegada que conduz o inquérito
comunicou a intenção ao
ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal, em
ofício enviado na sexta-feira.
O magistrado decidirá se o
depoimento será por escrito ou
presencial.
A investigação apura se

Bolsonaro trocou o comando da
Polícia Federal para interferir
em investigações. No vídeo da
reunião ministerial de 22 de
abril, citado como prova pelo
ex-ministro Sergio Moro, o
presidente diz que tentava mudar
a “segurança” no Rio de Janeiro.
Em resposta à questionamentos
da PF, o ministro Augusto
Heleno (Gabinete de Segurança
Institucional) disse que
Bolsonaro nunca teve dificuldade
para trocar integrantes de sua
segurança pessoal.

Valéria Macedo assume hoje, na segunda
sessão presencial da Assembleia
Legislativa
A Assembleia Legislativa realiza, hoje, 24, a partir das 9h30, a segunda
sessão plenária, após o período de restrições decorrentes da pandemia
do novo coronavírus. Estarão em pauta novas medidas de enfrentamento
à Covid-19 e outros temas de interesse da população maranhense.
O presidente Othelino Neto conduzirá os trabalhos no Plenário Nagib
Haickel, assim como na sessão dessa terça (23), que marcou o retorno
das atividades presenciais da Casa, seguindo as medidas sanitárias
exigidas.
Na ocasião, a suplente de deputado estadual Valéria Macedo assumirá a
cadeira do deputado Zé Gentil (PRB), que faleceu no início da semana
passada.
De acordo com projeto de resolução, serão realizadas até duas sessões
ordinárias ou extraordinárias por semana, contando somente com o
Pequeno Expediente e a Ordem do Dia. Nesse período, ficam suspensas
as realizações de sessões especiais e solenes.
O acesso ao Plenário continuará restrito e com o número mínimo
de servidores necessário ao seu funcionamento. Os assentos dos
parlamentares foram ajustados para garantir o distanciamento entre os
deputados.
A sala de imprensa, localizada ao lado do Plenário Nagib Haickel, e a
Galeria ficarão fechadas, também como medida preventiva para evitar
aglomerações.

Câmara aprova texto-base de projeto
que altera Código de Trânsito
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta terça-feira (23) o
texto-base do projeto do governo
que muda trechos do Código de
Trânsito Brasileiro.
Para concluir a votação, os
parlamentares ainda precisam
analisar os destaques, isto é,
sugestões de alteração do texto.
Esta etapa começou nesta terça,
mas só será concluída nesta
quarta (24). Em seguida, o
projeto seguirá para o Senado.
Entre as mudanças aprovadas
pelos deputados, estão:

- aumento do número de pontos
para suspensão, em razão de
multas, da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH);
- prorrogação do prazo da
validade desse documento.
Pontos da proposta original
enviada pelo governo, como
a retirada da multa para quem
transportar criança sem a
cadeirinha, ficaram de fora
do relatório apresentado pelo
deputado Juscelino Filho (DEMMA).

Ministro do STF envia inquérito contra
Weintraub por racismo à 1ª instância
O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal),
determinou que o inquérito aberto contra o ex-ministro da Educação
Abraham Weintraub por racismo seja encaminhado à primeira instância.
O decano da corte pediu que a PGR (Procuradoria-Geral da República)
indique o órgão responsável para dar seguimento ao caso em primeiro
grau.
Celso de Mello afirmou que, por ter deixado o primeiro escalão
do governo federal, Weintraub perdeu o foro privilegiado e,
consequentemente, não deve mais ser julgado pelo STF.
O inquérito foi instaurado a pedido da PGR após Weintraub usar o
personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, para fazer chacota com a
China em uma rede social.

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.
.
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O Sistema de Segurança Pública do Maranhão, comandado pelo delegado Jefferson Portela,
cometeu abuso de autoridade, explícito no caso Ayrton Campos.
O Blog do Neto Ferreira consultou advogados criminalistas que foram categoricamentes unânimes
ao confirmarem a existência da displicência e imprudência durante o andamento das investigações
para elucidar o assassinato.
Ayrton Pestana Campos foi acusado injustamente de ter assassinado o publicitário Diogo Campos,
sobrinho do ex-presidente José Sarney no dia 16 de junho, após ter o carro clonado.
Pestana chegou a ser preso e encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, mas foi
liberado após perícia do Instituto de Criminalística (Icrim) constatar, através das imagens de câmera

de segurança, que o veículo de fato foi alvo de clonagem.
Jefferson Portela cometeu, em tese, crime de absurdo de autoridade, ao passar informações levianas
e embaraçosos à imprensa confirmando a identidade do suposto autor do assassinato de Diogo
Campos (reveja).
Constitue crime quando as condutas praticadas pelo agente tem a finalidade de prejudicar o
investigado, conforme parágrafo 1° do Artigo 1° da Lei de Abuso de Autoridade.
O Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, pode denunciar – caso entenda
que houve crimes -, o secretário Jefferson Portela e seus auxiliares por prestar informação falsa
sobre o crime, de acordo com o Artigo 29 da Lei de Abuso de Autoridade, que prevê pena de seis
meses a 2 anos de detenção e multa, caso seja condenado.
Na ânsia de manter a versão de quem teria cometido o crime e dá resposta à sociedade maranhense
sobre lamentável fato, o Sistema de Segurança desacreditou das versões de Ayrton Campos
Pestana, apontado como o suspeito, e do pai, afirmando que não havia a possibilidade do carro de
Campos ser clonado.
O Blog procurou a Secretaria de Segurança Pública e está aguarda um posicionamento sobe o caso.
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O promotor de Justiça de Caxias, Francisco de Assis, instaurou um inquérito civil para apurar indícios
de ilegalidade em um contrato formalizado entre a Prefeitura de Caxias e a empresa Márcio
Maranhão Produções Entretenimentos.
No documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira consta que a produtora, localizada na cidade de
Senador Alexandre Costa, foi contratada por inexigibilidade de licitação por cifras altíssimas.
Diante dos fatos, o Parquet decidiu converter a Notícia de Fato em inquérito civil para ter acesso a
todos os dados da contratação.
A prorrogação das investigações se fez necessário, segundo o órgão ministerial, para a coleta de
provas visando a identificação de todos os envolvidos na irregularidade.

Os documentos irão fundamentar uma possível Ação Civil Pública se constatar que houve crime na
contratação.
O prazo de conclusão das investigações é de um ano.

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

