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SANTOS JUNINOS

Pandemia
altera a
tradição na
festança
Boi da Maioba, por exemplo,
fará carreata para marcar hoje o
Dia de São Marçal, que não terá
festa no João Paulo.
CIDADES 5

Entrevista
Divulgação

Detinha, pré-candidata pelo PL

Detinha é
entrevistada
de hoje na
série de
O Estado
Pré-candidata a prefeita de São
Luís pelo PL, deputada Detinha
falou sobre o desejo de ter
apoio de Flávio Dino e de seu
projeto para a capital. POLÍTICA 3

Caso Diogo Costa
Paulo Soares

Sem festa, Capela de São Pedro
recebe fiéis e brincantes

Momento da reconstituição do assassinato

Inquérito deve
fechar em 10 dias

Ontem (29), alguns fiéis e integrantes de boi foram à Capela de São Pedro para receber bênçãos e pagar promessas.
Tradicional festa ao santo foi suspensa este ano por causa da pandemia de Covid-19. OESTADOMA.COM/486913

POLÍCIA 7

Assista pelo
celular ou em
oestadoma.com/487912

De Jesus
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Personalizadas

Av. Litorânea
fica cheia
no feriado
alusivo a
São Pedro

Máscaras
customizadas
viram febre
durante a
pandemia

Abertura de bares e restaurantes levou ao aumento da frequência na orla; muitos foram
flagrados sem usar máscaras de
proteção. GERAL 9

Obrigatórios para proteção contra a Covid-19, itens são estampados em cores diversas, com figuras de personagens infantis e
até fotos de filhos. GERAL 9
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Parcialmente nublado
a nublado no norte e
centro. Demais áreas
parcialmente nublado
a claro.

TÁBUA
DE MARÉS

Live de Flávio Dino e Lula
teve Jair Bolsonaro como
alvo. POLÍTICA 3

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

Em meio à pandemia, muitas pessoas, algumas sem máscaras, aproveitaram o feriado de São Pedro para passear e se divertir na Av. Litorânea

Flexibilização

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/487903

3215-5055 (Central do Assinante)

O Estado do Maranhão São Luís, 30 de junho de 2020. Terça- feira

ph@mirante.com.br
@holandaph

ALTERNATIVO

Bege
volta à
ativa

Empresária que tem sangue forte nas veias e
nunca foge à luta, Rosamy Belisário – cearense
que se tornou maranhense por opção e coração –
retomou os negócios de sua Malharia Bege,
melhor referência do ramo no comércio de São

11

Luís. Mesmo com as restrições do governo, ela
não ficou parada. Durante o auge da pandemia,
produziu, a portas fechadas, milhares de
máscaras e outros equipamentos de proteção
sanitárias, para empresas e hospitais.

Divulgação

Mais um ícone
que partiu

Vendido o IT Gourmet
Mudou de donos uma das melhores
referências gastronômicas de São Luís. Os
irmãos Soraia e Marcelo Fialho venderam o
ponto e o estoque do IT Gourmet, no Calhau,
para o Grupo Fribal. Os dois empresários vão se
dedicar à gestão dos negócios dos pais, Socorro e
Reges Fialho, no comando gerencial dos
restaurantes Cabana do Sol de São Luís e
Imperatriz. Reges, que completou 80 anos em
maio, quer ter agora uma velhice mais tranquila e
sem maiores responsabilidades, ao lado de sua
amada Socorro.

Depois de Lourdes Catão, que
faleceu em maio, a sociedade
brasileira tradicional perdeu mais
um ícone na semana passada: a
soberana do charme, da elegância e
do glamour dos anos dourados,
Princesa Thereza de Orleans e
Bragança.
As duas, que morreram aos 93
anos, eram os últimos símbolos
vivos de uma época de ouro dos
salões mais elegantes do Rio e do
Brasil.
Quando fui apresentado a
Thereza, numa festa black-tie no
Copacabana Pálace, ela era casada
com Carlos Eduardo de Souza
Campos, o Didu, com quem
formava o Casal 20 do Café Society.
Ela, então Thereza de Souza
Campos, virou até samba de Miguel
Gustavo: “Therezas e Dolores falam
bem de mim, já fui até citado na
coluna do Ibrahim”, dizia a canção
gravada na voz de Jorge Veiga nos
anos 1950 e regravada por Maria
Bethania duas décadas depois.
O casal 20 se desfez e Thereza se
casou, nos anos1980, com o
príncipe Dom João de Orleans e
Bragança, neto da princesa Isabel,
de quem ficou viúva em 2005.

Eleições e novas datas
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que
adia as eleições municipais de 2020, aprovada na
semana passada no Senado, também altera as
datas do calendário eleitoral. Entre as mudanças
estabelecidas na proposta está o adiamento, de 30
de junho para 11 de agosto, da proibição de
veiculação de programas de televisão que sejam
apresentados ou comentados por pré-candidatos.
Outra mudança trazida pela PEC se refere à data
limite de registros de candidaturas, que passa de 14
de agosto para 26 de setembro.

Adeus ao crônico desvio de verbas
Como era previsto, a inauguração da
transposição do Rio São Francisco na divisa de
Pernambuco, levando água ao Ceará, não mereceu
manchetes destacadas na imprensa nacional. Ao
concluir em 500 dias uma etapa da obra protelada
há vinte anos, Jair Bolsonaro acabou com a maior
transposição que acontecia nos bastidores: o
desvio de verbas da obra que, orçada no começo
em R$ 4,5 bilhões, já custou aos cofres públicos R$
12 bilhões.

Apoio ao bumba
meu boi
Que a pandemia do Covid-19
segue afetando negativamente
diferentes setores da sociedade,
todo mundo já sabe.
O que muitos não conhecem de
perto é a situação dos grupos de
Bumba meu boi do Maranhão, que
se viram sem a fonte de renda
possibilitada no período dos festejos
juninos, devido ao cancelamento
das apresentações em arraiais de
todo o Estado.
Pensando em contribuir com
esse momento complicado para os
grupos de Bumba meu boi, o
professor do Departamento de
Música (UFMA), João Quadros, o
professor de dança Idelfonso Loyola
(Escola Corpo e Alma), e a arteeducadora Déborah Barros,
idealizaram a campanha “Vista essa
causa”, que pretende arrecadar
cestas básicas por meio da venda de
camisetas com estampas dos
sotaques de Bumba meu boi.

Coronéis do Nordeste em pânico
A propósito: Jair Bolsonaro irritou os coronéis
do Nordeste. Acabou com a desumana troca de
votos por carros-pipa, um grande negócio para
governadores e prefeitos do Nordeste, o que além
de votos, lhes rendia dividendos da contratação do
serviço. Isso vinha mantendo ao longo de décadas,
o poder político dos chamados coronéis do
Nordeste sobre a população sofrida desta região.
PÓS UMA longa temporada em São Luís, forçada pelo isolamento social determinado pelo governo, a
sempre atuante Ana Karin Andrade já está de volta a São Paulo, onde está retomando sua agenda de
importantes reuniões presenciais como Embaixadora da Paz e presidente do Grupo de Mulheres Solidárias,
entidade que realiza grande trabalho em prol de comunidades carentes

A

Apoio... 2
Quem quiser garantir a camiseta
com um (ou todos) os cinco
sotaques (matraca, orquestra,
zabumba, costa de mão e pindaré),
basta acessar o site bit.ly/vista essa
causa e realizar o seu pedido.
Vale lembrar que a campanha vai
só até o dia 10 de julho, pois a ideia é
atender aos grupos o mais breve
possível.

Intenção de
consumo
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), medida pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), acumulou a terceira
retração mensal consecutiva em
junho de 2020 (-14,4%), renovando
o recorde de queda mais intensa
desde o início da realização da
pesquisa, em janeiro de 2010.
O indicador chegou a 69,3
pontos, atingindo o menor patamar
desde julho de 2016.
No comparativo anual, o recuo
foi ainda maior: -24,1%. O índice
está abaixo do nível de satisfação
(100 pontos) desde 2015.

Dona de um numeroso fã clube
na sociedade maranhense, ganhou
calorosos aplausos a eleição da
procuradora de justiça Themis Maria
Pacheco de Carvalho para o cargo de
corregedora-geral do Ministério
Público do Maranhão, para o biênio
2020-2022.
Devido as restrições impostas
pelas normas de isolamento social
por conta da pandemia do novo
coronavírus, a solenidade de posse
de Themis Carvalho se dará de forma
virtual, nesta terça-feira, às 10h.
O filme ...E o Vento Levou
regressa à HBO Max, mas com
contexto. Duas semanas depois de
ter sido retirado da plataforma de
streaming, o filme regressa à HBO
acompanhado de dois vídeos que
contextualizam o seu legado
histórico e onde é discutida a sua
romantização do sul escravagista
dos Estados Unidos.

O filme realizado por Victor
Fleming e protagonizado por Clark
Gable e Vivien Leigh fora excluído da
HBO Max na sequência do apelo de
John Ridley, roteirista de 12 Anos
Escravo, para que tal acontecesse
temporariamente.
Vale lembrar que nem a atriz Hattie
McDaniel, nem o restante elenco negro
puderam assistir à estreia do filme, em
1939, em Atlanta, na Georgia, devido
às leis segregacionistas então vigentes,
que lhes vedavam entrada no Loew´s
Grand Theater, cinema exclusivo para
brancos.
O novo filme de Woody Allen,
Rifkin´s Festival, abre a 68.ª edição
do Festival de Cinema de San
Sebastián, que decorre entre 18 e 26
de Setembro naquela cidade do País
Basco.
No assunto: o filme, uma “comédia
romântica escrita e dirigida por Woody

Allen”, foi rodado no verão do ano
passado em San Sebastián e em outras
localidades da província basca de
Guipúscoa.
Quem estiver planejando viagem a
Paris no mês de julho, é bom saber que
o Louvre reabrirá as portas no dia 6 de
julho e será, naturalmente, um Louvre
diferente. A partir dos 11 anos, será
obrigatório o uso de máscara, e haverá
álcool gel disponível na entrada.

Decotelli é mesmo negro?
Continua a devassa na vida do ministro da
Educação, Carlos Alberto Decotelli, buscando
enfraquecer sua legitimidade no posto. Este
massacre é uma forma sutil de racismo colocada
em prática pelo jornalismo de esquerda. O
próximo passo dessa imprensa, será investigar a
possibilidade de Decotelli ter nascido branco, e ter
se submetido a um processo inverso ao que se
submeteu o popstar Michael Jackson.

Morte de CNPJs anunciada
Se continuarem com a fiscalização ostensiva de
órgãos do Governo, muitos empreendedores de
São Luís já podem pedir o atestado de óbito dos
seus CNPJs. As medidas restritivas nas atividades
econômicas estão deixando os empresários em
pânico. Na reabertura dos restaurantes, sábado,
donos de muitos locais famosos foram
constrangidos por rigorosa fiscalização da
Vigilância Sanitária, Procon, Polícia, etc. Muitos
clientes, diante do aparato fiscalizatório, voltaram
pra casa. Este Repórter, inclusive.

Desembargadores na ANDES
Surge um novo esporte. É futebol
com distanciamento social, sem
divididas nem contato físico. O
Metegol humano, invenção do
argentino Gustavo Ciuffo, vem
ganhando mais e mais adeptos.
As regras são simples: tudo ao ar
livre, cinco atletas em cada time e cada
um dos jogadores tem uma área
desenhada no campo da qual não pode
sair. A partida dura 50 minutos. Não há
o que não haja.

Presidente da Associação Nacional dos
Desembargadores, para o período 2020/2022, o
maranhense Marcelo Lima Buhatem, que é
desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, nomeou na semana passada dois
conterrâneos para cargos importantes na entidade:
o desembargador Froz Sobrinho, como Diretor
representante da ANDES junto ao TJMA, e o
desembargador Jamil Gedeon Neto como Diretor
Cultural da ANDES no Estado do Maranhão.

Para escrever na pedra:
“Não faças da tua vida um rascunho, pois pode
não haver tempo de passar a limpo”. De André
Rossato.

RÁPIDAS
“Nós achávamos que
íamos ficar 15 dias em
casa, estamos há 100.
Estava já com o meu
ano todo feito, porque
no ano passado vivi
minha pandemia
particular. Mas, hoje
estou vivendo a
pandemia no coletivo”

HELOÍSA PERISSÉ, atriz
Sobre ter precisado adiar seus projetos, por
conta da pandemia

Globo define cronograma de retorno
para gravações das novelas
Fotos/ Divulgação

A Globo voltará a gravar "Amor de Mãe" e "SalveSe quem Puder", entre o fim de julho e início de
agosto. A emissora ainda não confirmou a data
que as reestreias das novelas irão ao ar após a
retomada das gravações. “Agora, o foco está mais
em ‘como’ voltar e menos em ‘quando’ estará no
ar”, informou a assessoria da Globo. A pausa das
gravações de novelas e programas de auditório
aconteceu em março devido à pandemia do
coronavírus. Por conta disso, parte da
programação da emissora foi alterada. “Amor de
Mãe” foi substituída pela reprise de “Fina
Estampa”, “Salve-se quem Puder” deu lugar a
“Totalmente Demais” e a novela “Novo Mundo”
substituiu a estreia de “Nos Tempos do Imperador” no horários das 18h. “Malhação: Toda Forma de Amar” teve seu
final antecipado e a reprise de “Malhação: Viva a Diferença” entrou no horário.

Com lojas fechadas,
pessoas se aglomeram
na Rua Grande
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, 30 de junho de 2020 - Terça-feira

Com cancelamento de
festa, grupos criam formas
de louvar São Marçal
Boi da Maioba, por exemplo, realizará uma carreata, nesta terça-feira (30), como
alternativa para não deixar a data passar em branco; grupo já fez live solidária
De Jesus

tradicional Festa de São
Marçal, que ocorre
todos os anos na avenida que leva o nome
do santo, no bairro João Paulo, em
São Luís, seria realizada nessa
terça-feira (30), quando se comemora o Dia Nacional do Bumba
Meu Boi e o Dia Municipal do
Boieiro. O local ficaria lotado, com
mais de 300 mil pessoas visitando
a região, para acompanhar o desfile dos grupos de sotaque de matraca. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, o festejo foi
cancelado. Apesar disso, algumas
agremiações encontraram alternativas para se apresentar, respeitando o distanciamento social e as
medidas sanitárias.
O Boi da Maioba, por exemplo,
fará uma carreata pelas ruas de São
Luís, como uma forma de louvar
São Marçal, já que o festejo foi suspenso. A concentração acontecerá
na Praça Maria Aragão, na região
central da cidade, como informou
José Inaldo Ferreira, presidente da
agremiação, que, recentemente, fez
uma live solidária, intitulada “Vai
tocar, vai tremer”, que foi patrocinada pelo Grupo Mirante e pela
Saúde Hospitalar. Toda a arrecadação foi revertida para a comunidade boieira em situação de vulnerabilidade social.
Conforme José Inaldo, a carreata
percorrerá a Praia Grande, o Anel
Viário, a Avenida das Cajazeiras, a
Avenida Kennedy e a Avenida São
Marçal, passando pelos bairros
João Paulo e Filipinho. “É a Maioba
com seu batalhão pesado. Fazendo
a alegria do povo. Brincando boi
para todos os santos. Somos grandes, porque somos feito de amor.
Somos fortes, porque temos o povo
ao nosso lado. Viva a Maioba!!! Viva

sendo um para idosos e pessoas
com necessidades especiais, e
outro para autoridades, a imprensa
e a equipe de locução. Como este
ano não haverá festejo, o Instituto
São Marçal e o Grupo Ação Voluntária instalaram uma grande faixa
na Avenida São Marçal, nas proximidades da Igreja São Judas Tadeu,
avisando sobre o cancelamento.

A

FAIXA
na avenida São
Marçal avisa que
festejo só no
próximo ano

São Marçal”, diz o trecho da nota
informativa sobre essa romaria.
Comemoração por título
O encontro que ocorreu no fim do
ano passado parece ter sido uma
adivinhação de que o festejo seria
cancelado em 2020. Os grupos se
reuniram em dezembro para comemorar o título de Patrimônio
Cultural Imaterial da Humanidade, dado pelo Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda
da Unesco. O evento aconteceu
na Praça João Lisboa, região central de São Luís. Bois de vários sotaques se apresentaram a várias
pessoas, incluindo turistas. O
evento foi encerrado com um cortejo pela Rua Grande até o Com-

plexo da Deodoro.
Os brincantes chegaram aos
poucos à praça. Grupos como Boi
da Maioba, Boi de São Simão, Boi
de Maracanã e Boi da Fé em Deus
fizeram suas apresentações ao
grande público. Vaqueiros, índias
e caboclos de pena dançaram ao
ritmo do bumba meu boi. O encontro de sons contagiou as pessoas. No meio da multidão, estavam Mãe Catirina e Pai Francisco,
cujo drama sobreviveu ao período
histórico e até hoje é lembrado nas
rodas de conversa.
Cancelamento do festejo
O tradicional festejo foi cancelado
por causa da pandemia do novo
coronavírus, que alterou a rotina

de outros setores da vida cotidiana,
como educação, saúde e lazer. A
festa é organizada pelo Instituto
São Marçal e pelo Grupo Ação Voluntária. Durante o encontro, mais
de 50 batalhões de bumba meu boi
se apresentam na Avenida São
Marçal, que fica repleta de pessoas,
incluindo turistas, que sempre vêm
ao Maranhão nessa época do ano
para vibrar ao som das toadas. Documentários são produzidos sobre
o evento em vários países. Na cidade de Porto, em Portugal, existe,
também, a Avenida São Marçal.
Em 2013, o desfile foi exibido em
mais de 120 países. Para o evento,
banheiros químicos são disponibilizados para os brincantes e o público. Além de dois palanques,

Fiscalização educativa percorre
bares e restaurantes na Ilha
Estabelecimentos voltaram a funcionar no último dia 27 e já foram fiscalizados pelas equipes do
Procon, Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, para verificar se atendiam às normas sanitárias
As equipes do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Maranhão (Procon/MA), das Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal e do
Corpo de Bombeiros, realizaram
durante o fim de semana uma
fiscalização de caráter pedagógico nos bares e restaurantes da
Ilha, que será realizada de
forma permanente, com teor
punitivo. Os estabelecimentos
comerciais reabriram no dia 27,
depois de permanecerem fechados por mais de 90 dias,
conforme a determinação do
Governo do Estado, para conter
a proliferação da Covid-19.
Primeiramente as ações
foram intensificadas nos pontos comerciais, localizados nas
avenidas dos Holandeses e Litorânea, no bairro Renascença,
e shoppings nos bairros Calhau
e Ipase. A presidente do Pro-

con/MA, Adaltina Queiroga,
informou que esse trabalho
será permanente e todos os
itens de medidas sanitárias impostas pelo Governo estão
sendo verificados.
Ela ainda frisou que, neste
primeiro momento, as ações
estão sendo de caráter pedagógico, mas, posteriormente de

teor punitivo, caso seja infringido algum tipo de determinação da legislação. “As equipes
estão verificando se as normas
sanitárias estão sendo cumpridas, como a higienização, utilização de máscara, o distanciamento, e os aspectos específicos
presentes nas portarias 42 e 43
da Casa Civil”, frisou Adaltina

Queiroga.
Força tarefa
O diretor de fiscalização do Procon/MA, Carlos Eduardo Garcia,
disse que durante a fiscalização
os proprietários dos bares e restaurante receberam orientações
sobre as medidas sanitárias e tiveram o ponto comercial anali-

O primeiro
O primeiro encontro de batalhões
no bairro do João Paulo aconteceu
em 29 de junho de 1928, quando os
grupos Sítio do Apicum e Boi do
Lugar dos Índios (em São José de
Ribamar) se reuniram em um espaço onde hoje está situada a Praça
Ivar Saldanha. Alguns estudiosos
garantem que o Boi da Maioba
também estava presente naquela
reunião, que teria ocorrido a pedido do comerciante José Pacífico
de Moraes. Este desejava, conforme
historiadores, reproduzir um
evento realizado desde 1924 na antiga localidade Vila do Anil, em São
Luís, introduzindo-o no João Paulo.
Contudo, apenas em meados de
1985, a festa tomou o formato que
é prestigiado na atualidade. Em homenagem ao santo, a Prefeitura da
capital maranhense sancionou a lei
que alterou o nome da Avenida João
Pessoa para Avenida São Marçal.
Fiscalização na avenida
Apesar do cancelamento do festejo
em honra a São Marçal, há rumores de que algumas pessoas estariam planejando se reunir hoje no
João Paulo, para celebrar a data.
Sobre isso, a Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão (SSP-MA) esclareceu que, em cumprimento às recomendações do atual decreto do Governo do Estado, a Polícia Militar,

sado. “Realizamos o trabalho de
análise e orientação sobre a limitação do distanciamento das
mesas, fornecimento de condimentos de forma individualizada, em sachês, do saco plástico
que deve ser fornecido ao consumidor para que guarde a máscara durante a sua alimentação”,
explicou Carlos Eduardo Garcia.
Ainda de acordo com ele, a fiscalização é como uma força-tarefa
de diferentes órgãos reguladores.
Este trabalho vai ser realizado em
todos os bairros da Grande Ilha. “É
importante salientar, que embora
haja essa reabertura gradual dos

SAIBA MAIS
Patrimônio Cultural
O tradicional Encontro de
Grupos de Bumba meu boi
de Matracas ou Festa de São
Marçal não é apenas um
evento local, uma vez que a
cultura maranhense ganhou
o mundo com um
importante título
internacional. Isso porque o
Complexo Cultural do
Bumba meu Boi do
Maranhão foi reconhecido
como Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade.
Essa conquista ocorreu por
unanimidade e com louvor
pelo Comitê
Intergovernamental para a
Salvaguarda da Unesco,
reunido em Bogotá, na
Colômbia, no dia 11 de
dezembro do ano passado.
Em 2011, o Complexo
Cultural do Bumba meu Boi
do Maranhão havia recebido
o reconhecimento nacional
e, um ano depois, na
solenidade de titulação
realizada em São Luís, o
Comitê Gestor da
Salvaguarda do Bumba meu
boi entregou ao Instituto do
Patrimônio Histórico e
Cultural Nacional (Iphan) o
documento solicitando a
inscrição na Lista
Representativa da Unesco.

como sempre, fará seu papel constitucional conforme orientação do Comando Geral. O objetivo é evitar
quaisquer ações que possam infringir a legislação, cujas sanções são previstas no artigo 268 do Código Penal
Brasileiro (CPB).
Esse artigo se refere às infrações
de determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa.
A pena é detenção, de um mês a um
ano, além de multa. “Denúncias
sobre aglomerações podem ser realizadas pelos contatos oficiais: (98)
99970-0608, (98) 98356-0374 e (98)
99162-8274. Eventuais ocorrências
criminais devem ser encaminhadas
à Polícia Civil”, assinalou a SSP/MA.

NA WEB
Fiéis e boieiros na
Capela de São Pedro
oestadoma.com/486913

estabelecimentos, é necessário que
exista a consciência do consumidor. Ele mantenha e respeite os
protocolos sanitários para resguardar a sua saúde e das outras
pessoas”, alertou o diretor de Fiscalização do Procon/MA.
O Estado entrou em contato
com assessoria do Governo para
saber informações da quantidade de pontos comerciais fiscalizados e se houve registro de
penalidades. Foi repassado que
esses dados estariam disponíveis
somente na terça-feira (30).
Íntegra em oestadoma.com/487902

6

São Luís, 30 de junho de 2020. Terça-feira O Estado do Maranhão

CIDADES

Mais de 40 mil pessoas
não se vacinaram contra
influenza em São Luís
Segundo a Secretária Municipal de Saúde, 321.768 doses foram
aplicadas, durante toda a campanha; vacina ainda está à disposição
Paulo Soares

campanha de vacinação contra a gripe em
São Luís se encerrou na
última sexta-feira (26)
e, segundo a Secretária Municipal de Saúde (Semus), 44.513 pessoas não se imunizaram contra a
doença.
Apesar da grande maioria da população de São Luís ter se imunizado contra a influenza, é de extrema importância que àqueles
que não se vacinaram durante a
campanha se vacinem agora. No
total, 321.768 doses foram aplicadas desde o início da campanha
(março) até o dia 26 de junho, o que
equivale a 89,9% da população.
A Semus informou que aqueles
que ainda não se vacinaram crianças de seis meses a menores
de seis anos, além de gestantes e
adultos, de 55 a 59 anos - devem
procurar um posto de saúde, com
base em lista disponível no site saoluis.ma.gov.br.

A

44.513 321.768

PESSOAS não se vacinaram
contra a inﬂuenza durante a
campanha em São Luís

41

CASOS e quatro mortes por
H1N1 foram registradas no
Maranhão, até abril deste ano

Segundo o Ministério da Saúde,
os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis pro-

DOSES de vacina contra Inﬂueza
foram aplicadas, durante toda a
campanha na capital

1.483

CASOS de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) foram registrados
em todo o país até o dia 23 de maio

duzidos por pessoas infectadas ao
tossir ou espirrar, possuem um
risco maior de desenvolver com-

plicações em algumas pessoas
como idosos, crianças novas, gestantes e pessoas com alguma co-

Com lojas fechadas, pessoas
se aglomeram na Rua Grande
Depois de funcionarem no período da manhã, lojas começaram a fechar as portas por volta das
14h; apesar disso, muita gente ainda percorria a Rua Grande, depois das 16h, durante o feriado
De Jesus

Em clima de festa junina, o Dia de
São Pedro foi movimentado em
São Luís, apesar do momento de
tensão e preocupação decorrente
da pandemia da Covid-19. No feriado desta segunda-feira (29), os
estabelecimentos comerciais localizados na Rua Grande, na região
central da cidade, ficaram abertos,
em sua maior parte, até por volta
das 14h. Apesar do fechamento
das lojas no período da tarde, muitas pessoas ainda estavam no
local, formando aglomerações,
como verificou O Estado.
O movimento na Rua Grande foi
intenso durante o turno matutino
da terça-feira. Com praticamente
todas as lojas abertas, muita gente
saiu de casa para fazer compras na
localidade, ou apenas para “baterperna”. Além dos comerciantes, os
vendedores ambulantes disputaram espaço, para oferecer seus produtos aos pedestres, como laranjas, tanjas, chips telefônicos,
brinquedos, fones de ouvido, máscaras de pano, álcool em gel, mochilas, roupas e salada de frutas. Algumas pessoas aproveitaram o
feriado para faturar por meio de
serviços, como conserto de notebooks e relógios.
No início da tarde, os estabelecimentos comerciais começaram
a fechar as portas. Somente pou-

Semelhante aos sintomas
da Covid-19, a Influenza
pode causar a infecção
aguda das vias aéreas que
cursa com quadro febril
(temperatura igual ou acima
de 37º), com a curva
térmica usualmente
declinando após dois ou
três dias e normalizando
em torno do sexto dia de
evolução. A febre
geralmente é mais
acentuada em crianças.
Os demais sinais e sintomas
são habitualmente de
aparecimento súbito, como:
 Calafrios

 Mal-estar
 Cefaleia
 Mialgia
 Dor de garganta
 Artralgia
 Prostração
 Rinorreia
 Tosse seca
Podem estar presentes,
ainda:
 Diarreia
 Vômito
 Fadiga
 Rouquidão
 Hiperemia conjuntival
É importante notar que
nem todas as pessoas com
gripe observarão a febre

CASOS

Apesar da campanha de vacinação contra a Influenza ter sido encerrada, ainda há doses em postos de saúde

Importância da vacina
A vacina contra a gripe, composta
por vírus inativo, é trivalente e protege contra os três vírus da influenza que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A
(H1N1), Influenza B e a Influenza
A (H3N2). A doença é uma Infecção viral aguda do sistema respiratório, que pode ser fatal. De
acordo com o Ministério da Saúde,
existem três tipos de influenza: A
(que possuí subtipos como H1N1
e o H3N2), B e C.
O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde
pública e não está relacionado
com epidemias. O vírus influenza
A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

SINTOMAS

Movimentação na Rua Grande se manteve intensa, mesmo depois do fechamento de lojas, no período da tarde

cos continuaram abertos. Apesar
disso, muitos consumidores continuaram percorrendo a Rua
Grande, quando fazia forte calor.
Àquela altura, apenas poucos vendedores ambulantes permaneciam
no local na tentativa de ganhar um
dinheiro nas aglomerações. De
acordo com a costureira Márcia de
Jesus Alencar, ela estava lá porque
ficou sabendo que as lojas iriam

funcionar até as 18h. “Me disseram
que seria até esse horário. Se eu
soubesse que tudo estaria fechado,
não teria vindo, até porque não
quero me contaminar”, justificou.
Aglomeração na reabertura
No dia 25 de maio, houve teve início a reabertura gradual do comércio no Maranhão, conforme o Decreto nº 35.831, do Governo do

Estado. Naquele dia, a Rua Grande,
que foi revitalizada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com a
Prefeitura de São Luís, amanheceu
lotada. O local havia ficado interditado pela Polícia Militar devido à
pandemia do novo coronavírus. Inclusive, viaturas foram colocadas
nos dois acessos principais (Avenida
Magalhães de Almeida e Rua do Pas-

De acordo com a Secretária de Estado da Saúde do
Maranhão (SES), até abril deste ano já haviam 41 casos e
quatro mortes por H1N1, também conhecida como gripe
suína, em todo o estado do Maranhão. Já no Brasil, de
acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, até o dia 23 de
maio, foram registrados 1.483 casos de SRAG (Síndrome
Respiratória Aguda Grave) hospitalizados por influenza em
todo o país, com 205 mortes.
Do total de casos que já tiveram a subtipagem identificada,
581 foram casos de influenza A (H1N1), com 78 óbitos; 64
casos e 13 óbitos por influenza A (H3N2); 361 de influenza
A não subtipado, com 61 mortes; e 477 casos e 53 óbitos
por influenza B.
O Ministério da Saúde mantém a vigilância da influenza no
Brasil por meio da vigilância sentinela de Síndrome Gripal
(SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em
pacientes hospitalizados. Eles possuem 200 unidades
distribuídas em todas as regiões do País e tem como
objetivo principal identificar os vírus respiratórios
circulantes e permitir o monitoramento da demanda de
atendimento dos casos hospitalizados e óbitos.
Novas campanhas de vacinação
A Secretária Municipal de Saúde se manifestará, ainda nesta
semana, sobre as ações específicas acerca do sarampo na
capital. A vacina para a doença estava sendo aplicada
durante as ações contra a influenza em menor proporção e,
a partir do mês de julho, passará a ser priorizada para
adultos entre 20 e 49 anos.

morbidade.
A vacina é uma forma de prevenir a contaminação da doença.
Durante a pandemia da Covid-19,
doença que também causa comprometimento das vias respiratórias, a vacina da gripe pode auxilia a evitar mais casos de
Síndrome Respiratória Aguda pelo
hemisfério Sul.
“A vacina contra influenza não
tem eficácia contra o coronavírus,
porém, neste momento, auxiliará
os profissionais de saúde na ex-

clusão do diagnóstico para a
Covid-19, já que os sintomas são
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de
saúde”, explicou o Ministério da
Saúde.
Ainda, segundo o Ministério da
Saúde, um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da
vida. Em geral, tem evolução autolimitada (com começo, meio e
fim, que pode terminar sem tratamento), podendo, contudo,
apresentar-se de forma grave.

FLEXIBILIZAÇÃO DO COMÉRCIO
A reabertura gradual do comércio começou no dia 25 de
maio, não apenas na região metropolitana de São Luís, como
no interior maranhense. Pelo Decreto nº 35.831, só poderão
funcionar nesse período, além dos serviços essenciais, os
estabelecimentos comerciais de pequeno porte, onde
somente trabalhavam, antes da pandemia, e continuariam a
trabalhar, exclusivamente o proprietário e seu grupo familiar.
Medidas sanitárias foram adotadas nesses locais, para evitar
a propagação do novo coronavírus.
Esses comércios, assim como todos os demais englobados nas
medidas de distanciamento social, não estavam funcionando
desde o dia 21 de março, quando o Governo do Estado
anunciou esse fechamento pelo período de 15 dias, mas o
prazo foi prorrogado em outros atos administrativos, uma
vez que os casos confirmados da Covid-19 apenas
aceleravam no estado.

seio), para que ninguém entrasse na
via.
No dia da reabertura do comércio, equipes da Vigilância Sanitária
do Maranhão e da Polícia Militar
percorreram a Rua Grande, que estava muito movimentada, com vários consumidores entrando nas
lojas e passeando. A fiscalização, que
também contou com a participação
do Instituto de Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor (Procon/MA), começou no início da
tarde. O grupo se concentrou em
frente ao Banco do Brasil, no Complexo da Deodoro, acompanhou O
Estado.
Do ponto escolhido, iniciaram
a fiscalização na Rua do Passeio,
onde alguns comércios já estavam
funcionando, devido ao Decreto do
Governo do Estado. Nos pontos comerciais, os proprietários e funcionários foram orientados sobre as
medidas de proteção, como o uso
de máscara. Os fiscais da Vigilância

Sanitária solicitaram que os comerciantes tomassem algumas providências, como não permitir que
os clientes provassem as roupas,
com relação a esse tipo de estabelecimento, a não ser que fizessem
todas as medidas de higienização
nas peças com substâncias específicas que eliminam o coronavírus.
Também pediram que controlassem o fluxo de pessoas nos comércios, evitando aglomerações e
mantendo o distanciamento de 2
ou 3 metros entre os consumidores.
Quando as equipes entraram na
Rua Grande, ficaram impressionados, porque encontraram-na repleta
de pessoas, entre clientes e vendedores ambulantes, que aproveitaram a reabertura progressiva para
montar suas barracas, também, nas
transversais. Em uma delas, na Rua
de Santaninha, vários “camelôs” disputavam espaço oferecendo produtos como celulares, brinquedos,
acessórios e DVDs piratas.
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Inquérito da morte de
publicitário pode ser
concluído em 10 dias
Reprodução simulada do assassinato de Diogo Costa Campos, ocorrido dia 16
de junho, na Lagoa da Jansen, foi realizada pela polícia nesta segunda-feira (29)
Paulo Soares

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

Polícia Civil pode encaminhar o inquérito da
morte do publicitário
Diogo Adriano Costa
Campos, de 41 anos, em 10 dias para o Poder Judiciário. Nesta segunda-feira (29), ocorreu a reprodução
simulada dos fatos. Segundo a polícia, a vítima foi morta a tiros durante uma briga de trânsito, no último
dia 16, na Lagoa da Jansen. Até o
momento, um dos envolvidos, Raimundo Cláudio Diniz, de 43 anos,
está preso em cumprimento de ordem judicial, ma outros dois suspeitos ainda seguem foragidos, e a
arma utilizada nessa empreitada criminosa não foi achada.
O delegado Wang Chao Jen, da
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), disse que
vai aguardar o resultado da reprodução simulada dos fatos e dos outros exames periciais, que estão sendo realizados pela Polícia Técnica.
Ainda serão realizadas outras oitivas
no decorrer desta semana.
O delegado declarou que a materialidade e a autoria do crime estão
claras e a reprodução simulada vai
ajudar a retirar algumas dúvidas sobre o fato. A polícia, nesta segundafeira, ianda estava realizando incursões para efetuar a prisão dos outros
dois suspeitos e na busca de apreender a arma de fogo utilizada no crime.

A

Reprodução
As avenidas Frei Antônio, na Ponta
d’Areia, e a Mário Meireles, na Lagoa
da Jansen, foram fechadas durante
o período da manhã desta segundafeira para a realização da reprodução simulada dos fatos, que foi coordenada pelo diretor do Instituto de

Momento da reprodução simulada do assassinato do publicitário Diogo Costa, na manhã desta segunda-feira

SAIBA MAIS
Cronologia dos fatos
13 de junho: Fiat Argo vermelho é tomado de assalto
no Barramar
Dia 16 de junho: Publicitário Diogo Costa é morto a tiros,
na Lagoa da Jansen
Dia 22 de junho: Fiat Argo é apreendido em Santa Helena
Dia 26 de junho: Raimundo Diniz é preso na capital
Dia 29 de junho: Reprodução simulada no local do crime
Criminalística (Icrim), Robson Mourão. Ainda acompanharam esse trabalho os delegados Wang Chao Jen
e George Marques, ambos da SHPP
policiais militares, peritos do Icrim e
agentes da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT). Também estiveram no local Raimundo
Diniz e os familiares da vítima.

A reprodução simulada foi dividida em duas etapas. Uma das primeiras cenas foi feita na frente do
prédio onde o publicitário residia, na
Avenida Frei Antônio, na Ponta
d’Areia. Neste momento, os peritos
do Icrim analisaram o primeiro contato entre a vítima e os acusados, inclusive, a saída do veículo do publi-

citário da garagem e a ocorrência da
colisão entre os carros.
O segundo momento da reprodução ocorreu na Avenida Mário Meireles, na Lagoa. A Polícia Técnica buscou entender se houve uma discussão entre acusados e a vítima, como
também a ocorrência de uma agressão física, a dinâmica do disparo da
arma de fogo e a fuga dos criminosos.
Exames
O Icrim vem realizando uma série de
exames periciais sobre esse caso. No
dia 16, os peritos realizaram um trabalho pericial no local do crime e tiveram acesso a vídeos dos prédios
localizados na área da lagoa.
Também foi periciado o Fiat Argo vermelho que ficou comprovado
que não estava no local na hora do
crim e ainda foi produzindo um retrato falado do principal suspeito do
assassinato. 
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Duas mulheres
mortas na Região
do Médio Mearim
Elizalva da Conceição foi morta em briga com
companheiro, e Jususlene dos Santos, executada
Duas mulheres foram assassinadas em um intervalo de 24 horas
na região do Médio Mearim. Um
dos casos foi caracterizado como
feminicídio e teve como vítima
Elizalva da Conceição Silva, de 40
anos.
O crime ocorreu na cidade de
Trizidela do Vale durante a noite
do último domingo e, segundo a
polícia, o principal acusado desse crime é o esposo da vítima,
identificado como Carlos Germano Oliveira Sousa, de 27 anos, que
foi preso em flagrante.
Ainda de acordo com a polícia,
a vítima e o acusado passaram o
domingo ingerindo bebida alcoólica em um bar, localizado no
loteamento Tavinho, zona rural
desse município. No período da

noite, o casal foi para a sua residência e ocorreu uma discussão.
A vítima foi atacada quando estava no banheiro.
A polícia informou que haviam
mais de 16 marcas de golpes de
faca no corpo da vítima.
Execução
No sábado, 27, ocorreu o assassinato de Jesuslene dos Santos
Ferreira,idade não revelada. Segundo a polícia, ela levou três tiros, dados por homens não identificados, nas proximidades do
Mercado Central da cidade de
Pedreiras.
Os suspeitos tomaram rumo
ignorado. O corpo da vítima foi levado para o hospital desse município para ser autopsiado. 

Assaltantes matam
vigilante durante
fuga em Viana
Vítima, morta durante um assalto, trabalhava em
posto de combustível; três acusados foram presos
Um vigilante, identificado como
Pinininho, morreu ontem durante assalto a um posto de combustível, na cidade de Viana. A
polícia informou que três envolvidos nesse crime foram presos,
assim como três armas de fogo
apreendidas. Uma quantia de
aproximadamente R$ 9 mil e um
veículo Ford Ka vermelho, que
havia sido tomado de assalto, no
último dia 27, em São Luís, foram
recuperados.
Ainda de acordo com a polícia,
os criminosos chegaram em duas
motocicletas e anunciaram o as-

salto. Os criminosos roubaram o
dinheiro dos frentistas e da conveniência e durante a fuga atiraram no vigilante, que foi levado
para o hospital, mas morreu antes de ser submetido a tratamento cirúrgico.
Os militares realizaram incursões na região e encontraram as
motos na saída da cidade.
A polícia ainda constatou que
esses veículos haviam sido roubados, no domingo, 28, no município de Santa Rita. Foi montado
um cerco e os criminosos foram
presos fugindo em Ford Ka. 

Mundo

Pandemia “não está nem
perto de acabar”, afirma
diretor-geral da OMS
Tedros Adhanom observou que, seis meses após a China alertar sobre uma
nova infecção respiratória, o mundo atingiu os 10 milhões de infecções
Agência Brasil

GENEBRA
A pandemia de Covid-19 não está
nem perto de terminar, disse o
chefe da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, em entrevista coletiva nesta segunda-feir (29).
Tedros observou que, seis meses após a China alertar a OMS pela primeira vez sobre uma nova infecção respiratória, o mundo atingiu os marcos sombrios de 10 milhões de infecções confirmadas e
500 mil mortes.
“A maioria das pessoas permanece suscetível, o vírus ainda tem
muito espaço para se movimentar”, disse ele.
“Todos nós queremos que isso
acabe. Todos queremos continuar
com nossas vidas. Mas a dura realidade é que isso não está nem perto de acabar. Embora muitos países tenham feito algum progresso
globalmente, a pandemia está na
verdade acelerando”, acrescentou.

gunda-feira que está considerando reimpor medidas de distanciamento social depois que o país registrou seu maior aumento diário
de novas infecções por coronavírus em mais de dois meses.
Impulsionada pelo Estado de
Victoria, com 75 casos, a Austrália
registrou 85 novos casos de Covid-

Coronavírus já
matou mais de 500
mil pessoas

Tedros Adhanom , diretor-geral da OMS, falou sobre o novo coronavírus

O chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, disse
que houve um tremendo progresso no sentido de encontrar uma
vacina segura e eficaz para prevenir a infecção, mas alertou que ain-

da não há garantias de que o esforço será bem-sucedido.
Aumento na Austrália
O segundo Estado mais populoso
da Austrália informou nesta se-

19 nas últimas 24 horas, seu maior
aumento diário desde 11 de abril.
A Austrália se saiu melhor do
que muitos países na pandemia de
coronavírus, com cerca de 7.800
casos e 104 mortes, mas o recente
aumento de casos alimentou o
medo de uma segunda onda, após
várias semanas de menos de 20
novos casos por dia. 

Divulgação

Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante entrevista

Coronavírus foi um
“desastre”, diz Boris
Johnson em entrevista
Primeiro-ministro disse que governo vai analisar o
que deu errado, mas não é hora de pensar na falha
LONDRES
O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, disse que
a crise do coronavírus foi um
desastre para o país e que, embora o governo vá analisar o
que deu errado, não é hora de
investigar os passos em falso.
“Isto foi um desastre”, disse
Johnson à Rádio Times. “Não
vamos medir as palavras, estou
dizendo que isto foi um pesadelo total para o país e que o
país passou por um choque
profundo.”

Govern em débito
Johnson, que teve Covid-19 e
chegou a ser internado em uma
unidade de tratamento intensivo, disse que o governo deve
a todos os que morreram e sofreram estudar exatamente “o
que deu errado e quando”.
“Entendo isso totalmente, e
faremos isso. Acontece que
acho que o momento não é justamente agora... quando todos
estão esgotados, não acho que
agora seja o momento de dedicar um quantidade enorme de
tempo a tudo isso”. 
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Flávio Dino e Lula
avaliam a crise política
e sanitária que assola
o Brasil e o Mundo

Suspensão de
contrato de trabalho
e redução de jornada
será estendida
O programa que prevê a suspensão
de contrato de trabalho ou a redução
de jornada em troca da manutenção
do emprego será prorrogado, de
acordo com o secretário especial de
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.
PÁGINA 2

Na conversa, Dino enfatizou três propostas
sociais: i) prorrogação do auxílio de R$ 600; ii)
criação de auxílio emergencial para micro e
pequenas empresas e iii) uma lei com direitos
básicos para entregadores e similares.
PÁGINA 5

Maranhão cai seis posições
em ranking de transparência
Primeira atualização do Ranking de Transparência no Combate à covid-19 foi divulgada ontem. Os níveis de transparência sobre
contratações emergenciais no enfrentamento da pandemia de 26 estados brasileiros e suas capitais, além do Distrito Federal, foram
reavaliados e mostraram que governadores e prefeitos sentiram a pressão da sociedade e reagiram. PÁGINA 2

CASO DIEGO
SARNEY:
Após fazer
reconstituição,
Polícia
aguarda
laudos
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e o Instituto de Criminalística fizeram, ontem, reconstituição do crime que tirou a vida do publicitário de 40 anos. Agora as autoridades policiais vão aguardar a análise dos exames de laboratório e perfil genético, que devem ser divulgados ainda nas próximas semanas para fecharem o caso cruzando todas as informações repassadas pelo suspeito. PÁGINA 9

Escritores odeiam filmes de sucesso sobre suas obras
Ainda que conquistem público e crítica, as versões cinematográficas nem
sempre agradam seus autores. Mesmo alguns dos maiores clássicos da indústria,
queridos por gerações, estão sujeitos à rejeição de seus criadores, que não
poupam palavras para criticar as adaptações de seus trabalhos. PÁGINA 12
TEMPO E TEMPERATURA

Nadadoras maranhenses vão competir em Portugal
De olho na volta à normalidade esportiva, a Nina, escola de Natação, foi
surpreendida com um convite especial: as atletas Julia Nina, Carol Hertel
e o treinador Alexandre Nina foram convidados para disputar o Torneio
Internacional Ilha da Madeira Ultra Swim, em Portugal. PÁGINA 11

BASTIDORES
de cátedra
APARTE Lambanças
Transparentes
Nem precisa ser doutor para saber que, em qualquer país desenvolvido ou em desenvolvimento, o Ministério da Educação é o pilar principal das estruturas que sustentam o bem estar da sociedade. Os países que detêm uma boa educação, zelam para o
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TRABALHO

RANKING

Maranhãocai 6posições
emtransparência

Suspensãodecontratoe
jornadaseráestendida

Estado ganhou 13 pontos, mas caiu no ranking. São Luís avançou muito pouco e hoje é
a capital com a terceira pior avaliação

U

m mês após o lançamento,
a Transparência Internacional – Brasil divulgou nesta
segunda-feira a primeira
atualização do Ranking de Transparência no Combate à COVID-19. Os
níveis de transparência sobre contratações emergenciais no enfrentamento da pandemia de 26 estados brasileiros e suas capitais, além do Distrito
Federal, foram reavaliados e mostraram que governadores e prefeitos sentiram a pressão da sociedade e reagiram. A escala do ranking vai de zero a
100 pontos, na qual zero (péssimo)
signiﬁca que o ente é avaliado como
totalmente opaco e 100 (ótimo) indica
que oferece alto grau de transparência.

O Maranhão teve alta de
13 pontos ante a
primeira avaliação, para
86 pontos.
Com isso, o nível de transparência
para compras emergenciais do estado
deixou para trás a avaliação “bom” e
passou a “ótimo”.
Porém, ele caiu no ranking dos estados, da 5ª para a 11ª posição, uma
vez que várias outras unidades da Federação tiveram melhora ainda mais

expressiva e chegaram a notas mais
altas.
Entre as capitais, São Luís avançou
apenas 2 pontos, totalizando 43. Desta maneira, seu nível de transparência
em compras emergenciais manteve a
avaliação “regular”. Como várias outras capitais tiveram aperfeiçoamento
mais signiﬁcativo, São Luís foi ultrapassada e caiu no ranking: deixando a
15ª para assumir a 23ª colocação. Trata-se hoje do terceiro pior nível de
transparência entre as capitais avaliadas.
Doze estados e 15 capitais abandonaram uma avaliação de “regular” a
“péssima” e passaram para as categorias “bom” e “ótimo”. Espírito Santo,
entre os estados, e João Pessoa, entre
as capitais, consolidaram sua liderança no comparativo, melhoraram ainda mais e atingiram a pontuação máxima: 100 pontos. Hoje, entre as administrações públicas avaliadas, não há
mais nenhuma cujo nível de transparência é classiﬁcado como péssimo.
Não existe também mais nenhum estado avaliado como “ruim”. Quanto às
capitais, nove delas tinham transparência classiﬁcada como “ruim” no
ranking anterior e hoje isso ocorre
com apenas uma – Porto Velho.
Pressão social
“Os resultados comprovam que,
quando há pressão social, há mudança. É importante reconhecer o mérito

dos gestores públicos nesse avanço,
mas ainda mais importante é a lição
que ﬁca sobre o papel da sociedade.
Quando lançamos a primeira avaliação, a imprensa deu ampla cobertura
e a sociedade começou a pressionar,
insatisfeita com os resultados ruins.
Em seguida, fomos procurados por
prefeituras e governos estaduais do
Brasil inteiro interessados em melhorar e aumentar a transparência das informações que fornecem, mas também porque sabiam que estariam sob
os holofotes novamente na segunda
rodada. E o trabalho não termina
aqui. Ainda há o que melhorar e vamos subir mais a barra na próxima rodada da avaliação”, destaca Guilherme France, coordenador de pesquisa
da Transparência Internacional – Brasil.
A Lei Federal nº 13.979/2020 – que
regulamentou as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da pandemia – estabeleceu requisitos especíﬁcos de
transparência para as chamadas contratações emergenciais. Na construção desse ranking, a Transparência Internacional foi ainda mais criteriosa e
ﬁxou parâmetros mais elevados para
avaliar em que medida essa divulgação de informações acontece de forma clara, fácil e acessível. Estes parâmetros se baseiam-se nas Recomendações para Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à
COVID-19 elaboradas pela Transparência Internacional – Brasil e pelo
Tribunal de Contas da União (TCU).

SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, BRUNO BIANCO
O programa que prevê a suspensão de contrato de
trabalho ou a redução de jornada em troca da manutenção do emprego será prorrogado, de acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. Segundo o governo, o Benefício Emergencial (BEm)
preservou 11,7 milhões de postos de trabalho durante a
pandemia do novo coronavírus.
De acordo com Bianco, a suspensão de contrato deverá ser prorrogada por mais dois meses. A redução de
jornada deverá ser estendida em um mês. O presidente
Jair Bolsonaro deve editar, nos próximos dias, um decreto com a renovação do BEm depois de sancionar a Medida Provisória 936, que criou o programa.
O texto da MP previa a possibilidade de edição do decreto. Bianco explicou que, para o trabalhador, a prorrogação não será automática. Será necessário que empregador e empregado fechem um novo acordo. Ele explicou ainda que a renovação exige a manutenção do emprego pelo mesmo tempo do acordo.
Atualmente, o BEm prevê a suspensão do contrato de
trabalho por até dois meses e a redução de jornada por
até três meses. Com a prorrogação, os dois benefícios vigorariam por quatro meses. Dessa forma, o empregador
que usar o mecanismo pelo tempo total não poderá demitir nos quatro meses seguintes ao ﬁm da vigência do
acordo.
Segundo Bianco, as empresas com acordos de suspensão de contratos de dois meses prestes a encerrar
podem fechar um novo acordo de mais um mês de redução de jornada, antes que a prorrogação perca a validade. “Aquelas [empresas] com os contratos de suspensão
se encerrando ainda têm um mês remanescente de redução de jornada a ser utilizada. No entanto, ainda teremos nos próximos dias o decreto de prorrogação”, explicou.

OMS

REMÉDIO

“Brasil ainda enfrenta um grande desafio”

Dexametasona salva
vidas de pacientes
graves

DEXAMETASONA É RECOMENDADA PELA OMS

O DIRETOR EXECUTIVO DISSE QUE O PEDIDO DA OMS PARA QUE SE EVITE A POLITIZAÇÃO DO VÍRUS
Diretor executivo da Organização
Mundial de Saúde (OMS), Michael
Ryan aﬁrmou ontem, que “não há dúvida de que o Brasil ainda enfrenta um
grande desaﬁo” em sua luta contra a
covid-19. “Ele continua a reportar
mais de 30 mil casos por dia”, disse
ele. “Uma resposta abrangente é necessária em todos os níveis e o nível de
infecção está alto”, destacou a autoridade da OMS.
“Há muitas situações desaﬁadoras
no Brasil”, analisou Ryan, mencionando a existência de áreas populosas
nas cidades, com muitas pessoas vivendo em condições ruins, além de
diﬁculdade para acesso em muitas
áreas rurais. “Não podemos subestimar o tamanho e a complexidade de
um grande país como o Brasil”, aﬁrmou, mas citando também o fato de
que o País mostrou “tremenda capacidade” na área de saúde em ocasiões
anteriores, seja combatendo doenças,
seja no desenvolvimento de vacinas.
Ryan disse que o Brasil deveria
“vincular os esforços dos níveis fede-

ral e estaduais de modo muito mais
sistemático”, em sua resposta à doença, pedindo um foco em “uma abordagem abrangente” Ele disse que é fácil criticar um país em particular, mas
que é preciso que cada nação encontre seu caminho nessa luta. Sobre as
Américas em geral, ele considerou a
situação “difícil”, já que a região representa a metade dos casos e quase a
metade das mortes globais pela doença. O Brasil representa cerca de 25%
dos casos e das mortes das Américas,
apontou. O diretor executivo disse
que o pedido da OMS para que se evite a politização do vírusO diretor executivo disse que o pedido da OMS para que se evite a politização do vírus
“vale nas duas direções”. Segundo ele,
pode haver o caso de que seja necessário dar apoio a um governo “que pode não ser nossa escolha preferida”,
mas é preciso haver unidade nacional
contra o inimigo comum. “Não podemos continuar a permitir que a luta
contra esse vírus se torne uma luta
ideológica. Não podemos vencer esse

vírus com ideologias.”
Segundo ele, todos devem se questionar se estão fazendo o suﬁciente
para conter o vírus. A líder da resposta
da OMS à pandemia, Maria Van
Kerkhove, também comentou em seguida, dizendo que falaria sobre uma
questão mais geral. “Precisamos que
pessoas estejam conosco, com a ciência, conforme comunicamos isso a
vocês, conforme adaptamos nossas
diretrizes, modiﬁcamos nossas abordagens”, argumentou. Sabemos o que
funciona para suprimir a transmissão
e para reduzir a mortalidade, vamos
fazer isso.”
Em outro momento da coletiva,
Ryan disse encorajar as pessoas a usar
“a linguagem apropriada”, ao ser
questionado por um jornalista da China sobre declarações do presidente
dos EUA, Donald Trump, de que a covid-19 era o “vírus chinês”. “Muitas
pessoas pelo mundo usaram linguagem infeliz”, reconheceu, pedindo foco no que é necessário fazer no momento para combater a pandemia.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aﬁrmou nesta
segunda-feira, 29, que o corticoide dexametasona “salva
vidas” de pacientes graves da covid-19. Um dia antes de
se completarem seis meses desde o primeiro caso relatado do novo coronavírus, a entidade estabeleceu cinco
novas diretrizes para os países enfrentarem a pandemia.
Em uma delas, intitulada “salvar vidas”, Tedros citou o
medicamento.
“Identiﬁcação precoce dos infectados e cuidados clínicos precoces salvam vidas. Dar oxigênio e dexametasona a pessoas com casos graves da covid-19 salva vidas.
Dar atenção aos grupos de risco, inclusive aos idosos e
pessoas de cuidados prolongados, também salva vidas”,
aﬁrmou o diretor.
O líder da organização comentou sobre o ressurgimento de casos em países que reabriram a economia e
ressaltou que muitas pessoas ainda estão suscetíveis à
covid-19. De acordo com o diretor, a pandemia ainda se
estenderá por um longo período.
“Muitos países implementaram medidas nunca antes
vistas para suprimir a transmissão e salvar vidas. Essas
medidas tiveram sucesso, mas não interromperam
completamente a doença. O vírus ainda tem muito espaço para se disseminar. Todos queremos o ﬁnal disso.
Todos queremos que a vida continue. Mas a dura realidade é: não estamos nem próximos do ﬁnal. Embora vários países tenham progredido, globalmente a pandemia está acelerando”, alertou.
Além do tópico sobre preservação de vidas, a OMS estipulou outras quatro orientações: empoderamento das
comunidades, supressão da transmissão, aceleração
das pesquisas e liderança política.
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VIANA

CASO DIOGO SARNEY

Polícia vai aguardar
exames laboratoriais

Vigilante é morto
durante assalto

DIVULGAÇÃO

Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e o Instituto de
Criminalística fizeram reconstituição do crime que tirou a vida do publicitário de 40 anos
FOTOS: THADEU PABLO

SAULO DUAILIBE

OS SUSPEITOS USARAM UM VEÍCULO ROUBADO PARA FUGIR

A

pós duas semanas do crime
que vitimou o publicitário Diogo Adriano Costa Campos, o
Diogo Sarney, de 40 anos, a
Polícia Civil realizou a reconstituição
do crime, ocorrido no dia 16 de junho,
na Rua Frei Antônio, no bairro Ponta
d’Areia, nas proximidades da Lagoa
da Jansen.

POLÍCIA, ICRIM E SUSPEITO ESTIVERAM NO LOCAL DO CRIME DURANTE RECONSTITUIÇÃO
Agora as autoridades policiais vão
aguardar a análise dos exames de laboratório e perﬁl genético do Instituto
de Genética Forense, que devem ser
divulgados ainda nas próximas semanas, no início de julho, para fecharem
o caso cruzando todas as informações
repassadas pelo suspeito do assassinato.
A reconstituição do homicídio iniciou por volta das 11h e durou quase
duas horas, terminando às 13h, com
uma pequena coletiva com Robson

Mourão, diretor do Instituto de Criminalística (Icrim).
Mourão revelou que a reconstituição feita ontem, segunda-feira (29),
foi de alta complexidade e os órgãos
envolvidos no caso puderam confrontar a versão apresentada pelo suspeito.
Estiveram presentes na reconstituição a Polícia Civil, por meio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o Instituto de
Criminalística (Icrim), o principal
suspeito de ter cometido o assassina-

to e familiares de Diogo Sarney.

ENEM 2020

Enquete para decidir
nova data termina hoje

Retrato falado ajudou nas investigações do crime

Outro ponto fundamental para
chegar ao suspeito e dar prosseguimento às investigações foi o retrato
falado, que foi feito após relatos do
motorista de aplicativo ter procurado
da SHPP informando que teria sido vítima de assalto, no dia 13 de junho,
nas proximidades do Barramar, no
Calhau.
O motorista de aplicativo foi assaltado e na oportunidade levaram um
Fiat Argo, de cor vermelha, caracterís-

ticas parecidas com a do veículo usado no crime, do dia 16 de junho.

Suspeito se entregou

Com 10 dias do assassinato e investigações que levaram a um suspeito
que conseguiu comprovar a sua inocência, manhã da última sexta-feira
(26), a pessoas que teria atirado contra Diogo, se apresentou na Superintendência de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), juntamente com um

Um assalto a posto de combustível, na cidade de Viana, resultou na morte do vigilante do estabelecimento,
na manhã de ontem, segunda-feira (29).
A vítima era vigilante do posto e tinha acabado de
chegar no local de trabalho para assumir o seu plantão,
quando três homens, em duas motocicletas, chegaram e
anunciaram o assalto.
“Pinininho”, como era conhecida a vítima, foi baleado na cabeça durante a ação criminosa e morreu no local. Após o crime, o trio fugiu. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas.
Os três suspeitos foram capturados na altura da cidade de Vitória do Mearim em uma barreira policial. Os
criminosos furaram o bloqueio e foram perseguidos até
o momento que o motorista perdeu o controle do veículo que usaram na fuga, um Ford Ka, de cor vermelha.
Eles ainda tentaram fugir correndo pelo matagal, mas
foram detidos.
Com eles foram apreendidos três revólveres calibre
38, R$ 9 mil em dinheiro, o Ford Ka e as motos. O carro
foi roubado no último sábado (27), em São Luís, e as motos também são fruto de roubo, com registro na cidade
de Santa Rita, no último domingo (28). (S.D)

advogado. O homem teria confessado, em depoimento, que foi o autor do
tiro que tirou a vida do publicitário.
Também em depoimento, ele disse
que estava com mais duas pessoas
dentro do Fiat Argo, de cor vermelha,
no momento da discussão que gerou
o assassinato.
A arma usado no homicídio foi um
revólver calibre 38, que era de uma
das pessoas que estava no veículo
com o suspeito.

O prazo para votação na enquete da nova data para a
realização das provas do Enem 2020, adiadas por conta
da pandemia do novo coronavírus, hoje, terça-feira (30).
A enquete, disponível somente aos inscritos pela Página
do Participante, apresenta três opções de datas, sendo
elas:
• 1) Enem impresso em 6 e 13 de dezembro de 2020; e
Enem digital em 10 e 17 de janeiro de 2021;
• 2) Enem impresso 10 e 17 de janeiro de 2021; e Enem
digital em 24 e 31 de janeiro de 2021;
• 3) Enem impresso em 2 e 9 de maio de 2021; e Enem
digital em 16 e 23 de maio de 2021.
Como votar
Os candidatos regularmente inscritos no Enem 2020
deverão
acessar
a
Página
do
Participante
(http://enem.inep.gov.br/) e utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal (gov.br).
Após isso, é só clicar em ‘Enquete’ e votar.

REANÁLISE

Veja quem pode perder
a 3° parcela do auxílio

DIVULGAÇÃO

Suspeito sabia que o veículo era clonado
De acordo com o suspeito, Fiat Argo usado no crime foi roubado e teve
as placas clonadas. Ele revelou não teria participado de nenhuma dessas
ações criminosas, mas tinha conhecimento de que o carro seria fruto de
roubo e que estava com as placas
adulteradas. Após o crime, o carro foi
levado para a cidade de Santa Helena,
distante cerca de 150 km da capital

maranhense. O Fiat Argo foi apreendido e periciado pela polícia.

O caso

O publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, o Digo Sarney, foi assassinado, com um tiro no pescoço, após
uma discussão no trânsito, na manhã
do dia 16 de junho, nas proximidades
da Lagoa da Jansen. Diogo estava

saindo de casa, quando quase colidiu
com um Fiat Argo, de vermelha, que
seguia pela rRua Frei Antônio, no bairro da Ponta d’Areia. Após investigações, imagens das câmeras de segurança do condomínio onde o publicitário morava comprovaram que não
houve colisão entre os dois veículos,
mas foram usadas para identiﬁcar o
veículo envolvido no caso.

É FEITA UMA REANÁLISE PARA EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO
LUCIANA GOMES
A cada parcela depositada do auxílio emergencial, é
feita uma nova análise sobre as informações que foram
fornecidas no momento do cadastro. Essa reanálise é
feita com o objetivo de evitar o pagamento indevido, fazendo com que apenas quem cumpre os requisitos receba o valor. As pessoas que podem não receber a 3° parcela, são as que conseguiram emprego formal durante a
pandemia, os que começaram a receber seguro desemprego e aposentadoria, ou que apresentaram renda familiar acima de três salários mínimos ou renda mensal
de mais de R$ 522,50 por pessoa. O auxílio emergencial
se destina aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e desempregados que cumpram os requisitos previstos em lei, como a
ausência de emprego formal ativo, por exemplo.
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Weverton relata ‘pressão’ sobre adiamento
das eleições e diz topar acordo da Câmara
INFORME JP – PÁG. 3

Advogado
Abdon Marinho
faz alerta
importante sobre
calendário das
eleições 2020
INFORME JP – PÁG. 3

Maranhão
registra 59.100
pessoas
recuperadas e
2.012 óbitos
pela Covid
PÁG. 16

Quatro das
dez cidades
com menor
crescimento de
covid ficam no
MA, mostra G1

Jair Bolsonaro
desiste de
nomear Decotelli
ministro da
Educação, diz
Radar

PÁG. 4

PÁG.16

COM A PRESENÇA DO AUTOR DO CRIME
DA LAGOA, POLÍCIA RECONSTITUI PASSO
A PASSO O ASSASSINATO DE DIOGO

Reconstituição mostra o momento que os dois veículos quase colidem, o autor confesso dando detalhes do crime e o Argo com o Renaut Kwid da vítima na posição que ficaram parados e Diogo
desceu, indo na direção do carro conduzido por Raimundo Cláudio
Com a presença do autor confesso do crime da Lagoa, a Polícia Civil reconstituiu, ontem, passo a passo, o assassinato do publicitário Diogo Adriano Costa Campos. Do momento que os dois veículos
quase colidem, quando o publicitário saía de casa, até a hora que Diogo emparelha com o Argo Vermelho ocupado por Raimundo Cláudio Diniz, que confessou a autoria do crime, todos os detalhes foram
simulados. PÁG. 16

Com cerca
de 200
frentes de
trabalho,
Edivaldo
mantém
intenso ritmo
de vistorias
em São Luís

Em live com Lula, Flávio
Dino defende direitos para
trabalhadores por aplicativo

No feriado de ontem, Edivaldo e equipe iniciaram cedo a agenda de trabalho
vistoriando as obras do mercado do Santo Antônio e de drenagem e asfaltamento
na zona rural

Com cerca de 200 frentes de trabalho simultâneas em São Luís, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior esteve, nessa segunda-feira, 29,
na zona rural, nas áreas do Tibiri e Vila Sarney, onde estão sendo implantados 2,5 quilômetros de rede de drenagem entre outros
serviços de urbanização. O prefeito esteve ainda no Santo Antônio acompanhando as obras de reforma do mercado. PÁG. 5

Flávio Dino e Lula na live dessa segunda-feira
Em live, nessa segunda-feira (29), com o ex-presidente
Luíz Inácio Lula da Silva, o governador Flávio Dino
defendeu a criação de uma legislação trabalhista que
garanta direitos aos trabalhadores informais por aplicativo.

PÁG. 3

Cotação – Comercial C. R$ 5,424 | V. R$ 5,425 – Turismo C. R$ 5,41| V. R$ 5,73 – Euro C. R$ 6,0675 | V. R$ 6,0725 - Libra C. R$ 6,636 | V. R$ 6,641 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 2:17 5,3 m | 1ª – Baixamar – 8:47 1,1 m| 2ª Preamar–14:51 5,1 m 2ª –Baixamar - 21:13 1,1 m |
Loteria – Lotofácil –1986 (29/06/2020) – 01-04-05-07-08-10-11-12-13-15-17-18-21-23-24| Quina – 5300 (29/06/2020) – 30-40-45-75-78
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Atos, Fatos & Baratos
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P E Q U E N O

“Não faças da tua vida um rascunho.Poderás não ter tempo de
passá-la a limpo”.
(Mario Quintana)

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

Duarte Jr faz pedal de reconhecimento
para projeto de ciclofaixa

“No Maranhão, os povos
indígenas têm os braços
abertos do Governo do
Estado”, diz Dino
Flávio Dino participou, ontem,
também, do lançamento virtual
do Plano de Emergência Indígena contra o coronavírus.
“A luta dos povos indígenas é
uma luta de todos, não apenas
dos povos indígenas, uma
vez que só haverá paz quando
houver justiça e justiça para todos, dentro da pluralidade que
marca o Brasil”, disse o governador ao afirmar que durante
a pandemia, o Executivo Estadual atendeu às solicitações
do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) e doou luvas,
máscaras e remédios para
combater o coronavírus.
Na ocasião, o governador
agradeceu o convite feito pela
maranhense Sonia Guajajara,

DIVULGAÇÃO

coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas
do Brasil (APIB).
“Nós temos 56 aldeias que
já foram visitadas pela Força
Estadual de Saúde do Governo
do Maranhão. Queremos que
esta ação concreta seja vista
como uma marca do profundo respeito e solidariedade.
Iremos também lançar o edital
de apoio aos projetos produtivos e sustentáveis conduzidos
pelos povos indígenas”, disse
o governador ao reafirmar o
compromisso que fez no início
do ano de lançamento do programa Maranhão Verde Indígena. Damos o máximo de apoio
possível aos povos indígenas”,
afirmou Flávio Dino.

Rapidinhas
*** O Hospital Regional
de Balsas, na região Sul do
Maranhão, ampliou a oferta
de leitos para tratamento de
pacientes graves da Covid-19,
que necessitem de serviços de
terapia intensiva. Com oito novos
leitos de UTI, mais pacientes com
sintomas graves da Covid-19 terão
acesso ao tratamento.
*** O diretor-geral do Hospital
de Balsas, Eliabe Aguiar, explica

SETORES
Na divisão por ramos de
atividade, quatro dos cinco setores
pesquisados fecharam empregos
formais em maio. A estatística
foi liderada pelos serviços, com
a extinção de 143.479 postos,
seguido pela indústria (de
transformação, de extração e de
outros tipos), com 96.912 postos
a menos. Em terceiro lugar, vem
o comércio com o fechamento de
88.739 postos de trabalho.
O nível de emprego diminuiu
na construção civil com o
fechamento de 18.758 postos.
Somente o grupo que abrange
agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e aquicultura
criou empregos com carteira
assinada no mês passado, com a
contratação de 15.993 pessoas.

DESTAQUES
Nos serviços, a extinção de
empregos foi puxada pelo
segmento de alojamento e
alimentação (que engloba

O projeto prevê ciclofaixa com 8,2 km, da Avenida Litorânea até a
Praça Pedro II
“O que eu percebo de interessante
nessa proposta é que não demanda
muito dinheiro, basta uma sinalização por meio de cones”, informa o
deputado.
A partir do diálogo com os ciclistas, Duarte Jr protocolou duas
indicações parlamentares, uma
direcionada à Secretaria Municipal

de Trânsito e Transportes (SMTT),
solicitando a viabilização da ciclofaixa turística e de lazer; e outra
indicação, direcionada à Secretaria
Estadual de Esportes e Lazer (Sedel), solicitando a instalação de um
ponto de apoio fixo de suporte para
ciclistas na Lagoa da Jansen, com
vestiário, oficina e bicicletário.

Semfaz retoma atendimento no Viva
do Shopping da Ilha a partir de hoje

*** A ampliação será gradual
e iniciou com quatro leitos na
última semana. “Implantamos
dois leitos na quinta, mais dois
na última sexta e outros dois
ontem. Ainda nesta semana
completaremos os 8 leitos de
UTI”, informou.

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) retoma o atendimento
aos contribuintes na unidade do
Viva - Shopping da Ilha, localizado na Avenida Daniel de La Touche, a partir desta terça-feira (30).
Com a pandemia do coronavírus
(Covid-19) e a paralisação de
diversas atividades, o atendimento
ao contribuinte no posto havia
sido suspenso temporariamente.
Seguindo as normas para o retorno
gradual às atividades na administração pública do Município,
o funcionamento do posto será
realizado de segunda a sábado,
das 12h às 20h.
No posto avançado da Semfaz no

hotéis e restaurantes), com o
fechamento de 54.313 postos
formais. A categoria de serviços
de informação, comunicação e
atividades financeiras, atividades
imobiliárias, profissionais e
administrativas fechou 37.687
vagas.
Na indústria, o destaque
negativo ficou com a indústria
de transformação, que demitiu
94.236 trabalhadores a mais do
que contratou. Em segundo lugar,
ficou a indústria de água, esgoto,
atividades de gestão de resíduos
e descontaminação, que fechou
2.209 vagas.
As novas estatísticas do Caged,
apresentadas desde o mês passado,
não detalham as contratações
e demissões por segmentos
do comércio. A série histórica
anterior separava os dados do
comércio atacadista e varejista.

REGIÕES
Todas as regiões brasileiras
extinguiram empregos com
carteira assinada em maio. O
Sudeste liderou o fechamento
de vagas, com 180.466 postos
a menos, seguido pelo Sul com
menos 78.667 postos e pelo
Nordeste com menos 50.272
postos. O Centro-Oeste fechou
12.580 postos de trabalho e o
Norte extinguiu 10.151 postos
formais no mês passado.
Na divisão por unidades da
Federação, apenas o Acre
registrou saldo positivo, com a
criação de 130 vagas com carteira
assinada. As maiores variações
negativas ocorreram em São
Paulo com o fechamento de
103.985 postos; Rio de Janeiro,
35.959 postos; Minas Gerais,
33.695 postos, e Rio Grande do
Sul, 32.106 postos de trabalho.
(AGÊNCIA BRASIL)

APROVEITE!!!
VENDO

shopping, os contribuintes terão
à disposição todos os serviços,
inclusive a emissão do boleto
do Imposto Predial Territorial e
Urbano - IPTU 2020, e para quem
estiver em dívida com o fisco
municipal poderá fazer a adesão
ao Programa de Recuperação de
Créditos da Fazenda Municipal de
São Luís (Refaz 2020).
Para o Secretário Municipal da
Fazenda, Delcio Rodrigues, o
retorno das atividades no posto,
irá descentralizar o atendimento
na sede da Semfaz.
Além do atendimento no Viva do
Shopping da Ilha, o atendimento
da Semfaz na Av. Kennedy, 1455 -

Bairro de Fátima, está funcionando de segunda a sexta-feira das 8h
às 13h. Se preferir, o contribuinte
poderá agendar seu atendimento
na Semfaz pelo canal de agendamento da Semfaz. Para fazer
o agendamento o contribuinte
deverá acessar o portal da Semfaz
(www.semfaz.saoluis.ma.gov.br).
Este ano, a Prefeitura disponibilizou o teleatendimento do IPTU.
Para emissão de boleto, informações sobre cadastro, isenção
e outros, os contribuintes devem
entrar em contato via WhatsApp/
ligação: (98) 99159-2769 / (98)
99162-5674 / (98) 98847-5037 /
(98) 99186-3790.

Webinar discutirá estratégias de volta
às aulas na rede pública do Maranhão
Em continuidade às discussões
sobre estratégias educacionais em
tempo de pandemia, a Secretaria
de Estado da Educação (Seduc)
realizará, nesta terça-feira (30),
às18h30, webinar com o tema
‘Volta às aulas na rede pública do
MA: como será?’. A transmissão
do evento ocorrerá pelo canal da
Seduc no Youtube e contará com a
participação do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão;
da presidente da União Brasileira
de Estudantes Secundaristas, Rozana Barroso; e da coordenadora
de Juventude e Políticas Públicas
da Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais (Flacso),

Miriam Abromoway. O mediador
do encontro virtual será o superintendente de Participação Social da
Seduc, Ismael Cardoso.
Durante o evento, será lançado
o Projeto Emaranhando Vidas,
que tem como objetivo promover
ações/atividades de caráter formativo, educativo-informativo, junto
a profissionais da educação, pais
e estudantes visando a promoção
e prevenção da saúde mental nas
escolas, assim como a redução do
estigma do preconceito, associado
aos eixos da ansiedade, depressão,
drogas e bullying nas Unidades
Regionais de Educação do Estado
do Maranhão (UREs).

Em julho, por meio do Projeto,
será oferecido um Curso Online
de Gerenciamento de Emoções
para alunos, professores e gestores, pela Plataforma E-Proinfo
e abrangerá temáticas sobre
depressão, ansiedade, bullying e
violência doméstica.
Em julho também será implantado
o Serviço de Psicologia e Psicopedagogia, por meio dos órgãos
SEPP/Seduc, onde será feito o
acompanhamento psicológico e
psicopedagógico, de forma online,
de alunos, professores, gestores e
demais servidores que estão em
situações de vulnerabilidade.

Covid-19: ANS torna obrigatória
cobertura de teste por planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu incluir,
no rol de procedimentos obrigatórios a serem atendidos por planos
de saúde, os testes para confirmação de infecção pelo novo
coronavírus, que causa a covid-19.
A Resolução Normativa 458, de
2020, que inclui os exames laboratoriais, foi publicada ontem (29)
no Diário Oficial da União.
As pesquisas de anticorpos IgA,

IgC ou IgM serão obrigatórias para os planos de saúde nas
segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia)
e referência, nos casos em que o
paciente apresente ou tenha apresentado alguns quadros clínicos.
Entre esses quadros clínicos estão gripe com quadro respiratório
agudo (com febre, tosse, dor de
garanta, coriza ou dificuldade respiratória) e síndrome respiratória

aguda grave (dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax,
saturação de oxigênio menor que
95% em ar ambiente ou coloração
azulada nos lábios e rosto).
A inclusão dos exames no rol
de procedimentos obrigatórios
para planos de saúde foi tomada
em reunião colegiada da ANS na
semana passada, em cumprimento
a uma decisão judicial. (AGÊNCIA
BRASIL)
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O nosso abraço desta terça-feira vai para a Tiemy Schneider,
gerente de Marketing da cerveja
Magnífica, que intensificou a
divulgação do projeto “Matracaço”, iniciativa para celebrar o São
João do Maranhão em período de
reclusão por conta da pandemia.
A ideia é juntar todo mundo, cada
um na sua casa, da janela, sacada
ou varanda, tocar sua matraca e
celebrar o festejo junino. A primeira edição do projeto aconteceu
ontem, 29, na noite de São Pedro.

Tuitaços

que os novos leitos de UTI vão
atender pacientes gerais e também
os regulados para tratamento da
Covid-19.

Brasil registra retração
de 331,9 mil postos de
trabalho em maio
Prejudicado pela crise econômica
gerada pela pandemia do novo
coronavírus (covid-19), o
emprego formal registrou, em
maio, o terceiro mês seguido
de desempenho negativo.
Segundo dados divulgados pelo
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged),
da Secretaria de Trabalho do
Ministério da Economia, 331.901
postos de trabalho com carteira
assinada foram fechados no
último mês. O indicador mede
a diferença entre contratações e
demissões.
Apesar do encolhimento do
emprego formal, houve melhora
em relação a abril, quando haviam
sido fechados 860.503 postos.
A retração de empregos totaliza
1.144.118 de janeiro a maio.

O deputado estadual Duarte Jr
(Republicanos) participou de
uma pedalada em São Luís com o
objetivo de reconhecimento da rota
para o projeto de uma ciclovia na
capital maranhense.
A demanda da ciclovia foi apresentada ao parlamentar pelo grupo de
ciclistas Pedal Bike Clube, como
explica Denes Veloso, presidente
do clube: “A proposta é pra que a
gente possa desenvolver um projeto de ciclofaixa de lazer, iniciando
aqui na Litorânea, na Praça do
Pescador, até a Praça Pedro II. Vai
ser uma ciclofaixa sinalizada, com
segurança, pra que a gente possa
estimular ainda mais o uso da
bicicleta em São Luís”, informou
Denes.
A rota total teria um total de
8,2 quilômetros exclusivos para
ciclistas. A ideia é que a ciclofaixa
funcione todo domingo, de 6 às
11 horas da manhã, e nos feriados.
“Essa ciclofaixa pode ser um teste
para que venha a ser uma ciclovia
fixa”, explica Denes.
Duarte Jr esclarece que a implantação da medida não traria um custo
excessivo para o poder púbico.

Abraço do Dia
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• Depois de um ministro surtado, a
Educação tem agora um mentiroso
compulsivo. Três universidades já
negaram as suas façanhas acadêmicas. @frednavarro
• Eu hoje tô me sentindo em Esqueceram de Mim. Fazendo isolamentoe todo mundo nas praias,
restaurantes, sem máscaras e de
boas. Essa Pandemia eu sonhei,
né? @Laisinelly
• É rapaz... o povo no meu instagram já ta é viajando. Barreirinhas
e Santo amaro lotadas esse fds.
Acho q ta eu e mais 8 pessoas
de quaretena em São Luís @
joanneabas
• Jamais testemunhei tanto descaso com a Educação. Primeiro
escolheram um sujeito que mal
falava português, depois um que
não sabia escrever — o pior na
história da Repùbluca — e agora
alguém que na melhor das hipóteses força a barra no currículo.
#RIPMec @mvitorodrigues
• TCU aponta que 620 mil pessoas
receberam auxílio emergencial
sem ter direito. Tem de tudo:
esposa de vereador, dona de cobertura, noiva no Caribe, e por aí
vai. Depois não adianta reclamar
dos políticos... @paulomathias
• É verdade que gado quando está
no cio faz vaquinha? @FriedHardt

Rarará
Às vezes, me dá um surto tão
grande, que tenho vontade de
atentar contra a própria vida, e me
casar.
***
Queria ter a paciência de quem
contou os 40 milhões de gafanhotos.
***
Xingamos os chineses pelo vírus,
e agora vamos precisar deles pra
comerem os gafanhotos.
***
É tão feia, que se mandar pro
inferno, o capeta devolve.
***
Manuel chega em casa e pergunta:
- Maria, o que faz este gajo na
minha cama???
Ela responde:
- Faz MARAVILHAS MANUEL,
MARAVILHAS!!!

Sobe/Desce
Sobe
Com a redução dos números de
novos casos da Covid-19 na Grande Ilha, o Governo do Maranhão
deu início, nas últimas semanas,
ao processo de conversão de leitos
para a retomada de serviços na
área da saúde. Com a mudança,
leitos antes exclusivos para o
novo coronavírus passam a receber outros pacientes. Mesmo com
a redução, a taxa de ocupação de
leitos exclusivos para Covid-19
segue abaixo de 50% na Grande
São Luís.

Desce
Assalto a um posto de gasolina na
cidadede Viana/MA resultou na
morte do segurança do local, na
manhã dessa segunda-feira, 29. O
vigilante tinha acabado de chegar
ao posto, quando três elementos
anunciaram o assalto e dispararam
à queima-roupa contra a vítima,
que foi baleada na cabeça.
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Crime da Lagoa

Com a presença do autor confesso,
Polícia Civil realiza reconstituição do
assassinato de Diogo Costa
A morte do publicitário aconteceu na manhã
do dia 16 deste mês, durante uma discussão de
trânsito

Na sexta (26), Raimundo Cláudio Diniz se
entregou e disse ter sido ele o autor do tiro
que matou Diogo
FOTOS: FRANCISCO SILVA

AIDÊ ROCHA
Na manhã de ontem (29), equipes da
Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa (SHPP) e peritos
do Instituto de Criminalística do
Maranhão (Icrim) realizaram a
reconstituição do crime que vitimou
o publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, de 41 anos, ocorrido no dia
16, deste mês, na Lagoa da Jansen,
após uma discussão de trânsito.
O autor confesso do homicídio,
Raimundo Cláudio Diniz, 42, que se
entregou à polícia na última sextafeira (26), participou da simulação
e mostrou toda a dinâmica dos fatos
até o desfecho final.
Segundo a Polícia Civil, os
trabalhos iniciaram por volta das
7h30, com a análise de imagens de
monitoramento e toda a preparação
para que as equipes realizassem a
simulação na Rua Frei Antônio, na
saída da garagem do Edifício San
Gabriel, na Lagoa da Jansen, onde o
veículo da vítima, um RenaultKwid
branco, e o dirigido pelo autor
do crime, o Fiat Argo vermelho,
se cruzaram pela primeira vez, e
também no local onde ocorreu o
homicídio, próximo ao Bar Por
Acaso.
Na saída do Edifício San Gabriel,
a primeira parte da reconstituição
consistiu em refazer o que ocorreu
no momento em que o Argo
Vermelho, conduzido por Raimundo
Cláudio, desce a rua e desvia do
carro de Diogo, que saía da garagem
do prédio. Essa simulação teve
início por volta das 11h15, mesmo
horário do registrado no dia do
crime, e foi repetida quatro vezes
pelos peritos.
Já a segunda parte, foi feita mais à
frente, e contou com a participação
do autor confesso. Ele explicou à
perícia toda a dinâmica do percurso
feito pelos dois veículos até o
disparo fatal contra Diogo, que
teria, antes disso, conforme relatado
por Raimundo Cláudio na SHPP,
em depoimento, emparelhado o
carro, de onde desceu gesticulando,
desferido agressões, e em seguida,
aplicado um tapa nos peitos do
preso.
“Raimundo Cláudio alega que
houve uma discussão. Nós estamos
pegando a versão dele, realizando
várias medidas e faremos as
contas e gráficos necessários,
para verificar se essa discussão
realmente aconteceu ou é mentirosa.
Precisamos da lesão de entrada e

Maranhão registra 59.100 pessoas
recuperadas e 2.012 óbitos pela Covid
O Maranhão registrou, segundo boletim dessa segunda-feira (29), da Secretaria
de Estado da Saúde, 59.100 pessoas recuperadas e 2.012 óbitos pela Covid-19.
A Ilha de São Luís teve 69 novos casos, Imperatriz, 7 e as demais regiões, 381.
São, atualmente, 17.857 casos ativos. Já foram realizados 160.080, sendo
80.182 casos descartados e há 4.720 suspeitos. Já foram infectados 2.302
profissionais de saúde, sendo que 2.155 estão recuperados e 39 faleceram.
Estão em isolamento domiciliar 16.949 pessoas, e 549 pessoas estão em
enfermarias, sendo 73 na rede particular e 476 na rede pública de saúde. Em
UTIs encontram-se 359 pacientes, sendo 50 na rede particular e 309 na rede
pública.
No boletim de ontem foram registrados 30 óbitos: 10 em São Luís, oito em
Timon, três em Vitorino Freire, dois em Santa Inês e Paço do Lumiar e 1
óbito registrado nos municípios de Coelho Neto, João Lisboa, Monção, São
Raimundo do Doca Bezerra e Tutóia, cada um.

Bolsonaro desiste de nomear Decotelli
ministro da Educação, diz Radar

Durante a reconstituição, ocorrida na manhã de ontem, Raimundo Cláudio relatou toda a dinâmica do
crime que teve como vítima o publicitário Diogo Costa
saída, da altura da vítima, posição
em que o preso diz que estava, o tipo
de arma que ele utilizou, entre outras
coisas. Com essas informações,
podemos nos próximos dias ratificar
se houve essa discussão ou se há
divergência”, explicou o diretor do
Icrim, Robson Mourão, que, também
voltou a ressaltar, não ter ocorrido
nenhuma colisão entre os veículos e
que a arma usada no homicídio não
foi localizada.
De acordo com Robson Mourão,
a reconstituição do crime é
fundamental para que sejam
averiguadas cientificamente as
versões apresentadas. “Ela não
trata de achismo; mas, sim de uma
busca científica de verificar se as
versões, até então, presentes no
inquérito policial, são comprováveis.
Direção do veículo, velocidade, se
estava sol ou não, como os fatos
se desenvolveram e como houve
a perfuração oriunda de arma de
fogo, são essas e outras dúvidas que
serão esclarecidas na reprodução
simulada”, afirmou o perito.
Ainda segundo Robson Mourão, o
próximo passo será analisar todos os
dados coletados na reconstituição,
que serão confrontados com as
imagens e as versões apresentadas
por Raimundo Cláudio. “Com esses
resultados, vamos ter a informação
científica se o suspeito está falando
a verdade, se não há veracidade
na sua versão ou se tinham outras
pessoas na ação criminosa. Essas
são questões que ficarão claras e,
inclusive, vão ser utilizadas lá na
frente pelo Judiciário, para dizer se
o homicídio é qualificado ou não”,
garantiu.
O delegado WangChaoJen, da SHPP,
que está à frente das investigações
sobre o caso, informou que o
inquérito da morte de Diogo deve

estar pronto em dez dias e será
remetido à Justiça.“Só falta prender
os outros dois comparsas que estava
com o autor. Um deles nós já temos
mandado de prisão”, frisou. Os
dois homens são conhecidos pelos
apelidos de “Koreano” e “Gordo”,
conforme informações da Polícia
Civil.
VESTÍGIOS
ENCONTRADOS
NO ARGO VERMELHO
O Instituto de Criminalística (Icrim)
realizou exames para detectar se
havia marcas de sangue no interior
do Fiat Argo vermelho, indicado
pelas investigações como sendo o
utilizado no crime, e era conduzido
pelo autor do tiro que matou o
publicitário.
Em um deles, que verifica se
existem vestígios de sangue em
substância lavada, foi revelado,
nesse primeiro momento, segundo
o perito Robson Mourão, possíveis
manchas pardo-avermelhadas
que estariam dentro e no
retrovisor esquerdo do veículo.
“Esses vestígios estão sendo
amadurecidos no Instituto de
Genética Forense, onde vamos
traçar os perfis genéticos do
que coletamos nos dois carros
envolvidos”, pontuou.
Vale lembrar que o Fiat Argofoi
roubado, na tarde de sábado (13),
de um motorista de aplicativo, na
descida em frente ao Barramar– via
de acesso à Avenida Litorânea. Ele
ficouguardado até o dia da morte
de Diogo, conforme a polícia, no
condomínio em que o suspeito
reside, localizado no Conjunto São
Raimundo,e de onde foi levado
para a cidade de Santa Helena,
na Baixada Maranhense, onde foi
vendido.

De acordo com informações do
tenente-coronel Márcio Silva,
comandante do 36º BPM, da
cidade de Viana, os homens foram
capturados após o veículo em que
estavam passar em alta velocidade
por uma barreira montada pelos
policiais na MA-014, logo depois do
assalto.
Na ocasião, tentando fugir, o
condutor perdeu o controle do carro,
que saiu da pista e colidiu. O trio
ainda tentou correr, mas foi capturado
em seguida. Todos portavam
revólveres calibre 38.
Com os assaltantes, também foram
encontrados R$ 9 mil em espécie
e um veículo, modelo Ford Ka,
vermelho, que havia sido roubado em
São Luís, na noite de sábado (27).

RELEMBRE O CRIME
O publicitário Diogo Costa foi
assassinado no final da manhã do dia
16 deste mês, uma terça-feira, logo
após sair de sua casa, no Edifício
San Gabriel, na Lagoa da Jansen. No
momento em que saía da garagem,
o carro dele quase bate no Argo,
cujo condutor desvia, evitando uma
colisão. Mais à frente, o publicitário
foi assassinado assim que desceu do
carro, e o motorista do Argo fugiu no
sentido da Ponta da Areia, segundo já
apurado pela polícia.
Horas depois, a polícia, por meio
de imagens das câmeras, conseguiu
a placa do carro usado no crime.
Com a identificação do automóvel,
a Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP) chegou
até o jovem Ayrton Campos Pestana
e o apontou como suspeito. Ao se
apresentar, ainda na noite da terça-feira
(16), na sede da SHPP, acompanhado
de advogado, Ayrton negou o crime e a
defesa informou que o carro, de placa
PTJ-2844, havia sido clonado.
Na quinta-feira, com Ayrton já preso
preventivamente no Centro de Triagem
de Pedrinhas, o Icrim confirmou a
versão apresentada por familiares e
pelo advogado, de que o veículo do pai
dele não era o mesmo que aparece no
local do homicídio que vitimou Diogo.
Segundo o perito criminal e diretor
do Icrim, Robson Mourão, foram
analisados os vídeos com as imagens
macroscópicas e microscópicas dos
dois Argos, que estavam em locais
diferentes, e o resultado foi que,
mesmo tendo a mesma placa, eles são
veículos de versões distintas.
Após constatado o erro, Ayrton Pestana
foi solto, na noite de quinta-feira
(18), sendo recebido por familiares
na porta do presídio, com muita
comemoração.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Trio é preso após assalto e
morte de vigilante em Viana
Três homens foram presos, na
manhã dessa segunda-feira (29), por
policiais militares do 36° Batalhão
de Polícia Militar (BPM), em Vitória
do Mearim, suspeitos de um assalto
e da morte do vigilante de um
posto de combustível, na cidade de
Viana,ocorridos horas antes. Eles
foram identificados como Victor de
Aguiar da Silva, Mateus Augusto
Sousa Barbosa e Maxwel Cardoso
Rodrigues.
A vítima, conhecida como
“Pinininho”, havia acabado de chegar
ao posto, segundo testemunhas
relataram à polícia, quando o trio
apareceu anunciando o assalto.
Durante o crime, o vigilante foi
atingido com um disparo na cabeça e
morreu no local.
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Mateus Augusto, Victor de Aguiar e Maxwel Cardoso foram presos
suspeitos de participar do assalto que resultou na morte do vigilante,
conhecido como “Pinininho”
Ainda segundo o tenente-coronel
Márcio Silva, um deles confessou ter
atirado no vigilante durante o assalto.
As duas motocicletas usadas por
eles na ação criminosa, conforme o
comandante, teriam sido abandonadas
em uma rua de Viana, às margens da
MA-014, e recuperadas pela PM, que
constatou terem sido fruto de roubo,
no domingo (28), na cidade de Santa
Rita.

Dois dos assaltantes são naturais da
capital maranhense e o outro, que
teria organizado o assalto, de Vitória
do Mearim. Conforme a polícia, o
grupo pretendia seguir para São Luís
após o crime.
Os presos e o material apreendido
foram levados para a Delegacia
Regional de Viana, para que fossem
realizados os procedimentos
necessários. (AIDÊ ROCHA)

Um importante auxiliar de Jair
Bolsonaro ouvido pela coluna
Radar, da Veja online, confirmou,
no início da noite dessa segundafeira, 29, que o presidente Jair
Bolsonaro desistiu de nomear
Carlos Alberto Decotelli para
comandar o Ministério da
Educação.
“O presidente já procura um
novo nome para o ministério.
Infelizmente, a avaliação é de
que não há como seguir com

Decotelli. Se mente no currículo,
pode mentir em tudo. Confiança
é algo crucial”, disse o ministro
palaciano ao Radar, sob a
condição de anonimato.
O próximo nome será escrutinado
com mais cuidado pelo Planalto,
que não chegou a fazer as
sondagens mais criteriosas sobre
o currículo de Decotelli. Segundo
o ministro ouvido pelo Radar,
Bolsonaro manterá o critério
técnico na escolha.

Guedes fala sobre gastos financeiros do
governo até junho com as medidas de
combate à pandemia
O custo financeiro das medidas adotadas pelo governo brasileiro, para
o combate do novo coronavírus no País, será o tema do debate que o
ministro da Economia, Paulo Guedes, participará nesta terça-feira (30),
com a Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as ações
do governo federal no enfretamento à Covid-19.
A reunião com o ministro será coordenada pelo presidente da Comissão,
senador Confúcio Moura (MDB-RO). O encontro será promovido pela
internet e está com início previsto para as 10h.
Deputados e senadores, que integram o colegiado, vão questionar o
ministro sobre a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira
das medidas adotadas pelo governo para conter a pandemia.
Levantamento feito pela própria Comissão Mista revela que, até o
dia 12 deste mês, o governo federal teria gasto apenas 39% dos R$
404,2 bilhões liberados pelo Congresso para combate à pandemia da
Covid-19. (GIL MARANHÃO)

Promotores do Rio vão ao Supremo
contra decisão a favor de Flávio
Depois de sofrer um revés
nas investigações que apuram
o esquema de rachadinha na
Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj), o Ministério
Público do Estado do Rio de
Janeiro pretende apresentar ainda
nesta semana uma reclamação ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
alegando que o hoje senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos – RJ)
deve ser investigado na primeira
instância no processo em que é
acusado de embolsar parte dos
salários dos funcionários do
gabinete. Na reclamação – tipo de
recurso em que se alega que uma
ordem expressa do STF está sendo
descumprida – o MP dirá que o TJ
descumpriu a decisão do ministro
Marco Aurélio Mello que, no
início de fevereiro do ano passado,
foi explícito ao afirmar que as
investigações contra Flávio devem
tramitar na primeira instância.
O entendimento de Mello na
época era o de que a Corte já
decidiu que o foro privilegiado
é garantido a autoridades apenas
durante o mandato. Flávio era
deputado estadual na época dos
fatos investigado e, pela decisão do
Supremo, com o fim do mandato
dele na Alerj, o caso deveria passar
a ser tocado pela primeira instância
para evitar o que Marco Aurélio
chama de “elevador processual”. À
época, a defesa do primogênito do
presidente dizia que, ao ser eleito
senador, o local onde ele deveria
ser investigado era o Supremo.
Na quinta-feira, 25, o Tribunal

de Justiça do Rio de Janeiro, ao
julgar habeas corpus do senador,
garantiu a ele foro especial, tirando
a apuração das rachadinhas em seu
gabinete da primeira instância. A
decisão surpreendeu juristas e os
promotores, que entendiam que a
definição do foro especial é tema
pacificado.
O recurso do MP estadual chegará
ao Supremo às vésperas do recesso
do Judiciário. Com isso, é provável
que uma futura decisão sobre
o Zero Um dos Bolsonaro seja
tomada pelo presidente do STF,
ministro Dias Toffoli, responsável
pelos processos urgentes durante
o plantão. Foi de Toffoli, por
exemplo, a decisão liminar que
paralisou todos os processos que
utilizavam dados detalhados do
então Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) e
atendia a um pedido da defesa
do senador Flávio Bolsonaro, à
época comandada pelo advogado
Frederick Wassef. Há dez dias, o
ex-assessor de Flávio, Fabrício
Queiroz, foi preso em um imóvel
de Wassef em Atibaia (SP).
Além da reclamação ao Supremo,
os promotores vão recorrer ao
próprio TJ-RJ na tentativa de
garantir que as investigações
retornem à 27ª Vara Criminal da
justiça do Rio, chefiada pelo juiz
Flávio Itabaiana. O Ministério
Público pretende recorrer ainda, no
mérito da decisão do Tribunal de
Justiça, ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e ao próprio STF.

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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